Före romersk järnålder
Del 2. Agrar vattenhantering.
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Avsikten med denna uppsats är att presentera och förklara lämningar av hägnadssystem från den äldre järnåldern, men som är äldre än de välkända stensträngarna, dvs ungefär tiden före romersk järnålder.
Systemens omfattning är mycket stor och jag ger en inblick i hur dessa system
kan ha fungerat i landskapsskala.
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Sänkor. Agrar vattenhantering före romersk järnålder.
Introduktion och sammanfattning
Sänkor är en företeelse som av allt att döma tillhör det förhistoriska agrara landskapet, främst tiden före romersk järnålder. Sänkorna är linjära försänkningar i
marken, åstadkomna av människor för hantering av landskapets vattentillgångar,
både nederbörd och upprinnande grundvatten. Deras uppgift var att samla och
fördela vatten till skördemarken, men samma funktion kunde användas för att
göra betesmark frodigare. Se fig 1 o 2.
Sänkornas storlekar varierar starkt. Bredden kan vara 2 m, vanligen ca 4 m, men
bredder upp till 10 m förekommer. Längden varierar allt efter terrängen, men
kan vara 20 m upp till 150 m, kanske i sällsynta fall ännu mera.
Djupet på sänkorna i nutid beror helt på vad som har hänt sedan deras användning upphört. I torrare marker, t ex nutida åkermark, kan de ha fyllts igen så att
de bara kan indikeras via flygfoto eller variationer i växtligheten. I våtmark kan
de vara gott och väl en halv meter djupa, med betydande lager av organiskt sediment i botten. Ofta är sänkorna numera så igenslammade att de tydligast framträder efter nederbördsrika tider, då en tunn vattenspegel uppstår. En del samlar
fortfarande vatten och kan ha närmast konstant vatteninnehåll.
I skog markeras sänkorna ofta av att vissa trädslag inte trivs ute i sänkans blötmark, men kan trivas bra på dess kanter. Därvid kan sänkan ges tydlig markering. Stora stubbar är mycket sällsynta ute i sänkorna, men ek kan etablera sig
där.
Markmaterialet vid sänkorna är nästan uteslutande lera eller finmo, vilket innebär lågt läge i förhållande till den närmaste omgivningen. Idag är de orörda sänkorna igenslammade med lersediment och humus (torv). För att kunna hålla vatten är det viktigt med tät botten, varvid lerig botten är väsentlig.
Karaktäristiskt för sänkorna är att de är dragna tvärs avrinningsriktningen och
vågrätt så att de kan samla på sig maximalt med vatten. Däremot kan mycket
stora sänkor vara dragna längs en dalgångs lägsta del. Då brukar det finnas ett
dämmande materialupplägg i varje ände. Sådana sänkor kallar jag storsänkor.
En utveckling av den principen har använts i romersk järnålder med tröskelvallar i ändarna på gärden.
Sänkornas omgivande eller mellanliggande mark har jag kallat bruksytor oavsett
hur de kan ha använts; åker, slåttermark, väg, etc, men sänkorna avgränsar nästan alltid bandparceller, dvs långa åkrar med längd som är större än 2,5 gånger
bredden. Inte sällan är ytan mellan sänkorna svagt trapetsformad, som en an-
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passning till terrängformen i övrigt. I en del fall tycks sänkan ligga, inte vid sidan av, utan i bruksytan. Det ger en del intressanta infallsvinklar till sänkans
funktion.

Fig 1. Sänka i skogsmark. Lägg märke till att inga träd växer i sänkan, men
gärna på kanten. I öppen fuktig mark är ofta vide först (ofta ensam) med att
etablera sig där på kanten. I sänkan växer starrgräs, som är lite mörkare än
omgivningen.

Omfattningen av dessa nyfunna lämningar är mycket stor och tycks följa stensträngarnas utbredning i hela Östergötland. Den hittills konstaterade arealtäckningen i Tinnerö-området (Ög) är i storleksordningen 150 hektar, beroende på
var man låter sina bedömningar i fält sätta gräns. Det finns också en gråzon mellan sänkor och diken, på så sätt att det finns diken med utseende som sänkor och
sänkor som har fungerat som enbart diken. Dessutom har sänkor ibland gjorts
om till diken och sentida diken grävts i sänkor, osv.
En ytterligare svårighet när det gäller omfattning är ju att inte bara sänkans areal
räknas, utan även den omgivande mark som den har betjänat.
Funktionen hos dessa system av sänkor torde vara att kontrollera vattentillgången i systemens områden och genom detta gynna växtlighet på ytor invid
och mellan sänkorna. Sänkorna fungerade därvid hypotetiskt både för magasinering, spridning och dränering av vatten, både från nederbörd och från upprinnor
av grundvatten, till vilka de ofta är anslutna.
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Fig 2. Två vattenfyllda sänkor i en liten dal mellan berg. Sänkorna är anordnade tvärs
avrinningsriktningen nere i det lägsta lerfyllda läget, men skär in något i moränen, där
grundvatten kan komma fram (upprinna). I dalens mitt rinner naturligtvis ytvatten
ibland, vilket kan sparas i sänkorna. Mellan sänkorna ligger bruksytan, som går upp
på den svaga sluttningen mot berget, där markmaterialet ofta är moig morän, jfr fig 5.
Bruksytans växter får vatten från sänkorna via kapilläreffekt underifrån, undervätning.
Det kan i vissa fall anordnas översilning av brukningsytan, eller t.o.m överdämning
när förhållandena är sådana. Dessutom bildas humus i sänkan, vilket kan tas upp
och blandas med bruksytans leriga jord.
Teckning förf.

I funktionellt samband med system av bredare sänkor brukar finnas hägnadsfunktioner av sten, som skiljer sig från normala stensträngar genom sin konstruktion, terrängplacering och förmodad ålder. Sänkorna och hägnadsfunktionerna blir då samtidigt landskapsindelande i makroskala. Om den omgivande
terrängens former medger, har sänksystemen på lera nära samband med vanligen
oregelbundna blockparceller på moränsluttningarna intill.
Dateringen av systemen av breda sänkor är enl. samband med andra lämningar
”före romersk järnålder”. Var i tiden dessa fenomen börjar uppträda är inte alls
klarlagt, men tecken tyder på att metoden att praktiskt hantera vatten på detta
sätt var väl utvecklad under bronsålderns senare del. Senare, i romersk järnålder,
tycks de anläggas högre upp i terrängen och återfinns idag tillsammans med
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vanliga stensträngar. Möjligheterna att C14-datera sänkor torde vara goda bl.a
via inneslutna organiska material.
Konsekvenser
För synen på förhistorisk markanvändning bör konsekvenserna bli betydande
med dessa observationer i tankefältet. Att det funnits så omfattande anläggningar för kontroll och styrning av alla vattenresurser i det agrara landskapet torde
överraska många, men vi kan gott inse att den bonde som inte har koll på vattnet
i sin terräng ligger illa till, både vid torka och för mycket nederbörd. Vi kan
även inse att denna vattenhantering kräver samarbete mellan flera gårdar vars
mark passeras av vatten. Det liknar det nödvändiga samarbetet med t.ex hägnader och årlig markanvändning.
Terminologi
Den typ av brukningsmark som är anordnad på finsediment och indelad med
sänkor, kräver formeringen av en del ny terminologi. Nedan följer en förteckning av begrepp och definitioner – vissa helt nyskapade – som används i texten.
Blockad
sänka

Sänka som helt eller delvis fyllts med stenar och stenblock. (Skulle helst heta blocksänka, vilket dock är ett av geologin upptaget begrepp)

Bruksyta

I detta sammanhang: Ytan mellan eller omkring intilliggande sänkor, oavsett markanvändning på den.

Bygelsträng

Stensträng som likt en klammer, med sina ändar binder ihop ändar av sänkor, utan att därför nödvändigtvis
ha varit hägnad, fig 8, Bd.

Delningssänka

Sänka av relativt liten bredd som skiljer mellanliggande
ytor från varandra. Avgränsningen mot begreppet dike är
i dessa sammanhang inte skarp.

Odla

Anordna för vald växtlighet som tillvaratas genom skörd
– sådd odling: åkerbruk
– driven odling: ängsbruk

Skördemark

Samlingsterm för åker och äng.

Stenkoppling

En av stensträng, stenrader eller stenblock anordnad
anslutning mellan ände av sänka och hägnande stensträngsmur eller naturlig hägnadsfunktion, t.ex berg.
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Stensträng

Linjär ansamling av stenar, tolkat som anordnad under
äldre tid till den funktion den har haft eller nu är ruin av.
Se dessutom Ordlista i Ericsson & Franzén 2005:128.

Stensträngsmur

En f.d. mur som nu är stensträng. Uttrycket kan i vissa
fall vara en praktisk ordkonstruktion vid förklaringar och
diskussioner.

Storsänka

Sänka som genom större bredd skiljer sig från övriga
sänkor i den närmaste omgivningen. Ofta ingrävd i anslutande moränsida och ibland därinvid anslutna till
stenblock. Begreppet används sparsamt.

Sänka

Kulturlämning av linjär försänkt form, i nutid helt eller
delvis igenslammad eller avsiktligt igenlagd.

Undervätning

Bevattning genom att placera vatten intill den beväxta
ytan och låta kapilläreffekt föra vatten till rötterna.
Som att ”vattna på fatet”.

Överdämning

Att dämma upp vatten i ett vattendrag för att över
svämma och väta igenom marken.

Översilning

Att på konstlad väg låta vatten och dess medhavda näringsämnen och syre, periodvis sakta och oavbrutet får
rinna över en svagt sluttande slåttermark.

Funktion
I vår egen tid är vi vana vid att diken är till för dränering. Sänkorna tycks dock
ha haft flera funktioner till sina produktionsytor. Nästan alltid ligger sänkan
tvärs mot avrinningsriktningen och ligger alltid i det närmaste vågrätt, fig 2,
utom i de frekventa fall då sänkorna mera har utseende och funktion som diken.
Detta indikerar att de även fungerat som vattenmagasin. När dessa vågräta sänkor har stått i förbindelse med vattendrag kunde sänkan fyllas på eller tömmas
allt efter behov. Man kan ana att man anordnat en avancerad vattenhantering
som i de äldsta strukturerna tycks handla mycket mera om att samla upp än att
dränera. Ibland har sänkor synlig avloppskanal, men intealltid. Däremot har de
ofta dränerats med diken i sen tid, vilket kan vara förödande för deras synlighet.
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I sänkorna har oavsett avsikt bildats humus, vilken har kunnat tas upp och blandas in i bruksytans leriga jord. Humus i form av torv har ju även funnits på annat
håll i sänkornas miljö. Vi har då kanske att göra med ett släktskap till de tyska
och holländska Plaggen-äcker, dvs bandparceller gödslade med torv, s. k. Plaggen düngung.
Sänkorna är inte bara funktioner direkt till sina odlingsytor utan tycks ibland
vara delar i mera storskalig indelning av marker i likhet med t.ex stensträngar.
Vi ska nedan även betrakta det faktum att stensträngar inte så sällan ansluter till
sänkor nere i låglänta marker. Därmed har vi ett fältmaterial för att lösa flera av
de problem som uppstår när stensträngar bara tar slut, t.ex nere vid gärdeskanter.
Fig 3 ger en viss bild av hur komplext det förhistoriska agrara landskapet blir
när sänkorna kommer in i sammanhanget. Även Dalen (Tinnerö kärr) genomkorsas av en mängd sänkor och antalet ändar av sänkor som kan ses vid stranden
är ca 160 st. Att det går sänkor över ett kärr på detta vis blir mindre konstigt om
vi betänker att Dalen som kärr är en mycket ung företeelse och som främst på
avsaknaden av väl underhållet dike för den genomströmmande bäcken. Dämningseffekt uppstår även av de åtminstone två förhistoriska brobankar som korsar kärrets flacka yta och som i sin aktiva tid gav möjlighet till reglering av vattnet.
Fig 4 är en del av fig 3 och visar mera detaljerat en lokal med sänkor. Liksom i
förra figuren ser man här hur oerhört komplex forntiden blir när många företeelser visas samtidigt. Vi får även en uppfattning om den stora agrara aktivitet och
totala markutnyttjande som förhistoriens bönder praktiserade. Genom min egen
försorg är de flesta av stensträngarna registrerade, men på den tryckta ekonomiska kartan finns här bara en stensträng, del av raä 233. Till denna bild hör
också att Dalen, dvs kärret, genomkorsas av en mängd sänkor som inte visas på
denna karta, förutom deras ändar inne vid stranden.
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Fig 3. En karta över den täta förekomsten av sänkor av olika slag och funktion. Kartan är under arbete och således inte helt komplett, men den ger en vision om hur
komplext järnålderns agrara kulturlandskap kunde vara. Långt ifrån alla fenomen är
inlagda i kartan. Sedan den sammanställdes har t.ex ytterligare en stenlagd brobank
påträffats i dalen uppåt NV. Den är med stor säkerhet från tiden före romersk järnålder och är en sådan som binder ihop två moränkullar enl. Del. 1. Hägnader och system (Franzén 2009b). Ytterligare två stenlagda och stensträngsanknutna brobankar
finns längre upp i samma dal, Norra Långbetet.
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Fig 4. Denna bild är
en detalj ur norra
delen av fig 3. Berget i mitten kallar
jag Svalberget, pga
av en inristning
”Svalan 1947” på
ett stenblock på
berget. Dalen t.h är
sålunda Svaldalen.
Svalan var en
scoutpatrull.
Ristningen finns vid
ca X6472389
Y1488980

Svaldalen i fig 4, är sinnebilden för fig 2 och 5, där bilden ”ses” åt SO. Den figuren visar ett par sänkor i originalskick och troligen är vi då i tiden före romersk järnålder. Senare, troligen då i romersk järnålder, bygger man ett internt
fädrev neråt i dalen, rimligen i samband med tillkomsten av en välbyggd stensatt
broläggning över Dalens utloppsände, fig 3. Saken genomfördes, se fig 5, och
idag kan vi se muren som en stensträng ner genom dalen, tvärande över ändarna
av sänkorna för att bilda fädrevet/vägen mellan sig och bergssidan.
Före murbygget har sänkorna måst fyllas med sten vid murläget, så att underlaget blir hårt och stadigt. Situationen visar att sänkorna är äldre än muren. Genom
att det torde ha inneslutits organiskt material under murens stenunderpackning,
skulle vi kunna ha en god möjlighet att på ett trovärdigt sätt C14-datera murens
tillkomst, liksom ett skede i sänkans befintlighet.
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Fig 5. Stensträngsmuren i Svaldalen, byggd över sänkornas ändar. Sänkan fylls först
med sten vid murläget för att det mjuka stället ska få bärighet för muren. Teckn. förf.

Vattenhantering – i begynnelsen var upprinnan
Hur har människan hanterat de geologiska förutsättningarna, dvs de mera stationära förhållandena och processerna? Det allmänna svaret torde vara att man från
början har valt en livsmiljö som man har sett som möjlig att anpassa för sina behov. Därefter följer årtusenden av förändringar alltefter möjligheter, erfarenheter, idéer, behov och önskemål, etc. I ett sedan länge utnyttjat och förändrat kulturlandskap är förutsättningarna de som tidigare aktiviteter har lämnat efter sig,
dvs människor har i hög grad skapat landskapet för efterföljaren.
En av de viktigaste förutsättningarna för agrar användning av jordens möjligheter är tillgång till vatten. När man väl har denna vattentillgång gäller det att placera den på rätt plats vid rätt tid. Om det fanns ont om vatten ett visst år, som det
naturligtvis var vissa år, gäller det att inte låta vattnet rinna bort när det väl anländer. Då gäller istället att kunna samla och fördela dit där nyttan blir bäst. Vat-
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ten finns i himlen så ock i jorden. Båda dessa flöden ska tas omhand, kunna ledas åt olika håll och/eller fångas upp för senare användning
Om människan inte hanterar de många vattenflöden som finns naturligt, så
kommer resultatet att ge svårigheter att använda marken för önskade ändamål
och med gott resultat. Det är därför inte förvånande att man tidigt kom att anordna vattnets vägar för detta. Det är där sänkorna kommer in. Möjligheten att
samla hundratals kubikmeter vatten i en sluttning måste ha varit ett stort framsteg i sammanhanget.
I alla tider har bönder hanterat vatten från upprinnor genom att leda vidare i diken eller linjära försänkningar bredvid åkerytorna. Vid införandet av landdiken
skars dessa upprinnors flöden av helt. Fig 6 visar ett system av välvda bandparceller vid Smedstad. Våta fläckar eller tydliga diken ut från moränkullen i väster
indikerar en gammal tegindelning, som har fortsatt att användas efter landdikets
grävning. Den jämna tegdelningen torde innebära att människor har grävt hål på
moränen, dvs att upprinnorna inte är helt naturliga. Höjdkurvorna visar även att
välvningen av parcellerna är gjord efter landdiket, vilket även har konstaterats
genom profilmätning.
Vi kan således konstatera att denna hålgrävning på moränen inte är något okänt
fenomen i kulturlandskapet. Till detta kommer givetvis de naturliga upprinnorna
som måste kontrolleras och anpassas för att ge rätt effekt.
En situation där vatten ofta kommer upp spontant är under stenblock, ofta i kanten av leriga ytor. Sådana block ligger på moränen och vatten kommer då upp
utmed stenen. Eftersom det inte är så lätt att flytta blocket och närmast omöjligt
att stoppa vattnet så måste man leda detta tillrätta. Resultatet är att många sänkor
har ett stenblock i sin ände och om sänkan också är tegdelning kommer övrig
tegindelning att styras av upprinnan. Ibland finns stenen och upprinnan en bit
ifrån det lämpliga läget för sänkan. Då leds vattnet till sänkan i ett litet dike, situation Ad i fig 8.
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Fig 6. Södra delen av Smedstad Västra gärde, Smedstugugärdet. Den ännu i sen tid
använda tegindelningen fortsätter in till vattenuppflöden inne vid moränkullen i väster,
men nu avskurna av landiket. De syns ytterst svagt utom vid högt grundvatten. De
två grova linjerna markerar stensträngar, troligen av den äldre typen.
Orientering: Det minimala impedimentet i kartans östra kant bär Raä Linköping
224:1, som är en skålgropslokal.
Kartans centrum är vid X6473370 Y1488890.
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Fig 7. Undervätning. Som att ”vattna på fatet”.

Teckning förf.

Bevattningen
De större sänkornas grundfunktion är bevattning, att hålla kvar tillgängligt vatten i odlingslandskapet och föra det till rätt plats och överskott därifrån. Slutskedet i detta vattenflöde till växterna består i att bruksytornas finkorniga grundmaterial suger vatten kapillärt ur sänkorna. Jag kallar detta undervätning, fig 7, och
är samma funktion som att vattna en krukväxt på fatet.
I somliga fall, t.ex i Dalens sydligaste del, i sluttningen, kunde även översilning
vara möjlig, eftersom det finns ett litet vattendrag från en relativt hög nivå och
sänkorna är horisontella. Om detta skett vet vi inte, men den topografiska möjligheten finns.
Ett annat sätt att bevattna med sänkor är överdämning, dvs plugga igen utloppet
för ett sänksystem och låta vattnet stiga över brukningsytan för att blöta igenom
jorden. Ett problem med detta är att jorden blir lös och kletig för en tid framåt
och därmed svår att beså. Detta gör metoden trolig bara för trädor och ängsbruk.
Ytterligare ett problem är att vatten kan försvinna ner i grundvattnet genom
eventuellt inkopplade men sinade upprinnor. Därvid vill jag nämna en observation jag gjort på flera ställen: Det verkar som man här och var har försökt täppa
till upprinnor med sten och lera, särskilt där det finns ett tillopp från högre nivå.
Denna observation kan vidare tolkas så att när det efter torka – med lågt grundvatten – väl kommer regn så inte vill att vattnet ska försvinna fel väg.
Förutsedd kritik
I. Upprinnor och erosionsspår förekommer naturligt. Därför kan givetvis sänkorna som kulturlämning ifrågasättas eller indirekt avfärdas. Man kan argumentera att vattnet från upprinnor har eroderat fram sänkorna. Ändå är det ju så att
vatten tar närmaste väg utför. Därvid skulle sänkan också ta riktning från upp-
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rinnan och neråt, vilket givetvis kan förekomma, men grundläggande för sänkan
är att den ligger tvärs mot avrinningsriktningen. Sänkorna är dessutom sällan
enstaka, utan vanligen i system av flera sänkor, med eller utan upprinna.
Jag har givetvis studerat naturliga upprinnor som inte har samband med någon
sänka. Erosionsspår finns naturligtvis, men likheten med sänkor är ytterst svag
eller ingen alls. Till detta har jag noga studerat stenblock med upprinnor i läge
som vid änden av en sänka, men något som liknar sänka har jag då inte funnit.
På t.ex Slaka-åsens lägre delar finns många ymnigt porlande källsprång, därtill
med lätteroderat material omkring. Inte på något ställe har jag kunnat hitta något
som kan tydas till sänkor i den mening jag här framhåller. Å andra sidan vore
det märkligt om en upprinna inte skulle kunna åstadkomma en sänkliknande
ränna i vattnets riktning, åtminstone alldeles intill sig. Men en sänka i den nu
diskuterade meningen är mycket mera än så.
Det finns ett sätt för en upprinna att bilda vaga sänkliknande former, men då tillsammans med betesdjur. Vattnet från upprinnan blöter upp marken nedåt en
sluttning, varefter djur trampar loss markmaterialet, som i form av lerigt vatten
rinner därifrån. Effekten är dock begränsad till passande marklutningar och om
man är osäker kan man bortse från dessa ”sänkor” utan att helheten drabbas.
Återigen, en sänka ligger tvärs avrinningsriktningen.
II. Ett annat argument är att ”de kan vara sentida”. Min datering av sänkorna
grundar sig i hög grad på deras samspel med stensträngar. Sambanden är både
strukturella och stratigrafiska. Mera om datering senare.
III. Kloka synpunkter har tillförts kring bruksytans användning, på så vis att
”den kunde ha varit slåttermark”. Min egen mening är generellt att vattnet i sänkan fanns för att gynna växtlighet, oavsett på vilket sätt denna växtlighet har
tillgodogjorts. Det är därför definitionen på bruksyta saknar sådan specifikation.
Bruksytorna har knappast odlats i ensäde. Därtill är den sammanlagda arealen
alldeles för stor. Därmed har ytan i långa tider rimligtvis varit slåttermark, i träda och/eller bete. Till tyngdpunkten i dateringen, före romersk järnålder, kan
läggas att vi då kan indikera ett blockvis alternerande landskapsutnyttjande, dvs
ett platsperiodiskt åkerbruk inom stora varierande terrängblock om i storleksordningen 20 - 40 ha. Synpunkten om slåttermark är därmed närmast bekräftad.
Till detta ska dock läggas att bruksytorna till synes ofta är anordnade för den
mest avancerade användningen: sådd odling. Detta kan man ofta se vid anslutande morän, där ytan fortsätter in på grövre mark och därvid är omsorgsfullt
stenröjd, jfr fig 5. Någon enstaka gång kan man se en avgränsning mellan den
grövre ytan vid morän och den finsedimentära delen längre ner. Överlägset van-
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ligast är dock avsaknad av sådan, vilket tyder på att de haft samma användning i
hela sin längd.
IV. ”Man odlade inte på lera på den tiden.” Till bruksytornas försvar som åkermark kan sägas att dess ytmaterial ofta är lite grövre än i den numera igenslammade sänkans. Man kan inse att vid upptagning av sänkan når man strax ner i
den glaciala leran, vilken ofta är något åt finmo-hållet, åtminstone skiktvis. Det
materialet läggs upp och bildar ytmaterial till brukningsytan. Något stort problem att anordna dessa ytor för sådd fanns därvid knappast. Det fanns naturligtvis bruksytor vid sänkor där materialet var svårare lera, men fanns vatten och
torv i sänkan var problemet lätt att lösa.
Utöver detta kan man konstatera att den förmodade utvecklingsgrenen av sänkan
– diken och begränsningar mellan välvda bandparceller – anvisar mycket stora
arealer på lera med tydliga och mångfaldiga kopplingar till stensträngar och annan järnålder. Det är således klart att man odlade på lera under järnådern, vilket
egentligen är rätt självklart, jfr Franzén 2008 och 2009a.
V. ”Man kunde inte gräva diken innan man hade tillgång till järnskodd spade i
tidig medeltid.”
Denna mening är troligen en följd av att man inte tror sig ha hittat några diken
från förhistorisk tid, vilket jag anser mig ha gjort, liksom man har i t.ex Danmark. Och om man har ett årder kan man givetvis göra diken utan spade. Sänkor
med vatten kan ha fått sin storlek successivt, genom att man har öst upp löst vattenrikt material från dem. Med t.ex en spann och ett rep kan löst och blött och
segt material skyfflas effektivt.
Vi ska nog vara försiktiga med att pådyvla forntidens folk omöjligheter sprungna ur vår egen oförmåga och brist på fantasi. Med vetskap om allt annat som
åstadkoms under förhistorisk tid, är tanken att man inte kunde göra diken närmast befängd.
VI. En kritisk fundering som jag själv hade ett tag var möjligheten att de horisontella sänkorna i sluttningar hade bildats som strandeffekter av Yoldiahavet.
Sådana sänkor finns i Vallaskogen här i Linköping och jag har noga studerat
dessa (Franzén 2001). Själva sänkan skulle då vara det som geologin kallar tråg,
som ligger bakom strandvallar. Det finns dock en fundamental skillnad mellan
dessa tråg och sänkor och det är materialet. Trågen är ofta ursvallat grusiga och
steniga, medan sänkornas material och närhet består av finsediment. Dessutom
slingrar sig trågen och strandvallarna på ett sätt som inte känns igen vid sänkor.
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Sänkors relationer till stensträngar
Sänkornas relativa datering grundar sig i hög grad på samband till stensträngar,
både strukturella och stratigrafiska. Här följer ett antal beskrivningar till sådana
situationer. Texten avser exemplen i fig 8.
Aa - Ad beskriver situationer där stensträng från före romersk järnålder kopplar
an till en sänkas ändar.
Ba - Bc beskriver stenkopplingar till terrängföreteelser och strukturer som finns
i samband med hägnad som tillhör tiden före romersk järnålder.
Bd är ett specialfall som kan ses tillsammans med övriga B.
Ca - Cc är exempel där stensträng har sekundär funktion eller relation till sänkan och även har tillkommit sekundärt under i princip romersk järnålder.
Aa är en enkel koppling. Stensträngen slutar där sänkan börjar. Mera sällan är
en sänka ansluten till stensträng i båda ändar.
Ab. Strängen och sänkan går något omlott. Detta är en ganska vanlig variant
som kan förklaras av att en trägärsgård har gått vidare utmed sänkans kant.
Ac. Stensträngen är kopplad till ett större stenblock som är markfast i sänkans
ände. Rätt vanlig siyuation, men stensträngen är ofta i dåligt skick (utspridd).
Ad. Som Ac, men här finns blocket något ifrån sänkan, men med en vattenkanal
till densamma.
Ba. Sänkan kopplad till bergssida via stensträng, som ofta är i svårtolkat skick.
Ofta är strängen av ett relativt fåtal synliga stenar, men med klart urskiljbar linjäritet och koppling till sänkan. Företeelsen Ba är mycket vanlig.
Bb. Sänkan är kopplad till blockigt stråk uppåt i sluttning, t.ex svallzon. Kopplingen är gjord med en spridd, men klart urskiljbar ansamling stenar och block,
som - liksom svallzonen - kan innehålla vissa konstruktionsdetaljer.
Bc. Blockad sänka som kan ansluta till stensträng eller naturlig geologi. Blocken
ligger placerade i sänkan och kan vara riktigt stora (1,5 - 2,5 m). Fenomenet
saknar än så länge rimlig förklaring. Blockraden kan vara gles eller tät och kan
övergå i stensträng som går sin egen väg. Blocken och stenarna kan möjligen
vara från en tidig röjning för intilliggande åkermark.
Bd. Bygelsträng. Kopplar ihop olika sänkors ändar, vilket kan ske tillsammans
med andra fenomen, t.ex Ba - Bc. Rätt ofta hittas delar av bygel, som om man
varierat dess kopplingar mellan olika sänkor. En tänkbar förklaring kunde vara
att de ”klamrade” parcellerna har någon gemensam egenskap under tiden de är
klamrade, t.ex att de just då är de odlade, till skillnad från trädade åkrar intill.
Man kan då tänka sig en viss juridisk innebörd i fenomenet.
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Fig 8. En samling exempel på relationer mellan stensträngar och sänkor.
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Ca. Stensträng passerar på brukningsyta. Ofta är sänkorna på sidorna kraftigare
än övriga i närheten, troligen på grund av att material tagits upp och gjorts till
underlag för muren. Stensträngen ligger vanligen högt relativt marken. I dessa
fall brukar stensträngen vara av typen romersk järnålder.
Cb. Stensträng passerar på brukningsyta, men är även kopplad till strängar som
är kopplade till sänkans ändar. Här styrks tanken på en f.d. trägärsgård på sänkans kant och att den har ersatts av en mur. Denna företeelse är sällsynt.
Cc. Stensträng passerar över sänka, vilket är vanligt och visas i fig 4 o 5 m.fl
ställen. Situationen indikerar grundläggande organisationsförändring.
Fig 9. Variant Aa.
Stensträng av väl
meterstora stenar
går bortåt i bild och
ansluter till kanten
av en 10 m (!) bred
sänka. Stenrensad
brukningsyta går
fram t.h. om
strängen. Situationen finns sydost
om Sveden, Tinnerö, Ög.
X6471288 Y1489300

Fig 10. I motsatta
änden av den stora
sänkan i förra figuren finns en situation Ad, dvs från
blocket i fonden går
en vattenkanal fram
till sänkan i förgrunden och en
dålig stensträng
ansluter bakom
blocket.
X6471255 Y1489275

Foton förf.
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Vegetation vid sänkorna
Ett av de sätt som står till buds för att indikera sänkor är att betrakta växtligheten
på och omkring dessa. Både låg markvegetation och träd kan fungera. Gemensamt är att växterna varierar efter sitt behov av fuktig mark, så att fuktberoende
växter finns på sänkan och att de mera måttfulla inte finns där, men kan finnas
på bruksytan. Andra vill gärna stå stadigt men gillar vatten och lösningen blir att
placera sig på kanten.
Mycket kortfattat och utan någon stor kunskap ska här ges några observationer
kring växtlivet vid sänkorna. Här kunde finnas en uppgift för botaniker att tilllämpa sin kunskap. Stora skillnader finns i hur stor den genomsnittliga fukten är.
Detta i sin tur varierar med höjdläge i terrängen, sluttning och grad av igenslamning, liksom eventuell nutida dränering. Sänkor ute på mera nutida öppen mark
har en annan flora än de som ligger i granskog eller i våtmarker, osv.
I kraftigt våt mark med starr som grundvegetation, kan inslag av andra växter
vara indikerande, t.ex svärdslilja, veketåg, etc. Mycket starr är ofta en indikator
på att man är i ett terrängläge där sänkor finns. Vid något mindre fuktighet kan
starren i sig själv indikera sänka. Ofta observeras buskar av brakved, vanligen
mitt på sänkan om den inte är alltför fuktig. Brakved finns även på sänkor i numera relativt torr mark. Veketåg är karaktäristisk vid mindre våtpunkter och
stråk.
På sentida gärden som nu är betesmark och har betats ett tag kan ibland smala
stråk av tuvtåtel ses. De indikerar då ofta sentida slutfåror. Är dessa stråk av tuvtåtel bredare och mera diffusa, kan detta indikera förhistoriska sänkor under
plogdjup. Kor äter inte alldeles gärna tuvtåtel, vilket kan ge förstärkningseffekt,
särskilt i efterföljande tunna snöskikt då tåteln sticker upp ur i övrigt marktäckande snö.
Även träd växer olika på sänkorna. Ek tycks trivas på bruksytans kant och när
eken är vuxen har den vanligen genom sitt rotsystem stabiliserat sänkan till fast
mark på en radie lika stor som trädkronans, fig 11. När trädet dör minskar relativt snabbt denna radie till hälften och när rotsystemet bryts ner återkommer
sänkan. Detta fenomen gäller även andra lövträd som har lite storlek.
Vide trivs och finns talrikt på kanten av sänkor, från vilken den i buskform lutar
sig ut över vattnet.
Al trivs naturligtvis i våta lägen men är ändå relativt sällsynt vid sänkor, kanske
pga andra förhållanden som inte passar. När den ändå finns där, etablerar den sig
på kanten av sänkan och växer sedan ut i den.
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Asp vill inte gärna stå på sänkan eller på dess kant. Däremot gärna på ytorna
däremellan och kan där bli ymnig, i likhet med björk som dock kan välja att stå
nära kanten.
Tall och gran har ju vanligen placerats av människor och lägesindikeringen har
mindre precision. Sänkor i låglänt granskog är en vanlig företeelse och är granen
självsådd har den placerat sitt platta rotsystem på visst avstånd från sänkan. I
miljöer med sänkor är även tallen vanlig. Den växer inte mitt i riktigt våta sänkor, men tycks i övrigt inte vara kräsen. Den kan bilda långa rader på kanten av
sänkan, men frågan är hur mycket människan då har valt deras lägen.
Följande intressanta observation gjordes tillsammans med en biolog: Där vatten
strömmar upp i en sänka invid en moränkulle fanns tujamossa, med egenskapen
att den vill ha just uppströmmande ”källvatten” för att trivas. Ute på bruksytan
kunde då ses vanlig ”vitmossa”, som är långt mindre kräsen i vattenhänseende.
Fig 11. Träd etablerar sig ofta på kanten av en sänka. I
det läget finns både
fast mark och gott
om vatten. När trädet blir stort kan
rotsystemet sudda
bort sänkan på
ungefär samma
radie som trädets
krona. När trädet
dör, eller huggs ner,
halveras snabbt
denna diameter,
varefter sänkan
sakta framträder
Stubbar som finns
igen.
inne i sänkan är
nästan alltid små,
dvs trädet klarade
inte livhanken därute. Stubbar på
sänkans kant kan
vara stora.
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Datering
För att kunna placera in sänkorna på rätt ställe i vår landskapssyn, är det centralt
att kunna få en uppfattning om deras datering, både relativt och absolut. Sänkornas förhållande till stenhägnader är, som tidigare nämnts, grunden för den relativa dateringen ”äldre än romersk järnålder”.
Jag vill kortfattat redogöra för ett par av de synsätt jag har använt för översiktlig
datering och ge exempel från terrängen kring dessa resonemang. Sist ger jag
möjliga idéer för framtida mera absoluta dateringar.
Förändringssteg
I skriften (Ericsson, Pettersson, Ranheden 1999) skriver Maria Pettersson:
”Riksantikvarieämbetet har under åren 1967 - 1993 undersökt 108 väldaterade
boplatser i Östergötland. En sammanställning av dessa visar på tre perioder
med tydliga förändringar (Hedvall 1995).
- Under perioden 600 - 400 f Kr etablerades ett stort antal nya boplatser, samtidigt som få äldre upphör.
- Även under perioden 200 f Kr - Kr f tillkommer många nya boplatser.
- Under perioden 400 - 600 e Kr överges flertalet av de existerande boplatserna,
medan endast få nya tillkommer. En etablering av nya men förmodligen betyligt
färre boplatser sker under yngre järnåldern.”
Man kan uppfatta ovan nämnda förändringsperioder som steg mellan perioder
av relativ fortvarighet, se fig 12 härintill.
Det får anses klarlagt att de stensträngar
vi normalt ser som hägnader från äldre
järnålder tillhör agrar period 3, motsvarande F3 i fig 12. Utöver dessa hägnader
finns ett äldre inventarium av sådana
från agrarperiod 2, motsvarande F1 och
F2 i figuren (Franzén 2009b). Dessa två
olika tiders hägnadssystem förhåller sig
på olika sätt till sänkorna, vilket ger en inledning till relativ datering och en grov
tidsställning av sänkorna i den form de inte kan kallas diken. Nedan följer en
kort sammanställning av sänkornas relationer till hägnaderna illustrerade av exemplen i fig 8. Därefter följer ett par exempel där brobankar från olika delar av
järnåldern överlagrar sänkor, vilket tydligen är en generell stratigrafi i Tinneröområdet.
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Kopplingar till stensträngar, t.ex Aa.
Funktionell koppling mellan yngre stensträngar och sänkor kan observeras här
och var, men då är sänkorna oftast av smalare och grundare slag och placerade i
högre relativa nivåer i landskapet. Situationerna är ännu så länge i ringa utsträckning karterade/undersökta och anförs här inte som daterande. Fenomenet
som sådant är dock mycket viktigt och flera möjliga tolkningar finns för detta
och behandlas senare i texten. I samma sammanhang ses ibland linjära förhöjningar på planmark som direkta fortsättningar på stensträngen. Framtida forskning får berätta mera.
Kopplingar till äldre hägnader och naturliga hinder, B
Det finns rumsliga kopplingar mellan sänkor och stenhägnader från F2 (den äldre typen) genom att sådana hägnader ofta vänder sin hägnande sida ner mot sänkornas lägen. Dessutom finns ofta stenkopplingar (sid 5) mellan dessa hägnadsfunktioner och sänkorna, vilket tar sig uttryck i att stensträngar - ofta mycket
oordnade - ligger mellan sänkan och F2-strängar, eller mellan sänkan och de
bergssidor och svallzoner som F2-hägnaden där uppe samarbetar med. Själva
kopplingen verkar vanligtvis vara yngre än både sänkan och hägnaden. Sambanden kan ge kronologisk följd, men i sig själva ingen datering eftersom dessa
situationer är för dåligt utredda.
Stensträngar F3 över bruksytor, Ca
Inte sällan kan iakttas att bruksytor, som avgränsas av sänkor, har fått bli bärare
av stensträngar i längsled. Dessa stensträngar är generellt av den ”normala” yngre typen, hänförd till perioden F3. Stensträngen ligger högt på brukningsytan
och är uppenbart sekundär till både den och sänkorna. Med detta resonemang är
både sänkor och bruksyta äldre än stensträngen. Fenomenet har observerats t.ex
i Tinnerö och Väderstad (båda Ög).
Stensträngar F3 överlagrar sänkor, Cc
I flera sammanhang kan vi se att ovan nämnda yngre F3-murar är byggda över
sänkor, ofta över ändar av sänkor för att bilda nya kommunikationsytor, fädrev
(Ericsson & Franzén 2005:128). Fig 4 och 5 illustrerar dessa vanliga förhållanden, som stratigrafiskt daterar sänkorna till ”före romersk järnålder”.
Överlagringar med brobankar.
Kring Tinnerö kärr (Dalen) finns åtminstone 6 st stenlagda brobankar som generellt kan dateras till järnålder genom deras systemiska samband med andra fornlämningar. Samtliga dessa har något samband med sänkorna
Brobank 1, del av raä 233. Vid kärrets utlopp i norr, 40 m l, 4 m bred, fig 13.
Brobank 2 och 3, Raä 308:1 och :2. Sammanlagt 195 m l, 3 - 4 m br, i S och
SV av kärret.
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Brobank 4, oregistrerad bank strax S om lerduvebanan, i kärret, vid berget. Ca
30 m lång och 3 m bred.
Brobank 5, en brobank över hela kärret (140 m l) mellan boplatserna J9 och
K10 (Franzén 2003).
Brobank 6, en rätt nyligen funnen brobank vid f.d. civila skjutbanorna.
Brobank 1(del av raä 233) har i sin stenläggning två sjunkningar B och C söder
om den byggda vattenpassagen A, fig 13. Vid hög vattenföring rinner vatten
även genom dessa ställen. De två sjunkställena ligger i linje med två sänkor som
går ut från den södra stranden och jag har tolkat det så att sjunkningarna beror
på att brobanken är byggd över de mjukare sänkorna och där har sjunkit ner något. Brobanken är lagd diagonalt över sänkorna och den har i söder ”vanliga”
stensträngar anslutna till båda kanterna. Datering av sänkorna är då äldre än
brobanken och äldre än anslutande stensträngar.
Oavsett brobanken så överlagrar de anslutande stensträngarna flera sänkor.
Ytterligare en intressant sak
är att man inte har dragit
brobanken på en bruksyta
mellan ett par sänkor, där
stadigheten hade varit större.
Var sänkorna svåra att se
redan då?
F
i
g
1Fig 13. Brobanken över utloppet av Tinnerö
kärr. Brobankens gråtonade yta motsvarar stenläggningen. Boplatsen M10 i NV.
X6472560 Y1489000

Brobank 2 och 3(raä 308) är delad i två delar, en öster och en väster och ingenstans finns kopplingar till stensträngar. En delundersökning gjordes 1996, varvid
trämaterial i den västra daterades till ca 1200 eKr. Detta trämaterial ansågs ha
ursprung i en ombyggnad, en tolkning som vid senare terrängstudier kan anses
ha styrkts. Slutdateringen fastställdes till vikingatid, men med det vi vet om den
äldre järnålderns brobankar kan den ha ett äldre skede.
Den östra brobanken överlagrar diagonalt en stor sänka, ca 5 m bred, fig 14. Figuren är en förenklad version av den mera komplexa fältritningen, för att visa

25

Fig 14. Sektion genom brobanken Raä Linköping 308, östra delen. Den bågformiga
linjen under brobanken (ljusgrå), liksom det inneslutna humösa materialet (mörkgrått)
torde bro på att brobanken just i detta snitt överlagrar en sänka som syns på båda
sidor om brobanken. X6471914 Y1488965

26

det väsentliga för resonemangen just nu. Ett schakt togs upp precis där brobanken mig ovetande överlagrade sänkan och en bra avritning av snittet finns. De
överväganden som styrde schaktets placering var att tvärsöver snitta den del av
brobanken som inte var stenlagd och göra det i ett läge som var oskadat av militär verksamhet. Dessutom var uppmärksamheten stor kring ett eventuellt
korsande sentida dike. Ingenting i schaktet kunde dock tydas till att något dike
hade passerat brobanken eller överlagrats av den. Vid utgrävningen hade vi ingen idé om sänkan, men den bågformade konturen i botten av snittet observerades
och begrundades utan bestämt resultat. Den väg som har lett till brobanken söderifrån överlagrar flerfaldigt ändarna av andra sänkor längre upp i dalen åt söder.
Om denna brobank 2 är lika gammal som brobank 3 (den västra delen) blir sänkans relativa datering ”vikingatid eller äldre”. Sänkan är i båda ändar kopplad
till äldre hägnadskonstruktioner, vilket indikerar möjligheten av en betydligt
äldre datering. (Franzén & Hörfors 1996, Franzén 2003)
Den västra delen av denna 195 m långa brobank har den en anna relation till
sänkor. För det första är brobankens riktning densamma som ett åkersystem där
parcellerna är 14 m breda och indelas av smala sänkor, som kunde kallas diken.
Omedelbart NO om den har man grävt upp en yta av lera och använt till att bygga brobankens bas, dvs konstruktionen under stenläggningen. Denna grävning
begränsas till sin utsträckning av en av delningssänkorna till parcellerna, vilket
bör innebära att åkrarna och sänkorna är äldre än den äldre fasen av brobanken.
Naturligtvis kunde åkrarna tvärtom vara anpassade till grävningen, men om brobanken är äldre så torde det inte ha funnits anledning att bygga den i den riktning som långt senare blev åkrarnas. Osv.
Nämnda åkrar kan ses i kartan fig 3.
Brobank 4, fig 15 (oreg.) är en del av vägen åt norr från brobanken raä 308, se
boplats J9 (Franzén 2003:60). Den ligger i kanten av kärret utmed berget
(Bergsbacken) och är byggd för att överbrygga två kraftiga sänkor som går från
kärret rakt in mot bergssidan. Brobanken är lagd ett par meter från bergväggen.
Vägen förbi detta avsnitt kan ha två olika skeden, varav den senaste är den vikingatida/medeltida. Ett ännu äldre vägskede av okänt datum har gått fram här,
vilket visar sig i den märkliga korsningen av stenlagda vägar i den tidigare
nämnda brobank 2. I en korsning mellan dessa olikåldriga stenlagda vägar (raä
308:1b), visar det sig att ändarna av ett gäng delningssänkor överlagrar den äldre
av vägarna, vilket gör situationen märklig och oklar. Man kan notera att denna
äldsta av de stensatta vägarna inte har fått släppa till sten till den yngre, vilket
kan ses som att den gamla inte längre var synlig när den senare stenläggningen
lades. Det är naturligtvis möjligt att den äldsta vägen är mycket gammal.
Brobank 5 (oreg.) är byggd spikrakt över Tinnerö kärr i nästan precis östvästlig
riktning mellan boplatserna J9 och K10 (Franzén 2003). Den har ännu inget di-
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rekt daterande samband till andra företeelser, men har en sänka bredvid sig på
norra sidan hela sin längd av 140 m. Brobanken, som inte är stenlagd och därför
mycket svår att indikera, bör vara från romersk järnålder och möjligen föregångare till brobank 2. Sänkan, som brukar kunna urskiljas på flygfoton, kan ha
uppstått som materialtäkt för brobanken eller så har man sekundärt nyttjat den
något högre bruksytan för vägen. Flera linjer i kärret, troligen sänkor, ligger parallellt med sänkan och brobanken. Till brobanken är kopplad en stensträng av
den yngre typen, men till två intilliggande sänkor är kopplade var sin stensträng
av äldre typ (stensträng och stenkoppling).
Brobank 6 är en nyfunnen stensträngskopplad brobank vid civila skjutbanorna
vid Tinnerö. Dess stratigrafiska förhållande till sänkor är svag, men den ligger i
en smal dalgång som på flera ställen ut mot kärret överkorsas av sänkor, vars
ändar är bäst synliga på den nordöstra sidan av dalen.
Sammantaget kan vi hittills se att allting som vi vet eller tror är romersk järnålder eller senare, överlagrar sänkorna där de möts. Vi har ännu inget specifikt
som tidsställer mera noggrant. Det vore t.ex mycket intressant att veta när sänkor börjar uppträda i kulturlandskapet.

Fig 15. Vintervild av den stenlagda brobank 4, som överkorsar två stora sänkor ut i
Tinnerö kärr.
X6472140 Y1488800
Foto förf.
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Framtida dateringsmöjligheter
Materialinneslutningar i bruksytan
De bruksytor som sänkorna avgränsar eller är systemdelar till, består av
lera/finmo med olika inblandning av grövre material nära moränkanterna.
Jag tolkar materialet så att lera har förts upp från den volym som vid anläggandet blev sänka. Vid upptagning av sänkorna torde åtskilligt organiskt material ha
följt med upp och inneslutits i bruksytans lera. Det kan vara pinnar, delar av
stubbar, gräs, frön, rötter, etc. Dessutom kan daterbart material ha inneslutits på
nivån för bruksytans ursprungliga mark, där möjligen även kol från röjningsbränning kan finnas. Dessa material torde i många fall vara väl bevarade och
kunna vara grund för datering av sänkans och bruksytans tillkomst. Det finns
även möjlighet att det under bruksytans användning har förts upp sådant material ur sänkan för att blandas in i bruksytans aktiva lager. Naturligtvis kan själva
sänkan innehålla daterbart material med ursprung i sin tillkomsthistoria.
Materialinneslutningar i sänkan
På några ställen kan konstateras att man har fyllt i sten i sänkor över vilka man
senare ställt en stenmur, fig 5. Detta har vid utgrävning kunnat ses t.ex vid Södra
Långbetet väster om de civila skjutbanorna (Franzén&Hörfors 1994). Eftersom
detta sker när sänkans yta täcks av organiskt material, torde åtskilligt material ha
blivit instängt under stenar i sänkans botten, material som med urskiljning borde
kunna användas för C14-datering av arbetets utförande och stenmurens ålder.
Det inneslutna materialet torde vara mera pålitligt än t.ex kol under en vanlig
stensträng, eftersom ingen torde ha rört situationen sedan den uppstod. Framtagning av sådant material kräver noggrant förarbete.

Rutger Sernander och Lina myr på Gotland.
Sänkorna antyder stor omsorg om vattentillgångarna. En tid då detta torde ha
varit aktuellt för bonden är den subboreala tiden, alltså neolitisk tid - bronsålder,
då det var genomsnittligt varmare och erbjöd mindre nederbörd. Den möjligheten anförs av Rutger Sernander i sitt arbete om Lina myr på Gotland (Sernander
1939).
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Fig 16. Lina myr i flygfoto.

Sernander skriver: ”Av
intresse är att i laggzonationen har jordbruket försökt sig på att upptaga
plockåkrar, nu återerövrade
av den ursprungliga vegetationen, men som genom
vissa drag, t. ex. rikedom
på Trifolium pratense
o.s.v., häntydde på gammal hävd. Rudimentära
diken har grävts, som efter
vintervattnets tillbakavikande hållit gläntorna torra för
ett primitivt åkerbruk.
Vackert ser man detta SO
om Råå i lövängens kant
mot myren på härvarande
flacka grus-sandmark.
Men en viss möjlighet föreligger, att denna åkerbrukets framstöt mot myren ej
enbart är recent, utan att
den haft en prehistorisk
och kraftigare föregångare.
Om man på det nyss utkomna flygbladet Lina myr
(fig. 9) granskar den ifrågavarande stranden litet väster om Trifolium pratenseängen, skönjer man i i myren en egendomligt sönderstyckad struktur, genom vissa
schatteringar i vegetationen även framskymtande för ögat då man står nere på marken. Den är bäst synlig från Källungeåns os framemot Råå. Man ser oregelbundna
figurer, skilda från varandra av korta sänkor, vilkas huvudriktning visar tendens att gå
ut mot myren från stranden. Man tycker sig se liknelsen till ett rutnät av plockåkrar,
genomdragna av ett primitivt dräneringssystem. Tanken ledes ovillkorligen till sen
subboreala sänkningen av vegetationsperiodens vatten.
Sänkningen skulle ha framlockat en expansion av fastmarkens åker. Dessa subboreala åkerbitar överväxtes och doldes sedermera av den subatlantiskt-recenta laggens
grunda torvbildningar. De förmodade dikena och åkerlapparne företedde vissa olikheter i torvens djup samt vegetationens utbildning, framförallt ett starkare framträdande av ag och Carex stricta i de förra, och dessa olikheter skulle ha registrerats av
flygkameran.”
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Sernander påpekar att det sagda bara är arbetshypotes och att det kanske är något helt annat än spår av odling.
Den fig 9 som Sernander hänvisar till är inte återgiven här. En ännu mera upplysande bild är hans fig 43, här fig 16, där likheten med Tinnerö kärr (Dalen) är
slående, om man undantar de små tallarna som ses som mörka prickar på bilden.
Tallarna kan ses bilda långa linjer i samand med mörkare eller ljusare band och
raka fältkanter. Sernanders uppgifter ger starkt stöd för att vi har samma fenomen vid Lina myr som vid Tinnerö. Intressant är också att på Lina myr finns
både stora kanaler med egen sträckning och mindre kanaler eller diken som
finns i mer eller mindre parallella system. Även detta kan tydligt observeras i
Tinnerö kärr. Vi ser också att kanaler korsar utan att tillsynes alls bry sig om
varandra, vilket är ytterligare en likhet med vid Tinnerö.
Sernanders datering är alltså yngre stenålder - bronsålder, om ens förhistoriska.
Sänkornas förändring över tid till att i romersk järnålder försvinna eller övergå i
diken, dvs från sparande av vatten till dränering, stämmer rätt väl med vad vi
anser oss veta om klimatutvecklingen under ifrågavarande tider.
Denne Sernander är samma person som numera närmast hånas för att han förlade Fimbulvintern till ungefär gränsen mellan brons- och järnålder. Det skulle
gynna arkeologin om man tog till sig Sernanders observationer och resonemang
om klimatet vid den tiden, istället för att diskutera det mindre intressanta ordet
Fimbulvinter.

Exempel i Tinnerö-landskapet
Förutom Tinnerö kärr och dess karterade omgivningar, ska här ges ytterligare ett
par exempel på sammanhängande områden med sänkor. Det är att märka att dessa områden ligger utanför det stensträngsområde som så starkt kännetecknas av
lämningar från romersk järnålder. De visade exemplen ligger i blandskog med
fuktig mark, dock knappast att anse som våtmark i vanlig mening.
Rödbrohagen, fig 17.
Denna lokal ligger rakt söder om Frökärret inne i skogen och avvattnas mot detta f.d. kärr. Det sammanhängande området är ca 7 ha och har ovanligt tydliga
sänkor, vilket var anledningen till karteringen. Sedan karteringen gjordes har
området drabbats av de två berömda stormarna med tillhörande skogliga åtgärder. Därför är platsen inte riktigt igenkännbar idag.
Tvärs avrinningsriktningen mot Frökärret sträcker sig ett antal sänkor, som inte
är så breda, vanligen ca 4 m. Inblandade i det hela finns sentida diken som sam-
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lar sig i ett centralt dike med jorduppkast omkring sig. Detta uppkast har varit
gynnsamt för sänkorna eftersom de förhindrar vatten att nå dräneringen. Sådana
diken kan annars vara förödande för sänkor.
I området finns även ett antal stensträngar, som i sitt terrängbeteende (koppling
till block och berg, krokighet, etc) mest liknar den äldre typen. Åtminstone en
stenstäng är kopplad till änden av en sänka. Den västra bergplatån är avgränsad
av en hägnad av gammal typ, men funktionerna av de östra strängarna (raä
265:1) är inte lätt att utan vidare förstå. Stensträngen skärs utanför kartan i öster
av en hålväg, vars fortsättning via ett betydande antal hålvägar kan härledas till
Linköping via dämmet vid Bergadammen. En av de ingående hålvägarna är raä
346:3-4.
De versala bokstäverna på kartan markerar enl.följande:
A1 – A5. Stenblock i sänkans ände. Vid A4 är sänkan blockad med en rad av
häpnadsväckande stora block, som till synes är kopplade till blockig terräng
högre upp i kullen.
B är en stenrensad rektangulär yta, troligen åkeryta (ingen fosfatindikation av
boplats.
C stenrensad åkermark med svaga antydningar till försänkta tegindelningar, som
tycks ha sin motsvarighet både nere i sänkområdet i SV och i kanten av moränhöjden i NO.
D är ett antal sentida diken, som delvis är dragna i äldre sänkor. Dessutom ett
bestånd av smalare sänkor som klart överlagrar de större.
E – G är det jag kallar kastvallar, dvs vallar mot beget där man från odlingsytor
har kastat mindre stenar, varav många därvid splittrats och nu kallas skärvig
sten. Kastvallar kan innehålla daterbara fynd, t.ex keramik från ända ner i bronsåldern. Dessutom ofta lagerföljder med sot och kol.
H visar läget för ett fosfat och sotrikt kulturlager uppe på den bergiga platån där
stensträngen går fram.
Längst i NV finns markerade två sänkor i kanten till det nutida gärdet. Under
vattenrika förhållanden kan rester av dessa sänkor ses en bra bit ut på gärdet,
liksom ofta på flygfoto. I detta gärdes västra kant kan tydligt ses sänkor som är
avklippta med det dränerande landdiket.
Vägen längst i söder är vägen mellan Tinnerö och Rosenkällavägen, via f.d. torpet Sveden.
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Fig 17. Rödbrohagen direkt söder om Frökärret inom Tinnerö. Sänkor i omfattande
system i en dalgång och våtmark. Platsen är efter stormarna Gudrun och Per, med
efterföljande skogshantering, i rätt dåligt skick och växer nu igen successivt.
Det är mycket svårt att idag se de detaljer som kartan visar. Kartan är upprättad före
stormarna och gjord från scratch, dvs utan grundkarta. X6471630 Y1489390
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Sveden, fig 18
Denna lokal ligger helt nära den föregående och var den som fick mig att förstå
att sänkorna var gjorda av människor i ett särskilt syfte. Här finns även sänkor
som går utmed en betydande sluttning i NV och som därför skiljer ut sig tydligt
från den naturliga sluttningens form. Sänksystemen på denna plats är synnerli-

Fig 18. Svedenlokalens komplexa system av sänkor, små vattendrag och hägnader.
Det nystan av hägnader som inritats i nordöstra delen kan ses med en viss nypa salt.
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gen komplexa, med de två storsänkorna centralt högst upp i terrängen. Märk att
dessa två stora sänkor i mitten av kartbilden har mellanliggande bruksyta som
vattendelare och sänkorna dräneras åt var sitt håll. Vattnet i dessa dräneringar
passerar flera andra sänkor, särskilt det vatten som rinner åt NV passerar ett stort
antal sänkor på vägen mot Tinnerö kärr. Vattnet blir därmed maximalt tillgängligt nedströms storsänkorna.
Platsen är numera något belamrad med vindfällor och växer dessutom successivt
igen.
Nedan visas några nytagna foton från Svedenlokalen.

Fig 19. Starrbevuxen storsänka, den sydöstra i kartan. Bara ett litet lövträd växer
inne på sänkans våta, leriga markmaterial. Alla lite större träd växer på sidan om.
Prognosen för trädet i sänkan är ganska dålig; flera stubbar av unga träd finns ruttnade på sänkans yta.
Fig 20, nästa sida, överst. Storsänka, den längst i söder i Svedenlokalen. Sänkan är
stor och mycket distinkt, på bilden bevuxen med örnbräken. I bildens förgrund ses en
stensträng av den äldre typen koppla an till hörnet på sänkan. Ett stycke bort åt öster
är sänkan fylld med block och stenar, vilka synes härröra från röjning av en mycket
gammal åkermark intill. Sänkan ka, som kartan visar, härledas över hela dalens
bredd och tycks utgöra gräns till omgivningen där dalen tar slut.
Fig 21, nästa sida, underst. Ytterligare en sänka i norra delen av lokalen, ca 5 m bred
i hela sin längd. Sänkan, här sedd åt söder, tycks vara överlagrad av en terrasserad
odlingsyta i sin norra ände.
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Fig 20. Den sydligaste sänkan i
Sveden-lokalen
igenvuxen med
örnbräken. I förgrunden ses den
stensträng som
går ner till ena
hörnet av den
välavgränsade
sänkan.

Fig 21. Sänka (rakt
fram i bild) med tallar
på kanterna i norra
delen av Svedenlokalen.
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