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Därefter beskrivs landskapets kulturvärden på en 
något mer fördjupad nivå uppdelat i avsnitten; 
det förhistoriska landskapet, det historiska 
odlingslandskapet, det historiska odlingslandskapets 
bebyggelse och försvarets bebyggelsemiljöer. 

Den avslutande delen är en beskrivning av kommunens 
utbyggnadsförslag från 2005 och 2017 samt vilka 
konsekvenser dessa kan medföra för kulturvärdena i 
området.

BAKGRUND OCH SYFTE
Linköpings kommun arbetar med de första 
detaljplaneetapperna för utbyggnaden av bosäder 
i den nya stadsdelen Djurgården. Som en del av 
detaljplanearbetet har Tyréns fått i uppdrag att 
ta fram en kulturmiljöutredning för det planerade 
utbyggnadsområdet. 

Syftet med kulturmiljöunderlaget är att kartlägga det 
kulturhistoriska landskapets värden; det förhistoriska 
landskapet, det historiska odlingslandskapets 
bebyggelsemiljöer och den militära bebyggelsen 
inom utredningsområdet. Uppdraget innefattar också 
att redogöra för hur kommunens utbyggnadsförslag 
påverkar områdets definierade kulturvärden samt 
föreslå rekommendationer för att minska negativa 
konsekvenser för kulturvärdena.  

AVGRÄNSNING
Utredningsområdet sträcker sig från Lambohovsleden i 
norr, Landbogatan i väster, ner mot Stora Aska i söder 
och fram till naturreservatet i öster. I bedömningen 
av vilka konsekvenser kommunens utbyggnadsförslag 
kan få för områdets kulturvärden har vi utgått från 
plankartan i områdesprogrammet från 2005 och en 
strukturskiss för Djurgården från 2017. 

Kommunen arbetar i skrivande stund med en detaljplan 
för utredningsområdets norra del. De delar som ligger 
utanför den pågående detaljplanens gränser men 
som finns illustrerade på strukturskissen ska därför 
endast ses som en schematisk möjlig fortsättning av 
exploateringen på Djurgården. 

INLEDNING

METOD
Utredningen ska ge en bild av vilka kulturhistoriska 
värden som finns och hur de förhåller sig till varandra 
inom utredningsområdet. Utredningsarbetet har utgått 
från den fysiska miljön i nuläget och vilka historiska 
berättelser den återspeglar genom fysiska uttryck i 
landskapet. Rapportens innehåll bygger på fältstudier, 
befintliga program och olika typer av lagskydd, 
relevant litteratur och befintliga underlag i form av 
inventeringar och arkeologiska undersökningar samt 
visst arkivmaterial Östergötlands museums topografiska 
arkiv. Som stöd i den kulturhistoriska analysen och 
värderingen av landskap och bebyggelse har vi utgått 
från Riksantikvarieämbetets Plattform för kulturhistorisk 
värdering och urval och Boverkets Råd kring värdering 
(BFS 2016:6, BBR 23).

RAPPORTENS UPPLÄGG
Rapporten inleds med en kortfattad introduktion 
till utredningsområdet, vilken syftar till att ge en 
förståelse för områdets förutsättningar. Gällande planer, 
program och befintligt skydd av kulturvärden beskrivs 
tillsammans med en övergripande bild av områdets 
landskap och historik. Landskapets kulturhistoriska 
värden beskrivs och ett rekommenderat förhållningssätt 
för det fortsatta planarbetet presenteras som 
övergripande rekommendationer och förslag för skydd 
av befintlig bebyggelse. 
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RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD
Delar av utredningsområdet ligger inom ett område 
av riksintresse för kulturmiljövården, Tinnerö 
Odlingslandskap [E 100].  Området blev utpekat som 
riksintresse 1999.

Tinnerö Odlingslandskap 
Motivering: Ett av landets främsta exempel på ett fossilt 

odlingslandskap från järnåldern.

Uttryck för riksintresset: Synnerligen väl bevarade lämningar 

från äldre järnålderns odlingslandskap. Vidsträckta 

hagmarker med omfattande stensträngssystem med fossila 

åkrar, husterrasser, gravfält, ensamliggande stensättningar 

och ett stort antal boplatser från denna tid. Området är 

relativt opåverkat av aktiviteter från senare tid då det mest 

tjänat som betesmark och under 1900-talet som militärt 

övningsområde.

Riksintresseområdets karaktär, med dess 
stensträngssystem från äldre järnålder som utgör spår 
av den förhistoriska markorganisationen, bestående 
av boplatser, gravar, inägomark (åker- och ängsmark) 
och betesmark, med sammanlänkande fägator, präglar 
också de delar av utredningsområdet som ligger 
utanför riksintressets avgränsningar. De komplexa 
stensträngssytemen och övriga fornlämningar inom 
utredningsområdet innehar samma värde som 
lämningarna inom riksintresseområdet. Det är troligt att 
stensträngsystemen i områdets nordvästra del, på och 
invid Eldsberget, hör ihop med de system som fortsätter 
söderut inom riksintressets avgränsningar. Den 
bevarade jordbruksbebyggelsen i utredningsområdet 
förstärker förståelsen för och upplevelsen av områdets 
långa kontinuitet av brukande och bosättning. 

DJURGÅRDEN
PLANER, PROGRAM OCH BEFINTLIGT SKYDD
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Områdesprogram
2005 togs ett områdesprogram fram för området 
med en vision om ny bostadsbebyggelse. Programmet 
föreslår att området bebyggs i etapper med målet att 
området binds samman med omgivande stadsdelar och 
på så vis blir en integrerad del av staden. Programmet 
och plankarta beskrivs utförligare på sid. 26.

Detaljplan
Inom området finns endast en gällande detaljplan, 
planen möjliggör centrum- och butiksanläggningar i 
områdets norra del strax söder om Lambohovsleden.

NATUR OCH KULTURMILJÖER I 
ÖSTERGÖTLAND 
Stora Aska som ligger i nära anslutning till 
utredningsområdet ingår i det regionala 
bevarandeprogrammet från 1983.

PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan 
I översiktsplanen för staden Linköping , antagen 
2010, redovisas Djurgården som ett nytt område för 
blandad stadsbebyggelse. Ett område där ekologisk, 
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling ska stå i 
fokus. För kommunens syn på riksintresset Tinnerö 
odlingslandskap refererar man till Översiktsplan för 
övningsområdet som antogs av kommunfullmäktige 
2003. 

Fördjupad översiktsplan
I Översiktsplan för övningsområdet utgår kommunen 
från riksantikvarieämbetets beslutstext och bedömer 
att det är det fossila odlingslandskapet från järnåldern 
som utgör riksintresset. För att precisera riksintresset 
redogörs därför vart fornlämningarna från järnåldern är 
lokaliserade. 

I planen finns ett antal byggnader och 
bebyggelsemiljöer med stora kulturhistoriska värden 
pekats för bevarande. Bland dem finns Åsmedstads 
mangårdsbyggnad, den intilliggande flygelbyggnaden 
och magasinet upptagna. Logen inom området för 
Åsmedstads före detta by är markerad som en byggnad 
med ett visst kulturhistoriskt värde. Kommunens 
bedömning i planen är att de militära byggnader som 
finns inom området inte har så stort kulturhistoriskt 
värde att det är motiverat att ställa krav på bevarande. 
Det motiveras med att samtliga kasernbyggnader inom 
garnisonsområdet kommer att bevaras och att det 
innebär att den militära epoken därför synliggörs på ett 
tydligt sätt inför framtiden. 

FORNLÄMNINGAR
Landskapet inom utredningsområdet utgör en tät 
fornlämningsmiljö från framförallt äldre järnåldern. 
Fornlämningarna är skyddade enligt kulturmiljölagens 2 
kap. Det är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat 
sätt ändra eller skada en fornlämning. Fornlämningarna 
inom utredningsområdet beskrivs utförligare på 16. 

RIKSINTRESSE NATURVÅRD
Utredningsområdet täcks till stora delar av 
riksintresseområdet för naturvård, Eklandskapet 
Linköping-Åtvidaberg. Områdets värden är framförallt 
knutna till det ekdominerade landskapet och dess 
mycket artrika och unika växt- och djurliv.

NATURRESERVAT
Naturreservatet, Tinnerö eklandskap – kultur och 
natur, bildades 2006. Dess avgränsning följer i stort 
sett riksintresset för kulturmiljövårdens avgränsning. 
Reservatet domineras av ekhagar och utgör den 
norra spetsen på landets största ekdominerade 
odlingslandskap. Det är ett välbevarat, forntida 
odlingslandskap rikt på fornlämningar från framförallt 
järnåldern och med ett mycket artrikt och ovanligt 
växt- och djurliv. Reservatet syftar bland annat till att 
de värdefulla livsmiljöerna för växt- och djursamhällen 
ska bevaras och utvecklas samt att skydda, vårda, 
synliggöra och framhäva det forntida kulturlandskapet. 
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I nord-sydlig riktning genomkorsas området av 
Gamla Kalmarvägen som går från Slaka i sydost till 
Lambohovsleden i norr. Ett småskaligt vägnät med 
grusvägar leder fram till Åsmedstads gård och Jonsborg 
exempelvis. I områdets norra del genomskärs området 
och odlingslandskapet av den nyanlagda Hertig Johans 
allé, en bussgata, i öst-västlig riktning.

Utredningsområdet

DJURGÅRDEN
LANDSKAP OCH BEBYGGELSE

Linköping ligger central i det östgötska slättlandskapet. 
Trakten kring Linköping består av bördiga jordar och 
brukandet av jorden har sedan inlandsisens avsmältning 
format och fortsätter att forma odlingsbygden. Över 
södra delarna av slättlandskapet löper ett brett 
band med fornlämningar efter den äldre järnålderns 
markorganisation. Resterna efter ett forntida 
hägnadssystem, stensträngar, ligger kvar i betesmarker 
och på moränhöjder och vittnar om ett blandbruk, 
något som präglar utredningsområdets landskap i 
stor utsträckning. Fornlämningarna är framförallt 
koncentrerade till åkerholmar och skogsmark och det 
stora flertalet ligger i krön- och höjdlägen.

Topografin i utredningsområdet karaktäriseras av 
ett åkerlandskap med lägre liggande odlings- och 
betesmarker mellan skogsklädda åkerholmar och 
höjdpartier. Höjdsträckningarna utgörs till stor del av 
betad ängs- och hagmark. I områdets nordvästra del 
ligger Eldsberget. Höjden utgörs av betesmark och är 
bevuxen med yngre träd och buskar. Genom området 
rinner Åsmedstadsdiket som förgrenar sig längre 
söderut. 

Inom området finns jordbruksbebyggelse, från mitten 
av 1800-talet till mitten av 1900-talet, som ligger 
samlad på höjdpartier i landskapet. Här ligger även 
militärens bevarade byggnader. I områdets norra 
del finns en mer storskalig affärsbebyggelse med 
tillhörande parkeringsytor och i områdets östra del 
finns en anläggning med övningsbyggnader för 
Räddningstjänsten. 
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driften av en anställd rättare. År 1965 förvärvades 
gården av staten och verksamheten vid T 1 (Svea 
Trängkår) flyttades hit. Övningsområdet nyttjades av 
militären fram till 1990-talet. 2001 köpte Linköpings 
stad 1297 hektar mark av staten, Fortifikationsverket, 
delar av Djurgården och det som militären använt som 
övningsområde.

DJURGÅRDEN
ÖVERGRIPANDE HISTORIK

De äldsta agrarhistoriska spåren i området kan 
härröras så långt tillbaka som till romersk järnålder 
och folkvandringstid (0–550 e.Kr). Det aktuella 
utredningsområdet ligger inom byarna Slestads och 
Åsmestads ägor. Slestad omnämns i det medeltida 
skriftliga källmaterialet år 1336 som Sleastado. Det 
äldsta belägget för Åsmestad kan vara från år 1321 som 
Asmunstadhum. Till de båda byarna hör gravfält som 
visar att bebyggelseenheterna är förhistoriska. Även 
ortnamnet med ändelsen -stad tyder på detta. 

Djurgården skapades som kunglig jaktmark år 1606 
av hertig Johan av Östergötland, son till Johan III.  Då 
Hertig Johan avled 1618 övergick Djurgården att bli 
kunglig djurgård. Jaktparken avvecklades år 1687 och 
omkring 100 avhornade hjortar transporterades till 
Djurgården i Stockholm på specialbyggda slädar. Efter 
avvecklingen kom Djurgården att ingå i landshövdingens 
lönejord. På 1910-talet blev Djurgården ett militärt 
övningsområde. Den siste arrendatorn var A E Dahlqvist 
lade ner jordbruket år 1922 då I 4 och I 5 flyttade in från 
Malmen I Linköping. Närheten till kasernerna gjorde att 
flera verksamheter etablerades på Djurgården, bland 
annat uppfördes ett svinstall som försåg garnisonen 
med fläskkött. Svinstallet användes fram till slutet av 
1960-talet. 

Vid storskiftet år 1768 fanns det fem gårdar i 
byn Åsmedstad.  De följande åren skedde en del 
sammanslagningar av gårdarna och snart var där bara 
fyra gårdar. Till byn hörde även tre torp; Hagalund, 
Jonsberg, Kramstorp/Kramsstugan och två soldattorp. 
Vid Laga skifte år 1860 fanns det ett brännvinsbränneri 
i byn som ägdes av en av brukarna. I byn återstod då 
endast två brukare. Vid 1900-talets början sköttes 

Utredningsområdet markerat på Häradsekonomiska kartan från 1868. Lantmäteriets kartabas. 
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STENSTRÄNGSSYSTEM
Stensträngssystemen visar markorganisationens historik 
och är fysiska dokument från äldre järnåldern som vi 
kan läsa av idag. Trots begränsad forskning har det 
identifierats stora skillnader mellan stensträngssystem 
i olika delar av landet. De som finns inom 
utredningsområdet har karaktärsdrag typiska för just 
Östergötland, vilket utöver dess egen unicitet gör dem 
viktiga som referens för stensträngar i övriga landet. 
Det finns en mycket stor forskningspotential kring 
stensträngssystemen vilket gör att fornlämningarna har 
ett mycket stort vetenskapligt värde.
 

JORDBRUKSLANDSKAPET I HISTORISK TID
Jordbruksbebyggelsen på Åsmedstad, Jonsborg och 
Stora Aska består övervägande av representativa och 
välbevarade boningshus och ekonomibyggnader från 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Bebyggelsen ligger 
samlad på höjdpartier, de större gårdarna centralt 
i odlingslandskapet och det före detta torpstället 
i ett mer perifert läge. Lokaliseringen av gårdar 
och byar i upphöjda lägen kommer av landskapets 

KULTURHISTORISKT VÄRDE
KULTURMILJÖN I LANDSKAPET

KULTURLANDSKAPETS LÄSBARHET FRÅN 
FÖRHISTORISK TID TILL NUTID 
Landskapet som helhet har en lång kontinuitet av 
brukande och bosättning, vilket kan utläsas genom 
fornlämningar, bebyggelse och odlingslandskap. Det 
är ett landskap som tack vare de omfattande spåren 
i form av fornlämningar, framförallt de utbredda 
stensträngssystemen, gör det möjligt att förstå och 
tolka områdets förhistoriska markanvändning. Närheten 
mellan gravfälten från yngre järnåldern och Åsmedstad 
visar hur bebyggelsemönstret vi ser idag har sett 
lika ut sedan förhistorisk tid. En stor del av områdets 
kulturhistoriska värde består därför av sambandet 
mellan fornlämningar, bevarad jordbruksbebyggelse och 
det omgivande odlingslandskapet. Såväl fornlämningar 
som bebyggelse är lokaliserade i tydliga lägen i det 
öppna landskapet. De naturgivna förutsättningarna 
i området, med höjdpartier omgivna av ett flackare 
odlingslandskap, ger möjlighet att på flera platser 
förstå och uppleva detta, vilket gör att det är ett 
landskapsparti med ett stort pedagogiskt värde. 

naturgivna förutsättningar och berättar om hur man 
uppförde bebyggelsen på impediment i landskapet, 
mindre lämpliga för odling.  Laga skiftet var den 
jordbruksreform som under 1800-talet satte ett mycket 
stort avtryck i det svenska jordbrukslandskapet och 
hade stor betydelse för landets jordbruksutveckling. 
I samband med reformen skiftades gårdar ut från de 
äldre bykärnorna. Det gjordes också i  Åsmedstad, 
men de gårdarna är idag rivna. Den bevarade 
gårdsbebyggelsen på Åsmedstad speglar därför 
tydligare förhållandet mellan by och inägomark före 
genomförandet av laga skifte.

Det hävdade odlingslandskapet och områdets bevarade 
agrara bebyggelse speglar hur jordbrukslandskap och 
bebyggelse kring Linköping traditionellt sett ut och 
varit organiserat.  Den bevarade gårdsbebyggelsen 
förtydligar också bilden av hur bosättningsmönstret sett 
ut i området sedan yngre järnåldern. Området utgör 
på så vis ett levande dokument i staden. Det öppna 
odlingslandskapet och bebyggelsen har sammantaget 
ett stort historiskt, upplevelsemässigt och pedagogiskt 
värde. 
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De bevarade militära byggnaderna berättar om 
områdets militära epok och om Åsmedstads utveckling 
från jordbruksby till lektionsby för utbildning inom 
försvaret.  Byggnaderna på Åsmedstad användes av 
militärer i fält. De visar på en typisk byggnadsstil 
för den här typen av bebyggelse som präglas av en 
anonymitet i landskapet, en bebyggelse som samspelar 
med sin omgivande miljö och där utformningen styrts av 
respektive byggnads funktion. Det är enkla byggnader, 
underordnade den äldre jordbruksbebyggelsen i den 
gamla bykärnan. Byggnadernas lokalisering, i närhet till 
Garnisonsområdet, har betydelse för förståelsen av att 
det tidigare fungerat som ett militärt övningsområde. 
Den samlade bebyggelsen, militärens byggnader och det 
äldre jordbrukets byggnader, på Åsmedstad har ett stort 
samhällshistoriskt värde. 

MILITÄRENS LOKALHISTORISKA VÄRDE
En anledning som bidragit till att det äldre 
kulturlandskapet har bevarats inom utredningsområdet  
och i omgivningarna är den militära verksamheten 
som pågick under större delen av 1900-talet. Den 
har dock även bidragit till omfattande markskador i 
samband med körning, anläggande av skyttevärna och 
liknande. Försvarets verksamhet utgör en central del 
av Linköpings identitet som militärstad. Övningsfältet 
tillsammans med det intilliggande garnisonsområdet 
är en viktig del av den svenska värnpliktens historia. 
Ett avskärmat samhälle i staden. De bevarade 
byggnaderna på Åsmedstad är en förlängning av den 
reform som omvandlade den svenska krigsmakten 
efter att härordningen avskaffades 1901. Byggnaderna 
på Åsmedstad uppfördes efter andra världskriget 
under en tid då militären återigen genomgick en 
förändring med omstruktureringar och utveckling 
av militära verksamheter under kort tid. Garnisonen 
och övningsområdet var en av Linköpings största 
arbetsplatser under sin tid.  Byggnaderna har därigenom 
ett symbolvärde för staden. 

Djurgårdens kulturhistoriska värde i korthet:

• Kulturlandskap med lång bruknings- och 

bosättningskontinuitet med stort pedagogiskt 

värde.

• En hög bevarandegrad av fornlämningar med 

stort vetenskapligt värde.  

• Traditionell jordbruksbebyggelse från mitten 

av 1800-talet och tidigt 1900-tal. 

• Levande jordbrukslandskap med hög läsbarhet 

av den historiska markanvändningen.  

• Militär bebyggelse med stort samhällshistoriskt 

värde. 
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Fornlämningasmiljöer

Delar av äldre vägnät

Viktiga samband och 
siktlinjer

Sammanlänkande 
stensträngssytem

Särskilt kulturhistoriskt 
värdefull 
bebyggelsemiljö

SLAKA KYRKA

STENSTRÄNGS-
SYSTEM

STENSTRÄNGS-
SYSTEM

STENSTRÄNGSSYSTEM

STENSTRÄNGS-
SYSTEM

JONSBERG
ÅSMEDSTAD

ST. ASKA

GRAVFÄLT 

GRAVFÄLT 

KULTURHISTORISKT VÄRDE
KULTURMILJÖN I LANDSKAPET
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9. Den brukade marken präglar det 
öppna landskapet.

4. Vyn mellan gårdarna och väg-
sträckningen från Slaka kyrka, 
genom St. Aska och vidare österut är 
viktig för förståelsen och upplevelsen 
av det äldre jordbrukslandskapet. 

2. Sambandet mellan gravfälten från 
yngre järnåldern och Åsmedstad 
visar hur bebyggelsemönstret vi ser 
idag har sett lika ut sedan förhistor-
isk tid. 

5. De omfattande stensträngssys-
temen sträcker sig från utredning-
sområdets nordvästra del och vidare 
söderut inom riksintressets avgrän-
sningar. 

1. Stensträngsystemen i Östergötland 
tillhör de mest bevarade i landet. 
De har fungerat som hägnader och 
härrör från äldre järnåldern. Sten-
strängssytemen skiljer sig åt i olika 
delar av landet så områdets system 
är viktiga som referens för sten-
strängar i andra delar av landet.  

6. Gravfälten från yngre järnåldern 
ligger i karaktäristiska lägen på im-
pidiment i det öppna landskapet, ofta 
i anslutning till bebyggelse.

3. Det öppna landskapet ger möj-
lighet till långa siktlinjer och vyer, 
mellan gårdar/byar och mellan gård-
arna och sockenkyrkan.

8. Det funktionella och visuella 
sambandet mellan Åsmedstad och 
Jonsborg berättar om hur det äldre 
jordbruket var organiserat. 

7. Jordbruksbebyggelsen ligger 
samlad på höjdpartier i det öppna 
odlingslandskapet. 

1

2

3
4

5
6

7

8

9
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Känsligt för ny bebyggelse.

Känsligt för bebyggelse som bryter siktlinjer

Skyddade fornlämningsmiljöer.

• Det äldre kulturlandskapet bör bevaras 
i så stor utsträckning som möjligt.

• En modifiering av strukturkissen 
inför detaljplan bör göras likt 
områdesprogrammets förslag med 
sammanhängande grönstråk. Det skulle 
innebära att betydelsefulla samband 
mellan fornlämningsmiljöer från olika 
tidsepoker samt sambandet mellan 
gravfälten från yngre järnåldern och 
Åsmedstad fortsatt kan upplevas i 
landskapet.

• Det bör fortsatt vara möjligt att följa 
funktionella och visuella samband 
mellan jordbruksbebyggelsen från 
historisk tid. Därför bör siktlinjer/vyer 
som är betydelsefulla för upplevelsen 
och avläsbarheten av de historiska 
sambanden i landskapet bibehållas. Ny 
bebyggelse bör underordnas utpekade 
värdefulla siktlinjer. 

• För förståelsen av den enskilda 
stensträngens funktion krävs att även 
den omkringliggande marken bevaras. 
Alltför närliggande ny bebyggelse 
riskerar att möjligheten att tolka 
markanvändningen går förlorad. 
Dokumentationen av stensträngar 
som ska undersökas och tas bort, bör 
fokusera på stensträngens funktion 
och sammanhang i förhållande till 
topografi och övriga fornlämningar 

från samma tid än dess uppbyggd 
eller  stenstorlek. För att få en bild 
av hela stensträngsystemet och få 
en uppfattning om den förhistoriska 
markorganisationen, krävs en total 
undersökning av samtliga stensträngar 
i form av en detaljkartering.   

• Områdets bevarade fornlämningar 
bör synliggöras och på ett 
varsamt sätt integreras i det nya 
bostadsområdet. De bör därför vårdas 
och tillgängliggöras med stigar och 
informationsskyltar.

• Åsmedstad och Jonsborg (samt Stora 
Aska) bör behandlas som särskilt 
värdefulla  bebyggelseområden så 
som avses i PBL 8 kap. 13§. Områdets 
samlade kulturhistoriska värde får 
inte förvanskas. Karaktärsdrag 
som strukturer, vägnät och 
bebyggelselämningar ska respekteras 
och tillvaratas. Alla typer av 
förändringar; underhåll, ombyggnader, 
nybyggnader eller rivningar av 
anläggningar eller byggnader samt 
ändringar av mark och vegetation ska 
särskilt uppmärksammas. 

• Äldre träd och planterade träd kring 
gårdsbebyggelsen bör bevaras och 
eventuella nya grönstrukturer bör 
utformas med inspiration från det 
nuvarande landskapet. 

REKOMMENDERAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
ÖVERGRIPANDE REKOMMENDATIONER

Kartan visar schematiskt var det är mest känsligt för ny bebyggelse och  
fornlämningsmiljöer skyddade enligt KML. Miljöns känslighet har bedömts 
utifrån områdets kulturhistoriska värde sammanvägt med möjligheten till 
läsbarheten av dem.
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Särskilt värdefull byggnad, PBL 8 kap. 13§. 
Byggnadens kulturhistoriska värden får inte 
förvanskas. 
Befintliga karaktärsdrag och egenskaper får ine 
skadas vid ändring. Ambitioner vid vård och 
underhåll ska vara höga.
Byggnaden får inte rivas.  

Byggnader med kulturhistoriskt värde, PBL 8 kap. 
17§. 
Byggnadens kulturhistoriska värden och befintliga 
karaktärsdrag ska respekteras och tillvaratas vid 
ändringar och tillägg. Byggnaden ska behandlas 
varsamt vid ombyggnad och underhåll.

Bebyggelsen på Åsmedstad och Jonsborg bör bevaras 
vid en framtida utbyggnad av området. Helheten med 
den samlade bebyggelsen är av stor vikt för att kunna 
möjliggöra en fortsatt förståelse av hur området 
utvecklats under 1900-talet. Ett bevarande av och 
ett varsamt förhållningssätt gentemot bebyggelsen 
möjliggör därigenom att den historiska utvecklingen 
fortsatt kan upplevas i landskapet. Att finna nya 
funktioner för befintlig bebyggelse är alltid det mest 
hållbara sättet att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 
Det är därför viktigt att i ett tidigt skede resonera kring 
vilken ny användning byggnaderna kan få samt utreda 
hur de byggnadstekniska möjligheterna för bebyggelsen 
ser ut. 

REKOMMENDERAT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
BEBYGGELSE
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Stensträngarna har status av fornlämningar. Dessa finns 
i stor omfattning inom utredningsområdet.  I systemet 
finns en fägata som ställvis utgörs av en hålväg. Den 
följer delvis hela höjdsträckningens sydöstra kant. 
Det aktuella utredningsområdet ligger inom byarna 
Slestads och Åsmestads ägor. Till de båda byarna 
hör gravfält som visar att bebyggelseenheterna är 
förhistoriska. Även ortnamnet med ändelsen -stad 
tyder på detta. Öster om Åsmestads bytomt har det i 
samband med arkeologiska undersökningar påträffats 
boplatslämningar i form av stolphål och härdar med 
stora mängder bränd lera. En av härdarna daterades till 
övergången folkvandringstid/vendeltid (omkring 550 
e.Kr.) Väster om Åsmestad finns ett antal fossila åkrar 
(RAÄ 232), bestående av ett antal små stenröjda ytor 
och små odlingsrösen. 

och själva gårdstunet. Dessa system kan omfatta 
flera förhistoriska gårdar över en mycket stor yta. 
Stensträngarna förekommer oftast tillsammans med 
boplatser och gravar från samma tid. 

FORNLÄMNINGAR
Området är mycket rikt på fornlämningar. Det beror 
till stor del på att marken under historisk tid nyttjats 
som ängs- och betesmark. Fornlämningarna har 
därför skonats från modernt jordbruk. Den militära 
verksamheten genererade dock en annan typ av skador i 
form av körskador, skyttevärn och stentäkter. Merparten 
av de kända fornlämningarna inom området härrör från 
äldre järnålder. Fornlämningarna är koncentrerade till 
åkerholmar och skogsmark. Det stora flertalet ligger i 
höjdlägen, såsom krön- och höjdlägen.

KULTURHISTORISK BESKRIVNING
DET FÖRHISTORISKA LANDSKAPET

DET FÖRHISTORISKA AGRARLANDSKAPET
De äldsta agrarhistoriska spåren kan härröras så långt 
tillbaka som till romersk järnålder och folkvandringstid 
(f.Kr.–550 e.Kr). Spåren består framförallt av så 
kallade stensträngar. Stensträngar är en form av 
förhistoriska murar. De är vanligt förekommande i 
Östergötland, på Öland och Gotland och i södra Uppland 
och Västmanland, men förekommer även i andra 
landskap. De består av mer eller mindre nedrasade 
enkelmurar som fungerat som hägnader, ibland 
med en överbyggnad av trä och ibland uppbyggda. 
Stensträngarna har utgjort ett hinder för boskap att 
beträda produktionsmarken som bestått av åker- och 
ängsmark. På sina håll liksom här i utredningsområdet 
bildar de stora system, byggda parallellt i förhållande 
till varandra i form av fägator mellan betesmark och 
gårdstunet, men även omkring produktionsmarken 

Gravfält från yngre järnåldern

Sammanfattning fornlämningar: 
Området är mycket rikt på fornlämningar som bevar-

ats eftersom marken under historisk tid varit brukad 

som ängs- och betesmark. 

De flesta fornlämningarna härrör från äldre järnålder 

och är koncentrerade till åkerholmar och skogsmark, 

dominerande platser i terrängen, så som krön- och 

höjdlägen. 

Fornlämningsmiljön är mycket komplex och uppvis-

ar spår av såväl förhistorisk markanvändning som 

bosättning och gravar, vilka ger en mer komplett bild 

av människans livsvillkor under äldre järnålder.
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Stensträngar utmed Eldsbergets sydvästra sluttning. Stensträngar inom riksintresset i utredningsområdets  östra delar.

Den totala fornlämningsbilden i området, karta från länsstyrelsens webbgis. Kartan visar var fornlämningsmiljöer från äldre järnåldern finns. De har som helhet 
ett stort pedagogiskt och vetenskapligt värde och som bör behandlas med särskild 
varsamhet. 

STENSTRÄNGS-
SYSTEM

STENSTRÄNGS-
SYSTEM

STENSTRÄNGS-
SYSTEM

BOPLATS

GRAVFÄLT

BOPLATS

STENSTRÄNG

STENSTRÄNGS-
SYSTEM, GRAV- och 
BOPLATSOMRÅDE

BOPLATS

GRAVAR

GRAVFÄLT
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vägarna genom åkermarken fram till Åsmedstad och 
Jonsborg förbinder byar/bebyggelse och visar på det 
historiska rörelsemönstret genom landskapet.

KULTURHISTORISK BESKRIVNING
DET HISTORISKA ODLINGSLANDSKAPET

DET AGRARA LANDSKAPET
Markerna i utredningsområdet används framförallt 
för odling och bete. Det öppna och välhävdade 
odlingslandskapet skapar vida utblickar och fria 
siktlinjer mellan de äldre byarna och mot sockenkyrkan 
i Slaka. Den bevarade jordbruksbebyggelsen i de äldre 
byarna Åsmedstad och Stora Aska ligger samlade 
på naturliga höjdpartier i lanskapet. Den öppna 
landskapsbilden gör det på så vis möjligt att förstå och 
uppleva detta karaktäristiska bebyggelsemönster där 
byarna och gårdslägena är lokaliserade på mark sämre 
lämpad för odling. Ett bebyggelsemönster som härrör 
från yngre järnåldern. 

Den äldre vägsträckningen från Slaka, genom Stora 
Askas bebyggelse och vidare österut samt de mindre 

Karaktärsdrag landskap: 
Öppet odlings- och beteslandskap. Topografin med 

tydliga höjdpartier omgivna av mer flack mark. 

Åkerholmar med äldre lövträd. Bebyggelsemönstret 

med gårdsbebyggelse på höjderna. Delar av 

bevarade äldre vägsträckningar.  

Äldre körväg norr om Åsmedstads huvudbyggnad. Vägen genom åkermarken fram till Åsmedstad.
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ÅSMEDSTAD
Åsmedstad har liksom andra kvarvarande gårdarn och 
byar i omgivningarna en lång bebyggelsekontinuitet. I 
anslutning till Åsmedstad finns gravfält som visar att 
det troligen funnits bosättning på platsen så tidigt som 
under järnåldern. Genom arkeologiska undersökningar 
av bytomten har det framkommit fornlämningsfynd i 
form av tidigare by- och gårdstomter redogör för ett 
tidigt utvecklat bebyggelseläge. Det bekräftas också av 
intilliggande gravfält och enskilda stensättningar. 

BYGGNADER PÅ ÅSMEDSTAD
Fastigheten består idag av tio byggnader. Åsmedstads 
befintliga bebyggelse består dels av bevarad äldre 
jordbruksbebyggelse, dels av yngre byggnader uppförda 
för militär verksamhet. Jordbruksbebyggelsen består 
av två äldre boningshus med bibehållen traditionell 
karaktär samt av representativa och välbevarade 
ekonomibyggnader uppförda under sent 1800-tal och 
tidigt 1900-tal. Bebyggelsens placering samlad på 
höjdpartiet och spår som vägsträckningar, rester av 
husgrunder och murar vittnar om den äldre bykärnans 
struktur. 

Flygelbyggnad

Huvudbyggnad

Magasin

Bageri

Slakteri & förråd

Kokutbildning

Förrådsbyggnad

Evertshill

Loge

ORIENTERINGSKARTA

Jonsborg
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Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden är ursprungligen mangårdsbyggnaden 
till Åsmedstads Västergård, troligen uppförd någon 
gång mellan 1860 och 1880. Byggnaden uppfördes 
ursprungligen i trä med reveterad putsfasad och bestod 
av en lägenhet med åtta rum och kök. 1936-1938 
moderniserades den och anpassades för att fungera 
som militära utbildningslokaler. Byggnaden ligger på 
ett höjdkrön. På gårdsplanen framför finns en rundel 
och flaggstång. Den tidigare, numera något förvuxna, 
trädgården består av stora lövträd, kastanj, lönn och 
syrén. Byggnaden i 1½ våning har symmetriskt indelade 
fasader, klädda med stående träpanel (tilläggsisolerad) 
målade i en gul kulör med vita snickerier. Sadeltaket 
är täckt med röda tegelpannor och kröns av två 
skorstenar. Den har spröjsade tvåluftsfönster och 
mindre enluftsfönster på gavlarna. Vid entrén finns 
en förstukvist med snidade träpelare och dekorativa 
snickerier. Byggnaden har en mindre tillbyggnad med 
entré och fönster mot den nordöstra gaveln. 

KULTURHISTORISK BESKRIVNING
DET HISTORISKA ODLINGSLANDSKAPETS BEBYGGELSE

Flygelbyggnad
Den utsträckta längan utgör en flygelbyggnad i vinkel 
till huvudbyggnaden. Den är uppförd 1911 men har ett 
uttryck av äldre karaktär. Bodlängan är en rödfärgad 
timmerbyggnad i en våning. Sadeltaket är täckt med 
enkupiga tegelpannor. Delar av fasaderna är klädda 
med locklistpanel och de småspröjsade fönstren samt 
dörrfoder är vitmålade. Söder om byggnaden finns en 
jordkällare och på byggnadens norra sida en mindre 
tillbyggnad i form av ett vagnslider. 

Magasinsbyggnad
Magasinsbyggnaden är uppförd 1895 och står intill 
vägen en bit söder om huvudbyggnaden. Den har 
ett karaktäristiskt uttryck med kvadratiska mindre 
fönsteröppningar täckta med fönsterluckor runt om 
byggnaden. Magasinet är uppfört i två våningar på en 
synlig stengrund och sadeltaket är täckt med svart 
korrugerad plåt. Fasaderna är klädda med rödmålad 
liggande panel, fönsterluckor och dörr är svartmålade. 



19 KULTURMILJÖUTREDNING DJURGÅRDEN LINKÖPING     

Loge
En bit öster om huvudbyggnaden finns en bevarad 
loge med murad och gräsbevuxen bro till logen. 
Logen är troligen uppförd mellan 1860 och 1880. Den 
har en stomme av omväxlande regelverk och ”falskt 
skiftesverk”, vilket innebär att delar av regelverket har 
fasader av stående brädor. Sadeltaket är täckt med 
korrugerad eternit. 

Karaktärsdrag Åsmedstad 
jordbruksbebyggelse: 

Huvudbyggnad: Placering på krönet av ett höjdparti. 

Tegeltäckt sadeltak med dubbla skorstenar. 

Förstutrappans dekorativa snickerier. Spröjsade 

tvåluftsfönster. Symmetrisk fasadindelning. Ljus 

färgsättning. Allén och omgivande äldre träd.

Flygel: Timmerkonstruktion och traditionell 

utformning. Sadeltak med enkupigt tegel, 

småspröjsade fönster, enkla bräddörrar, faluröda 

fasader och vita snickerier. Det tillbyggda 

vagnslidret.

Magasinet: Slutna höga faluröda fasader. 

Fönsteröppningar försedda med luckor. 

Logen: Anpassad efter terrängen. Dominerande tak. 

Långsträckt byggnadsform som följer terrängen. 

Faluröda fasader och enkla bräddörrar. Uppmurad, 

gräsbevuxen bro. 
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KULTURHISTORISK BESKRIVNING
DET HISTORISKA ODLINGSLANDSKAPETS BEBYGGELSE

Jonsberg
Jonsberg ligger på en bergsknalle invid skogskanten 
och med odlingslandskapet som breder ut sig 
framför. Platsen är ett gammalt torpställe som hört 
till Åsmedstads by. Torpen var både självständiga 
småjordbruk samtidigt som de var en del av byns 
arbetsorganisation. Torpställets lokaliseringen i ett 
mer perifert läge i förhållande till odlingslandskapet 
illustrerar de ojämna sociala och ekonomiska 
förhållanden som rådde mellan bönderna i de större 
gårdarna och torparna utan egen egendom. Det 
befintliga bostadshuset på platsen är uppfört 1945. Det 
är en byggnad i 1½ våning med brutet tak täckt med 
röda pannor. Fasaderna är klädda med träpanel i en gul 
kulör och vita snickerier. Byggnaden har byggts ut ett 
flertal gånger. Intill bostadshuset finns också två mindre 
uthus med fasader i gul träpanel och tak med röda 
respektive svarta betongpannor.

Karaktärsdrag Evertshill och Jonsborg: 
Jonsborg: Det perifera läget på en höjd invid 

skogskanten. Bebyggelsestrukturen med mindre 

uthus kring boningshuset.

Evertshill: Putsade fasader i ljust gul kulör och vita 

omfattningar. Sadeltak med dubbla skorstenar. 

Uthusets branta tak, faluröda fasader, enkla 

bräddörr och paneldetaljer i gavelröstena.

Evertshill
Bostadshus uppfört 1909. Byggnaden i 1½ våning har 
spritputsade fasader avfärgade i en ljust gul kulör med 
vita fönsteromfattningar. Sadeltaket är täckt med röd 
plåt och kröns av två tätt sittande skorstenar. Vid entrén 
finns en enkel förstukvist och ovan den en mindre 
takkupa med ett småspröjsat fönster. Byggnaden ligger 
i en välordnad trädgård som omgärdas av ett staket. 
Strax norr om bostadshuset finns ett uthus, troligen 
uppfört samtidigt. Uthuset har en konstruktion av ”falskt 
skiftesverk” där delarna av regelverket har fasader av 
stående brädor. I gavelröstena har brädorna en spetsad 
kant. Det branta sadeltaket är täckt med korrugerad 
plåt.
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Övergripande karaktärsdrag Stora Aska: 
Bebyggelsen samlad på höjdparti, uppdelad på båda 

sidor om byvägen. Bebyggelsen norr om byvägen 

är färgsatt i ljusa och vita kulörer och bebyggelsen 

söder om vägen i falurött. 

Huvudbyggnad och intilliggande bostadshus 

med putsade ljusa fasader och sparsmakade, 

tidstypiska  dekorativa detaljer. Parkliknande 

trädgård med lusthus och äldre träd. Karaktäristisk 

magasinsbyggnad med höga slutna fasader och 

vällingklocka. 

Äldre bevarad jordbruksbebyggelse med traditionell 

utformning och färgsättning med faluröda fasader 

och vita snickerier. Storslagen ladugårdslänga med 

detaljer som dekorativt utformade ventilationshuvar 

och småspröjsade fönster. 

OMGIVANDE JORDBRUKSBEBYGGELSE 

Stora Aska
Stora Aska var ursprungligen en by som under 
1800-talet utvecklades till en stor bondgård. 
Mangårdsbyggnaden är uppförd på 1700-talet. 
Dess nuvarande uttryck fick den vid en ombyggnad 
1852. Byggnaden har en symmetriskt indelad 
fasad med putsade fasader i en ljust gul kulör med 
vita fönsteromfattningar. Den är omgiven av en 
parkliknande trädgård med lusthus. Intill finns et 
mindre bostadshus med ljust putsade fasader och en 
äldre magasinsbyggnad med vita fasader klädda med 
liggande träpanel och bruna fönsterluckor. På andra 
sidan vägen är samtliga byggnader istället färgsatta i 
fen faluröd kulör. Där finns en stor ladugård bevarad 
och tre bostadshus samt garage och uthusbyggnader. 
Bebyggelsen ligger på ett höjdläge, samlad kring vägen 
som korsar den före detta storgårdsanläggningen. 
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Byggnad ett - slakteri & förråd
Byggnaden är sammanlänkad och består av tre 
byggnadskroppar. Byggnadskropparna ligger på olika 
nivåer som på så vis följer terrängen. Byggnaden har 
ursprungligen fungerat som slakteri och förråd och är 
uppförd 1960. Den södra byggnadskroppen har fasader 
klädda med varierande gul lockpanel, korrugerad plåt 
eller vitfärgad puts. Taket är täckt med korrugerad plåt 
och papp. Den norra byggnadskroppen har stående 
lockpanel i gult och taket är täckt med svart plåt. 
Långsidorna har stora enkla portar i svart. 

KULTURHISTORISK BESKRIVNING
FÖRSVARETS BEBYGGELSEMILJÖER

FRÅN GÅRD TILL FÖRSVAR
Militären fick tillgång till det stora övningsområdet 
etappvis. Staten har ägt delar av Åsmedstad sedan 
slutet av 1800-talet. I det som tidigare var försvarets 
övningsområde påträffas militärens byggnader 
utspridda i landskapet. Bebyggelsen utgörs av bland 
annat skjutvärn, magasin, skjutbanor, förråd och 
slakteribyggnader. Byggnaderna har olika funktioner 
med koppling till varandra vilket gör att de tillsammans 
skapar en helhet som speglar det forna övningsfältets 
användning.

MILITÄRA BYGGNADER
Åsmedstad är i försvarets handlingar benämnt 
som lektionsby och utöver att den äldre bevarade 
jordbruksbebyggelsen har använts av försvaret har 
ett flertal byggnader för utbildningsändamål uppförts 
i den ursprungliga bykärnan. Den befintliga militära 
bebyggelsen är uppförd mellan 1950 och 1988, se karta 
på sid. 17. Byggnaderna är inordnade i den befintliga 
gårdsmiljön och ansluter till jordbruksbebyggelsen i 
volym och struktur. Det är en relativt låg bebyggelse 
som består av fyra byggnader, samtliga i ett plan. 
Byggnaderna hålls samman genom att en enhetlig gul 
kulör har använts vid färgsättningen. Byggnaderna 
ägs idag av kommunen och hyrs ut till olika lokala 
föreningar och klubbar.

Byggnad ett från väster Byggnad ett från öster

Byggnad ett från norr
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Byggnad fyra - förråd
Byggnaden är uppförd 1988. Det är en enklare 
förrådsbyggnad med röda plåtfasader och ett flackt 
sadeltak täckt med svart plåt. 

Byggnad tre - kokutbildning
Byggnaden är uppförd för kokutbildning, någon gång 
mellan 1960 och 1980. Byggnadens västra sida är 
helt öppen och regelstommen är i övrigt klädd med 
lockpanel i en ljust gul kulör. Pulpettaket är täckt med 
svart plåt. 

Byggnad två - bageri
Byggnaden uppfördes 1950 och inhyste då lokaler för 
bageriutbildning. Det är en lång byggnad med pulpettak 
täckt med korrugerad plåt. Fasaderna är klädda med 
stående lockpanel målad i vitt och gult. Den västra 
fasaden är försedd med stora portar. På byggnadens 
baksida finns en lägre tillbyggnad med plåtfasader.

Karaktärsdrag försvarets bebyggelse: 
Anpassad efter terrängen. Låga utsträckta 

byggnader, underordnad den äldre 

jordbruksbebyggelsen. Färgsatt i ljusa kulörer; 

gult och vitt. Flacka plåttäckta tak. Träpanel och 

putsfasader. Betongglas. Höga skorstenar. 
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UTBYGGNADSFÖRSLAG
OMRÅDESPROGRAM, 2005

Plankartan i Områdesprogram för Djurgården (2005) 
omfattar ett utbyggnadsområde inom det som tidigare 
var militärt övningsområde. Det är ett mer detaljerat 
och utvecklat scenario av översiktsplanens visioner 
för övningsområdets nordöstra delar. Plankartan 
är styrande i det fortsatta detaljplanearbetet. 
Programmet innehåller även illustrationskartor som 
visar exempel på möjliga lösningar. Infrastruktur 
och grönstruktur redovisas schematiskt. Plankartan 
redovisar markanvändningen inom området och för 
vilken typ av kvarter som planeras såsom trädgårdsstad, 
småstadskvarter, villa- radhusbebyggelse, stadskvarter 
och handel. I planen finns så kallade magneter, vilka är 
tänkta att få en mer stadsmässig rumsbildning. Genom 
området löper ett huvudstråk för kollektivtrafik. Det är 
Hertig Johans allé som numera är anlagd.

På plankartan redovisas ett sammanhängande 
grönområde som sträcker sig från Eldsberget i nordväst, 
över Åsmedstad för att ansluta till omgivande, skyddade 
kultur- och naturlandskap i sydöst. Grönområdet 
innefattar även en bit av dagens odlingslandskap 
och området med fornåkermark som i anslutning till 
Landbogatan. Ett sammanhängande grönområde är 
också markerat en bit österut. Grönområdet sträcker 
sig från det skyddade kultur- och naturlandskapet 
och vidare mot nordväst och förbi Lambohovsledens 
cirkulationsplats. I områdets sydöstra delar, som 
angränsar till riksintresset Tinnerö odlingslandskap och 
naturreservatet Tinnerö eklandskap, planeras så kallade 
rekreationsstråk i öst-västlig riktning. Huvudbyggnaden, 
flygelbyggnaden och magasinet på Åsmedstad är 
markerade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
som ska bevaras. 

Exploateringsområdet som på plankartan fortsätter nordöst om kultur-
miljötredningens avgränsning behandlas inte i detta underlag. 
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STRUKTURSKISS INFÖR DP, 2017

Strukturskissen inför detaljplan (2017) är en utveckling 
av det äldre områdesprogrammets plankarta. Den ger 
en mer detaljerad bild av ett exploateringsområde som 
i stort täcker det område som kulturmiljöutredningen 
innefattar.  Förslaget redogör för byggnadsgränser, 
gatunät, grönområden och till viss del våningsantal samt 
verksamheter. Det är en blandad bostadsbebyggelse 
med flerfamiljshus, villor och radhus. Planens gatunät 
innehåller ett flertal huvudgator samt mindre lokal- 
och matargator mellan kvarteren. I områdets norra del 
som angränsar mot Lambohovsleden och Landbogatan 
är det planerat för bensinstation närmast vägen samt 
fotbollsplaner och idrottshall med intilliggande skola 
och förskola. En bäck avgränsar området från det 
nuvarande handelsområdet.

Skolor, förskolor och vårdboende är placerade så att 
de gränsar till planens grönområden. Övriga delar av 
området utgörs av framförallt bostadsbebyggelse. 
Bebyggelsen varierar i höjd, volym och placering. 
Utmed de planerade huvudgatorna i områdets norra 
del är våningsantalet högre, utmed Hertig Johans allés 
båda sidor är våningsantalet upp till sex våningar med 
bakomliggande bostadskvarter.

Planen innehåller ett antal större friytor som 
utgör grönområden på befintliga höjder. 
Grönområdena omfattar en del av de mer utbredda 
fornlämningsmiljöerna inom området. Bebyggelsen 
på Åsmedstad och Jonsborg ligger inom markerade 
grönområden. Smalare grönstråk är utsparade längs 
med bäckarna som rinner genom området. 

De delar som ligger utanför den pågående detaljplanens gränser ska ses som en 
schematisk bild av hur en fortsatt utbyggnad av Djurgården kan komma att bli. 
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VIKTIGA SIKTLINJER OCH SAMBAND
Båda utbyggnadsförslagen illustrerar ny bebyggelse 
söder och sydväst om Åsmedstad. Skulle det bli 
aktuellt finns det risk att en sådan bebyggelse 
bryter siktlinjerna mellan Åsmedstad och Stora Aska 
samt mellan Åsmedstad och vidare västerut mot 
Slaka. Bryts de förlorar den äldre jordbruksbyn sitt 
sammanhang och förståelsen för det nuvarande, äldre 
jordbrukslandskapet som är karaktäristiskt för bygderna 
kring Linköping. I strukturskissens utbyggnadsförslag 
bevaras, till viss del, den visuella kontakten mellan 
Åsmedstad och Jonsborg vilket är positivt för att fortsatt 
förstå bebyggelsemiljöernas historiskt funktionella 
samband.

BEBYGGELSEMILJÖER
Områdesprogrammet redovisar tre byggnader på 
Åsmedstad som kulturhistoriskt värdefulla och som ska 
bevaras. I strukturskissen är samtliga byggnader inom 
Åsmedstad och Jonsborg redovisad på planen vilket om 
det skulle innebära ett bevarande är mycket positivt för 
kulturmiljön som helhet.  

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSET
Om stensträngssystemen som finns inom området delvis 
försvinner riskerar det att påtagligt skada riksintressets 
värden. 

FORNLÄMNINGAR
Bebyggelsen som föreslås (områdesprogrammet 
och strukturskissen) i anslutning till Eldsberget, 
kring Jonsborg och utmed utredningsområdets 
avgränsning mot öster föreslås i direkt närhet till 
fornlämningsområden med stensträngssystem. Grävs 
fornlämningar i form av stensträngar bort eller berörs 
negativt genom att enskilda delar blir alltför inbyggda 
kommer dess betydande värde gå förlorat. Det unika 
med stensträngarna är att de är en del av mycket 
utbredda system och sammanhang som ger möjligheten 
att läsa av markorganisationens långa historik.

I utbyggnadsförslaget från 2017 ligger bebyggelse av 
mer offentlig karaktär såsom skolor, förskolor och 
äldreboenden placerad i anslutning till de utsparade 
fornlämningsmiljöerna på höjdpartier. Det är positivt 
ur det perspektiv att områdena då kan integreras 
med verksamheternas behov av nära grön- och 
rekreationsområden. 
 

VÄGNÄT
Hertig Johans allé (bussgata) har idag anlagts likt de 
båda förslagens sträckning. Den nya vägen i viss mån, 
men kanske framförallt den planterade trädallén bryter 
av och upplevs som ett nytt inslag i det traditionella 
jordbrukslandskapet.  

I utbyggnadsförslaget från 2017 är den äldre 
vägsträckningen från Slaka, genom Stora Askas 
bebyggelse och vidare österut samt den väg som leder 
genom odlingslandskapet fram till Åsmedstad bevarade 
vilket är positivt

UTBYGGNADSFÖRSLAG
KONSEKVENSER FÖR OMRÅDETS KULTURVÄRDEN

KONTINUITETEN FRÅN FÖRHISTORISK TID 
TILL NUTID
De båda utbyggnadsförslagen innebär att stora delar 
av den öppna jordbruksmarken tas i anspråk för ny 
bebyggelse. Det kommer att leda till att det tydliga 
samband som idag finns mellan de förhistoriska agrara 
lämningarna och det historiska jordbrukslandskapet 
med bevarad bebyggelse bryts upp. Förändringen 
kommer därigenom påverka möjligheten att förstå och 
uppleva områdets mycket långa kontinuitet av brukande 
och bosättning. Det stora pedagogiska värde som 
det nuvarande landskapet i området innehar kommer 
därigenom att minska eller kanske helt gå förlorat. 

Stora delar av fornlämningsmiljöerna i området är i 
förslagen utsparade. En betydande skillnad mellan 
de båda förslagen är dock att områdesprogrammet 
redovisar två mer sammanhängande grönområden 
som sträcker sig genom landskapet. Grönstråken 
bevarar en större del av ett landskap där den historiska 
utvecklingen från forntid till historisk tid kan upplevas. 
Stråken binder också samman kulturlandskapet i 
området med riksintresset för kulturmiljövården. I 
strukturskissen byggs istället såväl fornlämningsmiljöer 
och den bevarade jordbruksbebyggelsen på Åsmedstad 
in. Skulle det bli aktuellt i en framtida plan skulle 
det innebära att Åsmedstads bebyggelse och 
tillhörande gravfält inte längre kan läsas samman. De 
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna skulle bevaras 
som öar utan ett tydligt kulturhistoriskt sammanhang. 
Det skulle medföra att de kulturhistoriskt värdefulla 
sambanden, inom området och med riksintresset bryts. 
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