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Gropställda stenar i Smedstad storäng.
Introduktion
Direkt söder om Linköpings stad ligger Tinnerö eklandskap, ett nytt
naturreservat med enastående innehåll av förhistoriska kulturmiljöer
i ett kulturlandskap främst kännetecknat av mellersta järnålder. I detta landskap finns åtminstone 60 lämningar av gårdar från den tiden,
miltals av stensträngar, åtminstone tusen fossila åkrar, hundratals
gravar, för att nämna några starkt avrundade siffror.
I detta intensiva kulturlandskap finns Smedstad storäng, tillhörigt
Smedstad som ligger några hundra meter åt norr därifrån. Storängen
har en mycket lång historia vad gäller markanvändningen. Den första stenhägnaden omkring den visar i sin konstruktion och placering

Fig 1. Översiktskarta. Undersökningsplatsen vid pilen, i det ljusa fältet
som är Smestad Storäng. Området var fram till 1997 militärt övningsområde.
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Fig 2. Smedstad storäng med närmaste omgivningar. På stora bilden
kan anas ett komplext mönster av odlingsspår. På den infällda bilden
kan man, med vetskap om verkliga förhållanden, räkna minst 6 st olika
tegriktningar. Dessutom finns kraftigt utflackade tegindelningar som bara
visar sig under särskilda omständigheter.

att Storängen från den senare delen av bronsåldern var hägnad betesmark. I romersk järnålder har en helt ny mur byggts runtom och
förvandlat Storängen till inägomark, som då delvis odlades. Ett antal
boplatser från järnålder är placerade så att de med högsta sannolikhet brukat delar av Storängen.
Odlingen har genom tiderna försett denna 15 ha stora yta med ett
mycket omfattande och värdefullt innehåll av odlingsspår. Ett visst
intryck av detta kan ges via fig 2, som är hårt kontrasterat så att en
del av spåren framträder tydligt. Vi kan se en närmast nordsydlig
och en östvästlig grundriktning i tegindelningen, men vid närmare
studier på marken framträder en enorm komplexitet i blandningen av
olika tiders tegindelningar. De tydliga odlingsspåren är bedömningsvis från historisk tid, men de delar som ligger utanför landdiket
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uppvisar en mängd förhistoriska agrara lämningar, bl.a åkertegar,
stensträngar och fädrev.
Området var fram till 1997 militärt övningsområde. Den militära användningen av Storängen var främst såsom granatkastarfält. Idag
brukas den åter till största delen för slåtter och dess ytterkanter som
bete. Det är vid användningen av moderna slåttermaskiner som det i
denna rapport beskrivna problemet uppstod: Stenar som sticker upp
ur grässvålen.
Rapporten behandlar sålunda upptäckten av denna företeelse Gropställda stenar (min nyskapade beteckning) i den agrara terrängen
och återger formulering av misstanke om dess agrara tillhörighet,
tankens bekräftelse och dokumentation av delar av den fysiska bakgrunden.
Inledande resonemang – upptäckten
Storängen är delad i två delar av en bergig moränrygg, vanligen kallad Tarmen eller Långtarmen, något t.h. i fig 2 och 10. Undersökningen behandlar den västra av de två delarna. Inom ytan finns ett
stort antal stenar som sticker upp ca 2 dm ur leran. För den nutida
maskinella hanteringen av ängen ansågs det önskvärt att sådana
störande stenar togs bort.
Vid studier i andra delar av Tinnerö-området har insetts att stenar,
ofta ställda, har varit anvisningar för t.ex tegindelning av mark. Därför fanns en stark anledning att begrunda Storängens stenar ur den
aspekten och att bevara de som kunde ha - eller kunde förutses få antikvariskt intresse.
Kriterier för urval av borttagande eller bevarande formulerades av
mig den 2004.05.19, dagen före det planerade borttagandet:
”Bevarandekriterier:
- Stenens utseende och läge i marken visar att den troligen har
varit rest.
- Stenen är så stor att den - oavsett sin form - kan ha varit
riktpunkt i organisation av odlingsmarken.
- Stenen tolkas ha relationer till markformer utanför eller
inom den nutida Storängen.
- Stenar har - oavsett andra egenskaper - relationer till andra
stenar, vilket låter ana ett anordnat samband.
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- Stenen finns ute på så tjock lera, att stenen måste ha transporterats dit, oavsett om vi förstår varför så har skett.
- Stenen ingår i en företeelse, ny eller gammal, som beslutats
ska bevaras, t.ex från överste Smiths gamla ryttarbana från
mellankrigstiden.
Kriterier för borttagande:
- Stenen ligger högt på marken, utan egenskaper som ovan.
- Stenen är en sprängsten.
- Stenen är flyttad eller tillkommen vid militär verksamhet.
Vid borttagning av sten som före borttagandet har någon tveksamhet till ovanstående kriterier, ska dokumentation göras:
- Foto som visar platsen, stenens utseende i mark resp. upptagen. Måttskala ska vara infotograferad.
- Det ska undersökas i hålet efter stenen om stenen har varit
helt eller bara delvis omsluten av lera, dvs om hålet har morän
eller lera i botten.
- Finns mindre stenar som antyder möjlig under- eller kringkilning?
- Andra uppgifter som kan vara viktiga i en framtida bedömning.
- Koordinater eller avstånd/riktning till tydliga och permanenta företeelser i omgivningen, så att stenens läge kan anges.”
Under efterföljande arbete uppstod dock inte några tveksamheter
kring stenarnas bedömning och endast fyra stenar togs upp för bekräftelse.
Det inledande arbetet med stenarna
Arrendatorn Sven Anders Carlsson och jag anträdde Storängen med
traktor försedd med stengrep för att ta bort stenar som sticker upp
och stör slåttermaskinen. Jag var bekymrad över att ta bort stenarna
eftersom jag anat en agrar funktion i dem. Å andra sidan fanns nu
chansen att få inblick i just den saken.
Den första stenen stack upp någon dm över mark. Traktorn tog i rejält med sin stengrep och det krävdes mycket kraft och angrepp från
olika håll för att få upp den. Den satt djupt stående och helt omgiven
av lera. Dessutom fanns lösa stenar, 0,1 – 0,15 m stora, som ramlat
till botten av hålet under arbetet.

7

Fig 3. Situationsbild av en typisk gropställd sten i Storängen. Den sticker
upp ca 2 dm över marken, men går mer än en halv meter ner i den. Mitt i
bilden ses den något fuktigare lägre delen mellan omgivande välvda tegar av äldre typ. På ömse sidor av den avtecknar sig i växtligheten svagt
ljusa smala stråk efter slutfåror till plöjning, troligen från tidigast kring sekelskiftet 1900.

Fig 4. Sten nr 2 uppe ur sin grop. Denna situation undersöktes senare,
se nedan.
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Sten nr 2 var ungefär lika stor, samma form och samma sorts läge i
marken som den första. Min misstanke började bekräftas att de var
nergrävda och ev. omkilade med mindre stenar.
Med motsvarande besvär krängde vi upp ytterligare en sten och
”boffade” på många för att se om de satt fast på samma sätt. Samma
sak visade sig på alla stenar som satt fast och höjde sig ett par dm
över marken. Av deras rörelse kunde avgöras att de satt fast djupt i
marken och att de stod upp. Ett betydande antal finns mitt ute på den
relativt plana lermarken. Ett par koncentrationer finns och dessa är
lokaliserade till förhöjningar från moränkanter och kan förväntas ha
ett mindre djupt lerlager. Fördelningen visas i karta, fig 10.
Detta är mig veterligt en nyfunnen företeelse i det agrarhistoriska
inventariet. Min avsikt är att undersöka ett av hålen och försöka få
bekräftat själva nergrävningen för stenen, dokumentera och mäta in
läget. En kartering av stenarnas lägen bedömdes krävas för att se
spridningen och om det fanns samband med andra företeelser på fältet, t.ex synlig tegindelning.
Sammanlagt tre stenar av nämnda slag togs upp, dessutom en sten av
annat ytligare slag. Övriga lämnades på plats efter att vi hade känt på
de flesta om de satt fast ordentligt. Sven-Anders Carlsson, som har
besväret med stenarna, var inte envis om att ta upp flera, vilket jag
tacksamt noterar. Vid slåtter vore det önskvärt om stenarna vara utmärkta för att kunna undvikas eftersom problemet för maskinslåttern
kvarstår.
Tre av stenarna ligger nu placerade vid Humpen, norr om bandvagnsvägen som leder ner på Storängen. Utöver dessa tre ligger där
en sten som låg ytligt på ploglagret och är av helt annan form och
funktion. Man kan notera att något tiotal stenar av motsvarande form
och storlek ligger bortröjda kring kanten av Storängen, fig 12.
Under ett par dagar i skiftet maj-juni 2004 mättes stenarna in och
placerades på karta, se fig 10. Detta gör att vi inte behöver leta fram
dem ytterligare en gång. Det mättes in sammanlagt 76 st stenar av
det slag vi nu hanterar.
Hur eventuell uppmärkning ska gå till är en fråga om hur permanent
den ska göras. Stål-/aluminiumrör eller stakkäppar?
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Undersökning av läget för en upptagen sten.
Hålet efter sten nr 2 undersöktes 2004.05.27, dvs en vecka efter stenens borttagande och var då öppet och vattenfyllt till bredden. Ca
0,3 m under grästorven syntes småsten, dvs i botten av plogskiktet i
åkerbegränsningen. Sex rostiga bitar av 8 cm granat för granatkastare hittades under grästorven.
I botten av hålet efter stenen fanns decimeterstora stenar som hade
funnits i hålet före stora stenen. Det fanns 5 st sådana stenar under
stenen och bottnen har formats efter dessa stenar, vilket tyder på att
nivån har justerats med hjälp av dessa stenar. Nivån på stenen tycks
således ha varit väsentlig. Stenarna hade haft lös matjord närmast
omkring sig där nere. Under arbetet med tömning och rensning rämnade västra väggen av hålet. Väggen bestod av matjord som funnits
mellan stenen och väggen i gropen. Gropen var nergrävd i hård lera
och gropens hårda väggar förblev intakta under undersökningen.
Gropens form var klart anpassad till den ställda stenen med noggrant
justerad nivå.
Hålet kring stenen hade en trekantig tendens med bågformade sidor
och rundade hörn, fig 7. Plogskiktets undre gräns syntes tydligt. Odlingsskiktet var luckert och något humöst, medan det orörda underlaget var av hård ljus moig lera.

Fig 5. Ett för stenens hål passande
grävverktyg. Bedömd datering är omkring
år 1300. Den avbildade delen är 0,4 m
lång.
Efter Myrdal 1984:27, som anser att det
varit en skovel.
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Spaden som man har grävt med har haft ett tvärt skär, buktigt med
båghöjden drygt 2 cm över spadbredden 18 – 19 cm, jämför fig 5.
Åtskilliga tydliga märken efter spaden fanns kring gropens väggar,
fig 7.
En viktig fråga var om stenen hade suttit i en synlig åkerbegränsning
eller inte. Det var därför ett ändamål att försöka dokumentera plogdjupet och dess bottenprofil. Ett 3 m långt schakt i ungefärligt östvästlig riktning (80°) togs upp åt öster från stenläget. Kring hålet efter stenen fanns en skarpt markerad botten av det maximala plogdjupet och någon alv kunde inte ses. Mitt för stenen var den bearbetade
jorden 0,35 m tjock, medan det övriga plogdjupet har varit ca 0,15
m. Detta innebär att den välvda tegen öster om stenen, tidigare har
varit ännu mera välvd. Situationen innebär även att den välvda formen fanns innan stenen placerades mellan två tegar. Den idag synliga tegdelningslinjen ligger något förskjuten i förhållande till den äldre. För att vara på utpräglad lermark fanns i den äldre tegdelningen
en förvånande mängd decimeterstora stenar.

Fig 6. Gropen före rensning. I detta läge finns fortfarande den matjord
omkring hålets sidor som funnits mellan stenen och den grävda gropen.
I nedre högra sidan av hålet låg stenen direkt mot leran och ingen lös
matjord finns där. I vänstra sidan av hålet var matjordslagret så tjockt att
det släppte och rasade ner.
Verktyget är till för att ge storleksuppfattning.
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Fig 7. Gropen rensad från löst material. De avsatser som syns i hålets
sidor är från hålets ursprungliga grävning, dvs inte från undersökningen.
Avsatsernas bågformer ger visst underlag för rekonstruktion av grävverktygets form och egenskaper.

Fig 8. Situationsbild från den mycket begränsade undersökningen. Stenens hål är i schaktets bortre del. I schaktet står den akvameter som användes för all nivårelatering.
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En sondering i botten av gropen med jordborr visade minst 0,15 m
ytterligare homogen hård moig lera. Borrkärnans material hade ingen tendens till inblandning av morän eller annat grövre material. Lerans kulör var närmast brunbeige och ingen skiktning i leran kunde
skönjas.
Bilden som sammanställer grop och sten, fig 9, är gjord genom att
den sten som togs ur gropen mättes upp och dess vridningsriktning i
gropen bestämdes från foto. Noggranna observationer av matjordens
fördelning längs gropens väggar gav därefter stenens exakta läge.
Stenen låg dikt an mot den östra gropväggen men lämnade ett visst
utrymme till den motsatta. Utifrån detta finns starka skäl att anse
gropens form vara anpassad till den sten man faktiskt skulle ställa på
plats i sin grop.
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Fig 9. Snitt genom stenens grop och intilliggande välvda åkerteg. Stenen
och dess placering är rekonstruerad efter en rad observationer och mätningar.
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Fig 11. Denna stora sten är av ett annat slag än de övriga. Den är stor,
platt och verkar ha stått rest innan den föll åt öster. I fig 10 är den markerad med en ring omkring markeringspunkten i mitten av norra kanten av
Storängen. Det är troligt att även denna har haft en agrar organisatorisk
funktion. Stenblocken i bakgrunden verkar vara naturliga utan särskild
funktion.

Vidgade observationer
Innan hanteringen av dessa stenar började, hade ett stort antal gropar
(>100 st) av olika storlek ute på fältet fyllts igen. Detta av samma
skäl som för stenarna, dvs att de var hinder för slåtterverksamheten.
Hur dessa gropar uppstått är lika oklart som omtvistat. Den militära
förklaringen är att skarpa granater rivit upp hålorna och klart är att
vissa av hålorna uppkommit genom explosioner. Andra gropar har
en form som inte uppstår av sådant skäl, men skulle kunna vara gropar efter borttagna stenar. Groparna dokumenterades inte före igenfyllning, men en observation var att de fanns något tätare där det enligt kartan fig 10 är glesast med gropställda stenar. Vilka slutsatser
som kan dras av detta är oklart och måste grunda sig i undersökningar i fält. Ingen av groparna hade synligt uppkast av uppgrävt
material.
Groparna fylldes igen med material från rensade diken längs områdets vägar och bestod av starkt humös lerblandad sand, med frekvent
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inblandning av grovt krossgrus och småsten. Materialet skiljer sig
därmed avsevärt från groparnas omgivande material, både till innehåll, packningstäthet och kulör.
Om groparna har innehållit gropställda stenar, borde det finnas ett
stort antal sådana stenar avröjda i utkanterna av Storängen, men det
finns bara ett tiotal sådana synliga. Av dessa ligger de flesta i landdiket, vilket torde tyda på att de släpats dit från den närmaste omgivningen. Om de forslats från Storängens inre delar bör de ha
transporterats med fordon och inte lagts i diket som då försämras i
sin funktion.

Fig 12. På några ställen omkring Storängen ligger röjda stenar med just
den storlek och form som de gropställda ute på fältet. De är ett relativt
fåtal och flesta av dessa ligger i landdiket, vilket visar att de bortröjts i
mycket sen tid.

En närliggande fråga är även var dessa gropställda stenar, tämligen
väl utvalda till form och storlek, har hämtats och om det finns något
samband mellan lägena i Storängen och närhet till stenrik terräng.
Ett visst sådant samband kan eventuellt anas; norr om det västra delområdet finns Granhagen med mycket blockig terräng. Även på ytan
mellan Granhagen och Storängens landdike i norr finns gott om
block där användbara sådana kanske kunde ha hämtats.
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I det östra stenområdet är närheten till blockrik morän inte lika påfallande, men det är inte ont om lämpliga stenblock. Den närliggande stensträngen saknar åtskilliga stenar i den förväntade storleken
och det är möjligt att en del har använts för att gropställas på fältet.
Ytterligare en observation är att på den östligaste delen av Storängen, dvs öster om Långtarmen, finns inga gropställda stenar (möjligen
en enda), trots att den ytan i historisk tid tycks ha använts på motsvarande sätt. Inte heller några liknande gropar finns. Tegdelningar
och tegformer överensstämmer till synes med de på övriga Storängen. Tillgången på lämpliga stenar i terrängen är här minst lika stor,
bl.a i väl exponerade stensträngar i Långtarmens sluttning åt öster.
Det finns inom Tinnerö-området några platser där placerade stenar
tycks ha en mera uppenbar koppling till tegindelningen i åkermark.
Ca 500 m SO om Tinnerö gård, på en lerslätt som troligen inte odlats på några hundra år, men som har en skönjbar tegindelning i
nord-sydlig riktning och åtminstone en plöjningsriktning i öst-väst
(Franzén 2003:45, Franzén 2005:116) . Den nordsydliga indelningen, synlig endast under gynnsamma förhållanden, innehåller i sin
sydliga del stenblock som sticker upp något ur marken. Stenarna är
belägna exakt i de gamla tegbegränsningarna. Där tegarna ansluter
direkt till moränmark står/ligger stenar på moränen.
Jag har i ett annat sammanhang tolkat dessa tegar som förhistoriska,
vilket naturligtvis är svårt att säkerställa, särskilt som samma tegindelning kan ha använts senare och stenarna tillkommit då.

Tolkningar och slutsatser
En diskussion som uppstod under arbetet var huruvida fenomenet
kunde härröra från att bonden hade grävt en grop bredvid en oönskad sten för att rulla ner den i och bli av med den. Detta har ju varit
en allmänt använd metod för röjning av större stenar.
I detta fall kan detta inte vara bakgrunden. Stenarna stod upp, vilket
kräver ett besvärligt hål att gräva. Geologin lämnar inte efter sig en
stående sten, utan den blir liggande och gropen ska då grävas bredvid dess långsida för att enklast rulla ner stenen däri. Så har det inte
gått till på Storängens stenar, vilka dessutom - åtminstone i vissa fall
- var omkilade med mindre stenar, vilket skulle vara helt utan anledning i röjningsfallet. Dessutom skulle man vid röjning inte låta en
liten bit sticka upp över marken.

18

Dateringen av fenomenet gropställda stenar i Storängen är problematisk och icke fastställd. Daterbart material eller samband har inte
framkommit. En inte alltför halsbrytande gissning är att de anordnades under medeltid.
Orsaken till placeringen av stenarna kunde vara att märka ut tegindelningar. Det är ett faktum att en stor del står i eller nära de tegdelningar man fortfarande tydligt kan se, dock långt ifrån alla. Den besvärliga nergrävningen, liksom eftersökning och transport av stenarna till sina platser, bör ha varit starkt motiverad. Stenarna var uppenbarligen anordnade för att sitta fast men ändå synas. Det räckte
tydligen inte med att placera stenarna i en ytlig grop, utan de skulle
vara hart när omöjliga att flytta på.
Detta leder gärna tanken till att stenarna kunde vara juridiskt hållbara markeringar för tegbegränsningar, men på ett sätt som idag inte är
klart avläsbart i den synliga verkligheten ovan mark. Om den tanken är riktig torde Storängen ha haft flera samtida brukare, vilket leder in i en rad tolknings- och forskningsmöjligheter kring odlingens
bakomliggande organisation vid Smedstad.
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