Arkeolog Gert Franzén avled den 23 oktober efter en längre tids sjukdom.
Under många år har Gert forskat i Tinneröområdets forntida kulturhistoria i början som
amatör och senare som utbildad arkeolog. Långt innan området blev naturreservat
fascinerades Gert av att försöka förstå hur landskapet använts under forntiden. Han är
sannolikt den som vistats mest i Tinnerö forntida odlingslandskap de senaste decennierna.
Han har inventerat, tolkat och prövat på olika idéer och som en följd av detta har han
upptäckt olika samband och räknat ut vad som ingår i en boplats från äldre järnålder.
Ett särskilt intresse har han ägnat åt stensträngssystemen och lermarkens tegindelning.
Gert kallade sitt sätt att tolka terrängen för geografisk arkeologi.
Det forntida odlingslandskapet som ingår i Tinnerö eklandskap är bedömt som riksintresse av
Riksantikvarieämbetet. Detta är till stor del Gerts förtjänst.
Resultatet av sin forskning har han redovisat i olika publikationer bl.a. i ”Järntida gårdar i
eklandskapet”, han har medverkat i boken ”Tindra – ett landskap i tidens spegel” och
forntidskartan som visar Tinnerö under romersk järnålder och folkvandringstid,
Gert Franzén var också aktiv i bildandet av Föreningen Linköpings Ekopark och ingick
under de första åren i föreningens styrelse.
Han har varit vägvisarnas läromästare när det gäller att se och förstå de järntida
boplatsernas innehåll och sambandet mellan synliga och osynliga lämningar. (Vägvisarna är
föreningens guider i Tinnerö eklandskap.)
Vid föreningens adoption av fornlämningar, vilket innebär att föreningsmedlemmar vårdar
vissa gravar och husterasser, var Gert en av initiativtagarna.
Under en period verkade Gert som tillsynsman i det nybildade Kultur- och naturreservatet
Tinnerö eklandskap med särskilt ansvar för områdets forntida lämningar.
Gerts sista forskningsprojekt handlade om forntida kommunikationsleder mellan
Söderköping och Linköping. Sina forskningsresultat berättade han om i ett föredrag
arrangerat av föreläsningsföreningen hösten 2017. Detta blev hans sista offentliga
framträdande.
Våra tankar går i dessa dagar till hans anhöriga.
Vad hade det forntida odlingslandskapet i Tinnerö varit utan Gert Franzén? Det hade inte
funnits.
Vi tackar för allt som Gert har delat med sig av under många år.
Föreningen Linköpings Ekopark
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