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Rapport – kompletterande besiktning av fornlämningsbilden i 

Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) 3:21 
 

Bakgrund 

Alvesta kommun har beställt ett yttrande av Bäckaby Landskap om kulturmiljön i området kring 

Tingsbacken i samband med en detaljplaneprocess (DETALJPLAN FÖR DEL AV ALVESTA 14:1 M.FL. 

(TINGSBACKEN-SMEDSGÅRD) I ALVESTA TÄTORT). Kommunen har i ett samråd med Länsstyrelsen 

erfarit att en eventuell exploatering kräver tillstånd enligt Kulturmiljölagen på grund av dess närhet 

till känd fornlämning. I Länsstyrelsens samrådsyttrande motiveras kravet med att fornlämning 6:1 

(gravfält) inte är tillfredställande avgränsad. Man stödjer sig härvidlag på en formulering i 

fornminnesinventeringens handlingar där det heter att:  Ytterligare nu ej synliga fornlämningar kan 

finnas inom området. Följande yttrande grundar sig på egna kartstudier och fältobservationer. Syftet 

är att förtydliga kulturmiljöns egenskaper och därmed hjälpa kommunen att hantera de 

kulturhistoriska aspekterna i planprocessen. 

 

Området 

Planområdet utgörs av ett grönområde, omgivet av radhus i norr och villor i sydöst. Västerut ligger 

ett industriområde medan den nordöstra delen bland annat avgränsas av en förskola. Till hälften 

består området av gräsbevuxen plan och lågländ mark som bland annat hyser en anspråkslös 

fotbollsplan. Den andra halvan, den östra delen, upptas av Tingsbacken, bevuxen med ek och 

slyvegetation. Genom skogsdungen löper ett antal stigar. 

 

Tidigare inventeringar  

 
Vid två tillfällen har området varit föremål för fornminnesinventering. Riksantikvarieämbetets 
förstagångsinventering genomfördes omkring 1950 och den reviderade inventeringen som skedde 
runt 1980. Dessutom har områdets fornminnen uppmärksammats redan i Värendsbygd, 1930 (T. 
Berggren, Fasta fornlämningar i Aringsås sn). 
 
 

Fornlämningarna 

Planområdet ligger i en miljö som exploaterats för bostäder och industrier under hela 1900-talet. 

Fornlämningsbilden är därför starkt fragmentarisk. Strax nordöst om Tingsbacken ligger Aringsås 

95:1, Alvestas ursprungliga bytomt, som idag huvudsakligen är bebyggd med 1900-talsbebyggelse 

(med Riksdagsgården som ett musealt undantag). Denna berörs dock inte av planförslaget. I ställer är 

det Aringsås 6:1, ett mindre gravfält på krönet av Tingsbacken, som är aktuellt.  Fornlämningen 

består av fyra låga stensättningar varav en är osäker. Storlekarna varierar mellan fem och tretton 

meter i diameter. Ingen av dom överstiger 0,30 m i höjd varför de kan vara svåra att upptäcka, 

särskilt sedan marken är igenvuxen med sly. Man ska dock ha i åtanke att gravfältet första gången 

som det beskrevs var föremål för bete och därför var lättare att identifiera. Erfarenhetsmässigt kan 

åldern på denna typ av låga stensättningar bedömas till yngre bronsåldern/äldre järnåldern. 

Längs med ekbackens sydvästra sluttning och dess norra del återfinns flera terrasskanter och 

röjningsrösen, troligen lämningar efter tidigare odlingsverksamhet. Dessa är inte kända sedan 



3 
 

tidigare och har följaktligen inte förts in i fornminnesregistret eller på karta. Dessa ligger emellertid 

norr om gravfältet och berörs inte av eventuella exploateringar. 

 

Tingsbacken på historiska kartor 

Under historisk tid angränsade Tingsbacken, eller Linneberget som höjden tidigare kallades, till de 

sydligaste delarna av Alvesta bytomter. Själva planområdet utnyttjades enligt kartor från 1803, 1838, 

och 1860 i huvudsak som ängsmark. Större delen av de flacka partierna utgjorde hävdade 

mossmarker. På de något högländare delarna, intill backen, var markerna uppodlade (tegar kallade 

”Linnebjäet”). De små och oregelbundna åkerstyckena (”bjäen”) har i detta sammanhang sannolikt 

utnyttjats som linåkrar. Flera av sådana småtegar kan man idag finna spåren efter på kullen. Åkrarna 

har enligt den äldsta kartan innehållit ett antal mindre odlingsrösen som på senare kartor förts 

samman till större, men färre, anläggningar.  

 

 

 

T.v: Tingsbacken från väster.  Mitten: Den största stensättningen med kantkedja i förgrunden och mittblock i bakgrunden.  T.h: Terrasskant efter äldre 

odlingar på Tingsbackens norra del. 

T.v: Planområdet (blåmarkerat med områden avsedda för bostadsändamål 

skrafferade) på storskifteskartan från 1803. Gröna partier markerar ängar 

och skära åkrar. Omr. med beteckningen 537-540 utgör Linneberget 

(Tingsbacken). Åkerteg 156 lades ner före 1838 (se till höger) men kan 

fortfarande identifieras på marken. 

T.h: Planområdet på laga skifteskartan från 1838. Bilden är i stort 

sett den samma som vid storskiftet men ett antal mindre åkertegar 

har lagts igen till äng, bl a. på Linneberget (Tingsbacken). Flera 

mindre odlingsrösen har också sammanförts till större rösen. 
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Under loppet av 1900-talets första hälft blev de lägre liggande partierna av det aktuella planområdet 

föremål för utdikning. Det är inte klarlagt hur stora delar av de utdikade markerna som kom att odlas 

upp. En titt på den ekonomiska kartan från omkring 1950 antyder dock att det endast var de 

sydligaste och mer höglänta delarna som omvandlades till åker. Resten förefaller ha överförts till 

betesmark, i vilken även Tingsbacken ingick. Ett decennium senare förefaller emellertid området helt 

har upphört som agrara produktionsmarker för att omvandlas till rekreationsområde för de 

omgivande bostadsområdena. För detta ändamål lät man jämna ut marken på de lägre delarna med 

flis för att kunna utnyttja området för skridskoåkning och för en fotbollsplan. Åtgärderna fångades på 

ett flygfoto från 1964. Samma flygfoto visar också att markerna strax väster om det anslutande 

villaområdet i sydost (kvarteret Illern) förefaller ha utnyttjats för kolonilotter.  

 

Slutsatser 

Planområdet innehåller två mindre områden som avsatts för bostadsändamål. Det större av dessa 

avses att exploateras för bostäder medan en smal remsa intill kvarteret Illern föreslås tillföras de 

intilliggande tomterna, så som tomtmark utan bebyggelse. Resterande delen av planområdet avsätts 

som grönområde, och en mindre del som lekplats. Fornlämningsbilden inom området inskränker sig 

till de stensättningar som registrerarats (Aringsås 6:1) på Tingsbacken samt ett antal oregistrerade 

spår efter odlingsverksamhet i Tingsbackens norra och sydvästra del. Den formulering i 

Fornminnesinventeringens handlingar som Länsstyrelsen stödjer sitt yttrande på och som uttrycker 

osäkerhet huruvida området hyser fler anläggningar gäller så vitt det går att bedöma själva 

Tingsbacken. Analysen av de historiska kartorna och en fältbesiktning har inte givit några indikationer 

på att området nedanför Tingsbacken skulle hysa några anläggningar (utöver ett par odlingsrösen 

intill backen och som med säkerhet härrör från historisk odlingsverksamhet) eller andra lämningar. 

Större delen av detta område har under historisk tid utnyttjats som sank slåttermark och mindre 

delar som åker. Bedömningen är således att de föreslagna exploateringsplanerna med stor 

sannolikhet inte berör områdets fornlämningar. Den remsa som ligger intill kvarteret Illern, och som 

föreslås tillföras de befintliga tomterna, har under historisk tid brukats som åker och har redan, 

informellt, utnyttjats som tomtmark av de intilliggande fastigheterna. Markhistorien gör det inte 

sannolikt att den aktuella delen döljer några bevarade spår eller lämningar. Till detta ska ju också 

T.v: Planområdet på ekonomiska kartan från omkr. 1950.   Mitten: Planområdet på flygfoto från 1964.  T.h: Planområdet och den registrerade forn-

lämningsbilden idag. Källor: Alvesta k:n, Lmv, Raä. 
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läggas att planförslaget föreskriver en markanvändning som förhindrar 

uppförandet av byggnader på dessa begränsade delar.  Den 

intilliggande backslänten, som föreslås förbli grönområde, består av 

grovblockig morän utan synliga anläggningar.   

 I planförslaget föreslås att en smal remsa som 

redan idag utnyttjas som tomtmark också 

formellt tillförs fastigheterna. Marken har 

historiskt utgjort kanten av ett större åkerskifte. 


