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En preliminär analys av tre lokaler och en sammanställning av undersökta stensträngar
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Bakgrund
Sommaren 1993 upptäckte Gert Franzén en lokal med fossila åkrar och
en stensträng vid Forsby säteri, Österåkers sn, Sörmland. Kontakter
med Eva Fransson på länsstyrelsen i Nyköping angående detta gav anledning till en fältbesiktning av några av Sörmlands fossila åkrar. Besiktningen gjordes av Alf Ericsson och Gert Franzén den 8 maj 2004.
Tre lokaler i trakten av Vingåker valdes ut för besök: Tomsängen vid
Bistorp, Forsby säteri samt Väsby Västeräng vid Julita (fig 1). Samtliga
lokaler visade sig innehålla ett betydande antal fossila åkrar, varav flera
vid Tomsängen var överlagrade av gravar av främst den äldre järnålderns karaktär. Vissa gemensamma drag hos lokalernas åkrar kunde
iakttas, t ex sätt att avgränsa och sätt att placera röjningssten.
Nedan följer en kortfattad redogörelse för observationer som gjordes,
bestående av en bildkavalkad med kommenterande text. Därefter följer
en sammanställning av undersökta stensträngar i Sörmland. Samtliga
foton, om inte annat anges, är tagna av Alf Ericsson.

Fig 1. De tre besökta lokalerna, Tomsängen, Forsby och Väsby.
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Tomsängen, Västra Vingåkers sn

Fig 2. Tomsängen, foto från väster

Tomsängen, fig 2
Till vänster i bild syns en åkerterrass med något skålad profil, vilket
framgår av den närmaste ekens skugga. Till höger om eken finns röjningssten från denna åkeryta. Terrasskanten sträcker sig ner mot bildens
vänstra hörn. En åkerterrass med röjningssten, placerad samlad nerför
terrasskanten, är en för denna och flera andra åkerlokaler i Sörmland
typisk situation.
Åkern ligger på morän i relativt högt läge. Långt bort till höger syns en
sentida stenmur mot det nutida gärdet och ännu längre bort skymtar
Högsjön. Ett flertal väl stenröjda fossila åkerytor kan anas i grönskan
till höger.
En given frågeställning är huruvida de väl framträdande åkrarna på moränmark är marginalåkrar till det som nu är gärdet i bakgrunden och i
vilken utsträckning gärdet omfattat förhistorisk odlingsmark. I alla händelser var inte den östra avgränsningen av den äldre odlingsmarken
spikrak som den är idag.
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När terrängen så tillåter har åkrarna utvecklats till bandparceller. Detta
kan innebära att de eventuellt förhistoriska åkrarnas organisation på den
relativt stenfria öppna ytan i söder kunde se helt annorlunda ut än i den
kuperade moränmarken. Mönstret är då troligen att de ligger längs med
varandra i ett system som oriktigt kan uppfattas som endast historiskt.

Fig 3. Tomsängen, foto från väster

Tomsängen, fig 3
Framåt i bilden syns en relativt stor fossil åkeryta som i bortre änden
överlagras av minst fem gravar, d v s ett gravfält. Denna situation ger
klart besked om att åkern är av förhistoriskt ursprung. Åkerytan är svagt
skålad, främst på grund av de något förhöjda kanterna.
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Fig 4. Tomsängen, foto från sydöst

Tomsängen, fig 4
Stenfri fossil åkeryta, som är den västra delen av samma yta som i figur
3. I bildens mitt, vid hasseln, finns tillsynes en gravhög som är skadad
av en sekundär urgrävning från vänster. Högens material är mörkt och
dess kulör och konsistens visar att det har hög fosfathalt. Högen kan således vara upplagd av material från ett kulturlager på en boplats.
Tomsängen, fig 5
Bilden visar en detalj av åkern i fig 4, vars kant belamrats med röjningssten. Upplägget liknar en stensträng, men det räcker med en okulär besiktning för att avgöra att det inte är fråga om någon hägnadsruin.
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Fig 5. Tomsängen, foto från öster

Tomsängen, fig 6
I bilden syns det registrerade gravfältet RAÄ 42 och en sentida mur
(RAÄ 371) i bakgrunden, allt i den västra delen av lokalen. Som synes
är gravarna långt mera välordnade än ansamlad röjningssten, men de är
ofta, som här, lokaliserade på samma sätt som röjningsrösena, vilket
kan ge osäkerhet i bedömningen.
Borta vid stenmuren finns kulturlager som går i dagen. Detta är ytterligare ett av de misstänkta boplatslägena. Det finns indikationer på åtminstone två, förmodligen tre, boplatser inom lokalen. Detta pekar på
att den fossila åkermarken inte är ett marginalfenomen.
Tomsängen, fig 7
På en liten kulle, ungefär mitt i lokalen, ligger en kvadratisk stensättning. Gravtypen är karakteristisk för äldre järnålder. Fornlämningen är
inte registrerad.
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Fig 6. Tomsängen, foto från nordväst

Fig 7 Tomsängen, foto från nordväst
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Fig 8. Tomsängen, foto från sydöst

Tomsängen, fig 8
Längst österut, helt nära Bistorp, ligger denna skålade åkeryta med röjningssten längs kanterna. På höjden bakom finns en fångstgrop (RAÄ
170).
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Forsby säteri, Österåkers sn

Fig 9. Forsby säteri, foto från norr

Forsby säteri, fig 9
Vid södra infarten mot Forsby säteri, med ekallé till höger i bild, finns
talrika fossila åkrar med tydliga upplag av röjningssten.
Rakt fram i bilden är en lång bandparcell med röjningssten främst ner åt
vänster i sluttningen. Flera sådana långa parceller antyder här och var
att de varit delade på längden till kortare parceller. I bildens förgrund
avslutas åkerns hitre ände med röjningssten. Sättet att anlägga åkrar liknar mycket den vid Tomsängen, vilket därmed låter antyda förhistorisk
bakgrund, även om några överlagrande gravar inte sågs vid Forsby.
Forsby säteri, fig 10
Bilden visar den stensträng som tidigare har uppfattats som en hägnadsruin, d v s en stensträng av typ 1 (Lindquist 1968, s 12). Ett litet stycke
ser den också ut så, men någon fortsättning med den karaktären kan inte
iakttas. Denna stensträng är placerad mellan två stenröjda ytor. Den till
vänster i bild ligger på en högre nivå än den till höger. Man kan se att
röjningssten från den högra åkern ligger i stensträngens högra kant.
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*
Fig 10. Forsby säteri

Det är möjligt att stensträngen i ett tidigare skede har varit del i en hägnad, men detta kräver ytterligare studier av själva konstruktionen för att
kunna beläggas. Situationen med en kort stensträng som håller åkerkanten som terrass, framstår som en typisk sörmländsk lösning och finns
även vid Tomsängen och Väsby Västeräng (se t ex fig 11). Åkerytan till
höger genomkorsas av den nutida vägen och fortsätter på andra sidan.

Väsby Västeräng, Julia sn
Väsby Västeräng, fig 11
Inom naturreservatet Väsby Västeräng finns talrika fossila åkrar. På bilden ses en sådan till höger, liksom den nivåskiljande stensträngen i
åkerns vänstra kant. Det senare fenomenet synes vara vanligt i Sörmland. I detta fall är åkern något välvd, eller egentligen plan med en
sluttning närmast stensträngen. Höjden i bakgrunden till vänster har använts som upplägg för röjningssten.
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Fig 11.Väsby Västeräng, foto från öster

Fig 12. Väsby Västeräng, foto från norr. Två skyltade runda stensättningar
finns i området.
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Fig 13.Väsby Västeräng, foto från sydöst

Väsby Västeräng, fig 13
Intill gravarna i figur 12, i riktning söderut mot sjön, finns i detta hässle
en terrassering. Inne i hässlet finns kulturlager som framträder omedelbart under grästorven. Här har vi sannolikt den boplats som brukar tillhöra en liten gravplats med enstaka eller ett par gravar. Lämningarna är
sannolikt från äldre järnålder, en datering som också kan stämma för
åtskilliga av de fossila åkrarna i omgivningen.
Väsby västeräng, fig 14
Ytterligare gravar finns i vackra lägen nära sjön Öljaren. Kanske detta
är den egentliga begravningsplatsen för boplatsen i figur 12 och 13, men
det är även rimligt att det finns flera boplatser i området.
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Fig 14. Väsby Västeräng, foto från norr

Sammanfattningsvis kan sägas att stensträngar av hägnadstyp, d v s
stensträngar av typ 1 (Lindquist 1968, s 12) inte iakttogs på de lokaler
vi besökte. Däremot finns åtskilliga exempel på korta stensträngar med
funktion att avgränsa åkerytor, ofta med nivåskillnad över strängen.
Dessa stensträngar är alltså av typ 2 (ibid). Sättet att anordna åkerytor
med röjstenssamlingar och relativt korta stensträngar är gemensamt för
alla tre lokalerna och kan vara det “sörmländska sättet”. Vid Tomsängen (Bistorp) finns talrika gravar, främst av den äldre järnålders karaktär,
som överlagrar åkerytor av samma slag som i omgivningen.
Det finns uppenbart ett omfattande och välbevarat material för forskning kring förhistorisk fossil åkermark i nordvästra Sörmland. En inledning till forskningen kunde vara att dokumentera någon större, typisk
lokal för att ha en preliminär mall för vidare insatser. Inventeringsbehovet är uppenbarligen mycket stort. Generellt påminner lokalerna om det
fossila odlingslandskap som delvis har undersökts i Hugelsta öster om
Eskilstuna (se nedan). Odlingsspåren daterades där till yngre bronsålder
och äldre järnålder (Ericsson 2000b).

14

Arkeologiskt undersökta stensträngar i Sörmland
Några korta stensträngar i Sörmland har berörts av arkeologiska undersökningar. Inga iakttagelser pekar på att strängarna tidigare skulle ha
varit stående murar, möjligen med undantag för enstaka strängar i
Skavsta. I stället har de varit begränsningar i kanten av stenröjda ytor. I
samband med undersökningarna har också fynd av cerealier samt linoch ogräsfröer gjorts som lämnat viktig information om brons- och
järnålderns odling. Vi gör inga anspråk på att sammanställningen är
fullständig.
På Rödbobacken i Kumla (Härads sn) undersöktes 1992 en boplats
från äldre bronsålder med två långhus, ett fyrstolpehus och en skärvstenshög (Ericsson 2000a). Här fanns också ett gravfält från äldre järnålder och ett långhus från folkvandringstid. Gravfältet begränsades delvis av en stensträng (9,5 m), vilken har tolkats som en gravhägnad. På
den anslutande och lägre belägna lermarken utbredde sig ett mycket
omfattande boplatsområde från äldre järnålder med talrika huslämningar. Strax öster om skärvstenshögen fanns en långsmal och svagt konkav
odlingsyta som begränsades av hak och en stensträng (12,4 m). Den senare var belägen i norr och syns i figur 15. Ytan täcktes av ett odlingslager som bestod av mörkfärgad lera med inslag av enstaka skärvstenar
och fragment av bränd lera. Vanligtvis var det knappt 0,1 m tjockt, men
längst i söder var det närmare 0,4 m (på bilden är lagret bortschaktat).

Fig 15. Stensträng vid Rödbacken, foto från norr
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Åkerytan var ännu i bruk under 1900-talet, men den kan ursprungligen
mycket väl ha röjts och brukas samtidigt med de omgivande fornlämningarna. Det fyndförande lagret indikerar att åkern har gödslats med
boplatsavfall.
I Hugelsta (Klosters sn) undersöktes 1993 delar av ett fossilt odlingslandskap från yngre bronsålder och äldre järnålder (Ericsson 2000b).
Tre stensträngar undersöktes (8-14 m). Två av dessa var belägna i kanten av odlingsytor, medan en av strängarna delvis avgränsade ett stenröjt område med härdar och ett fyrstolpehus. I vidstående bild (fig 16)
syns en stensträng som främst bestod av stora stenar och block och begränsade en odlingsyta mot söder

Fig 16. Stensträng vid Hugelsta, foto från söder.

Invid torpet Albertsro på Järstas ägor (Åkers sn) undersöktes ett fornlämningsområde åren 1993 och 1995 (Franzén & Schützler 2000). Stensträngen (16 m) på vidstående bild (fig 17) avgränsade en boplatsplatå
mot öster. På platån fanns ett minst 45 m stort långhus från romersk
järnålder. I den sandiga sluttningen öster om strängen framkom årderspår. Här hittades en vinkelskära av järn. I bildens bakgrund skymtar
byn Järsta.
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Fig 17. Stensträng vid Albertsro, foto från väster

Skavsta
Vid Skavsta (Nyköpings flygplats, St Nicolai sn), undersöktes 1990 ett
område med boplatser, gravar och stensträngar (Olausson 1994). Stensträngarna var av mycket olika karaktär (fig 18 & 19). I samtliga fall
var de relativt korta (några tiotals meter). Oftast mynnade de ut i ingenting, åtminstone i ena änden. Stensträngar kan ha en mycket komplex
tillkomsthistoria, särskilt nära boplatser där förändringsfrekvensen är
stor. Delar kan vara bortplockade, röjningssten kan vara påförd etc.
Strängarnas innehåll, d v s antal stenar per längdenhet och stenarnas
storleksfördelning, ger anvisningar om hur de ursprungligen kan ha varit konstruerade, d v s om de kan ha varit stående murar eller bara är
hopad röjningssten. Om en stensträng verkligen har varit en stående
mur krävs att detta kan verifieras i samband med undersökningen, särskilt om stensträngen inte hänger ihop i större längd. Stensträngen A5
(fig 18) kan med sitt steninnehåll ha varit en mur. Även A15 (som i
rapportens fig 13 benämns A20) har en relativt sammanhängande rad av
större stenar som kan ha varit en basrad i en stående mur. Åtminstone
strängens ytterkanter innehåller dessutom åtskilligt med röjningssten.
Andra åter, t ex A22 (Olausson 1994, fig 15), kan med sitt steninnehåll
inte ha varit en mur, utan synes helt bestå av röjningssten.
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Fig 18. Skavsta, RAÄ 418, stensträng A5. Foto från nordväst av Michael
Olausson.

Fig 19. Skavsta RAÄ 418, stensträng A15. Foto från nordväst av Michael
Olausson

18

Fig 20, Skavsta, RAÄ 418 i översikt (Olausson 1994). Diskuterade stensträngar angivna. Linjer med möjliga mursträckningar är inlagda av författarna.

Det bör tilläggas, att även om en stensträng kan konstateras ha varit en
stående mur är det inte självklart att den fungerat som hägnad. Den kan
istället ha varit en visuellt kraftfull linjemarkör med något annat syfte.
Det är även intressant huruvida en sådan möjlig mur har haft fortsättning i form av en trähägnad. Stolphål till ett stängsel har hittats vid
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Skavsta (Olausson 1994, s 32), dock utan angivelse om eventuell koppling till stensträng.
De sörmländska stensträngarna har således flera specifika uttryck. Det
skulle därför vara givande att vid kommande undersökningar arbeta efter frågeställningar som kan klargöra strängarnas funktioner och ursprungliga uppbyggnad.

Alf Ericsson & Gert Franzén
Linköping i maj 2004
Författarna förbehåller sig alla rättigheter
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