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Figur 1. Planområdet med omgivande bebyggelse och vägar. 

Influensområdet är det angränsande landskapsrum som kommer att 

påverkas av nybyggnationen. 
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Uppdragets förutsättningar  

Arkeologerna, SHM, har under april 2019 sammanställt ett 
kulturhistoriskt planeringsunderlag på uppdrag av 
Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun.  
 
Bakgrunden är att delar av fastigheten Borg 17:6 har markerats som  
ett utvecklingsområde för verksamhetsmark i Norrköpings 
översiktsplan. En första etapp planlades för industriellt ändamål 
redan under 1990-talet.  Norrköpings kommun har påbörjat 
detaljplaneprocessen med att utvidga verksamhetsområdet i enlighet 
med översiktsplanen. Syftet med föreliggande planeringsunderlag är 
att utgöra ett brett kulturmiljöunderlag för kommande planarbeten. 
Underlaget ska även beröra värdebärande byggnader, 
bebyggelsestrukturer och kulturhistoriska lämningar i direkt 
anslutning till planområdet, d.v.s inom influensområdet. 
Influensområdet är det landskapsrum som kommer att beröras av 
verksamhetsområdet. 
 
Föreliggande rapport inleds med en sammanfattning med 
konsekvensanalys och rekommendationer. Därefter redogörs för  

den kulturmiljöinventering och landskapsanalys som tillsammans 

utmynnat i resultatet. En studie av det historiska kartmaterialet har 

bidragit till den antikvariska bedömningen av kulturmiljöns 

komponenter. Kart- och arkivstudierna återfinns som Bilaga 1.  

 
I uppdraget ingick även en arkeologisk utredning, motsvarande etapp 
1 enligt 2 kap. 11 § Kulturmiljölagen (KML) inom planområdet. 
Resultaten från denna redovisas efter den kulturhistoriska 
bedömningen och värderingen. 

Sammanfattande resultat 

Det aktuella planområdet utgörs av brukad åkermark och en 
skogsklädd bergsrygg med moränavlagringar i ett herrgårdslandskap. 
Området saknar bostadsbebyggelse men angränsar direkt till Klinga 
gård och den struktur som det historiska säteriet gav upphov till.  
Klinga har ingått i den kategori av större gårdar som kallades säteri. 
Säteribildningen under 1600-talet kom att omforma delar av 
landskapet genom förändrad markanvändning. Säteriernas byggnader 
skulle vara ståndsmässiga och man anlade alléer, parker och 
trädgårdar som påverkade landskapet. 
  
Det planerade verksamhetsområdet kommer således att inverka på det 
omkringliggande landskapsrummet som utgör en tydligt läsbar, 
sammanhållen kulturmiljö med stort tidsdjup från äldre järnålder 
fram till idag.  

 
Direkt nordväst om planområdet ligger Klinga gård med samlad 
bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Två tillhörande  
ekonomibyggnader från början av 1900-talet ligger dock inom 
planområdet. Den historiska bebyggelsen vid Klinga gård är 
dokumenterat skyddsvärd ur kulturhistorisk synpunkt. En tidstypisk 
allé leder genom gården och uppdelar bostadshus från 
ekonomibyggnader. I anslutning till den historiska bebyggelsen finns 
villor uppförda under 2000-talets första decennium som i 
färgsättning, skala och utformning tagit hänsyn till befintlig 
kulturmiljö. Den samlade bebyggelsen har en byliknande karaktär som 
är belägen på det höjdparti där en gång den historiska Klinga by 
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sannolikt låg. Söder och väster om gårdsbyggnaden finns hävdad 
betesmark, och i nordväst ligger den historiska trädgården (se 
framsidan). Det är ur kulturhistorisk synpunkt av stor vikt att dessa 
komponenter förblir hävdade.   
 
Torpen under Klinga gård har legat i skogskanten, utmed 
Alsättersvägen, och uppvisar ett tidstypiskt bebyggelsemönster. Under 
början av 1900-talet anlades en järnväg som förband Kimstad med 
Norrköping. Klinga station och delar av banvallen bidrar till en 
sammanhållen kulturmiljö med stort tidsdjup. 
 
De äldsta spåren efter bebyggelse i Klinga är från 300-500-talet e.Kr. 
Sannolikt har även den yngre järnåldersbebyggelsen legat här, som 
utvecklades till Klinga by under medeltiden. Under järnålder begravde 
man sina döda på de gravfält som ligger på höjderna vid 
Herrebrokärret, närmare Borgs kyrka. På gravfälten växer bland annat 
värdefulla ekar vilket medfört att de utgör Natura 2000-områden.  
 
Den västra delen av planområdet ingår i det regionala intresseområdet 
för kulturmiljövården, Borgs kyrka-Klinga (K 32), och omfattar stora 
delar av bebyggelsen inom planområdet, samt de värdefulla 
gravfälten.  

 
Den planerade markexploateringen kommer att medföra negativa 
konsekvenser för den samlade kulturmiljön vid Klinga. Att 
planområdet utgör ett utvecklingsområde för verksamhetsmark 
innebär ett ingrepp i kulturlandskapet, inte bara inom området utan i 
kringliggande närområde. Ingreppet ska balanseras med 
kompensationsåtgärder som syftar till att säkerställa de 
kulturhistoriska sambanden och värdet hos byggnader, vägar och 
fornlämningar samt dämpa den visuella påverkan som orsakas av 
nybyggnationen.  
 
Den arkeologiska utredningen resulterade i två nyupptäckta 
fornlämningar inom planområdet, samt ett flertal presumtiva lägen 
för fornlämningar dolda under mark på bergsryggen. 

 

 

 

Figur 2. Huvudbyggnaden på Klinga och övriga bostäder ligger på en höjd, 

på nordöstra sidan av allén. Mangårdsbyggnaden och de två flyglarna har 

Q1-märkning i detaljplanen från 1992. 
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Figur 3. Inspektorsbostaden uppfördes 1906. 

 

 

Figur 4 och 5. Ekonomibyggnaderna från 1800-talet uppvisar tidstypiska 

detaljer och snickerier. De är synnerligen värdefulla byggnader då de utgör 

en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö (BBR, BFS 2016:6 ). 
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Figur 6. Klinga sett från sydöst. Allén till vänster i bild är inte lika tät som 

den en gång varit. Till höger om allén och vägen ses den historiska 

bostadsbebyggelsen i bakgrunden och i förgrunden de bostadshus som 

byggdes under början av 2000-talet, till vänster ses ekonomibyggnaderna 

från 1800-talet. 

Konsekvensanalys och 
rekommendationer 

En nybyggnation inom planområdet kommer att resultera i negativa 
konsekvenser för kulturmiljön. Både kultur- och naturlandskapet är 
tydligt närvarande och sätter sin prägel på miljön. En lång 
platskontinuitet ger miljön ett stort tidsdjup. Samband mellan olika 
komponenter i miljön riskerar att brytas, vilket medför en 
uppsplittring av resultaten från historiska processer och händelser. De 
hävdade betesmarkerna och trädgården vid Klinga är av mycket högt 
värde för kulturmiljön som helhet. Siktlinjer, som är en 
sammanhållande faktor, är begränsade i området. Den så 
betydelsebärande siktlinjen mellan Klinga gård och det gravfält som 
bedöms ha utgjort gårdsgravfältet, som tillika är Natura 2000-
område, riskerar att minimeras på grund av nybyggnation där 
emellan. I den sammanhållna miljö som Klinga gård utgjort 
tillsammans med torpbebyggelsen är siktlinjen begränsad av naturliga 
orsaker, av bergsrygg och skog. Från Klinga gård är siktlinjen mot 
platsen för torpet Skåne tillsammans med Klinga stationsbyggnad av 
högt värde för förståelsen av historiska sammanhang. En obruten 
siktlinje finns idag mellan Borgs kyrka, med Herrebrokärrets 
återskapade vattenspegel, och den östra delen av bergsryggen i 
planområdet. De stora, öppna åkrarna representerar Klingas 
betydande roll i de omdanande skiftesreformerna som resulterade i 
sammanhängande åkerarealer av stora mått.  
 
Den planerade nybyggnationen har stort behov av att balanseras med 
kompensationsåtgärder som förstärker de kulturhistoriska värdena. 
Följande rekommendationer är ordnade i fallande skala: 
 

1 Håll skyddsavstånd från byggnader som tillhör Klinga gård. 
Här avses samtliga byggnader som tillhör den väl samlade 
gårdsbebyggelsen, såväl ekonomibyggnader som sentida 
bostadshus.  
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Då de två yngre ekonomibyggnaderna ligger något avskilt från 
den övriga bebyggelsen, kan de möjligen utgöra undantag. 
Byggnaderna, med sina volymer, har potential att integreras i 
det planerade verksamhetsområdet med tänkbara 
användningsområden så som förvaring och lagring (se vidare 
punkt 6).  

 
2 I syfte att förstärka kulturmiljön bör de återstående hävdade 

hagmarkerna och trädgården vid Klinga bevaras och förvaltas. 
 

3 Bevara siktlinjerna som sammanbinder den kulturhistoriska 
miljön. Siktlinjen mellan Klinga och gårdsgravfältet från yngre 
järnålder är idag kraftigt påverkad av industriell verksamhet. 
Med rådande förutsättningar är därför siktlinjen mellan 
Klinga gård, den tillhörande torpbebyggelsen och 
järnvägsstationen den mest betydelsebärande för områdets 
tidsdjup.  

 
4 Bevara bergsryggens naturliga kupering och skog. Åtgärden 

fungerar som en barriär mot föreslagen ny bostadsbebyggelse 
direkt utanför planområdet. Ur kulturhistorisk synpunkt finns 
dock inget hinder mot att den mer låglänta, norra sidan av 
bergsryggen tas i anspråk för verksamhetsmark. 

 
5 Alsättersvägen är ur kulturhistorisk synpunkt olämpliga att 

bredda. Den ökade tunga trafiken bör istället ledas in i 
området genom Skalles väg från Linköpingsvägen. En annan 
möjlighet är att leda in trafiken från Klockaretorpet och 
använda den gamla järnvägsbanken som ledde fram till Klinga 
station. På så sätt återupptas äldre kommunikationsstråk i 
kulturlandskapet.  
 

6 En möjlighet att dämpa det visuella intrånget mot ny 
bebyggelse i verksamhetsområdet är att anlägga kuperade 
vallar med träd- och buskvegetation.  Vallen omgärdar på så 
sätt den sammanhållna bebyggelsen vid Klinga gård mot 
verksamhetsområdet. Beroende på hur de två yngre 
ekonomibyggnaderna kommer att nyttjas i 
verksamhetsområdet kan vallen antingen utestänga dem eller 
omge samtliga byggnader i Klinga (se figur 9 och 10).  
 
Negativ effekt kan dock bli intryck av slutet rum, då en 
kuperad vall även begränsar utblickar. I syfte att förvalta 
siktlinjerna mellan Klinga gård, den tillhörande 
torpbebyggelsen och järnvägsstationen bör den föreslagna 
vallen placeras med ett väl avvägt avstånd från Alsättersvägen. 
 

7 Den befintliga allén behöver kompletteras på båda sidor om 
Klinga gård, d.v.s. från korsningen mellan Linköpingsvägen 
och Alsättersvägen fram till Skåne. 
 

8 Plantera alléträd utmed Alsättersvägen, från 
bostadsbebyggelsen och förbi de två ekonomibyggnaderna 
från 1900-talets början. Det visuella intrycket från 
verksamhetsområdet mellan Klinga gård och det skyddade 
gravfältet/Natura 2000-området kan på så sätt delvis dämpas. 
Med alléträd förstärks den historiska bakgrunden av 
herrgårdskaraktär.  
 

9 Som en möjlig kompensationsåtgärd kan en park med 
trädgårdsmiljö anläggas i rummet som skapas innanför vallen. 
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Växtval från Klingas historiska trädgård kan skapa en 
tidstypisk anläggning som förstärker kulturmiljön från tiden 
kring mitten av 1800-talet. Samma tematiska trädgårdsmiljö 
kan med fördel anläggas även i Klingas befintliga trädgård 
mellan mangårdsbyggnaden och Linköpingsvägen, där det 
idag växer enstaka fruktträd. 
 

10 Bebyggelsen i Klinga domineras av rödfärgade, eller 
rödmålade, enplanshus. De småskaliga bostadshusen i 
Holken, Botorp och Skåne har mer varierad men dämpad 
färgsättning. Ny bebyggelse inom planområdet bör i 
möjligaste mån utformas med hänsyn till den lokala 
byggnadstraditionen vad gäller färgsättning och proportioner. 
 
Utformningen av de nya byggnaderna bör också ske med 
landskapets skala i åtanke. I det småskaliga 
sprickdalslandskapet öster om Klinga och Borg avskiljs 
långsmala dalgångar av höjd- och bergsryggar. Höjdryggarna 
utgör landskapselement som kan mildra nya byggnaders 
dominans vad gäller höjd. För Klinga golfbanas framtid är det 
av högsta vikt att nya byggnader inom verksamhetsområdet 
begränsas i höjd så att de döljs av bergsryggen från sydsidan.   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figur 7. Den gamla järnvägsbanken är en del av kulturmiljön och 

representerar ett kommunikationsstråk som med fördel kan återanvändas. 
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Figur 8. Den sammanhållna miljön med Klinga gård, torpplatserna och 

stationsbyggnaden har högt kulturhistoriskt värde och är känslig för 

förändringar. Siktlinjerna är viktiga för avläsbarheten och förståelsen för 

landskapets utvecklig från järnålder fram till idag. Figur 8 visar förslaget 

där de två yngre ekonomibyggnaderna ligger innanför de kuperade 

vallarna. 
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Figur 9. Figuren visar förslag på nya vägar i området. Att nyttja 

järnvägssträckningen är att knyta an till tidigare kommunikationsstråk. 

Den sentida Skalles väg kan förlängas in i området och därmed följa den 

naturliga riktningen i landskapet.  Figur 9 visar förslaget där de två yngre 

ekonomibyggnaderna ligger innanför de kuperade vallarna. 
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Figur 10. Figuren illustrerar ett förslag där de två yngre 

ekonomibyggnaderna ligger utanför de kuperade vallarna. På 

Häradskartan från ca 1870 finns en väg som leder mellan de två 

byggnaderna och fram till bergshöjden (se fig 11). Förlängningen av Skalles 

väg kan löpa parallellt med denna historiska sträckning.  
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Figur 11.  Häradskartan från 1868-77 visar Klingas omgivande trädgård 

indelad i kvarter, allékantade vägar och hur torpbebyggelsen låg utmed 

skogskanten. 
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Kulturmiljöinventering 

Bebyggelsen i Klinga gård 
Klinga gård med flyglar samt trelängade ekonomibyggnader och 
bevarade arbetarbostäder klassades som skyddsvärd bebyggelse ur 
kulturhistorisk synpunkt, enligt kommunens inventering som 
utfördes år 1976.  Bebyggelsen ingår även i det regionala 
intresseområdet för kulturmiljövården (K 32). 
 
Klinga representerar en inflytelserik gård i området sydväst om 
Norrköping som tidigt bidrog till ett rationaliserat jordbrukslandskap 
med stora sammanhängande jordbruksmarker.  
 
Klinga omtalas i skriftliga källor första gången år 1366. Under 1500-
talet beskrivs Klinga mer utförligt i jordeböckerna och var då en  
normalstor by med gårdar av blandad jordnatur. År 1684 får Klinga 
säteriprivilegier och den gamla byn avhyses  
(för markanvändningshistorik se vidare Bilaga 1).  
 
Den gård vi ser idag har en herrgårdsprägel med en sengustaviansk 
huvudbyggnad i två våningar. Den sengustavianska stilen rådde cirka 
1785–1810 och kännetecknas av strama former och dekorationer 
inspirerade av antiken. Mangårdsbyggnaden är en gulputsad 
timmerbyggnad (Kulturmiljökommitténs förslag 1976 s 202) från 
slutet av 1700-talet, med gaveltillbyggnader av sten (se figur 2). De två 
flygelbyggnaderna är av timmer med gul- och vitputsade fasader. 
Klinga gårds huvudbyggnad och de två flyglarna är Q1-märkta och 
utgör skyddsvärd bebyggelse.  
 
Inspektorsbostaden, från 1906, ligger i nära anslutning till en av 
flygelbyggnaderna och är en rödmålad tvåvånings träbyggnad under 
sadeltak med avvalmade gavlar (se figur 3).   
 
Kartstudierna visar att en ladugårdsdel ursprungligen var placerad 
sydöst om mangårdsbyggnaden och flyglarna. Idag är istället  
ekonomibyggnaderna samlade sydväst om mangårdsbyggnaden. En 
allé leder fram till, genom, och ut ur gårdsbebyggelsen och avdelar 
bostäderna från ekonomibyggnaderna på gården. 
 
Gården hade en trädgård åtminstone sedan 1830-talet. På 
Häradskartan, från 1800-talets andra hälft, är gården omgiven av  
trädgården som fortsätter på mangårdsbyggnadens baksida, mot 
landsvägen (se framsidan), där det än idag finns enstaka fruktträd.  
 
Ekonomibyggnaderna och ladugårdarna är utformade med tydlig 
influens från den stilbildande Emil Löfvenskiöld. År 1854 utgav 
Löfvenskiöld skriften ”Landtmanna-Byggnader”, ett planschverk med 
fasad- och planförslag till större och mindre bostadshus, stall, 
ladugårdar och andra nyttobyggnader. Fasadernas utformning anslöt 
till den vid tiden populära schweizerstilen med en rikt artikulerad 
panelarkitektur med listverksindelningar, intrikat spröjsade fönster 
och lövsågade dekorationer (se figur 4 - 5). Stilen var sedan tidigare 
etablerad inom villaarkitekturen men genom Löfvenskiölds 
anpassning av stilen till enklare förhållanden blev den under 1800-
talets andra hälft dominerande på den svenska landsbygden. 
Ekonomibyggnaderna från 1800-talet bedöms ha högt kulturhistoriskt 
värde då de ingår i kategorin särskilt värdefulla byggnader 
(https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2016-6-BBR-23.pdf). 
 
 

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2016-6-BBR-23.pdf
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Två något yngre ekonomibyggnader ligger sydöst om 
huvudbyggnaderna, och är belägna inom planområdet. Byggnaderna, 
som är panelklädda och traditionellt rödfärgade under sadeltak, är 
uppförda under 1900-talets början då Klinga gård uppvisade en 
expansionsfas. Byggnaderna representerar tiden efter skiftesreformen 
när spannmålsproduktionen ökade, och fler magasin behövdes. 
Många uppfördes i stolpkonstruktion som kläddes i träpanel, till 
skillnad från de äldre som ofta var timrade. Klingas expansionsfas 
stärktes av järnvägens tillkomst med en station vid Klinga som 
möjliggjort transport med varor för avsalu. De två 
ekonomibyggnaderna ligger något avskilt från de äldre byggnaderna 
men tillhör den samlade gårdsbebyggelsen.  
 
Gården omges idag av hävdad hagmark åt söder och sydväst medan 
den historiska trädgården med fruktträd breder ut sig åt väster, mot 
den gamla landsvägen. I syfte att förvalta den återstående delen av 
kulturmiljön kring Klinga är de miljöskapande komponenterna ytterst 
värdefulla att bevara och vårda. 
 

 

Figur 12. I bakgrunden till vänster i bild är den skogsbevuxna höjdryggen 

och i förgrunden åkermarken som kommer att bebyggas. Till höger i bild är 

en av de yngre ekonomibyggnaderna. 

 

Figur 13. Den södra ekonomibyggnaden från tidigt 1900-tal med tidstypisk 

rödfärgad panel. 
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Figur 14. Det skrafferade området markerar det regionala intresseområdet 

för kulturmiljö, Borgs kyrka - Klinga (K 32). Området avser både 

fornlämningar och värdefull bebyggelse i historiskt agrarlanskap med 

hävdade marker. 
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Det regionala intresseområdet 
Planområdets västra del ingår i det regionala området för 
kulturmiljövården, Borgs kyrka-Klinga (K 32).  
 
Områdets värde består i dels fornlämningar, dels i bebyggelse. 
Fornlämningarna består av de många gravar och gravfält från främst 
yngre järnålder, som ligger på höjdpartierna invid Herrebrokärret. 
Här sammanfaller gravfälten med Borgs ekhagar som är ett Natura 
2000-område (se figur 14 och 16).  
 
Ett gravfält (fornlämning RAÄ Borg 214:1) som bedöms ha tillhört 
Klingas järnåldersbefolkning ligger inom influensområdet, inom det 
landskapsrum som påverkas av planerad nybyggnation inom 
verksamhetsområdet. Gravfältet, som ligger ca 400 meter nordöst om 
Klinga, är anmärkningsvärt tidstypiskt och utgör ett s.k. vårdobjekt. 
Vårdplanen består i att hålla marken öppen genom slåtter eller 
betesdjur, möjlighet till parkering och informationsskyltning. Syftet är 
att hålla fornlämningen tillgänglig för besökare och att erbjuda högt 
upplevelsevärde genom pedagogiska exempel på fornlämningar. Då 
gravfältet även är en del av det regionala intresseområdet och Natura 
2000-området utgör platsen ett exempel på en synnerligen värdefull 
miljö. 
 
Mellan Klinga gård och gravfältet finns en naturlig svacka. Här pågår 
nybyggnation för industriellt ändamål som orsakar kraftigt negativ 
påverkan på kulturmiljön. Det tidigare storslagna gravfältet på den 
markanta höjdryggen förminskas drastiskt när flervåningsbyggnader 
placeras utan anständigt avstånd. Upplevelsevärdet av miljön har på 
så sätt sjunkit drastiskt.  
 

 

Figur 15. Bilden är tagen på Klingas gårdsgravfält (RAÄ 214:1 Borgs socken) 

som är ett vårdobjekt inom ett regionalt intresseområde för 

kulturmiljövården och dessutom ingår i ett Natura 2000-område. I 

bakgrunden ses Klingas gårdsbebyggelse, medan området däremellan 

bebyggs för industriellt ändamål och begränsar siktlinjer som sammanhåller 

kulturmiljön.  

 
Den rika fornlämningsmiljön kring det forna Herrebrokärret 
avspeglar ett maktlandskap med lång kontinuitet där den bördiga 
jorden och de goda kommunikationerna varit avgörande. Miljön 
återger ett välstånd som accentueras under vikingatid och invid Borgs 
säteri etablerades vid denna tid en stormannagård.  
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Figur 16. Natura 2000-områdena mellan Klinga och Borgs kyrka 

sammanfaller till stor del med gravarna och gravfälten från järnåldern. 

Enligt den hittills kända fornlämningsbilden fanns inga kända 

fornlämningar inom planområdet. Den arkeologiska utredningen visar dock 

en annan bild. 
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Bebyggelsen inom det regionala intresseområdet utgörs av Klinga gård 
och Borgs kyrka.  Borgs kyrka ligger mellan gamla riksvägen och 
E4:an och utgör ett landmärke och en tydlig orienteringspunkt. 
Kyrkan uppfördes år 1801-03 och speglar det kyrkliga landskapets 
förändring under tidigt 1800-tal. Läget är resultatet av en 
sammanslagning av Borgs och Löts socknar år 1783. När den nya 
gemensamma kyrkan stod klar, mellan de medeltida kyrkplatserna, 
revs de gamla kyrkorna i Löt och Borg. Klinga tillhörde Löts socken 
före sammanslagningen. Sockensammanslagningen och flytten av 
kyrkan till en mer central plats i den nya socknen visar hur 
befolkningsökningen skapade behov av nya och större 
kyrkobyggnader.  

Klingas torpbebyggelse 
Klinga gård är belägen i gränslandet mellan den öppnare bygden vid 
Glan och det småbrutna sprickdalslandskapet söder om Norrköping. 
Det skogsrika landskapet nyttjades delvis som utmarksområden under 
de större gårdarna och godsen i jordbruksbygden och i områdenas 
ytterkanter växte omfattande torpbebyggelse fram. Placeringen av 
torpen under Klinga uppvisar ett tidstypiskt mönster då de låg i 
skogskanten vid bergsryggens fot utmed Alsättersvägen, som har en 
ålderdomlig sträckning. Torpen, som troligen etablerades redan under 
1600-talet, fick namn som Skåne, Holken, Botorp och Danmark (se 
Bilaga 1).  
 
Torpplatserna har idag varierande funktion. På platsen för torpet 
Danmark återstår idag en terrassering utmed Alsättersvägens södra 
sida. Platsen för Skåne är bebyggt med en villa, och inget av den gamla 
husgrunden är synlig. Vid Holken har fem bostadshus uppförts under 
år 2006. Idag finns spåren efter torpets trädgård och jordkällare kvar. 
Torpet Botorp står fortfarande kvar och gränsar dikt an mot 
golfbanan. Torpbyggnaden bedöms inte utgöra någon bostad längre, 
snarare ett förråd. Mittemot Botorp finns en ekonomibyggnad från 
tidigt 1900-tal och en anordning för sandhantering.  
 
Husen på torpplatserna utmed Alsättersvägen angränsar till Klingas 
golfbana vilket medför att de ligger i skogsmiljö med öppen vy mot 
sydväst och de underhållna banorna. Även torpen har ursprungligen 
befunnit sig liknande miljö, då golfbanan tidigare främst utgjort öppen 
åkermark.  

Kommunikationsstråk 
Under järnålder förlades gravar gärna på platser utmed landvägar och 
många gånger finns en vattenanknytning. Att det finns en 
koncentration av gravar och gravfält från järnålder i anslutning till 
Herrebrokärret och Klinga har sin förklaring bland annat i de goda 
kommunikationerna i området. 
 
Sträckningen för riksvägen mellan Linköping och Norrköping fanns 
förmodligen redan under yngre järnåldern, ca 500-1050 e.Kr. 
Gravplatserna ligger utmed vägen och i anslutning finns 
Herrebrokärret. Under järnålder fanns en vattenled, Norsån, med 
förbindelse med sjön Glan och det inre av Östergötland. Via Motala 
ström fanns också en förbindelse med Östersjön. Intill den strategiska 
plats där ån korsades av den gamla landsvägen, öster om Borgs kyrka, 
etablerades en handelsplats vid Herrebrokärret under vikingatid. 
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Figur 17. Utdrag ur Ekonomiska kartan från 1940-talet visar hur järnvägen 

förändrat landskapet. Järnvägen anläggs förbi Klinga som får egen station.  
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Klinga gård har legat vid landsvägen mellan Linköping och 
Norrköping. En allé har lett fram till gården från landsvägen, genom 
gården, och vidare åt sydöst. I sydöst upphörde allén, vid torpen Skåne 
och Danmark. 
 
Sedan år 1906 korsades vägen här av järnvägssträckningen mellan 
Finspång – Kimstad – Norrköping (se figur 17). Söder om korsningen 
uppfördes Klinga station med expeditions- och väntsalsbyggnad.  
Person- och godstrafiken lades ner 1962 - 63. Järnvägssträckningen 
hade en närmast öst-västlig orientering genom planområdet. Rälsen 
revs upp 1963 och rester efter järnvägsbanken kan återses invid 
stationsbyggnaden, som idag utgör ett bostadshus.  
 
Kommunikationsutvecklingen under 1800- och 1900-talen genererade 
nya knutpunkter i landskapet. Med järnvägen etablerades många 
stationssamhällen, men något samhälle utvecklades aldrig i Klinga.  

Landskapsanalys 

Gemensamt för alla kulturmiljöer i ett landskap är att de är avhängiga 
de givna naturförutsättningarna. Topografin har varit avgörande för 
vattendragens riktningar och jordarternas sammansättning. 
Bosättningsmönster, resursutnyttjande och vägdragningar har genom 
historien anpassats till de naturgeografiska förutsättningarna.  
 
Landskapets varierade utseende är resultatet av flera geologiska 
händelser. Planområdet ligger i gränslandet mellan två landskapstyper 
som bildats genom geologiska förlopp - mellan ett småbrutet 
sprickdalslandskap i öster och jordbrukslandskapet i väster som 
ansluter till Glan och Motala ström. 
 
I området dominerar sprickzoner som löper i nordväst-sydöstlig 
orientering. Sprickorna har genom årtusenden eroderat och gett 
upphov till ett småskaligt sprickdalslandskap öster om Klinga och 
Borg, med långsmala dalgångar avskilda av höjdryggar. Planområdets 
åkermark ligger till stor del i en sprickbildning och följer den 
naturgivna riktningen från nordväst till sydöst (se fig 15). I dalsänkan 
har även Herrebrokärret kunnat breda ut sig. Bebyggelsemönster och 
vägnät har anpassats efter det vidsträckta kärret, som under historisk 
tid bestod av viktiga fodermarker för boskapshållningen. 
 
I gränslandet mellan skogsområdena och de öppnare markerna vid 
Glan reser sig markanta höjdryggar mellan åker- och hagmarker. 
Höjdryggarna skapar avdelade landskapsrum som kan upplevas som 
vidsträckta då siktlinjerna sällan bryts i åkerlandskapet. Gården 
Klinga har etablerats i ett sådant landskapsrum som begränsas av en 
markant höjd i söder, invid hävdad hagmark, och en markant höjdrygg 
i norr, med gravfältet från den yngre järnåldersbebyggelsen. Den 
skogsklädda moränhöjden i södra delen av planområdet är ytterligare 
en av de rumsbildande och avskiljande höjdryggarna i landskapet som 
fortsätter åt öster och sydöst.  
 
Historiskt sett har området kring Klinga och Borg dominerats av stora 
jordbruk. Lövstad slotts stora godsinnehav och produktionsenheter 
skapade förutsättningar för dagens landskap. Även storgårdarna 
Klinga och Borg bidrog till ett tidigt rationaliserat jordbrukslandskap 
med stora öppna sammanhängande odlingsmarker med ett fåtal 
visuella gränser.  
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Nulägesbeskrivning 
Klinga mangårdsbyggnad med intilliggande historiska bostadshus är 
bebodda och i bruk. Tillsammans med de anslutande enbostadshusen, 
som är uppförda utmed Alsättersvägen under senare tid, har en 
bebyggelse med byliknande karaktär skapats. Bebyggelsen är belägen i 
stadsnära, lantlig miljö med korta avstånd till kommunal service. Då 
q2-krav sattes på utformningen av ny bebyggelse kring Klinga i planen 
från 1992, har bebyggelsen anpassats till den rådande kulturmiljön i 
färgsättning, skala och materialval. Med enstaka undantag har 
bostadshusen rödfärgad/rödmålad stående träpanel, vitmålade 
detaljer och sadel- eller vinkeltak belagda med tegel eller tegelfärgade 
betongpannor. 

 

Figur 18. Ett av bostadshusen i Klinga som uppförts under senare tid. 

 
Huvuddelen av planområdet utgörs av åkermark i ett 
sammanhängande fält. Planområdets sydöstra del utgörs av en 
skogsbevuxen kuperad bergsrygg som reser sig markant och når 58 
meter över havet till skillnad från åkermarken som endast ligger 25 
meter över havet.   
 
Utmed höjdryggens norra sida finns en körväg som återfinns på 
Häradskartan från slutet av 1800-talet. Siktlinjen mot Borgs kyrka är 
här obruten och är betydelsefull för avläsbarheten samt förståelsen för 
landskapets utvecklig från järnålder fram till idag (se figur 8). 
 
Utmed moränryggens södra fot leder Alsättersvägen fram till 
fastigheten Alsätter. Vägens sträckning kan härledas tillbaka till 
Häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet, men är sannolikt 
äldre än så. Vid Botorp finns en sandtäkt, i övrigt utgör denna del av 
planområdet skogsmark. 
 
På sydsluttningen och utmed vägen finns bostadsbebyggelse på de 
äldre torpplatserna, som i huvudsak ligger utanför planområdet. 
Bebyggelsen vid Holken består av fem villor från början av 2000-talet 
uppförda på terrasseringar i sluttningen. Klingas golfbana, som upptar 
stora markarealer, gränsar till Alsättervägen och Klinga 
stationsbyggnad. Inom planområdet finns en sammanhållen 
kulturmiljö med stort tidsdjup och de sammanbindande siktlinjerna är 
väsentliga för läsbarheten. Den skogsklädda höjdryggen utgör en 
naturlig visuell barriär, som medför att siktlinjen från/till Klinga 
gårdsläge sträcker sig till stationsbyggnaden och platsen för torpet 
Skåne (se figur 8), men inte längre. Siktlinjen bör bevaras öppen för 
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att underlätta förståelsen för bebyggelsemönster och utveckling i 
området.  
 
I ett något större perspektiv kan Klinga beskrivas som ett säteri i ett 
herrgårdslandskap, omgivet av trädgård och allé. Det stadsnära läget 
avtecknar sig tydligt i storskaliga trafikstrukturer som genomkorsar 
landskapet. Den nya E4:an och den gamla riksvägen löper parallellt 
och bildar en både visuell och fysisk barriär mellan odlingslandskapet 
utmed Motala ström och det skogsdominerade landskapet i sydöst.  
Lokalvägar har på så sätt avskurits och den tidigare sammanhängande 
odlingsmarken styckades upp till mindre enheter. Nya vägar har 
anlagts, så som Skalles väg som leder in till verksamhetsområdet 
mellan Klinga gård och det tillhörande gravfältet. Vägens namn har 
ingen korrelation till något historiskt personnamn, enligt 
arkivstudierna. 
 
Den ökade biltrafiken längs med den gamla riksvägen under mitten av 
1900-talet gav upphov till bensinstationer, matställen och motell som 
ofta lokaliserades till samhällena utmed vägen. Utmed dagens E4 har 
man anlagt bensinstationer och matställen utanför befintliga 
samhällen, på ställen som inte vuxit fram utan istället planerats i 
förväg. Idag fungerar dessa platser som kommunikationsnoder i 
landskapet. Ett typiskt exempel på en sådan ny mötesplats är E4:ans 
avfart vid Klinga med snabbmat och bensinmack. 

Underlag för namnsättning 

Under arbetets gång, framför allt vid kart- och arkivstudierna, har 
flera framträdande historiska namn framkommit. De är av olika 
namnslag och har en lokal prägel. I tabellen nedan redovisas några 
namn som kan vara till hjälp vid namnberedningen inför nya 
strukturer och vägar (se vidare Bilaga 1). För kartornas aktnummer 
hänvisas till referenslistan. 

 
Namn Namnslag Källa Anm. 

Adolf Castman Personnamn Karta 1699 Historisk person 

Bottorpshagen Ägonamn Karta 1699 Bildat till Bottorp 

som då var öde 

Danmark Bebyggelsenamn Häradskartan 

ca 1870 

 

Hemängen Ägonamn Karta 1699  

Holk(e)backen Bebyggelsenamn Karta 1699 Primärt ägonamn 

Holken Bebyggelsenamn Häradskartan 

ca 1870 

Primärt 

artefaktnamn 

Holkängen Ägonamn Karta 1699  

Klinga station Bebyggelsenamn Ek. kartan 

1948 

 

Martallen Smånamn Karta 1699  

Nordbroängen Ägonamn Karta 1699  

Ox(e)hagen Ägonamn Karta 1699  

Skåne Bebyggelsenamn Karta 1831  

Västgötetäppan Bebyggelsenamn Karta 1699 Primärt ägonamn 

Västgötetorpet Bebyggelsenamn Karta 1831  
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Figur 19. Kartan visar var de olika namnförslagen har sitt ursprung. 
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Arkeologisk utredning 

På Norrköpings kommuns initiativ har även en arkeologisk utredning 
genomförts, med avsikten att motsvara en utredning, etapp 1, enligt 2 
kap. 11 § Kulturmiljölagen (KML).  Utredningen är utförd med samma 
ambitionsnivå och metodval som i arbeten enligt KML. Det är dock 
Länsstyrelsen Östergötland som avgör om arbetet motsvarar en 
utredning, etapp 1, enligt 2 kap. 11 § KML.   
 
Trots att anslutande områden innehåller rikligt med fornlämningar 
från både brons- och järnålder (ca 1500 f Kr – 1050 e Kr) var inga 
fornlämningar kända inom planområdet när arbetet inleddes. I 
samband med att enbostadshus skulle byggas i Klinga vid början av 
2000-talet påträffades lämningar efter en boplats från ca 300 - 500 e 
Kr, fornlämning nr Borg 291:1 (Gruber 2001). Boplatsen kunde 
avgränsas till den höjd där bebyggelsen ligger idag.   
I närområdet finns ytterligare en fornlämning, en grav i form av en 
stensättning som ligger vid Holken. Stensättningen har anmälts till 
FMIS redan år 2004 (Rolöf 2004) men har undgått att registreras. Nu 
är den dock registrerad i det nya systemet med nummer L2019:1709. 
Stensättningen är belägen invid Alsättersvägen, och utgör idag en 
solitär.     
 
Landskaps- och fornlämningsmiljön möjliggör inventering efter två 
typer av lämningar. Det handlar dels om synliga lämningar från 
historisk och förhistorisk tid, dels om gynnsamma lägen för aktiviteter 
eller tillfälliga bosättningar från mesolitisk och neolitisk tid (ca 6000 
– 3500 f Kr). Arbetet har således utförts av två arkeologer med olika 
kompetenser; Alf Ericsson och Fredrik Molin. 
 
Det inledande arbetet har bestått av kart- och arkivstudier: 

• Östergötlands museums arkiv 

• Jordartskartan (SGU) 

• Lutningskartan (TRV) 

• Historiskt kartmaterial (LMV) 

• Skog och historia (GIS-data Lst) 

• Relevant litteratur och arkeologiska rapporter 
 
Därefter genomfördes fältinventering då terrängen genomsöktes 
systematiskt, såväl höjdlägen som lågt liggande partier. I åkermarken 
fanns växande gröda som försvårade den okulära besiktningen av 
eventuella lösfynd. De låga marknivåerna i åkermarken på nordsidan 
av moränhöjden, i kombination med underlag av lera och kärrtorv, 
indikerar dock att sannolikheten är låg för att fornlämning 
förekommer dold under markytan. Höjdryggen med sina sluttningar 
utgör däremot ett markområde som varit betydligt gynnsammare, från 
mesolitikum fram tills idag. Under mesolitikum stack höjden upp som 
en ö, tillsammans med många andra, i ett skärgårdslandskap.  
 
Merparten av den äldre stenålderns boplatser ligger i skogsmiljöer och 
inte i plöjd åkermark. Tidigare utredningar och riktade inventeringar, 
såväl inför den aktuella Ostlänkssträckningen som i Kolmårdsområdet 
i Östergötland, har resulterat i att en mycket stor mängd tidigare 
okända mesolitiska lokaler påträffats. Genom att läsa landskapets 
topografi med hänsyn till stenålderns föränderliga strandlinjer är det 
därmed möjligt att finna tillfälliga eller mer varaktiga bosättningar 
(Molin 2016).  

 
Bergsryggen innehåller ett flertal presumtiva platser, s.k. objekt, vilka 
så gott som täcker in hela höjden med sluttningar. Hela bergsryggen 
har skrafferats i figur 20, medan objekten redovisas i detalj i figur 21. 
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Det kommer att krävas en vidare utredning för att kunna konstatera 
om det rör sig om fornlämningar eller inte. 
 
Före inventeringen studerades historiskt kartmaterial ingående med 
avseende på företeelser som skulle kunna utgöra fornlämning eller 
övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturmiljölagen, men inte övriga kulturhistoriska lämningar. De kan 
istället skyddas genom andra lagar, så som Skogsvårdslagen.  
 
De ovan mark synliga lämningarna mättes in med D-GPS och 
registrerades i Arkeologernas informationssystem Intrasis 
(www.intrasis.com). Fornlämningarna har registrerats i 
Riksantikvarieämbetets registreringsverktyg Fornreg. 
 
De synliga lämningarna har numrerats med A och löpnummer, 
medan de platser där det sannolikt finns fornlämningar dolda under 
markytan benämns Objekt och löpnummer.  
 
De två har olika dignitet och kommer att hanteras på skilda sätt vid 
kommande exploateringar, varför de redovisas på separata kartor, 
figur 20 och 21. Samlad, kortfattad redovisning finns i tabellform 
nedan. 

 
A201. I vägskälet finns en brunn fodrad med betongrör och täckt 

med ett lock av samma material. Källan är identisk med den s.k. holk 
(se bilaga 1) som redovisas på kartan över Klinga från 1699. Källan är 
så pass omgjord att den varken kan klassas som fornlämning eller 
övrig kulturhistorisk lämning, men utgör trots detta ett 
betydelsebärande landskapselement. 

 
A202. På sydvästra sidan av Alsättersvägen, finns en husgrund med 
markant stenfot från torpet Danmark som redovisas på häradskartan 
från ca 1870. Husgrunden utgör övrig kulturhistorisk lämning då den 
inte kan härledas längre tillbaka i tiden.  Vägen intill torplämningen 
kallades förr Holkbacken.  

 
A203. På bergshöjden i sydöstra delen av planområdet finns ett litet 
stenbrott, ca 5 m stort. Stenbrottet motsvarar det brott som i Skog & 
Historia är registrerat som Objekt 3044886. Borrhålet i berget är av 
sentida art och utgör övrig kulturhistorisk lämning. 

 
A204/L2019:1709. Vid platsen för torpet Holken finns spåren 

efter torpets trädgård och mindre täktgropar i sydsluttningen mot 
Alsättersvägen På en avsats i sluttningen ligger en kvadratisk 
stensättning som är en grav från järnåldern. Stensättningen är 6,5 x 
6,5 m och 0,4 meter hög, övertorvad fyllning av 0,1-0,4 meter stora 
stenar. Mittblock 0,9 meter stort och 0,4 meter högt, och delvis 
kantkedja av 0,25-0,6 meter stora stenar. Stensättningen påträffades 
inför det att de fem bostadshusen skulle byggas (Rolöf 2004). Trots att 
rapporten insändes till Riksantikvarieämbetet skedde aldrig en 
registrering i FMIS. Stensättningen, som är en fornlämning, har nu 
registrerats i Riksantikvarieämbetets registreringsverktyg Fornreg 
med lämningsnummer L2019:1709 enligt det nya systemet.  

 
A205. Strax intill graven finns en jordkällare som förmodligen har 
tillhört torpet Holken. Den utgör övrig kulturhistorisk lämning.  

 
A206/L2019:2230 och 207/L2019:2231. Vid foten på norra sidan 
av bergsryggen, intill det uppodlade Herrebrokärret finns två runda 
stensättningar som är gravar från järnåldern. Stensättningarna ligger 
ca 1,5 meter ifrån varandra på en liten moräntunga som mot norr 

http://www.intrasis.com/
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skjuter ut i åkermarken. A 206 är 7 m i diam, A207 är 5 m i diam. 
Båda består av stenstorlek 0,2-0,4 meter och är 0,2-0,3 meter höga. 
Båda utgör lagskyddade fornlämningar. Möjligen finns ytterligare en 
mindre stensättning, med uppslängd röjningssten i ytan, söder om de 
två. Har registrerats i Riksantikvarieämbetets registreringsverktyg 
Fornreg. 

 
På följande platser bedöms sannolikheten vara hög för 
fornlämningar dolda under markytan, se figur 20 och tabell nedan. 
Det är framför allt lämningar från stenåldern som avses. 
 
Objekt 1. Boplatsläge, stenålder, 50 m.ö.h. 
Boplatsläge, ca 70x45 m (NV-SÖ). Skogsmark. Sandig hylla, svag NV-
sluttning, sand i de högre delarna åt SÖ samt sandig morän åt NV. 
Sadelläge mellan två högre bergsutsprång. 
 
Objekt 2. Boplatsläge, stenålder, 55 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 30x15 m (V-Ö). Skogsmark. Sandig blockfri hylla, svag 
SV-sluttning. Sandig morän. Skyddad av hällmarker i N. 
 
Objekt 3. Boplatsläge, stenålder, 50-55 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 340x80 m (NV-SÖ). Skogsmark, ställvis blockrik. 
Sandig SV sluttning ned mot väg. Gränsar åt hällmark i NV. Nedanför 
hällmarken svagt sluttande och tämligen blockfri hylla, ned mot äldre 
stenrik svallzon. Nedanför denna tar ytterligare en sandig sluttande 
hylla vid. I SÖ delen av objektet skjuter två sandiga uddar ut mot 
vägskärningen. Objekt 3 utgör ett större sammanhängande 
boplatsläge i sydvästsluttning, vilket avgränsas av hällmarker i NV 
samt av vägen i SV. Platsen har legat invid ett sund mot en mindre ö. 
 
Objekt 4. Boplatsläge, stenålder, ca 50 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 160x45 m (NV-SÖ). Moränmark samt del av golfbana. 
Sandig SV-sluttning. Innefattar övertäckt mindre berghäll. Närmast 
väg något blockigt. 
 
Objekt 5. Boplatsläge, stenålder, 50 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 30x15 m (V-Ö). Skogsmark. Sandig SV-sluttning, ned 
mot väg. Skadat av täktverksamhet i V och Ö. 
 
Objekt 6. Boplatsläge, stenålder, 50 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 35x20 m (SV-NÖ). Skogsmark. Sandig S-sluttning, ned 
mot väg. Skadat av bebyggelse och betongkasuner i Ö. 
Objekt 4 – 6 utgör ursprungligen del av samma boplatsläge, men är 
idag skadat av dels den anlagda vägen, dels av golfbanans verksamhet, 
av betongkasuner och husbebyggelse. Ytan utgör en sandig 
sydvästsluttning. 
 
Objekt 7. Boplatsläge, stenålder, ca 55 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 90x40 m (NV-SÖ). Skogsmark. Plan sandig mark 
omgiven av hällmarker, företrädesvis åt N. Ställvisa större block. 
Gränsar i mitten av yta med hällmark vilket skapar två 
sammanhängande delytor. 
 
Objekt 8. Boplatsläge, stenålder, 45-50 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 40x30 m (NV-SÖ). Skogsmark. Avsats svagt sluttande 
mot NÖ med sandig morän. Relativt fri från större block. Avgränsas i 
V och S av berghällar. 
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Objekt 9. Boplatsläge, stenålder, 40 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 20x15 m (NV-SÖ). Skogsmark. Plan avsats/hylla med 
sandig morän. Relativt stenfri. Avgränsas åt SV av berg samt åt N och 
NÖ av blockrik sluttning. 
 
Objekt 10. Boplatsläge, allmänt förhistoriskt, 35-40 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 120x40 m (V-Ö). Skogsmark. Plan stenfri avsats med 
siltig undergrund ovanför N-sluttning. Begränsas i söder av 
moränsluttning nedanför berg. 
 
Objekt 11. Boplatsläge, fossil odling/gravar?, ca 35 m.ö.h 
Boplatsläge, ca 110x15 m (NV-SÖ). Skogsmark. Plan mark samt 
sluttande åt NV. Skyddat läge nedanför berg i S samt berghäll åt NV. 
Sandig morän samt lera. Över ytan går körspår från 
traktor/skogsmaskin. Delar av ytan förefaller stenröjd, möjlig äldre 
fossil odling. I NV delen syns uppslängd odlingssten, delvis i form av 3 
röjningsrösen, ca 4 m i diameter, något oformliga. En gravliknande, 
stensättning med 0,7 m jämnstora stenar, svagt välvd.  

 
Resultaten sammanfattas i nedanstående tabell. I det fall lämningarna 
eller objekten kommer att påverkas av planerad exploatering av något 
slag skall ansökan enligt Kulturmiljölagen (KML) sändas till 
Länsstyrelsen. Arkeologerna har nedan föreslagit åtgärder enligt KML. 
Det är dock alltid Länsstyrelsen som beslutar i ärendet.    

 

Benämning  Typ Antikvarisk 

bedömning 

Åtgärdsförslag 

vid 

markexploatering 

A 201 Brunn (holk) Historisk 

vattenkälla 

Bevaras om möjligt. 

Ej skydd enl KML 

A 202 Torplämning 

Danmark 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Bevaras om möjligt. 

Ej skydd enl KML 

A 203 Stenbrott Sentida Ej skydd enl KML 

A 204 

L2019:1709 

Stensättning Fornlämning Arkeologisk 

förundersökning 

A 205 Jordkällare Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Ingen åtgärd 

A 206 

L2019:2230 

Stensättning Fornlämning Arkeologisk 

förundersökning 

A 207  

L2019:2231 

Stensättning Fornlämning Arkeologisk 

förundersökning 

Objekt 1 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 2 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 3 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 4 Boplatsläge  Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 5 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 6 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 
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Objekt 7 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 8 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 9 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 10 Boplatsläge Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 

Objekt 11 Boplats/fossil 

åker/stensättning 

Möjlig 

fornlämning 

Arkeologisk 

utredning, etapp 2 
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Figur 20. Kartan visar sedan tidigare kända lämningar och nya som 

påträffats vid inventeringen. De nypåträffade är benämnda A- med 

löpnummer. Hela bergsryggen är markerad som möjligt 

fornlämningsområde. Figur 21 visar objekten på detaljerad nivå. 
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Figur 21. Kartan visar bergsryggen i detalj med de identifierade Objekten 1-

11. Se texten för beskrivning av Objektnumren.  
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Figur 22. Vid höjdryggens fot på norra sidan, intill det uppodlade 

Herrebrokärret finns två nypåträffade runda stensättningar. Bilden visar 

den ena av dem, A 206/L2019:2230, från norr. 

 

 

Figur 23. I västra delen av Objekt 11 finns tre röjningsrösen och en 

gravliknande stensättning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kart- och arkivstudie, Klinga 
 

Alf Ericsson 
 
Klinga räknades förr till Löts socken vars kyrka är riven. Löt och den angränsande socknen Borg, 
vars gamla kyrka också är riven, förenades 1783 till ett pastorat under benämningen Borg och 
Löt. Borgs nuvarande kyrka började byggas år 1801. Byggmästaren Caspar Seurling svarade för 
bygget som var avslutat år 1803.  En inskriftstavla över kyrkans tornportal meddelar: "Under 
Konung Gustaf IV Adolphs regering nybyggdes denna Borg och Löths kyrka 1803". De båda 
delarna sammanslogs 1887 till en enhet som fick namnet Borgs socken. 
Klinga är ett år 1684 upprättat säteri (Almquist 1947, s. 851). Dessförinnan var Klinga en 
bondby. Klinga (j klinge) omtalas första gången 1366 (SDHK-nr 8902). Det är emellertid först i 
kronans jordeböcker från Gustav Vasas tid som bebyggelsen fullt ut kan greppas. I Klinga 
redovisas 1543 ett skattehemman, två kronohemman, ett frälsehemman och en kronoutjord 
(ÖgH 1543:8). Klinga var med andra ord en för Östergötland normalstor by med gårdar av 
blandad jordnatur. Ortnamnet tyder dock på att bebyggelsen är betydligt äldre än från 
medeltiden. Fornsvenskans Klinge är nämligen av allt att döma ett ursprungligt inge-namn 
(*Kli-inge), bildat till ett förmodat grundord *kli med betydelsen ’fin, seg lera; dy, slam’ (Moberg 
1965, s. 13; Franzén & Strandberg 1995, s. 19). Vad som åsyftas måste vara de leriga lågmarkerna 
som österut från gården övergår i Herrebrokärret. Ortnamnen på -inge tillhör våra äldsta och 
går tillbaka till åtminstone mellersta järnåldern (Ståhle 1946). Närbelägna gravfält talar också 
för en datering av bebyggelsen till järnåldern. Vi kan förmoda att de som på järnåldern bodde 
här kallades kliingar ’de som bor vid kliet’. 
 
Det historiska kartmaterialet är den främsta källan till äldre tiders bebyggelse, 
landskapsorganisation och markanvändning. Den äldsta kartan över Klinga är från 1699 och 
redovisar säteriets byggnader, underliggande torp, åkrar, ängar och betesmarker (LSA D12-25:1). 
Kartan är upprättad av lantmätaren Adolf Castman, som på denna avbildat sig själv i moderiktig 
dräkt (se figur 24). Till kartan finns en utförlig beskrivning, vilken har studerats ingående, inte 
minst för att excerpera ortnamn och beteckningar som kan ligga till grund för namnsättning 
inom planområdet. Inom influensområdet faller också smärre delar av ägorna tillhörande Borgs 
säteri (LSA D12-4:6) och Resebro (LSA D12-33:1; D12-33:2). Nedan följer några saker av 
betydelse för det aktuella planområdet och dess omedelbara omgivningar, det s.k. 
influensområdet. 
 
Klinga säteri uppges vara mycket väl bebyggt. Där finns förutom manbyggnaden ett stort stall 
och en stor spannmålsbod och en välbyggd fyrlängad ladugård. Här finns också kålgårdar men 
däremot ingen träd- eller humlegård, vilket särskilt noteras. Troligen hade man ännu inte hunnit 
anlägga en trädgård. En sådan fanns däremot 1831 (LMA 05-BOR-73). Av åkerjorden besåddes 
hälften årligen, medan den andra hälften låg i träda. Detta var förr den normala odlingsrytmen i 
Östergötland, s.k. tvåsäde. Det vanliga var därför att åkermarken var indelad i två gärden, men i 
Klinga fanns tre, nämligen Norra- eller Kyrkogärdet, Södra gärdet och Östra gärdet. De båda 
förra brukades samtidigt och låg 1699 i träda, medan Östra gärdet var besått och kallades därför 
detta år också Sädesgärdet. Inom planområdets nordvästra del faller Södra åkergärdet och inom 
influensområdet Östra gärdet och säteriet med dess ståndsmässiga byggnader. Den mark som 
var åker 1699 är så fortfarande. 
 
Till Klinga säteri fanns stora ängsmarker. Närmast sätesgården låg Hemängen. Denna faller till 
stora delar inom planområdet och utgjordes av hårdvall. På Häradskartan från ca 1870 är denna 
ängsmark uppodlad till åker, och är så fortfarande. Nordost därom låg Storängen. Denna 
utgjordes huvudsakligen av starrvall, vilken till skillnad från hårdvallen är en sank och fuktig 
ängsmark. Numera benämns denna fuktiga mark för Herrebrokärret, men det är ett namn som 
inte förekommer i äldre kartmaterial. Undantaget några smärre partier är Storängen fortfarande 
slåttermark på Häradskartan. Södra delen av Storängen var avskild som en separat äng och  
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Figur 24. Geometrisk avmätning av Klinga år 1699 (akt D12-25:1) med planområdet. 
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kallades Nordbroängen. I denna fanns flera andelslotter benämnda utjordar. Förutom Klinga 
hade prästen i Borg, klockaren i Löt, en bonde i Kättsätter och två bönder i Finstad andelar i 
Nordbroängen. Namnet antyder att här kan ha funnits någon form av broläggning. Klinga 
Storäng gränsade i öster till andra vidsträckta ängsmarker, men som hörde till Borgs säteri och 
byn Skälv (LSA D12-4:6). Även dessa ängsmarker var sanka och räknas idag till Herrebrokärret. 
Före vallodlingens införande på 1800-talet var det framför allt de på moränhöjderna belägna 
utmarkerna som betades. Öster om Nordbroängen utbredde sig en stor utmark. På denna växte 
”småskog av gran och något tall”. Strax öster om planområdet, men inom influensområdet, har 
Castman på sin karta ritat en stor martall. Om denna säger han följande: ”Denna tall, är en stor 
tall, och hafver mycket täta grenar, så att boskapen alltid hafver sitt tillhåldh under denna tall, 
när det regnar, och kan intet regn slå igenom grenarna”. I norr hade en särskild hage avskilts 
från utmarken och som kallades Oxehagen. Denna faller till hälften inom planområdet och hade 
sommarbete för 16 oxar. Oxar har varit nödvändiga för att dra plogen på de styva lerjordarna i 
Klinga. De forna betesmarkerna utgörs numera av skogsmark.  
 
Strax söder om planområdet fanns ytterligare en beteshage och som benämndes Bottorpshagen. 
Namnet skvallrar om att det här borde finnas en bebyggelse med namnet Bottorp, men någon 
sådan finns inte utsatt på kartan. Däremot finns torpet Bottorp utsatt på en karta från 1831 
(LMA 05-BOR-73). Troligen låg torpet öde 1699. På moderna kartor heter bebyggelsen Botorp. 
Markanvändningen inom influensområdet omkring sekelskiftet 1700 framgår av figur 25. 
 
Mellan Bottorpshagen och säteribyggnaderna finns inom influensområdet, men utanför 
planområdet, flera torp utsatta på Castmans karta. Strax söder om ägogränsen till Resebro ligger 
torpet Västgötetäppan. På häradskartan finns här två torp som kallas Västgötetorp. Norr därom 
ligger tre torp som kallas Holkebacken. Förleden holk avser en s.k. holkkälla, dvs. en källa med 
brunnskar av trä, vanligen en urholkad ekstock. Källan är utsatt på kartan (nr 37) och om denna 
säger Castman: ”är en kiälla som intet tryter vatten hvarken vinter eller sommar, der de hämptar 
vatten både för sig och sina creatur”. På häradskartan kallas bebyggelsen kort och gott Holken.  
 
Namnet lever kvar och finns med på moderna kartor och avser numera flera bostadshus. Österut 
från Holkbacken sträcker sig på Castmans karta den långsmala Holkängen. Det östligast på 
Holkbacken belägna torpet kallas på häradskartan Danmark. Detta är ett typiskt 
uppkallelsenamn och en parallell det också på häradskartan utsatta torpet Skåne, som 
fortfarande finns kvar. 
 
Nämnda torp har troligen tillkommit på 1600-talet, nämligen när Klinga fick säteriprivilegier. 
Torpens funktion var framför allt att leverera arbetskraft till säteriet. Med andra ord var torpen 
en funktion av huvudgårdsdriften.  
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Figur 25. Bilden visar markanvändningen inom plan- och influensområdet omkring sekelskiftet 1700.  
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Förslag till namnsättning 
Ovan har vi stiftat bekantskap med flera gamla ortnamn, mestadels bebyggelsenamn och 
ägonamn, som kan ligga till grund för modern namnsättning. De förra utgörs av torpnamn och 
dessa är: Bottorp (nu Botorp), Holk(e)backen och Holken, Västgötetäppan, Västgötetorp, 
Danmark och Skåne. Bland ägonamnen finner vi: Bottorpshagen, Hemängen, Holkängen, 
Nordbroängen, Ox(e)hagen och Storängen. Holkebacken är förvisso ett bebyggelsenamn när vi 
först möter det, men likväl ett primärt ägonamn,’backen vid holken’. Holken är i sin tur ett s.k. 
artefaktnamn, dvs. ett namn som åsyftar ett föremål, konstruktion eller annat av människan 
tillverkat. Martallen är ett s.k. smånamn, vilket är en benämning på den föränderliga flora av 
namn på smärre naturföreteelser, artefakter etc. som uppstår överallt där människan vistas mer 
stadigvarande. Även Holken skulle kunna sorteras in under smånamnen. 
 
Det är en mycket vanligt att ägonamn utvecklas till bebyggelsenamn. Västgötetäppan syftar 
ursprungligen på några åkerlyckor, men när ett torp tillkom började man istället kalla platsen 
Västgötetorp. Huruvida åkerlyckorna först bröts av folk från Västergötland vågar vi inte ha 
någon bestämd åsikt om. 
 
Danmark och Skåne är typiska uppkallelsenamn. Sådana ”dopnamn” är vanliga i 
herrgårdsmiljöer. Orsaken är att godsherrar ibland satte namn på sina underlydande torp efter 
eget tycke och smak och inte fäste något avseende vid vad som traditionellt var brukligt vid 
namnsättning i bygden. I det här fallet har man emellertid kanske velat anknyta till namnet 
Västgötetorp, dvs. ett torpnamn bildat till namnet på ett landskap. Uppkallelsenamn är ovanliga 
bland våra ortnamn, som mestadels uppkommer spontant inom en namnbrukarkrets. 
 
Adolf Castman var en kring sekelskiftet 1700 i Norrköpingstrakten verksam lantmätare. Han 
hade för vana att avbilda sig själv i moderiktiga kläder på sina egenhändigt framställda kartor. I 
handen brukar han hålla kartans måttstock graderad i Scala Ulnarum. Han förtjänar att få en 
väg uppkallad efter sig! 
 
I nedanstående tabell har namnförslagen sammanställts: 
 

Namn Namnslag Källa Anm. 
Adolf Castman Personnamn Karta 1699 Historisk person 
Bottorpshagen Ägonamn Karta 1699 Bildat till Bottorp som då var öde 
Danmark Bebyggelsenamn Häradskartan ca 

1870 
 

Hemängen Ägonamn Karta 1699  
Holk(e)backen Bebyggelsenamn Karta 1699 Primärt ägonamn 
Holken Bebyggelsenamn Häradskartan ca 

1870 
Primärt artefaktnamn 

Holkängen Ägonamn Karta 1699  
Klinga station Bebyggelsenamn Ek. kartan 1948  
Martallen Smånamn Karta 1699  
Nordbroängen Ägonamn Karta 1699  
Ox(e)hagen Ägonamn Karta 1699  
Skåne Bebyggelsenamn Karta 1831  
Västgötetäppan Bebyggelsenamn Karta 1699 Primärt ägonamn 
Västgötetorpet Bebyggelsenamn Karta 1831  

Anm. Bindevokaler har satts inom parentes 

 

 

 
 



 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


