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Inledning
Arkeologin ser ju som sin uppgift att studera bl.a människans samhällen i 
förgången tid. I Sverige är huvuddelen av de förhistoriska samhällena, liksom 
de historiska, grundade på jordbruk. I stort sett allt som tilldrog sig i dessa sam-
hällen var på ett eller annat sätt knutet till jordbruket.

Det är då ägnat viss förvåning att arkeologin i så ringa utsträckning har 
intresserat sig för själva jordbruket. Arkeologin vet t.ex inte, och har mig veter-
ligt inte ägnat sig åt, den förhistoriska hanteringen av en av jordbrukets vikti-
gaste resurser - vattnet. 

Lera kunde man inte odla på, sägs det, eftersom leran är för motsträvig för den 
tidens dragna verktyg. Trots tusentals år av åkerbruk odlade man inte den jord 
som kunde ge bäst avkastning. Är detta rimligt? Ja, det vore rimligt om man 
inte behövde odla den marken, men det är ju ofta svårt att räkna ihop tillräcklig 
odlingsmark på lätta jordar. Arkeologin svarar då med att anse odlingen vara 
obetydlig jämfört med djurhållningen, vilket denna skrift inte kan medge.

När jag började köra detta projekt gjorde jag det med ungefär de förutsättnin-
gar som arkeologin hade format. Förväntan om att hitta minst tusen fossila åk-
rar utgick ursprungligen från det faktum att över 500 gravar var kända i pro-
jektområdet. Gravar har man dock inte omkring sig hela tiden i terrängen, men 
åkrar finns överallt, vilket borde innebära minst det dubbla antalet jämfört med 
gravar, tänkte jag. Så enkel var min bedömning.

Jag siktade således in mig på blockparceller i de höga lägenas lätta jordar och 
på svallsediment på moränernas nedre sluttningar, allt enligt arkeologisk praxis. 
Under de många år som jag studerat stensträngar i området hade jag sett 
många åkrar i sådana lägen, men även uppenbara parcelleringar på riktig lera 
och i samband med stensträngar som fortsatte som diken eller förhöjningar ut i 
leran. Det senare såg jag förr som konstiga undantag och det låg nära tillhands 
med resonemang om sentida ytor som råkade ligga i stensträngarnas väg. Ändå 
kunde jag med jordsondens hjälp konstatera att även åkrar som schablonmäs-
sigt låg på svallsediment, nedanför stensträngar (Franzén 1994:13), vanligen 
hade ganska hög halt av ler i sitt markmaterial, särskilt om deras lutning var 
liten eller negativ.

Syfte

Syftet med detta projekt var naturligtvis styrt av vad jag först trodde om 
terrängens innehåll och möjligheten att plocka fram det. I min ansökan om me-
del från Eklandskapsfonden angav jag avsikten att leta fram och dokumentera 
alla fossila åkrar på det f.d. militära övningsområdet. Det var en ovarsamt for-
mulerad avsikt. Jag insåg ganska snabbt att det fanns många obesvarade frågor 
att besvara och att detta var mycket viktigare än det oslagbara tabellverk jag 
inledningsvis tänkte mig. 
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Jag lät således syftet glida vartefter insikterna utvecklades. Först i mars 2003 
insåg jag att mitt material satt väl ihop och vad syftet hade varit under mitt ar-
bete. Man kan formulera det uppkomna syftet så: 

Att inom Tinnerö odlingslandskap utreda grunder och samband kring fossil 
åkermark och ge fylliga exempel på fossila åkrar och deras situationer. 

Lägg märke till formuleringen i obestämd form, föranledd av det självklara att 
jag inte utrett alla grunder och samband.

Jag kunde naturligtvis i efterhand ha formulerat syftet som om det hade varit 
utgångspunkt för arbetet, men jag vill gärna visa hur arbetet faktiskt har gått till 
med alla sina vingliga krumelurer i ett i hög grad jungfruligt ämnesområde. 
Arkeologiskt kunde man uttrycka det så, att jag fick torva av problemen innan 
jag visste hur jag skulle jobba. 

Inledande textföljder

Former. Odling och tillhörande aktiviteter i landskapet har kraftigt förändrat 
formerna på de lösa materialen. Detta innebär i projektområdet att i princip alla 
markytor är omvandlad till form och innehåll. En mycket stor del av dessa om-
formningar är gjorda under förhistorisk tid.

Metoder. Här berättas om de metoder som använts, dvs vilka metoder jag har 
använt för att hitta åkermarkerna och hur jag har arbetat med alla företeelser.
 
Stensträngar. Hela projektområdet kännetecknas av stensträngarnas närvaro. 
Alla situationer innehåller stensträngar på något vis. Dessutom brukar sten-
strängssystem som sådant ingå i begreppet fossil åkermark. Stensträngar finns 
inte i hela Sverige, vilket föranleder en liten ”kurs i stensträngologi”.

Sänkor. Stensträngar och en del fossila åkrar kopplar till andra företeelser i 
terrängen. Betydelsefulla sådan lämningar är sänkor, vilka är ett nytt inslag i 
arkeologin och därför får ett grundläggande och lite fylligt kapitel. I samman-
hanget ingår även förhistoriska diken, som förefaller delvis vara en utveckling 
av sänkan, men förekommer även samtidigt.

Kastvall. Efter sänkorna kommer ytterligare ett linjärelement, kastvallen. 
Denna märkliga benämning motsvarar långa vallar av i hög grad kastade röjs-
tenar från fält, som mycket ofta har sänkor på sig. Kastvallar innehåller en be-
tydande mångd skärvig sten, just för att de kastats och slagits sönder mot sina 
kamrater eller berget intill. De är gamla, ty de har ställvis visat sig innehålla 
keramik från bronsålder. För den oinvigde syns de knappast alls i terrängen.
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Projektområde 

Området där projetkt Tusen tegar har genomförts är det sk Tinnerö-området 
omedelbart söder om Linköpings stad. Området är helt inom det f.d militära 
övningsområdet och helt inom den 6 kvkm stora del av detta som i slutet av 
1999 blev riksintresse för kulturmiljövården under beteckningen Tinnerö od-
lingslandskap, KE100. Markägare är numera Linköpings kommun.

Området innefattar förutom Tinnerö gård även Smestad, Djurgården och delar 
av Rosenkälla gård i S:t Lars sn (Linköings stad), samt gårdarna Halshöga och 
delar av Åsmestad i Slaka sn. 

Området är ett av Sveriges mest omfattande stensträngsområden och har ett 
massivt inventarium av äldre järnålder. Siffermässigt kan inräknas 30 - 50 km 
stensträngar, 50 - 70 boplatser, ca 600 kända gravar. Dessutom finns 14 kända 
stenlagda brobankar från förhistorisk tid, ingående i ett omfattande fossilt 
vägsystem. Som kommer att framgå genom detta projekt finns dessutom 
mycket stora mängder fossil åkermark på lätt jord, liksom på lerigare jord med 
vattenreglerande sänkor och diken emellan. Allt med ursprung i järnålder.

Bevarandegraden är mycket stor. De fyra granngårdarna Djurgården, Smestad, 
Tinnerö och Halshöga, har olika historia, men har alla genomflutit tiderna 

gynnsamt för det äldre kultur-
landskapet, var och en på sitt 
sätt och under hundratals år. 
Tinnerö gård - förr Tinnerö 
ängar - har under mycket 
lång tid varit slåttermark för 
Sturefors gods och uppvisar 
en storskalig detaljrikedom 
som är extremt sällsynt.

Terrängmässigt är området i 
de inre delarna ganska småk-
uperat. Variationerna är gan-
ska stora med allt bergigare 
och stenigare mark i söder 
upp mot Slakaåsen, och allt 
flackare och lerigare marker 
åt väster. I norr begränsas 
området av stadsbebyggelsen. 
Centralt domineras området 
av moränkullar med bergkär-
nor som nästan alltid går i 
dagen. Mellan moränerna lig-
ger tämligen platta marker av 
lera, som alltid är sandig och 
moig upp mot kullarnas kan-
ter. Trädvegetationen är här 
ek och andra lövträd. I om-
rådet finns även stora bestånd 
av barrträd och blandskog, 
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Fig 1. Projektområdet, som överensstämmer 
med riksintresset KE100.



marker som också bär goda kulturmiljöer, men dessa långt besvärligare att se än 
i själva eklandskapet.

Ekbestånden i området utgör ca 230 ha av de 3800 ha eklandskap som sträcker 
sig ända ner mot Åtvidaberg och är Nordeuropas mest omfattande ekdominer-
ade område.

Området ligger i direkt anslutning till Linköpings stad. Mittpunkten ligger bara 
ca 4 km från stadens centrum, vilket gör tillgängligheten mycket stor och inom 
kort kommer här att ha bildats ett naturreservat med fortsatt bete och aktiv 
terränghantering. Detta kommer att bibehålla eller öka den stora synlighet som 
naturen bjuder de kulturhistoriska miljöerna och som är avgörande för både up-
plevelse och forskning.

8



Landskapets egenskaper och människans funktioner
Ett landskap har egenskaper som kan bli funktioner för människor. Ett berg har 
egenskaper såsom ”högt, brant, stenigt”, etc. Om ingen människa är när-
varande är det bara värderingsfria egenskaper. När människan anländer kan 
berget få funktioner, under förutsättning att berget tas i anspråk på något vis.

Berget behöver inte förändras för att bli funktion; det kan t.ex ges funktionen 
utsiksplats. Om nu människan börjar röja väg upp till denna utsiktsplats, kom-
mer bergets egenskaper att förändras. Till bergets egenskaper läggs en röjd stig 
upp till toppen, en mänsklig funktion.

I ett träd har en hackspett gjort ett hål, dvs den har förändrat trädets 
egenskaper för sin försörjnings skull. För sin försörjning kommer människan att 
röja, bränna, flytta stenar, etc, dvs förändra naturens egenskaper för att den ska 
kunna leverera flera funktioner i människans tjänst. När stora förändringar har 
gjorts blir resultatet ett kulturlandskap, som fortsätter att förändras för att 
avsätta nya funktioner. 

När människan lämnar funktioner bakom sig kommer naturen att känna av och 
agera efter de förutsättningar som i varje ögonblick är närvarande, liksom män-
niskan har att läsa av förutsättningar och agera för sitt intresse, kort- eller lång-
siktigt.

Det nutida landskapets innehåll av fornlämningar är en landskapets egenskap, 
som genom människans nutida definitioner och urval kan beskrivas på ett visst 
sätt, t.ex rikt eller glest. En fornlämning, t.ex en stensträng, har ingen funktion 
för oss annat än som bevarandeobjekt och som grund för vår kulturs tankar om 
förfluten tid, via tolkning och värdering.

Alla spår på marken som har uppkommit genom forntidens verksamhet är en-
ligt Fornminneslagen fornlämningar. När dessa ska inventeras för Fornminnes-
registret blir det naturligtvis ett urval som ges namn och egenskaper och som 
registreras. Något annat är inte praktiskt möjligt. Det blir då objekt som syns 
väl och som finns i ett relativt fåtal som registreras, vilket blir en av registrets 
egenskaper.

Men människan förändrade landskapets egenskaper till att helt och hållet vara  
funktioner. En bergssida, som under järnåldern fungerade som del i hägnad, var 
lika viktig som den byggda muren som var funktionens fortsättning. Bergets 
egenskaper att vara brant var då en funktion, men inte idag. En forngrav är 
idag ett objekt med egenskaper, men ingen annan funktion än den sinnliga.

Av det sagda kan vi förhoppningsvis inse att innehållet av ”fornlämningar” i ett 
landskap är inte styrt av forntidens funktioner, utan av den nutida inventeraren 
med sin uppdragsstyrda syn på det nutida innehållet av lämningar som passar 
det nutida registret.  Ska vi driva seriös forskning på lokal detaljerad nivå, måste 
vi lägga hela begreppet fornlämning åt sidan eftersom det riskerar snärja oss i 
en irrelevant begreppsbild.
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Funktionernas former

En mycket stor del av funktionsskapandet har förändrat markens form och yt-
liga innehåll, vilket ofta var avsikten i funktionernas samtid. I ett så intensivt 
nyttjat landskap som Tinnerö-området är all mark påverkad av människors ak-
tiviteter. Eftersom påverkan i historisk tid är så relativt ringa, blir möjligheterna 
att studera förhistoriska former och funktioner mycket stor.

I sin tur är en stor del av detta markformande ett resultat av aktiviteter i sam-
band med odling. Vi ska nu titta lite på former i detta kulturlandskap, dess or-
saker och följder.

Åkrar och markformer

Vid sökning och dokumentation av åkerytor är profilformen intressant. 
Formerna har åstadkommits vid bearbetning av markmaterial genom att olika 
krafter kommit att förflytta materialet i olika riktningar. Detta kan vara 
avsiktligt eller inte och formerna påverkar även odlingsfunktionen i åkern.

De krafter som påverkar jordförflyttningen är krafter från bearbetningsverkty-
get och gravitationen. Även vatten- och vindrörelser deltar i jordförflyttningen, 
främst när jorden ligger bar, dvs i åkerns aktiva tid. Gravitationen fungerar för-
stås kraftigast i sluttningar, dels för att materialet där vanligen är grovkornigt 
och lätteroderat, dels för att materialet kan flytta sig vertikalt genom samtidig 
sidförflyttning. Samtidigt har gravitationen av samma skäl en utjämnande 
verkan på sluttande ytor.

Teg i sluttning

Gravitationen vill förstås förflytta jord nedåt. Detta motverkas av jordmateria-
lets inre sammanhållande krafter. Dessa krafter upplöses delvis i det ögonblick 
verktyget passerar, varvid jordflytning neråt uppkommer tills jordens inre frik-
tion tar över igen. Denna rörelse kan motverkas av en plog, som kan förflytta 
material uppåt. Även årder kan förflytta uppåt, beroende på billens utseende 
och årdrets lutning.

Figurerna nedan visar flöde av material utför sluttning och ansamling på utplan-
ingen nedanför. I fig 3 är det ursprungligen lerigt nere på flatmarken t v, men 
mycket stora mängder moränmaterial har genom odlingen förflyttats ner på 
den och tillsammans med organiskt sediment blandats till en för årder lämplig 
konsistens. Åkerytan har därmed kunnat förflyttas successivt ut på den låga ler-
marken. Stenar ur den flytande moränen har plockats åt sidan i de odlingsrösen 
som finns i nerkant av moränkullen eller använts till hägnader i omgivningen. 
Det finns otaliga tecken på att de övre sluttande delarna av åkrar har övergivits, 
troligen till fördel för odling nedanför.

Det är även fullt tänkbart att bonden har låtit dra ner morän utför sluttningen 
och ut på leran för att där kunna dra nytta av lerans närings- och fuktfördelar, 
samtidigt som marken var lätt bearbetbar. Att avgöra vilket som varit fallet tor 
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de vara svårt och idén får ses som hypotetisk. Ändå kan viss ledning ges av att 
en alltför brant åker i sandigt material lätt kan spoliera en sådd vid kraftigt regn. 
Vore detta en rimlig risk att ta?

Mycket kan hända i en sluttning när den odlas och nedan ska beskrivas ett fall 
som är en pedagogisk konstruktion ur observationer på flera platser i Tinnerö-
området, bl.a vid R11 på Smestad.

Teg i förändring

I utgångsläget har vi en yta som sluttar ner mot en planare, dvs situationen är 
sannolikt en moränkulle i ett brutet landskap. Vi kan då med stor säkerhet sluta 
oss till att den övre delen av den odlade ytan har stenig morän i sitt material, 
längre ner hög grad av svallsediment (grus, sand, mo) och där marken planar ut 
torde lerhalten öka starkt, men med betydande inblandning av svallmaterial ett 
gott stycke ut på planmarken.
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Fig 2. Materialflöde utför sluttning vid åker.

Fig 3. Höjdkurvorna i den odlade 
sluttningen och nedanför visar kon-
sekvenserna av jordflöde utför och
ansamling nedanför , enl fig 2.



Längst upp i sluttningen finns en röjd yta som troligen har haft utsträckning ner 
till kanten av den lerigare jorden. Nedre gränsen är dock osäker eftersom 
senare odling har satt sin prägel på den delen. Runt de övre kanterna ligger 
röjsten som tydligt anger åkerns begränsning i det skedet. Läget för hägnaden 
för just den här odlingen kan inte generaliseras utifrån bilden, men den behöver 
inte vara i anslutning till själva åkern. Organisationen svarar närmast mot för-
romersk tid eller tidigare, vilket dock måste prövas i ett större sammanhang.

Nästa skede är uppförandet av muren, idag stensträng, längs sluttningen. På 
uppsidan av muren anordnas väg/fädrift. Detta är en drastisk omorganisation av 
den agrara terrängen där de högre delarna av moränerna blir till betesmark. En 
och annan odlingsyta får då släppa till något för att helheten ska bli bra. Des-
sutom har åkern i sin övre del genom erosion blivit stenig och jord har trans-
porterats neråt på åkern. I en flackare situation, med flera goda åkerytor i höga 
läget, skulle troligen muren placeras strax ovanför dessa (jfr fig 5).

Vid murbygget hämtas sten från moränmarken i omgivningen och lämpliga de-
lar av åkerns röjsten blir till mur, varvid begränsningen till åkern blir mindre 
tydlig. I vägen intill muren kommer utefter tiden att trampas fram stenar som 
röjs och några läggs intill muren, men främst vid övre kanten av vägytan. 
Muren är färdig och bör inte få mera sten på sig och för mycket sten intill 
muren gör hägnadseffekten mindre och vägen smalare. Dessutom skulle muren 
få en sidobelastning som den inte mår bra av, särskilt inte i den riktningen. När 
vägen använts länge kan hålväg uppstå även utan sluttande väg. Hålvägens 
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Fig 4. Teg i sluttning med olika kronologiskat skilda utvecklingssteg. Sinnebil-
den för situationen är strax söder om boplatsen R11 (Franzén 2003:98).



övre kant kan då komma att likna åkerhak, vilket dock sällan ger problematisk 
tolkning. Denna typ av ändrad organisation började tillämpas i ungefär sen för-
romersk tid och gjordes sannolikt under relativt kort tid över större områden. 
Vid tidig romersk tid var betydande områden omorganiserade på detta sätt, 
med åker och äng i låga terrängavsnitt och bete i de högre, sett som grov prin-
cip.

Åkern är nu förflyttad neråt i sluttningen. Markmaterialet i åkern kommer att 
förändras över tid. I början består jorden av svallsediment högst upp och in-
blandat med lera i de nedre delarna. Erosion transporterar ner sandigt material 
till leran, vilket troligen innebar att nedre gränsen kontinuerligt förskjöts ut på 
leran. Detta i sin tur innebar att stenigt material kom att bli i stigande överskott 
i åkerns övre del. Stenar röjs då dels åt sidorna av åkern, varvid dess be-
gränsning markeras tydligare, dels mot muren där sten kan ligga utan att min-
ska hägnadseffekten eller störa muren. Generellt befinner vi oss nu i romersk 
järnålder eller senare inom järnålder.

Återigen blir åkern allt stenigare i överkanten. Det ligger nära till hands att man 
i en beslutspunkt förbättrar situationen genom att överge en remsa av den 
steniga marken där uppe. Åkern blir då allmänt mindre stenig och den över-
givna delen kan då användas som upplagsplats för de stenar som ändå får röjas 
bort. Även uppryckta ogrästuvor kommer att kastas upp dit och röjstenen 
kommer att döljas, för att i vår tid vara osynlig, utom som gult gräs torra som-
rar. Gott om plats för stenen gör nu att sten inte behöver läggas vid sidobe-
gränsningen, som därmed upphör att växa. Där begränsningen är närmast sten-
fri blir den mera utplattad och mindre markerad.

Processen mellan detta senaste steg och början av föregående kan naturligtvis 
vara kontinuerlig. I fig 4 har inritats ett hak mellan stenfria ytan och stenarna 
nedanför muren och det är detta hak som indikerar att det är ett steg i utveck-
lingen som följd av beslut. Om haket inte syns kan skeendet ha varit steglöst.
Att vi här, till skillnad från i fig 2 ovan, har en konkav yta nedanför kullen torde 
bero på att åkerbredden behållts länge och att inte så stora mängder moränbas-
erad jord åkt nerför kullen. Det finns en tendens att väldränerande material i åk-
ern görs till konkav åkeryta, medan svårgenomsläpplig lera görs till välvd form 
eller plan form mellan diken. Även grövre material kan bli till ungefär plana åk-
rar, eftersom skålningen kan kompenseras med nereroderat material som fyller 
på.

Nästa inritade hak hänför sig till ett läge när odlingsparcellerna vidgas genom 
att tidigare begränsningar tas bort eller bortses ifrån. Odlingen sker nu mest på 
lermark, fortfarande med kraftig inblandning av grövre material, främst mo, 
mot sluttningen. Ibland har betydande upplägg av jord och sten, gjorts vid par-
cellbegränsningarna nära sluttningen. Uppläggen kan vara flera decimeter höga. 
Tiden är nu i princip medeltid, men processen kan ha börjat i yngre järnålder, 
åtminstone nära byarna.

I bilden finns som yngsta skede ett dike som begränsar odlingsmarken och 
dränerar bort vatten från sluttningen. Ofta kan man i dikesskärningen se mark-
profilen efter de förhistoriska åkrarna. Ute på de sentida ytorna kan, även när 
de har plöjts med plog länge, ibland ses förhöjningar som rester av förhistoriska 
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parcellbegränsningar. Det senare gäller särskilt i situationer där gammal, men 
sentida, odling har upphört och blivit betesmark, som just här vid Smestad. Det 
är dagens mycket breda jordbearbetningsverktyg som ger överlägset störst ut-
slätning av åkerformer.

I en situation som i fig 4 är det vanligt att en brukningsväg har funnits direkt 
utanför landdiket och att den kan ha jämnat ut de närmaste formresterna av åk-
rar på den sidan.

I ovanstående exempel har vi således odling från äldsta järnålder/bronsålder till 
1900-tal på samma markyta. Vi har åtminstone fem urskiljbara skeden grun-
dade på var sitt beslut om åkerns utbredning och begränsning. Man kan då 
ställa fråga: Hur många åkerparceller är detta egentligen? Vi har åtminstone tre 
stadier från järnåldern och dessa har alla olika utseende och olika utsträckning 
på marken och olika nivåer. Insikt om dynamiken i odlingens markhistoria ger 
bekymmer för den som vill räkna antal tegar.

Till denna dynamik kan läggas att det naturligtvis finns flera odlingsytor sida vid 
sida på denna plats. Moränens egenskapsmässiga brokighet gör att varje sådan 
yta har varierande formhistoria alltefter de geologiska möjligheterna. 

Bandparceller i tillämpad form.

Människor har anordnat sina odlingsytor på en mängd olika sätt, men vissa ge-
mensamma drag kan man finna, tydligen byggda på någon återkommande 
tanke om vad som är lämpligt. Bandparceller finns i området i lägen som inte 
har observerats (eller erkänts) av arkeologin, nämligen på lera. Att dessa ytor 
har odlats behöver inte vara självklart, men de lämningar vi hittar i projektom-
rådet talar entydigt för detta.

Fig 
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Fig 5. Bandparceller på lera och deras fortsättning in mot grövre markmaterial.



5 nedan har som sinnebild en flat lerig yta NO om boplatsen K6.4 (Franzén 
2003:64), men situationen kan ses som allmän i området. De tegindelande 
sänkorna, som här är ganska smala och bör kallas f.d diken, syns vid 
gynnsamma omständigheter mycket tydligt. Tydliga är även de inröjningar i 
moränen som korresponderar noga med dessa diken. 

Moränens egenskapsmässiga brokighet, enligt förra exemplet, har här bestämt 
konturen mellan de stenfria och plana ytorna. Man har varit tvungen att ta hän-
syn till bergknallar, stenblock och alltför stenig mark. Som i förra exemplet 
finns även talrikt av exempel på att de översta ändarna av parceller har över-
givits, rimligen pga jordförflyttning och tilltagande stenighet.

Dateringen av dessa fenomen görs även här i relation till stensträngar. Dels kan 
hela situationen vara hägnad med stensträngsmurar, som bilden antyder uppe i 
hörnet, men i åtskilliga fall överlagras parcellerna tvärs av stensträngar. Så är 
fallet i norra hörnet av ”sinnebildsytan”, som lyckligtvis helt saknar landdiken. 
Dels finns ofta stensträngar som fortsättning på på dikena.

Organiseringen enligt detta koncept är vanlig i området. Flera exempel med 
varierande tillämpningar är Norra Långbetet, L5, E9, Mellangärdet och många 
till. Ofta har de till synes plana lerytorna odlats även därefter, vilket kräver 
grannlaga sortering av de olika spåren med gott om tid och tålamod. Att 
avfärda spåren som generellt sentida är bekvämt, men ger ingen kunskap. 

En variant av detta uppkommer då moränsidan är brant eller består av berg. 
Då finns kastvallar, vilka kommer att redogöras för senare.
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Metoder

Synsätt

Min personliga metod för arbetet skiljer sig något från den vanliga. Jag börjar 
inte arbetet med att ”läsa in mig” på ämnet i litteraturen. Detta är inte av lättja, 
utan ett aktivt handlande. Innan jag kan bedöma det som en annan person har 
skrivit, anser jag att jag måste studera terräng, rita och skissa och fundera själv. 
Annars är det lätt att acceptera en invand mening och nöja sig med det. Väl 
påläst utan egna synsätt kan det bli svårt att hålla en egen linje, om så skulle 
behövas, liksom att hitta nya fenomen i terrängen. Den inläsning jag gör är 
alltså främst i terrängen och med min bakgrund som innovativ tekniker har jag 
ganskla lätt för att hålla traditionella meningar på avstånd, hur självklara de än 
må te sig.
I ett sent skede i arbetet läser jag ivrigt andras arbetsresultat och kan justera 
mina egna tankar eller kanske inse andras möjliga misstag. Med egen vetskap är 
dessutom läsandet långt mera givande.

Dessutom är jag medvetet kallsinnig till uppgifter som ”tidigare förskning 
visar”, eller t o m ”all tidigare forskning visar”. Jag har upptäckt att refererad 
forskning alltför ofta inte har utförts, utan grundar sig på någons påstående, 
som sedan har refererats i andra skrifter, varvid det kan tyckas vara forsknings-
resultat. Men inget blir ju sannare för att det upprepas många gånger. 

Min metod grundar sig således på terräng- och landskapsstudier. Tusentals tim-
mar utomhus har krävts. I olika omständigheter och årstider. Vissa saker syns 
bara ibland, vilket kan trassla till begreppen när man i terrängen ska visa något 
för någon annan. Det är lätt att då bli missförstådd och avfärdad. Terrängarbe-
tet handlar t.ex om att noggrant kartera och därvid i detalj studera förhållanden 
i fornterrängen. Vad som är registrerat eller ens registrerbart är ovidkommande, 
eftersom de allra flesta tecknen på mänsklig verksamhet i ett kulturlandskap är 
av annat slag. Den forntida bonden var i mycket liten utsträckning monument-
byggare. Som tidigare nämnts är även begreppet fornlämning i detta detaljer-
ade sammanhang irrelevant.

Arbetsmetoder

De metoder som finns att använda vid sökning av fossila åkrar och dess marker  
praktiseras dels inomhus, dels utomhus. Redan vid projektets inledning hade jag 
stor kunskap om det landskap och de marker som skulle utsättas för mitt 
sökande. Redan då kände jag till en stor mängd lokaler med sådan fossil åker-
mark, vilket gav projektet en god start. Så långt.

Ett förhållande som skiljer mitt arbete från motsvarande vid exploateringsutsatt 
mark, är dels detta nyss sagda, men även det att marken jag betraktat finns 
kvar och ska fortsätta att finnas kvar. Därför har jag inte behövt skynda mig 
fram i arbetet, och jag har fortlöpande kunnat förnya och vässa mina synsätt, 
och därmed även justerat mina slutsatser flera gånger. Allt detta är fördelar, 
men har den egenheten att andra kan komma att ha helt andra synsätt i fram-
tiden, en ”risk” som inte finns då marken efteråt schaktas av och bebyggs.
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I en artikel i Populär Arkeologi (3/98) skriver Ellen Anne Pedersen angående 
landskapsarkeologi bl.a: 

”På kartan ritar vi in de fossila (övergivna) åkerytorna med terrasskanter och åker-
hak, diken och fåror, stensträngar, röjningsrösen, skärvstensrösen, skålgrops-
stenar och gravar, jämte annan information som förekomster av våtmarker, 
blockrika områden eller andra områden som verkar oröjda, vägar, nyare bebyg-
gelselämningar och gränserna mot dagens åker mm.”

Jag känner verkligen igen mig i det där. Svensk landskapsarkeologi med agrar 
inriktning är dock annu i sin linda och mycket som upptäcks under arbetets 
gång kräver ny tolkning. Långt ifrån allt är så självklart att det bara är att rita in 
och åtskilliga typer av lämningar och situationer är ännu inte (er)kända. Des-
sutom finns agrara lämningar som faktiskt inte syns, utom vid mycket speciella 
tillfällen. En del finns inte för att de inte anses kunna finnas eller inte finns i ens 
egen hjärna. I projektet Tusen tegar har en stor arbetsmängd utomhus bestått i 
att avslöja osynligheter och obegripligheter, vilket delvis har givit en helt annan 
syn på den brukade marken än jag först räknade med, och som ökat dess areal 
dramatiskt. 

Nedan beskrivs översiktligt de metoder som jag har använt inomhus och utom-
hus, liksom en del metoder att locka fram åkermark ur mark utan synliga struk-
turer.

Sökning

Sökning i den forntida agrara terrängen grundar sig på landskapsförståelse. 
Eftersom många goda betingelser vid odling beror på läget av odlingsytan, 
måste man förstå hur och var dessa betingelser var närvarande i den terrängtyp 
man just då besöker. Till detta kommer att man organiserade sina marker olika i 
olika tider och det är bra att tidigt skaffa sig en uppfattning om dessa varia-
tioner.

Görs sökningen i ett område som inte ska förstöras, så bör man om möjligt ut-
sträcka sökandet till olika årstider. Alla årstider har något lämpligt förhållande 
som kan utnyttjas, vilket ska visas nedan. De generellt bästa förhållandena infal-
ler vanligen tidig vår och sen höst, då lövverken är borta och man får bra 
genomsikt i terrängen och gräsvegetationen ligger lågt. 

Hjulspår

Till alla normala metoder finns i Tinnerö-området särskilda möjligheter pga tidi-
gare militära terrängverksamheter. Därvid är hjulspår och värngrävningar sär-
skilt framträdande. Hjulspår innebär att marken har belastats kraftigt, varvid 
spåren är djupare på mjuk mark och grundare på hård. Militära fordon kör i 
princip överallt, vilket kan ge upplysningar över hela fält, t.ex visa hårda linjer i 
marken, kanske med framnötta stenar. Även mjuka stråk kan ge motsvarande 
anledningar till närmare observationer och inmätningar. Hjulspåren syns ofta 
även på flygfoton och kan vara en tilläggseffekt vid snökontrast.
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Värn

Militära värn finns ofta i höga lägen eller i skogsbryn. Det innebär att man med 
mycket ringa arbete kan få en snabb inblick i lagerföljderna 
på platsen. Det är naturligtvis inte säkert att man alltid kan 
studera åkerlager i dessa, men mycket ofta är det så. Man 
kan åtminstone studera jordlager för förståelse av geologin.

Jordborr

Detsamma gäller användningen av jordborr (jordsond), vil-
ket är ett mycket effektivt verktyg för jordstudier. Inte bara 
så att man kan ta upp en borrkärna och studera. Även käns-
lan i händerna när man borrar ger information om markma-
terialet; det kan vara seg lera, krasande grus, stenar vars yta 
känns skrovlig som skärvsten eller jämn som en hel na-
tursten. Även storlek av stenar kan avkännas, eftersom man 
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Fig 6. Bilden visar hjulspår på mjuk och hård mark, vilka kan ge intressanta 
uppslag till karteringsarbetet. Den hårda linjen t.h, med steninblandning kan
vara en åkerbegränsning. Mjuka stråk , som t.v. kan vara mittpartier av skålade
åkrar. Vid distinktare kanter kan det vara gamla diken eller sänkor. I projektom-
rådet, där omfattande militär körning tidigare bedrevs, har dessa fenomen varit 
mycket hjälpsamma för att avslöja gamla strukturer, särskilt på öppna gärden.



känner gensvaret som stumt (berg eller stora stenar) eller olika grader av 
”medgivande” från stenen man stöter på. När man har blivit van vid hela spek-
trat av borrtolkningar, är detta ett av de mest givande provmetoderna av alla. 
Givetvis ingår fosfatprovning i dessa möjligheter, vilket dock är något mindre 
givande i åkrar än i t.ex boplatser, åtminstone med den spot-test som jag har 
använt. I projektområdet har jag under åren utfört tiotusentals borrningar, vart 
och ett med sin bit av information.

Snökontrast

År 1980-talet började jag upptäcka det som jag senare kom att kalla Snökon-
trast, vilken omfattar en rad olika kontrasteffekter till den vita snön. Man kunde 
kanske kalla det för ”snowmarks”, en i raden av ”marks”, t.ex crop marks. 
Men snökontrast ett bredare begrepp och jag gjorde en gång B-uppsatsen 
”Snökontrast. Snö som kontrastmedel vid arkeologisk prospektering” (Franzén 
1994a)

Snökontrast uppträder i de mest skiftande sammanhang, men särskilt som för-
stärkande av synintryck av former. En av grunderna till denna effekt är att snö 
smälter fortare på en upphöjd yta än i en nedsänkt. Det fina är att nivåskill-
naden kan vara mycket liten och formerna mycket flacka. Bilden 258 från gär-
det vid Långbacken är ett exempel på detta. Den form som där blir tydlig här-
stammar från en tid långt före 1800-talets tegindelningar, med stor trolighet 
järnåldern, och är i det närmaste omöjlig att se utan denna effekt.

Snökontrasten kan även förstärka variation i växtligheten. På ett fält kommer 
det som växer högt att först bryta snöytan, vilket ger skarp kontrast. På fuktiga 
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Fig 7. Snökontrast på Smestad Storäng. Vi ser de välvda åkrarna tydligt 
genom att snön har smält på de högsta nivåerna. Vi kan även se de hjul-
spår som militära fordon skapat. Längst bort t.h. ses  även tvärsgående 
åkerstrukturer.           Foto förf.



ytor kan t.ex veketåg ge en skarp kontrast till omgivande torrare mark, vilket 
kan indikera sänkor. Även en mittrilla av motställda tiltor vid plöjning kan bli en 
skarp mörk linje, istället för en knappt skönjbar form på sommaren. Andra indi-
rekta kontraster är vid ojämn mark, där uppstickande markdelar, t.ex upp-
presset vid hjulspår blir snöfria snabbt och ger kontrast, men därvid vanligen 
vid mjuk och lite nersänkt mark, jfr fig 6 och 7 ovan.

Det är bra om snötäcket från början är ganska tunnt, helst under 1 dm, efter-
som tjocka snötäcken under sin tidskrävande smältning hinner att påverkas av 
många andra fenomen (vind, skuggor, skidspår, etc), varvid tolkningen av det 
sista skiktets tjocklek blir mera osäker. Även tjäle påverkar smältförloppet 
starkt, så att snön tenderar att vara jämntjock så länge tjälen sitter i. När tjälen 
går ur kan det dock ske saker på mycket kort tid. Det man ser måste alltid tol-
kas, vilket kräver erfarenhet av effekten. Även under ideala förhållanden kan 
man inte okritiskt tolka resultatet; man måste gå dit och se efter vad man såg.

Snökontrast är en metod som kräver att man är på rätt plats vid rätt tillfälle; det 
handlar om delar av timmar, ibland en kvart hit och dit. I gynnsamma fall slår 
vädret om och fryser det sista skedet i processen, vilket inte är ovanligt efter-
som snö ofta faller i samband med väderomslag. Planeringen för arbetet består i 
att ha på förhand utvalda platser att åka till när tillfället inträffar, och att ha 
kameran laddad. Vid ovannämnda gynnsamma frysning kan man även få tid att 
göra inmätningar.

Växtlighet
Växter trivs bra i gynnsam jord. En betydande del av odlingens arbete har or-
sak i detta. En del av jordens goda egenskaper finns kvar från fordomdags och 
varierar inom åkern liksom mellan åkern och dess omgivning. Det innebär att 
även dagens vilda grödor växer olika bra på och utanför åkern, vilket kan skapa 
de märkligaste kombinationseffekter, gynnsamma för tegfinnaren. 

Växtligheten på en gammal åkeryta kan vara smaklig för betande djur. I en be-
teshage så stor att t.ex kor kan välja efter smak, kommer åkerns växter att ätas 
ner till marken, medan omgivande ytors växter ratas i högre utsträckning. Re-
dan detta kan iakttas, men dessutom blir kontrasten stor när löven lägger sig. 
På den nerbetade åkern kommer löv att ligga platt på marken, medan de i 
större utsträckning kommer att ligga på kant mellan stråna på ytor bredvid. 
Detta kan ibland synas häpnadsväckande tydligt och det är trist att vara ensam 
betraktare då. Även när snön lägger sig kommer skillnaden att framträda och 
tecknen kan ge tidigare oförklarliga små samlingar av röjsten en mening. Effek-
ten med olika betade ytor förekommer av någon anledning inte varje år, men 
har varit synlig så många gånger att jag har kunnat härleda ett antal åkrar utan 
synlig avgränsning. Flera sådana finns vid Långbacken.

På åkermark där det finns linjer med tjockare lager av matjord kommer väx-
terna att där bli lite större. En sådan välbevuxen linje får även ökad tydlighet 
vid snöläggning, eftersom snöytan blir lite ojämnare och högre där. När snön 
smälter kommer den snön att smälta först. Resultatet blir en mörk linje av torra 
växter mot vit snö, och kontrasten kan vara mycket stark även för små varia-
tioner.
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Fig 8. En bit flygfoto över Smestad storäng genom Internet. Genom att kontrastera 
bilden (ovalen) kan ett gytter av odlingsspår fås att framträda. Likaledes kan ma-
nipulering och utbrytning av originalfotots kulörer ge helt ny information.

www.linkoping.se -> Karta

Där täckdiken finns är jorden omdanad, vilket uppfattas av växter som trivs an-
norlunda mitt över täckdiket. Även vattentillgången blir annorlunda mitt över 
diket. Denna kontrast kan vara synlig från marken, men mycket tydligare på 
flygfoto. Ett mycket tydligt exempel är svartvitt flygfoto över Djurgårds 
Storäng, där ett skarpt mönster av täckdikena framträder.

Flygfoto

Ovan har vi redan börjat betrakta området från luften. För Tinnerö-området 
finns både färg och svartvita bilder på www.linkoping.se och klicka Karta., des-
sutom kan sådant köpas från Lantmäteriet. Färgbilderna är mera högupplösta, 
men de båda fotosorterna är tagna vid olika tillfällen och visar även i övrigt 
olika saker.

Flygfotona ger idéer om vad man kan leta efter, men de skiljer förstås inte på 
gammalt och ungt; det får man göra själv. Man ser sålunda både gamla och 
nyare tegindelningar, vilka i värsta fall kan bestå av ett gytter av spår som tar 
en bra stund att tolka. Titta t.ex söder om Vallaskogen i svartvit bild..! Flygfoto 
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erbjuder således ytterligare idéer för sökning på marken och ibland en välkom-
men bekräftelse på det man tyckt sig se.

En metod jag själv har använt är att ta fram det intressanta området och ta en 
skärmdump på detta, öppna den i PhotoShop och skära ren bilden, inklusive 
måttskalan i nedre kanten. Därefter justeras måtten till t.ex skala 1:1000. På den 
lägger man ett nytt lager och ritar in intressanta företeelser. Man måste ta med 
något som är tydligt identifierbart på marken också, och rita in nord-syd-linjer 
för kompassen. Man skriver ut denna nya karta och tar med ut i terrängen, 
mäter in sig och kollar om man ser det som fanns på flygfotot. På detta sätt har 
jag kunnat identifiera t.ex mycket svårsynliga långåkrar söder om Tinnerö (E9), 
liksom mycket gamla odlingsspår på Falkhagen norr om Smestad. 
Färgfotot erbjuder förstås möjligheter att manipulera färgerna och få vissa saker 
att framträda särskilt tydligt.

Profilmätning

När en arkeolog säger ”profil” menas vanligen snittytan i ett grävt schakt, vil-
ket är en felanvändning av ordet. Profil är en ytterkontur av ett föremål 
(kropp), eller del av föremål. Mätning och uppritning av markprofiler är ett 
verksamt medel att verifiera något man tycker sig se, att få ”svart på vitt”. 
Eftersom det kan handla om profillängder på flera hundra meter, kan man inte 
använda det spända arkeologisnöret, utan helt annan metod krävs. Naturligtvis 

22

Fig 9. Profil uppmätt över åkersituationer vid boplats L5 och ritad med olika 
höjdskalor och bibehållen längdskala. Till vänster finns en högt liggande konkav 
åkeryta med stensträng och terrasskant i mitten av bilden. Den översta profilen 
motsvarar verkligt förhållande, vilket ger en mycket svag information om markfor-
men.  Förändringen av höjdskalan kan göras i dator, som i fig, men lika enkelt är 
mm-papper och penna. Synimtrycket från platsen motsvarar kanske varianten 1B 
eller C, dvs flerfaldigt förstärkt höjdskala. Hela profilen är 26 m lång.



är en totalstation helt okay, men en akvameter med kalibrerbar skala är nästan 
lika bra och är överlägset billig och enkel att använda, särskilt min egen kon-
struktion NIVAC.
 
Nedan visas en bild över några olika förhållanden mellan höjd- och längdskala i 
en uppmätning över en åkerterrass. Det är som synes nödvändigt att förstora 
höjdskalan för att få fram detaljer. Lägg märke till att den övre bilden 1A, knap-
past alls framvisar formen av stensträngen som ligger på dess kant. Vid uppför-
storing av höjdskalan framträder den tydligt, liksom terrassytans skål-ning. Ofta 
är det mänskliga ögat självt en formförstärkare och min egen förstärkning lig-
ger på ca 3x, dvs mellan 1B och 1C.

Kartstudier
Naturligtvis är kartor en grundbult i utredningar kring fossil åkermark, främst 
de kartor man själv gör. För att inte gå händelserna i förväg ska här nämnas 
dels nutida kartor, t.ex kommunens planeringskartor, dels äldre kartor. 

Äldre kartor kan ge insikter om agrara förhållanden för upp till ca 300 år bakåt. 
Det är dock en illusion att man kan extrapolera dess bild bakåt särskilt långt. 
Alla överföringar till sen eller äldre tid måste ske med urskiljning i varje tillfälle. 
Det är ofta nödvändigt att relatera den gamla kartan till en modern karta, för att 
få korrekt relaterade observationer. Skifteskartorna från ca mitten av 1800-talet 
är ofta mycket väl utförda, men man får passa sig för norrpilens riktning, som 
ofta är fel. Allt detta fixas med rektifiering, vilket numera bekvämt görs med 
dator, förutsatt att man har goda punkter att fästa mot varandra på resp. karta. 
I detta ämne med gamla kartor vill jag hänvisa till boken ”Fårad mark” 
(Cserhalmi 1999), vilken är en utmärkt handledning i ämnet.

Även nutida kartor ger givetvis en hel del för den som söker agrara spår i 
terrängen. Kommunlantmäteriet i Linköping har alltid varit mycket välvilligt till 
att låta mig använda deras grundkartor och jag är mycket tacksam för det. 
Eftersom höjdkurvornas ekvidistans är endast 1 m, kommer markformer att 
framträda tydligt. Höjdkurvornas värde har dock minskat i och med digitaliser-
ingen, som har medfört att de har generaliserats kraftigt. 

Bland många exempel på agrara markformer som framträder tydligt är Smed-
stugugärdet söder om Smestad, vilket är en del av Västra gärdet, som i sin tur 
var motsvarigheten till Östra gärdet i tvåsädessystemet. Kartan 1780 över 
Smestad Rusthåll förmedlar vackert tegindelningen i plan. Kartan fig 10 är nu-
tida och förutom höjdkurvorna finns mina egna inmätningar av synliga linjes-
trukturer, vanligen åkergränser av en mängd olika åldrar. 

På kartan fig 10 kan man göra en del beräkningar, t.ex hur höga de välvda 
bandparcellerna är. Jag har satt in ett par mått som beräkningsgrund. Måttet 
37,5 är avståndet mellan två ekvidistanser om 1 meter höjdskillnad. Måttet 17, 
som är motsvarande mått över teghöjden, ger då 17/37,5 x 1= 0,45. Kartan 
säger alltså att dessa välvda bandparceller just här är ca en halv meter höga, vil-
ket stämmer väl med verkligheten. Det är alltså rejäla tegformer vi har här. I 
samma penndrag kan vi räkna ut att marklutningen är ca 1,5°, vilket blir ett ex-
empel på att terrängen inte är alls så kuperad som ögat vill uppfatta saken.
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Kartering

Därmed är vi framme vid den mest centrala av analysmetoderna för landskapet 
och dess innehåll av agrar organisation och lämningar. För att få någon rimlig 
uppfattning av landskapet, dess åkersystem och dess relationer till allt annat, är 
kartering den enda möjliga åtgärden. Detta kan inte göras med någon fjärrana-
lys, utan en erfaren människa måste gå på marken och observera, värdera, mäta 
och rita. De två senare åtgärderna finns det numera GPS- och datorbaserad 
teknik för att utföra, men inte för avgörandena i terrängen.

Åtskilligt i fornterrängen är blandat med vegetation som gör totalstationer 
blinda. Dessutom saknas ofta precisa utgångspunkter för etablering, men åtskil-
liga inmätta koordinatpunkter har kommit till i närheten av vägar. Dessa punk-
ter kan användas oavsett vilken inmätningsmetod som används, eftersom de är 
markerade på grundkartan.
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Fig 10. Nutida karta över en bit av Smedstugugärdet söder om Smestad, 
med höjdkurvor och allsköns tegindelningar, som jag själv mätt in. 

Källa: Linköpings kommun och Gert Franzén



Min metod har alltid varit att mäta kompassvinklar och avstånd och jag är nu-
mera rätt driven i den hanteringen. Verktygen har varierat över de 20 år som 
jag har hållit på. Först var det måttband och precisionskompass Silva 60, med 
kompassens missvisning bortjusterad. Numera använder jag avståndsmätare 
med laser, som visar sig ha mycket större precision än de ±1 m som utlovas; 
snarast gott och väl inom ±0,1 m inom de avstånd som är praktiskt använd-
bara.

Den grova arbetsprincipen är att i relation till kända punkter mäta in lägen för 
ytterligare punkter och grafiskt och symboliskt ange tecken för olika företeelser 
i terrängen. De två mätstorheterna vinkel och avstånd kan ges en mängd prak-
tiska kombinationer. Beroende på omständigheterna har vinklar mätts med pre-
cisionskompass eller vanlig handkompass, avstånd har mätts med laser, stegning 
eller ögonmått. De sitsnämnda sätten att mäta kan verka ha dålig noggrannhet, 
men efter mina år av praktisering är stegning inom 20 m lika säker som lasern. 
Ögonmåttet fungerar inom 10 m med avvikelse inom 0,5 m, vilket är ungefär 
som bredden av en linje på kartan. Metoden att kartera utan hjälp av fast upp-
ställda instrument kallar jag frikartering. 

Uppvuxen terräng kan innebära betydande svårigheter, när vegetationen skym-
mer sikten. Ett annat bekymmer är vad man ska mäta och rita in, dvs urvalet 
av det som är eller kan vara förhistoriska eller andra intressanta spår, t.ex ge-
ologiska samband och former. Det är där mästaren skiljer ut sig; att vara lagom 
återhållsam, samtidigt som man bör vara kreativ och kunna tänka sig ovanliga 
och hittills okända företeelser och samband.

I det följande kommer åtskilliga kartor att presenteras, så några karteringsexem-
pel behöver knappast visas här. Ytterligare text om kartering och symbolsystem 
ges i Appendix 1.

Ett verktygsmässigt unicum kan nämnas här: En egen konstruktion som jag 
kallar MapLiner. Man siktar in målet, ställer in kompassen, och vips är en linjal 
inställd för att rita en linje mellan karteraren och referenspunkten. Det fungerar 
väl, och jag använder den när det är mycket dålig sikt i terrängen, eftersom 
man bara behöver ana siktpunkten, eller det träd den sitter på. Det mesta av lo-
kalen Sveden är karterad med MapLiner, liksom en hel del på Smestad storäng. 
Som med alla kompassbaserade instrument, krävs erfarenhet av vilka situa-
tioner man ska undvika. Vissa berg, t.ex vid boplatsen J9 (Franzém 2003:59), är 
så magnetiska så varken kompass eller MapLiner fungerar väl Med kompass 
ska man även undvika att stå intill stora stenblock. Detta instrument var bara 
avsett att finnas i ett exemplar och det hänger i mitt arbetsrum.
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Fig 11.



Kartans symbolsystem

Symbolerna som bygger upp kartan är i hög grad etablerade i kulturgeografisk 
hantering. Dock finns några av dessa som jag tycker är mindre bra - vanligen 
alltför generaliserande - och därför har jag skapat vissa egna markeringssätt. 
Även den stora detaljeringen har ibland krävt särskild hantering av symboler. 
De här använda symbolerna återges i fig 12. Noggrannare genomgång av kart-
symboliken ges i Appendix 1.

Det är viktigt att förstå att kartor på samma terräng, i samma skala och med 
samma metoder kan komma att se olika ut beroende på vad man är ute efter. 
Nedanstående exempel, fig 13, är från en hektar mark med varierande mark-
struktur. Första kartan A visar resultatet av kartering utan särskild preferans, 
annat än forntid i allmänhet, t.ex stensträngen och stenig mark. 

Karta B är gjord några år efter den förra och där hade jag ambitionen att ta 
fram den fossila åkermarken på platsen. Det innebär att jag fick titta noggranna
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Fog 12. Karteringarnas symboler i sammandrag. Ytterligare 
förklaringar i Appendix 1.



re i buskarna efter detaljer, får bedöma stenigheters bakgrund, sparka på stenar 
för att se om de har geologisk grund för sin plats eller ligger ytligt och har 
kommit dit genom människors eller den recenta naturens försorg. Kartering är 
alltså ingen passiv avbildning, utan innebär aktiv värdering och tolkning av 
markens epoker och historia. Resultatet blir som synes synnerligen olika.

Karteringsmetoderna var lite olika. A gjordes med tidsödande måttband och 
precisionskompass, B gjordes med laser och kompass. Skillnaden är att triangul-
eringens skärningspunkter togs fram med avståndsmätning (laser) för B, i stället 
för med kompassvinklar i A. Även med lasern som verktyg blandar jag me-
toderna friskt, alltefter situation, och den måttmässiga överensstämmelsen mel-
lan kartorna är ju ”hyfsad”. Det viktiga är dock att med olika insikt och ambi-
tioner ser man olika saker.
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A

B

Fig 13. Exempel på 
kartering med olika 
avsikter, det ena A kar-
terad för terrängen i 
allmänhet, och B med 
framtolkning av fossila 
åkrar.



Att rita sitt landskap - kulturlandskapets strukturer.

Ytorna 

Tusen tegar handlar naturligtvis primärt om en viss kategori av ytor, åkerytorna. 
Men åkerytor har brutits ur markytor med annan funktion, och åkrarnas ytor har 
tidvis haft annan användning än sådd odling, t.ex driven odling = ängsbruk. Alla 
ytors utsträckning i plan definieras av sina linjära begränsningar, vilket innebär att 
dessa linjer organiserar landskapet och dess ytor efter egenskaper, hantering och 
förväntad funktion. Mycket av den inledande texten kommer således att handla 
om linjära element.

Linjerna. 

För att förstå landskapet krävs att vi först gör oss en inblick i linjerna, deras vari-
erande former och funktioner.

Grundläggande avsiktliga linjära strukturgivare i detta landskap är stensträngar. 
Till dessa och deras sammanhang är kopplade linjära sänkor och diken och ibland 
låga vallar, som kan ha steninblandning, särskilt nära moräner.
Ytterligare en linjär form som ingår i sammanhangen är det jag kallar kastvallar, 
dvs röjsten som i betydande grad är sönderslagen till skärvsten utan att vara skör-
bränd. Vallarna ligger utmed bergssidor och längst ner på moränkullar och är 
främst röjsten från ytor på eller vid lera.

Vägar var givetvis kraftiga strukturgivare även under forntiden. Stora mängder 
vägar finns i området och de tillhör mycket olika tidsperioder och funktionssam-
manhang. Tinnerö gårds marker innehåller ett osannolikt stort antal brobankar 
över våta marker, vanligtvis på något sätt samkörda med de agrara systemen.

Det är nödvändigt att först ge en allmän bild av dessa företeelser och deras sam-
manhang. Stensträngen är känd inom arkeologin, medan sänkor, diken och kast-
vallar kräver något mera uppärkamhet, eftersom de är nyfunna företeelser i sam-
manhanget. Vägar hanteras i den mån de de är viktiga för de agrara resoneman-
gen.

Ovannämnda linjärer är mänskliga skapelser. Det finns givetvis en mängd natur-
liga linjer, t.ex kanten av en sjö, våtmark eller vattendrag, skiljelinjer mellan olika 
markmaterial, liksom bergstup och mycket annat. Flera för bonden viktiga be-
gränsade fenomen är marker som enligt erfarenhet ger t.ex risk för frostbrännor.
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Stensträngar

Fig 15. Stensträng i en vanlig situation i Tinnerö-området. Strängen (här påväxt med 
hassel) går från mitten av bilden bort åt höger. Stensträngen har varit en hägnads-
mur mellan betesmarken till höger och odlingsmarken till vänster. Till höger om 
den f.d. muren, t.h. går en tydlig väg och vidare upp åt höger är moränsluttningen, 
betesmarken, vilket innebär att vägen även var intern fägata för betesdjuren. Sten-
strängssystemet heter raä 234 och detta är den sydligaste delen av detta system.  
Förutom gårdens behov av vägen till sina marker, är den även en färdväg. Gården 
som har väghållningsansvar och odlingsmark här, är sannolikt M8 (Franzén 
2003:74)   Foto förf. 2001

Stensträngar i system

Det är en numera allmänt accepterad mening att stensträngarna ”av hägnadstyp” 
är ruiner av murar som varit stängsel mellan betesmarken och de skyddade mark-
erna med åker och äng, A i fig 16. Det är naturligtvis lämpligt att placera gården 
vid denna gräns, så att både betesmarken och övrig mark har direktkontakt med 
gården, enl. B. Gårdars placering i förhållande till markslagen kan kräva att grund-
bilden justeras något, t.ex genom att nå betesmarken via en fägata, vilket har 
många naturanpassade variationer, t.ex C och D.

Betesmark kräver minst fysisk anpassning av terrängen. Omvänt bär stenröjd och 
hägnad mark på god jord det högsta markvärdet och kräver hög grad av in-
vesterat arbete, både i anläggning och hävd. Denna strävan att genom arbete höja 
markers användbarhet tar sig ibland ännu synliga uttryck vid fägator. När dessa är 
byggda av två murar, är det mycket vanligt att murarna i stensträngsform ser 
olika ut pga att de är byggda vid olika tider. Först när inmarken har två sidor 
behövs två murar för att skydda mot betesdjuren. Ganska ofta, åtminstone i västra 
Östergötland, kan man se att fägator successivt förlängts och att rester av äldre 
fätrattar finns kvar utmed fägatan. Tydligt syns dett t.ex vid de långa fägatorna vid 
Särstad i Rinna sn, där fägatan har förlängts åt SV. Fig 17 ger en principbild av 
förlopp och följder vid expansion av inmarker.

I sammanhanget måste påpekas att i områden med många gårdar, måste varje 
gård agera tillsammans med grannarna för att markanvändningen ska bli effektiv.  
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Fig 16. Grundläggande systemupplägg med gård och hägnad. Det finns många 
varianter på detta tema.

På de enkla grunderna i fig 16, 
görs sedan alla tänkbara vari-
anter. Markorganisationen 
med hägnader görs om och 
kompletteras många gånger 
varvid rester av hägnaderna 
blir kvar utan funktion. Den 
kvarlåtenskap i form av sten-
strängar, som vi ser idag, kan 
vara mycket svår att tolka. Allt 
som vi ser som åkermark har 
varit betesmark och tvärtom 
och det är en avgörande nö-
dvändighet att se dynamiken i 
systemen. Den ibland fram-
förda meningen att när man en 
gång byggt en mur, så flyttar 
man den inte, har inget stöd i 
verkligheten. Tvärtom finner 
man vid utgrävningar åtskilliga 
bortflyttade stensträngsmurar, 
dvs underredet till sådana be-
stående av stråk av mindre ste-
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Ursprunglig
inmark till
gården

Senare
inmark

Senaste
upptagen
inmark

Fig 17. Ett mycket vanligt fenomen är att de två 
murarna i en fägata är av olika ålder, vilket 
beror på utvidgning av inmarksarealen. Här 
tillkommer en ny inmark till vänster och det 
behövs en passage mellan den nya och den 
gamla. Vid stegvis expansion av den vänstra in-
marken förlängs fägatan, varvid lätt igenkända 
hack i fägatan bildas.



nar och humusfyllda ställgropar. Dock är vanan att se dessa vid utgrävningar 
mycket lite spridd och viktig informationriskerar därvid att gå förlorad. Även mu-
rar som byggts på ännu äldre åkermark är ganska vanligt förekommande. 

Här ska visas ett par verkliga stensträngssystem enligt ekonomiska kartan. Några 
är lätta att förstå (Skinnstad, ovan) medan andra kan tyckas närmast obegripliga: 
Delar av fig 19 framvisar ett svårbegripligt gytter av stensträngar som svarta lin-
jer. Punkterna är gravar eller skärvstenshögar. 

När vi betraktar en bild som denna och försöker analysera, måste vi beakta de 
källkritiska faktorerna, dvs hur pass riktig bilden är. Stensträngarna är direkt avri-
tade från ekonomiska kartan och linjerna på den består av punkter motsvarande 
flera meter mellan varje punkt. Detaljeringsgraden är således mycket begränsad. 
Även min avritning innehåller säkert fel och missuppfattningar. Dessutom finns in-
gen möjlighet för inventeraren att på sin korta tid hitta alla strängar, dvs det fattas 
en del, särskilt små och otydliga delar. I systemen ingående bergsidor och mark-
former finns inte alls med på kartan. Av alla dessa skäl, och många flera, är det 
knappast meningsfullt att göra en alltför detaljerad tolkning utifrån denna karta. 
Man måste ut i terrängen och kartera i detalj. 

Kartan över Skinnstad, fig 18, visar ett system som är relativt lätt att tolka. Vi har 
boplatser och fägator ut från dessa. I den närmaste betesmarken ller i fätratten, lig-
ger gravarna, som de ofta gör. Utanför fägatans hägnader finns den skyddade in-
marken med åker och äng. Vi kan se att de två markerade boplatserna hade ge-
mensamt utmarksbete, vilket var vanligt under äldre järnålder.

Kartan fig. 19 visar exempel på stensträngsområden där det har organiserats om 
många gånger. Åtskilliga av stensträngsmurarna på kartan var ur funktion redan 
medan gårdarna brukades. Vi kan se rester efter fägator och på ett par platser kan 
vi se att gravfält ligger i anslutning till fätrattar. Vid den nordligaste fätratten kan 
vi tolka att gravarna har legat i fätratten, men att fägatan senare har förlängts förbi 
gravfältet. 

Ett framträdande skäl till rörigheten är att man investerat arbete i sin närterräng, t. 
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Fig 18. Figuren visar 
Skinnstad, Ög. Vi kan här 
lätt härleda fägator, in-
marker och utmarker. 
Samtida gravfält ligger i el-
ler i anslutning till fätratt, 
etc. Lokalen har använts 
som tydligt och lättolkat 
exempel i Sveriges Na-
tionalatlas, Kulturminnen 
och kulturmiljövård, sid 37.



ex genom stenröjning, 
och vill omsluta de ny-
rensade markerna med 
stenmur för att kunna 
skydda markerna där. 
När den nya muren ska 
byggas tar man ibland 
sten från en mur som 
blir ur funktion. Det är 
då en viktig observation 
man kan göra att sten 
sällan tas från en 
sträng/mur som ligger 
mer än 15 m bort, vil-
ket kan förvåna, men är 
ett av skälen till att det 
blir ett gytter av sten-
strängar utan funktion. 
Ibland tar man bara de 
större stenarna, varvid 
så mycket sten blir kvar 
att den forfarande kan 
anses vara stensträng. 
Det senare märks sär-
skilt väl på Öland, där 

många sten-strängar har fått släppa till de större stenarna för helt sentida murar, 
medan strängar av småsten ligger kvar.

Hägnadsfunktionen, vare sig det är stenmur eller taggtråd, skapar markformer 
omkring sig genom klövtramp och brukningserosion, etc. Dessa former finns ofta 
kvar sedan hägnaden tagits bort. I täta stensträngsområden, vanligen nära boplat-
ser, kan man se åtskilliga sådana kvarvarande markformer efter borttagna sten-
strängsmurar och vid utgrävning skulle åtskilliga underreden till murar kunna hit-
tas, förutsatt att arkeologerna är uppmärksamma på detta vanliga fenomen. 
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Fig 19. De två sten-
strängsområdena 
Ryckelsby och Ekeby 
i Östergötland. Uppe 
till vänster ser vi den 
välkända delen av 
Ryckelsby med tyd-
liga fägator, varav den 
längst  i norr finns på 
foto i Sveriges Nation-
alatlas, sid 39. 



Markorganisation - ett analysverktyg

Eftersom vi här intresserar oss för åkermarken, är det väsentligt att kunna förutse 
på vilken sida om stensträngen åkermarken i en viss situation bör ligga, såvida 
detta inte direkt kan läsas i terrängen. Stensträngsmurar organiserar mar-
kanvändningen med den grova indelningen att skilja betesmark från de skyddade 
åker och ängsmarkerna. Ur placeringen av hägnaden kan vi i hög grad tolka på 
vilken sida som varit betesmark och vilken som varit skyddad. Fig 20 ger exempel 
på ett schablonverktyg för sådan tolkning. Lägg dock märke till att förhållandena 
kan ändras under en stenmurs totala funktionstid, dvs schablonen löser inte alla 
problem i de kronologiska turerna.

Översta raden i fig 20 visar stensträng som går via berg av så måttlig utsträckn-
ing att hägnadsfunktionen uppfattas som fortlöpande. Bilderna vill visa att betessi-
dan kan uttolkas ur stensträngens anslutningsställen på berget. 
a) Stenmuren är ofta dragen så att dess linje har en nära fortsättning i bergets sida 
åt betsesidan. 
b) visar stensträng som ett stycke går parallellt med berget, vanligen högst ett par 
meter, för att kompensera mot marken avrundat berg som kanske inte kan hägna 
fullt ut. 
c) visar ett berg som inte alls kan hägna från höger sida och därför är försett med 
stenmur hela vägen. Om betet hade varit på vänstra sidan hade detta inte behövts. 
Om däremot bergets vänstra sida inte kan hägna själv kan betessidan inte bestäm-
mas av situationen, utan bara tolkas som stensträng genom terräng med 
bergklackar. Hägnaderna undviker ofta berg som underlag eftersom detta kräver 
utvalt kantiga och ganska stora stenar (Franzén 1994b:28-29).

Principerna för anslutning till berg gäller även stora stenblock, men om blocket 
inte är mycket stort, har det då vanligen mindre betydelse var muren ansluts på 
blocket.

Mellersta raden visar situationer vid kort mellanrum mellan berg eller stora sten-
block som ingår i hägnad.
d) och e) visar två likartade situationer där det viktiga är den lilla kopplingen i 
mellanrummets placering närmast betessidan. Skälet till placeringen kan vara att 
om det var tvärtom skulle ett djur lätt kunna trängas in där och bli skadat, t.ex av 
rovdjur. Sådana möjligheter till trängning är nästan undantagslöst bortbyggda i 
verkliga strängsystem. Undre radens vänstra variant är ett exempel på just det.
Ibland har tätning mellan berg gjorts åt båda hållen, kanske för att få motsvarande 
effekt i samband med efterbete på inmarkssidan.
f) visar egentligen endast tätning för att hägnaden ska bli komplett mellan bergen, 
men även här är den korta biten placerad nära betessidan.
g) visas tätning av skreva i berg, eftersom skrevan ofta är möjlig att passera för 
djur. Vanligt förekommande.

I samtliga dessa fyra exempel kan den korta strängen mellan bergen ibland bestå 
av en enda sten. Smärre stenar som kompletterat höjden till mur kan då ofta ses i 
markytan intill. 
I exemplen ovan är a - g i hög grad kopplade till hägnadssituationer i förromersk 
järnålder. I den tiden (och tidigare) anordnades hägnaderna ofta högt upp vid 
krönkanterna och anslöts till berg och blockig terräng, vilka i sig själva var funk-
tioner i hägnaden.
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Fig 20. Schablonverktyg för tolkning av markfunktion kring stensträng. Bild j) 
känns igen från fig 15.



Nedersta raden visar två mycket vanliga situationer till övrig terräng. 
h) visar att en stenmur vid passage vid sidan av berg på betessidan placeras ett 
stycke ut från berget för att möjliggöra passage för djuren. Inte sällan är det även 
passage för människor i form av väg. Avståndet mellan strängcentrum och berg 
brukar vara i storleksordningen 3 - 4 m, med variationer alltefter omständighe-
terna.
j) visar hägnadssituation längs övergången mellan stenig morän och relativt stenfri 
mark. Situationen är mycket vanlig och indikerar bete på moränsidan där en 
längsgående yta röjts för passage av människor och djur. Ofta är en riktig väg 
anordnad så och situationen är vanligen kombinerad med situationen i varianten 
h). (Franzén 1994:13-14).

Situationerna i nedersta raden tillhör i hög grad romersk järnålder eller senare. Då 
är hägnaden främst anlagd nere vid moränkullarnas fot eller på annat sätt så att 
betet är högre upp i terrängen. 
______

Ovanstående översikt är således en anvisning om på vilken sida om stensträngen 
man torde hitta den fossila åkermarken i den tid stensträngsmuren var i funktion. 
Vid omorganisation av denna struktur, t.ex vid utvidgning av den skyddade in-
marken, eller växling av markfunktioner, kan denna bild bli minst sagt tvetydig. 
Hittar man fossila åkrar i annat läge, kan detta vara ett tecken på omorganisation, 
antingen till situationerna enl. figurerna, eller därifrån. Andra tillhörande spår, t.ex 
andra stensträngar, kan då ge svar på åt vilket håll utvecklingsrörelsen gick i 
terrängen.
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Fig 21. Två sammankopplade situationer typ d). som exempel på 
användningen av schablonerna i figuren. Texterna på bilden är tolknin-



Stensträngologisk ordlista med kommentarer

I detta skede, innan vi går in på konstruktionerna, kan det vara lämpligt att 
förklara en del begrepp i samband med stensträngar. 

Basmur (äv. murbas) = De understa stenarna i en mur.
Dessa stenar kan ursprungligen vara lagda eller ställda. Enstaka ställda kan stå 

kvar fortfarande i en murruin och i sällsynta fall kan en ställd basmur stå kvar i 
sammanhängande avsnitt. Lagda basmurar ligger i åtskilliga fall kvar i ursprungligt 
läge.

Basrad =  Den rad av stenar i en stensträng, lagda eller fallna liggande, som 
varit basmur. 
Eftersom stenar ofta har fallit åt sidan, kan basraden vara mycket krokigare än 
muren har varit, dvs behöver inte sammanfalla med murlinjen (se nedan).

Begränsning = En tänkt eller materiell yttre gräns för en markfunktion. B e -
gränsningen kan gälla t.ex odlingsparceller till sin omgivning. Begränsningen kan 
vara anlagd, t.ex stensträng, eller vara en bergsida eller bara övergången från sten-
fattighet i parcellen till den steniga omgivningen, etc.

Brukningserosion = Erosion, direkt eller indirekt uppkommen genom markbruk.
Vid bearbetning av jord rörs jorden om och blir för korta ögonblick en flytande 

massa som gravitationen transporterar till lägre nivå.  Det indirekta varianten är t. 
ex att jordbearbetningen lägger jorden bar, varvid vind och nederbörd transpor-
terar iväg jordmaterial.

Bygelsträng = Stensträng som likt en klammer, med sina ändar binder ihop ändar 
av åkerbegränsningar, utan att därför nödvändigtvis ha varit hägnad.

Företeelsen är ganska vanlig i Tinnerö-området och ofta kan man se rester av 
dessa byglar, som om de ändrats under loppet av åkersystemets aktiva tid. Det 
vanliga är att byglarnas steninnehåll inte skulle räcka för att göra en mur och är 
lagda som om man bara hade avsikten att anvisa någonting. Företeelsen förekom-
mer främst vid sänk- eller dikesavgränsade åkrar i relativt låga lägen.
En idé kunde vara att man vill anvisa de aktiva åkrarna i ett i övrigt trädat gärde.

Enkelmur = Mur med en stens bredd.
Ställd enkelmur = Enkelmur med kantställd eller rest sten i basen.
Staplad enkelmur = Enkelmur med lagda och staplade stenar i                  
hela muren.

 Lagd enkelmur = Staplad enkelmur
De olika sätten att bygga är nästan alltid blandade i en och samma mur och 
byggsätten ska mera ses som analysbegrepp för förståelse av en murkonstruktion.

Fägata = Boskaps väg i eller mot betesmark, efter behov anordnad invid byggda 
eller naturliga hägnadsfunktioner.   

Extern fägata = fägata som leder till, men utanför, betesmark.
Intern fägata = fägata inom betesmark.

Interna fägator anordnas inne i betesmark - vanligen invid hägnadesmuren - för 
att underlätta djurens väg till avlägsnare delar av samma bete, en situation som är 
mycket vanlig i stensträngsområden. Därvid är fägatan ofta även brukningsväg till 
annan mark, liksom ofta del av färdväg inom bygden.
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Fätratt = Den ofta trattformiga änden av en fägatas mynning i betesmark.
Denna ”tratt” kallas ibland fägatans fångstarmar och är till för att styra in be-

tesdjur i fägatan. I plan betesmark bildas ibland svaga hålvägar utmed tratthägnad-
ernas insidor därför att förhållandevis många djur kommer att gå utmed dessa. 
Trattfunktionen kan vara svårsynligt inplacerad i terrängen. 

Grindhål (=grindöppning)  = Öppning för grind i hägnaden. 
I stensträngssystem är öppningen vanligen ca 2 m bred och ibland med fallen 

hög grindsten i åtminstone ena sidan. Själva grindfunktionen kan vid utgrävning 
indikeras av ett stolphål i öppningens ena sida, oftast den motsatta till grindstenen. 
Begreppet grindhål avser själva öppningen, med eller utan grindkonstruktion eller 
indikation på sådan.

Grindsten = Ställd sten invid grindhål, ofta med höjd som muren eller mera. 
Grindstenar i stensträngar har vanligen stått i bara ena sidan grindhålet, men un-
dantag förekommer.

Grindsyll = En tvärs grindhål lagd låg stenrad som skyddar den därpå stående 
grinden från väta, samt tätar större öppningar mellan grinden och marken. Mindre 
vanligt i samband med stensträngar, men förekommer.

Hägna (äv. omhägna, haga in) = Att åstadkomma en inhägnad, se d:o.
Hägnandet kan göras med mer eller mindre permanenta anordningar, t.ex sten-

murar, trägärsgård eller fällda träd (”att fälla hag”).

Hägnad = Stängsel, i syfte att hindra passage av främst betesdjur.

Inhägnad (äv. hägn, hage) = En markyta begränsad genom hägnande stängsel.
Inhägnad kan ha vilket syfte (markfunktion) som helst, t.ex odling eller bete. Be-

greppet motsvarar hage (fornsv. hagr) som betyder just hägnad mark. 

Inmark (äv. inägomark) = Direkt eller indirekt hägnad mark, vanligen innehål-
lande åker och äng.

Kilning 
Toppkilning = Kilning i mur ovanifrån för att binda stenar samman.
Underkilning = Kilning mellan mark och murbas för att uppnå stadighet. 
Kräver stadigt material under muren, såsom hård morän, berg eller sten
matta.
Mellankilning = Smärre kilningar i sidled mellan stenar i mur. Sällan an-
vänd i enkelmurar.

Markfunktion = Den funktion, permanent eller tillfällig, som människor givit en 
markyta. Markfunktionen kan vara de vanliga: Bete, odling eller slåttermark, 
jaktmark, husplats etc. Det grundläggande är alltså markens funktion för männi-
skor.

Mur =  Hel murkonstruktion av basmur + ev. pålägg. Jfr Enkelmur.

Murlinje =  Mittlinje i den ursprungliga muren. I stensträngen kan en ställd sten  
ha fallit ur sitt läge så att ingen sten just då ligger i murlinjen. Murlinjen avviker 
ofta från stensträngens mittlinje.
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Murliv =  Stenar som i mur eller murruin kvarligger på varandra.

Murkrön =  Murens översta yta.

Pass-sten = Mindre sten insatt mellan större basstenar för att slippa justera ihop 
dessa. Ofta avlång och nerstucken mellan de större stenarna.

Pålägg =  Sten som i mur placeras över basmuren, dvs fr.o.m andra skiftet.

Skolning =  Äldre ord för underkilning, se d:o. 

Slutsten = Sten i slutet av en stensträng/mur, vanligen markant större än murens 
övriga stenar. Den ska stå emot den kraft som pålägget i främst staplade murar 
orsakar i längsled. 

Släppgrop = Grop eller utrymme, ofta fylld av kraftigt humös jord, frigjord av en 
bassten som fallit, vridits eller på annat sätt kommit ur läge.

Snedliggare = Basmursten som i strängs tvärsledd påtagligt inte ligger horison-
tellt.

Fallen snedliggare = Fallen bassten som inte fallit helt
Lagd snedliggare = Lagd bassten som ligger snett.

Stenmatta = Yttäckande lager av mindre stenar - sällan mindre än knytnävsstora - 
såväl ditlagda som naturliga. Ibland underlag för stenmur.

Stensträng = Linjär ansamling av stenar, tolkat som anordnad under äldre tid till 
den funktion den har haft eller nu är ruin av. 
För praktisk anvisning, se detta kapitel. En stensträng ser ofta ut som en utströdd 
linje av stenar, som ligger lågt i markytan, eller som en linje av större enstaka ste-
nar. Den är ofta ruin av hägnadsmur, men har även varit markerande linjer i 
terrängen, t.ex avgränsningar för åkrar och åkerområden.

Stensträngsmur = En mur som nu är stensträng. Uttrycket kan i många fall vara 
en praktisk ordkonstruktion vid förklaringar och diskussioner.

Underkilning, se Kilning.

Utmark = Blandad mark, skild från inmarken, vanligen för bete och annat som 
inte kombineras med inmark.
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Stensträngar - typer och konstruktioner

Det finns två grundläggande funktionstyper av stensträngar, de som i sitt ursprung 
varit hägnader och de som varit markörer. 

Hägnaderna har varit enkelmurar med en höjd av ca 0,8 m. Minst tre sätt att 
bygga sådana murar förekommer, ställd enkelmur, staplad enkelmur (Franzén 
1994b), samt en typ jag kallar växelmur med omväxlande stora klumpstenar till 
fullhöjd och mindre stenar däremellan. Extremare varianter med stora stenblock 
flyttade till murläget förekommer dessutom (megalitsträng). Det är sällan dessa 
typer förekommer var för sig, utan byggsätten är nästan alltid blandade inom en 
sammanhållen sträcka. Detta innebär att byggsätten egentligen ska ses som analys-
begrepp vid undersökning, mer än som olika murtyper.

Markörer är dels det som S-O Lindquist (1968) betecknar som begränsningar, 
men även markeringar i andra sammanhang som rör åkermark. Dock gäller här 
inte Lindquists definition till begreppet begränsning (Lindquist 1968). Givetvis är 
hägnader, förutom sin hägnadsfunktion, även markörer.
Åtskilliga av de stensträngsmurar av hägnadstyp, som finns i projektområdet, har 
byggts för annat ändamål än som hägnader. Det visar sig att inmarker kan vara 
indelade med låga murar som inte kan hägna vuxna djur, utan hellre bör ses som 
markeringar för överenskommen odlingsrätt.
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Fig. 22. Staplad enkelmur avritad på Öland. Det är precis samma konstruk-
tion på staplade enkelmurar under järnåldern. Under olika långa avsnitt be-
står enkelmurar även av ställd enkelmur, dvs med kantställda eller stående 
stenar i botten.

Teckning förf.



Fig 23. Staplad enkelmur, återuppbyggd ur en stensträng på ursprunglig plats 
efter undersökning vid Väderstad 1998. Muren är delvis uppbyggd på en ”sten-
matta” i original, vilken kan anas under muren. Muren är den ena halvan av den 

som är uppbyggd vid 
Väderstads hembyg-
dsgård, se nedan.
Foto förf.

Fig 24. Avtorvad och 
grovrensad stensträng 
som i hög grad varit en 
ställd enkelmur. Murlin-
jen har gått mitt i bilden 
och den första stenen 
har fallit åt höger. Sten 
nr 2 har fallit åt vänster, 
men har inte fallit ut helt 
(fallen snedliggare). Nr 
3  är lagd bassten som 
ligger kvar i läge, osv. 
Bortom schaktet i bak-
grunden står flera ste-
nar fortfarande upprätt i 
läge. 
Platsen för undersökn-

ingen är nya E4 NO om Abbetorp nära Väderstad i Östergötland.
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Foto förf.

Fig 25. Enkelmurar med grindhål och grind vid Väderstad hembygdsgård, Ög. 
Den vänstra muren är i hög grad en ställd enkelmur, medan den högra är ren 
staplad. Grinden är vridbar kring stolpen till vänster.            Murbygge och foto förf.

Murarna har sitt ursprung från undersökningen för E4 vid Väderstad. Båda byggdes 
upp på originalstället efter noggrann undersökning, varefter de ingående stenarna 
märktes och lastades på en dumper för transport till hembygdsgården där de restes 
som de ursprungligen bör ha sett ut. Läget i terrängen motsvarar intern fägata mel-
lan muren och kullen bakom. De två delarna byggdes 1997 resp 1998 av förf.

Grindstenen t h i grindhålet kommer från ett äkta grindhål i en tredje  stensträng.
Bredden på grindhål varierar från område till område. Kring Väderstad är de vanli-
gen ca 2,5 m, medan i Tinnerö-området ca 2 m.

Grindens utförande grundar sig på flera överväganden. 
• Tidens teknik. Den är gjord med morakniv, klubba och borr av enkelt bandjärn.
• Den ska kunna kompletteras med vidjor för att hägna även lamm, därav rutmön-
stret. 
• Grinden kan bara lyftas av grindstoplen om den är öppen. Detta för att inte kor ska 
kunna kasta av grinden, vilket erfarna kor annars kan. Detta ställer även krav på 
låsning till grindstenen, vilket f n inte är löst i exemplet på bilden.

Ytterligare typer av stensträngar

Konstruktionerna ställd och staplad enkelmur är de som lätt ses i terrängen 
och som har en viss vanlig placering i topografin, vanligen lågt. Av detta skäl 
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är de även i rimligt hög utsträckning kända och registrerade. Det finns dock yt-
terligare ett par varianter som på olika sätt skiljer sig från dessa vanliga.

Fig 27. ”Gammelsträng” (i detta fall ruin av växelmur) på kantkrönet av ett berg 
(Långbacken). Åt vänster (utanför bild) ingås samarbete med den branta bergs-
sidan och muren försvinner. Åt höger i bild fungerar inte berget som hinder var-
vid en byggd konstruktion måste till. Förutom de stora stenarna finns många 
mindre, en del ligger nedanför berget på en kastvall från åkern där fotografen 
står. Stenblocken på berget är ett ovanligt välordnat exempel på stensträng av 
växelmur. Bakom muren finns ett antal väl stenröjda åkrar.                       Foto förf.

”Gammelsträngar”

Den första varianten kallar jag av gammal vana ”gammelsträngar” därför att 
de av allt att döma är en äldre sorts stenhägnad. Dess annorlunda egenskaper 
är bl.a:
- De är annorlunda placerade, de ligger högt på moränsidorna eller på en kulles 
krön eller kantkrön.
- De samspelar mycket med naturliga hinder, såsom bergsidor, stora stenblock, 
blockiga svallzomer, kantkrön, etc. 
- De organiserar landskapet annorlunda.
- De består ofta av olika konstruktioner, blandade efter behov.
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Fig 26. Växelmur, där stora klumpstenar är upplagda växelvis med däremel-
lan staplade mindre stenar. Murtypen är lämplig på underlag av berg och 
kraven på de mellanliggande stenarnas egenskaper är små, eftersom det är 
de stora klumpstenarna som står för stadigheten i både längs och tvärsled.

                 Teckning förf.



- De består av ojämt stenmaterial, omväxlande stora block och bärbara stenar.
- I terrängvsnitt där de i den efterkommande organisationen kommit att bli 
ivägen, är de omsorgsfullt förstörda och utspridda.
 - Eftersom de rätt ofta finns i branta lägen, har vid kollapsen eller raserandet 
påläggsstenar rullat bort från murläget, varvid kanske bara basraden finns kvar, 
eller blandat sig med omgivande stenar. 

Som konstruktion varierar gammelsträngarna kraftigt. De kan vara som van-
liga enkelmurar om omständigheterna medger, t.ex när de passerar moränsad-
lar  mellan bergiga kullar, eller som så ofta någon variant av växelmur, se ovan. 
Resterna av dessa murar, stensträngen, är av en rad skäl ofta fragmenerade. 
Ofta har den - som jag ser det - vid nyare organisering av landskapet blivit 
ivägen och förstörs medvetet. Den ligger ofta i brant terräng, vilket sprider 
ingående stenar kraftigt vid kollaps. Ofta finns den i direkt lägessamband med 
blockig och stenig mark, t.ex svallzoner, vilket gör att resterna helt försvinner i 
den övriga stenigheten. Dessa gammelsträngar är på grund av allt detta i ytterst 
liten utsträckning registrerade, åtminstone i östra Östergötland. Av kvartärge-
ologiska skäl är den saken lite annorlunda i väster.

Läget och sätten att samverka med hägnande naturformer visar att hägnaden 
var avsedd att hägna neråt, dvs djuren var nedanför kullen. Det innebär dock 
inte att de låga landskapslägena alltid höll djur. Tvärtom gav detta en mycket 
stor flexibilitet i landskapsnyttjandet, se fig 29. Dessa möjligheter stämmer 
osökt mycket väl med ett mera flytande marknyttjande som vi tycker oss se i 
bronsåldern och upp i förromersk tid. 
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Fig 28. Blockig svallzon som uppstått av Yoldiahavets vågor och är ett typiskt  
läge för tidiga hägnadsfunktioner, vilket gör dem svåra att finna. De har kom-
mit ur bruk vid senare omorganisationer och därvid ofta medvetet förstörts.         

Foto förf.



Vi kan även observera att odlingsmark organisatoriskt passar in i vilket 
terrängläge som helst och får undergå trädor enligt varje säsongs beslut, som 
bör vara gemensamt för flera gårdar för att det hela ska fungera. I samman-
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Fig 29. Grov princip för hur den agrara organisationen fungerade 
i ”gammelsträngarnas” landskap. Som synes ger denna organi-
sation möjlighet till stor flexibilitet i marknyttjandet.

Fig 30. Bronsålderns och den förromerska järnålderns agrara bygglåda av
företeelser i terräng och landskap. Detta, och mer till, är vad som finns i den 
tidens flexibla agrara system. Detta är ett helt genomarbetat landskap och inte 
många markytor blir kvar i ursprungligt skick. Så här ser markerna ut i Tinnerö-
området, men det krävs tid och förståelse för att komma till tals med inventariet. 
Ofta är det nog så att det välkända och lätt observerbara stensträngslandskapet 
skymmer observationer av detta slag.



hanget faller även sänkorna väl in, (se senare i denna skrift), dels som lägen för 
den tvärsgående hägnadsorganisationen, dvs där moränkullarna slutar, dels som 
vattenstyrande produktionsfaktorer. Det passar också väl in i detta med kast-
vallar, som ska beskrivas senare. Dessa långsträckta röjningsrösen innehåller 
ibland bronsålderskeramik vilket ger oss åtminstone en pusselbit i dateringen av 
vad som sker i gammelsträngens sammanhang. 

Vi kan således med fullt fog tänka oss att det landskap, som senare organis-
erades med stensträngsmurar av den vanliga sorten, redan hade sina åker-
marker röjda och färdiga, vilket gjorde nydaningen långt mindre dramatisk än 
man kan förledas att tro. Åtskilliga nya murar ställdes då med nödvändighet på 
gammal åkermark, se t.ex Appendix 2, bild 2.

Megalitsträngen

Stensträngarnas konstruktioner avslutas här med en märklig typ av stensträng 
som injagar viss förundran. Jag har försöksvis kallat den typen för megalit-
sträng. Ordvalet säger att den består av stora stenar, ibland riktigt stora stenar. 
De är nästan alltid en grov variant av växelmur, men med blocken vanligtvis 
satta intill varandra. De allra största blocken som har setts förekomma i dessa 
linjer av block är 3 - 4 m stora och har rimligtvis inte flyttats, men block kring 
2 meter är frekvent flyttade till sitt läge i muren och sådana väger flera ton. Det 
mest förbluffande är kanske att block på något ton har kilats in mellan befint-
liga block. 

Detta är konstruktioner som ser mycket ålderdomliga ut och jag vill ställa upp 
den tänkta men icke observerade möjligheten att det finns neolitiska inslag i 
detta. Dock inte för själva benämningen. Megalitsträngar har vanligen ett sam-
band med strukturer från bronsålder - järnålder, vilket inte hindrar delvis ännu 
högre ålder. På samma sätt finns funktioner i romersk järnålder, inte minst åk-
ermark, som har sitt fysiska ursprung långt tidigare,.
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Fig 31. ”Megalitsträng” av 1,5 - 2,5 m stora block, uppenbart flyttade till sitt 
läge i hägnaden (raä 233, del av). De har säkert inte flyttats särskilt långt, 
men konstruktionen finns i stenrik terräng vilket - för vår tids ögon - skulle 
ha gjort en vanlig mur enklare. Mellan de närmaste blocken sitter en pass-
sten, se ordlista. Foto förf.



Åkrar och stensträngar
Stensträngssystem har i nutid behandlats som fossil åkermark, samtidigt som 
det sägs att det är sällan man kan avgränsa (min kurs.) åkermark i stensträng-
sområden (Gren 1997:145). Att odling skett i samband med stensträngssystem 
är naturligtvis korrekt, även om bevisen ibland är indirekta när dessa avgräns-
bara åkerytor saknas, dvs själva avgränsningarna tycks saknas. Stensträngen är 
ju ofta ruin av en hägnad som i princip skilt åker- och ängsmark från betes-
mark. Dessutom fanns stensträngar som organiserade odlingssystem utan att 
vara vare sig hägnad eller begränsning. Att murarna även burit symboliska 
meningar och syften är något de har gemensamt med alla andra byggnadsverk.

I projektområdet har alla fossila åkrar på något sätt relationer till stensträngar. 
Nedan ska vi reda ut ett antal situationer som finns i den verkliga terrängen, ge-
nom exempel med förklaringar och resonemang kring dessa.

Det är sant att det kan vara svårt att se åkerbegränsningar i stensträngssystem, 
men de finns där och ofta går de med viss tålmodighet att indikera. Har man 
sett några så brukar man se allt flera. Att se kräver tid och träning och för-
hoppningsvis kan följande anvisningar ge ledning. Situationen vid inventerin-
garna för ekonomiska kartan, med tidspress och vid den tiden dåligt utvecklad 
syn på fossil åkermark, har gjort att det i stensträngsområden finns ytterst få 
registrerade åkrar, trots att de är väldigt många. Ibland är en del också mycket 
tydliga, som t.ex vid Halleby i Östergötland, där S-O Lindquist har gjort un-
dersökningar (Lindquist 1968). Från sådana ställen kan man lära sig mycket om 
hur det i princip skulle kunna se ut även i otydligare områden. Ändå är många 
saker speciella vid Halleby liksom i alla stensträngsområden. Vissa förhållanden 
är dock gemensamma därför att de utgjort goda grundförutsättningar för dåtid-
ens odling. Dessa förutsättningar är ofta andra än de som ständigt upprepas i 
ord eller som underförståelser.

En sådan mening är att ”forntidens odling skedde på lätta väldränerade 
jordar”. Visst är detta i hög grad riktigt, men i stensträngstid odlade man 
mycket i det vi kallar lera, dvs jord med minst 15% lerpartiklar, samt på jordar i 
omedelbar anslutning till lera. Detta påverkar då våra förväntningar om åkrar-
nas läge i terrängen och är kanske den främsta orsaken till antagandet att odlin-
gen var av underordnad betydelse är nog att man anser att dessa marker bara 
var äng eller bete. Ofta bryter parceller på lerig mark in i moränen intill, vilket 
vanligen ganska tydligt avslöjar parcellindelningen, se t.ex fig 5. Eftersom 
sådana situationer automatiskt avfärdas som sentida, kommer man inte att hitta 
avgränsbara åkrar i stensträngsområden.

En annan mening i schablonlådan är att ”stensträngssystem  är tillkomna i ett 
skede”, vilket aldrig sägs eftersom alla förstår att det är fel. Ändå grundar sig 
många allvarliga resonemang på den meningen, allvarliga eftersom de underför-
stått eller uttryckligen förekommer i tämligen nya uppsatser och avhandlingar 
(jfr Cassel 1998:117). I själva verket är stensträngsområdena mycket dynami-
ska, inklusive tillhörande åkrars tillkomst och formuttryck. Om man inte 
inkluderar detta uppenbara faktum i sina resonemang, riskerar tillhörande resul-
tat att bli utan mening. 
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En fråga i samband med dynamiken är när en åker är ur funktion. Den är 
egentligen inte ur funktion när den trädas inför fortsatt odling: den är bara 
avstängd för uppladdning. För de kronologiska betraktelser vi senare kommer 
att göra, måste vi dock anse att en åker åtminstone tillfälligt är ”ur funktion” 
när den ligger i annan organiserad markfunktion, dvs i ohägnat sammanhang till 
ytor som indikerar bete i motsvarande tid.

Förändringarna i dessa områden har, åtminstone i Tinnerö-området, då och då 
tagit större språng och lämnat situationer bakom sig för alltid. Sprången kan 
principiellt vara stora men kan samtidigt vara rätt långsamma och innebära små 
fysiska omändringar. Förändringarna gör att det visserligen blir svårare att 
snabbt se fördelning av markfunktioner i samma tidsskikt, men komplexiteten 
som uppstår ger oss tillgång till värdefull information. Vi ser åkerformer i när-
mast all betesmark och nästan alla åkrar ligger på mark som någon gång har 
varit primärt bete. Därför får man inte tro att stensträngarna vi ser idag i de 
normalaste lägena kan visa vägen till alla åkrar som funnits under stensträngar-
nas tid. 

I skriften Fossil åkermark visas en tabell över åkerformer i plan och profil (Gren 
1997:98). Anvisningen är en bra sammanställning av de former som förekom-
mer, men typerna kan vara blandade till utseende ute i terrängen. Samma ytor 
kan vara odlade i olika tider med olika syner på hur saker skulle göras. Och om 
en yta odlats endast kortvarigt kan former vara svagt utvecklade, medan lång 
användning kan ge starka former, som kan synas bättre idag än senare tiders 
kortvarigare former. Överodlingar kan släta ut former, inte bara i sen tid. Som-
liga av den äldre järnålderns måttligt stora odlingsytor kan vara överodlade och 
utslätade av mera storytliga åkrar, men stora ytor kan även ha delats, med nya 
former som resultat. Vikingatidens åkerformer kan vara överplöjda många gån-
ger nära vår egen tid, men åter bli synliga av smältande snö eller noggrann 
uppmätning av nivåer över större ytor.

Folk i forntiden, liksom vi själva, följde rimligtvis sin egen tids principregler och 
traditioner, men de tänkte själva, provade, lärde sig och förändrade. Därför får 
vi, som framgått ovan, vara varsamma med schablonerna som bara gäller vissa 
tider och vissa trakter, om ens det. Trots detta är schablonerna viktiga eftersom 
de är ”verktygslådor” som bygger på erfarenhet, men det är viktigt att förnya 
verktygen efterhand. Som sagts tidigare har jag i denna forskning nästan helt 
kastat ut begreppet fornlämning, eftersom detta är ett rent nutida begrepp utan 
bärande relevans för fördjupad forskning. Bedömningen av en möjlig åker utgår 
således ifrån huruvida marken har varit odlad och isåfall när. Om en odlad yta 
fyller kriterier för registrering får andra intressera sig för.

Fig 32 nedan, visar ett antal situationer där stensträngar och åkrar på olika sätt 
relaterar till varandra. I projektområdet täcker exemplen en mycket stor del av 
motsvarigheterna i verklig terräng, inbegripet även den äldre typen av hägnads-
ruiner som kronologiskt föregår de ”vanliga” stensträngarna.

Åkrar utan fysisk koppling till stensträng, A1 - A3.

Delfig A1 - A3 visar några alldagliga situationer med en samling åkrar och en 
stensträng som inte direkt berör åkrarna. A1 visar en typ av åkrar som ligger i 
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olika riktningar och former för att de är anpassade till den ”stökiga” morän, 
som finns i relativt höga lägen i terrängen. Därför är stensträngarna troligen av 
den gamla sorten och ligger högt även den. Eftersom markanvändningen vid 
den tiden - bronsålder och främst förromersk järnålder -  är dynamisk, är det 
inte säkert att åkrar och hägnad är i funktion samtidigt. Att åkrarna saknar di-
rekt kontakt med stensträngen är ett stort problem vid tolkningen, men ofta 
kan andra förhållanden på platsen ge god anvisning om kronologiska samband. 
Exempelvis kan vattenhål kan ge bidragande anvisning, eftersom dessa alltid 
ska ligga i betesmark och är så relativt fåtaliga att man ofta arrangerade häg-
naderna efter dem, även vid omorganisation.

A2 accentuerar att sambanden mellan åkerfunktion och hägnadsfunktion 
osäker, både kort- och långsiktigt. I åtskilliga fall kan man, särskilt som i A2, 
leta fram omständigheter som knyter samman eller skiljer funktionerna. Vad 
styr vad? Om hägnaden konsekvent styr undan från åkrarna, kan man försik-
tigtvis anta att de fanns när hägnaden byggdes, men styreffekten av den geolo-
giska terrängen kan ha varit ännu starkare.
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Fig 32. Åkrar och stensträngar i relationer.



A3 visar parceller i lågt läge med en stenhägnad nära, men inte helt intill. Bilden 
motsvarar fig 5. Även här är sambandet och kronologin osäkra. 

I dessa situationer är det viktigt att inse hägnadernas funktion som storskaliga 
regulatorer för markindelningen, som innefattar alla slags marker inom samma 
hägn, vars utsträckning kan ändras år från år genom aktivering av olika delar 
av det totala hägnadsbeståndet. De rumsliga sambanden måste således ges 
mycket stora rum. Detaljsituationer som A1 - A3 ger osäkra tolkningar om inte 
andra omständigheter ger klarhet. Vid övergång till skede F3, se fig 47, ersätts 
många av dessa vanligen gamla hägnader med nya i annan placering, som ger 
mera statisk markanvändning.

Åkrar invid stensträng, B

Fig 34 visar fyra grundläggande förhållanden mellan åkrar och stensträngar. 
Vid A finns hägnaden inte direkt intill åkerytorna, men kan utgöra hägnad för 
dessa, åtminstone i vissa tider. Åkrarna och muren styr då inte varandra till 
sträckning och riktning. Denna variant är vanligast i samband med ”gam-mel-
strängar” enl. ovan, där större landstycken hägnas av och alla åkrar som finns 
därinnanför, oavsett läge, är därmed hägnade. När åkrarna ligger i olika riktnin-
gar, som i A1, A2, ligger de vanligen på morän där markens variationer styr 
vad som är möjligt.

Ett erfarenhetsmässig faktum är att åkerparceller som (enl. B) ligger intill en 
stensträng av hägnadstyp vanligen ligger parallellt eller närmast vinkelrätt mot 
denna, dvs riktning är starkt styrd av hägnaden och hägnaden är till riktning i 
huvudsak styrd av markmaterialens gränser, vilket kan vara detsamma som en 
åker. En av parcellens vanligtvis fyra begränsningar är då given i form av strän-
gen eller en smal yta intill strängen. Placeringen av andra begränsningslinjer kan 
därefter ofta bestämmas med hjälp av andra störande företeelser ute i den sam-
lade åkermarken eller bredvid.

En sådan störning kan vara en sten, som antingen är så stor att den inte flyttats, 
dvs begränsningen är placerad vid stenen, eller så att stenen har placerats i det 
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Fig 33, Exempel på hur man
kan resonera och söka åkerbe-
gränsningar invid stensträng av
hägnadstyp.



som redan tidigare valts att vara begränsning. Den eftersträvade fyrsidigheten 
kan då hjälpa oss att söka den forntida begränsningen i ytterligare en ledd, näm-
ligen som en linje från stenen in till stensträngen. 

Bredden på en åker från stensträngstid rör sig ofta i storleksordningen 10 m, 
men kan uppgå till 25 m och så lite som 4 m. Om strängen går utmed en slutt-
ning har åkern ofta längden vinkelrätt mot strängen, men om strängen ligger på 
plan mark är det omvända minst lika vanligt. Om en tydlig sten ute i åker-
marken är en flyttad sten, röjsten, är den sannolikt belägen i en begränsning, 
förutsatt att den totala stenigheten i åkermarken är liten. Stenens läge har inte 
styrt begränsningen utan är en följd av den. 

Om en yttäckande stensamling av ett fåtal stenar finns i åkermarken, så ligger 
den ofta i åkerbegränsning och icke sällan i korspunkt mellan flera begränsnin-
gar. Det förekommer även att röjningsrösen ligger ute i åkern, men i Tinnerö-
området då vanligen kring ett fast block.

I fig 33 finns ett litet ”sidoskott” av sten ut från stensträngen. En sådan kan ha 
vilken form som helst, ibland bara en förtjockning av röjsten vid strängen. 
Sådana företeelser är omisskännliga markörer för åkerbegränsningar och i fig 
33  har de sökningsmässiga konsekvenserna ritats in med smala linjer. Linjerna 
A, B och C är linjer som har direkt samband med lätt synliga företeelser vid åk-
ern och vid dessa bör begränsningar i första hand sökas. Möjliga, men lite min-
dre troliga, är parcellbegränsningar parallella med dessa linjer, som t ex linjerna 
1, 2 och 3 etc.

Begränsningar är i stensträngssammanhang ofta linjära förhöjningar, ibland med 
inblandning av stenar som är synliga eller möjliga att känna med metallspets. 
Det förekommer även linjära sänkor som begränsningar, men de är vanligast i 
direkt samband med lerig/moig mark. Det är kanske svårt att kalla dessa be-
gränsande sänkor för diken, eftersom de idag kan vara ett fåtal cm djupa och i 
vissa fall bara synliga under gynnsamma förhållanden, t.ex genom hjulspår. Vid 
goda tillfällen med tunt smältande snötäcke kan de synas häpnadsväckande väl. 
Ibland är parcellerna välvda, men med så liten höjd att de normalt inte ses. En 
annan formbegränsning är terrasser och hak, som liksom övriga nämnda be-
gränsningstyper kan vara mycket blygsamma i mäktighet. Kombinationer av 
hak, terrasser, linjära förhöjningar är vanliga. Observera att en svagt fram-
trädande linje är lika värdefull som en stark!

Några observationer att sammanföra:
- Parceller går ofta (med reservationer för geologin) bandformigt vinkelrätt ut 
från stensträngen om marken sluttar, resp i sluttningens riktning om stensträn-
gens inte följer längs sluttningen.
- Stenar, enstaka eller i samling, är vanligen lokaliserade till parcellbegränsning.
 
- Begränsningar är ofta lokaliserade till större block i en i övrigt stenfattig mark. 

- Parceller utan direkt kontakt med hägnaden styrs till riktning endast av mark-
material (stenighet, lerighet) och markformer, dvs inte av hägnaden. Hägnadens 
och parcellens riktningar kan dock var för sig styras av samma markegenskaper 
och därvid på avstånd från varandra bli parallella.
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Förutom den sorts ”begränsningsmarkör” av stensamling intill stensträngen 
som fig 33 visar, finns åtskilliga anomalier i stensträngen som kan föranleda 
eftersökning av parcellbegränsning. Fig 34 visar ett antal uppenbara sådana och 
nedan följer förklaringar till de olika företeelserna vid strängen.

a. Ett distinkt knä i strängen kan innebära att strängen inte längre har någon 
åker att organisera sig till och därför tar sin egen väg. Av praktiska skäl kan be-
gränsningen vara lokaliserad hit även om en parcell finns t.v. om knäet.

b. En förändring i stensträngens utseende kan indikera anpassning med parcell-
begränsning, t.ex att hägnaden mitt för parcellen byggs av mest befintlig röjs-
ten, medan övrigt byggs av utvald sten ur terrängen. Det kan även vara så att 
stensträngen har upplagd röjsten utmed sig, som utseendemässigt ingår i dagens 
stensträng.

c. Ibland förekommer tillsynes oförklarliga z-vinklingar i stensträngen. Ofta kan 
detta tolkas som en anpassning av hägnadsläget till en redan placerad åker. 
Vanligt är att det vid sådan vinkel även sker andra förändringar, t.ex som b.

d. Röjningsröse kan ha olika skäl till sin befintlighet i stensträng. Dels kan det 
vara ett förstorat upplägg av sten vid strängen, dvs en vidgad form av h. Det 
kan även vara ett röse som fanns före muren, och att man anslutit till det (om 
det är stort) eller byggt muren strax förbi. Flera förklaringar finns, men det kan 
ofta vara lämpligt att förena en parcellbegränsning, där sten ansamlas, till ett be-
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Fig 34. Olika avvikelser i en stensträng, vilka kan indikera läge för parcell-
begränsning. Denna begränsning kan bestå av upphöjda eller försänkta
linjärer, liksom nivåskillnader.



fintligt röse. En avvecklad mur (sträng) kan dra på sig röjstenpå vilket sätt som 
helst.

e. Ett stenblock i stensträngen behöver inte betyda någonting särskilt, men det 
är lämpligt att begränsa åker där eftersom stenupplägg mot blocket inte stör 
hägnadsmuren. Det är ju även så att blocket skulle kunna störa odlingsytan om 
det inte organiserades in i en begränsning.

f. Samma som e, men efter en viss odlingstid när röjsten har producerats på åk-
ern.

g. En stump stensträng ut från en hägnad är naturligtvis en skarp indikation på 
parcellbegränsning, men strängen ska då ha en klar avslutning eller fortsättning 
som kan tolkas i sitt sammanhang. Om det senare är fallet, krävs ytterligare 
något tecken på parcell. Korta stensträngar utan koppling till system är en van-
lig anvisare av tegbegränsning, särskilt i samband med lerjordar. Det innebär att 
de båda strängarna i ”g” kan vara olika gamla.

h. Detta har tidigare diskuterats och är en uppläggning av sten vid muren. 
Sådant sker vid begränsningen och detta är allmänt en stark indikator. Företeel-
sen förutsätter att det inte är för brant vid muren och följdriktigt förekommer 
denna lämning mest vid sträng på planmark. Inte sällan finns dylika stenan-
hopningar på båda sidor om en hägnad utan att de tillsammans utgör ett röjn-
ingsröse. Åkrar kan finnas på båda sidor om en hägnad, vilket är särskilt vanligt 
vid boplatser eller andra ställen med ”högaktiv kronologi”, dvs hög förändring-
stakt.

j. En variant av h, men visar mera en bågfårmad ände av åkern intill strängen. 
Bågen består av röjsten och är ibland en väl lagd kant innanför vilken ytterli-
gare röjstenar placeras.

k. Grav i samband med parcellbegränsning är sällsynt. Vanligare är att en grav 
ligger uppe på parcellen, vilket är en bra kronologisk indikation i sig.

m. Grindöppning brukar i samband med odling kräva att närmaste parcellen 
avslutas, såvida grindhålet är aktivt under odlingens tid. Ibland kan tydligt ses 
att en hålväg från grindhålet överlagrar åkerytan, vilket får ses som ett kronolo-
giskt data.

n. Grindöppningen kan se ut på olika sätt. Vid detta exempel går en väg in och 
byter sida till hägnaden, ofta indikerat av lite hålväg. Om odlingen är samtida 
bör det finnas en parcellbegränsning mellan åker och väg i form av liten vall, 
vilken också förstärker synintrycket av hålvägen.

De begränsningar som man kan söka i dessa föreslagna lägen finns i olika typer,  
se fig 35.
1. Små vallar eller stensträngar med varierande inblandning av jord. Parcellen i 
övrigt närmast plan.
2. Skålade parceller med olika grad av steninblandade begränsningar.
3. Flerkonvexa parceller, där begränsningen är en liten vall mellan smala 
svackor. Vallen finns förmodligen för att kunna gå mellan parcellerna och 
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ansätta årdret, vars ärjning troli-
gen utan avsikt ger övrig yt-
form.
4. Sänkor eller diken, vid bety-
dande lerhalt i markmaterialet, 
dvs låga lägen.
5. Svagt välvda parceller, där de 
lägre begränsningarna inte är 
diken.

Vad jag vet har typerna 3 - 5 
inte observerats som förhis-
toriska tidigare, kanske mest pga 
meningen att de inte fanns, jfr 
Gren 1997:116.

Bortplockad stensträng vid åkrar, C1 o C2.

Situationen vid C1 indikerar klart att hägnadsfunktionen har upphört. Detta kan 
bero på en rad olika saker, men innebär att en omorganisation har gått här 
förbi. Förutsätter vi att åkrarna fortfarande är eller avses bli odlade, så återstår 
att se hur de är hägnade. Det kan ske genom att den nya hägnaden går ett bra 
stycke därifrån, så att sambandet ändå är oklart, som i A1.  Men om den nya 
hägnaden går strax intill, som i C2, är ändringen t.ex föranledd av en expansion 
av åkermarken för fortsatt bruk. 
Den därvid bortplockade och delvis flyttade muren kan ge intressanta ut-
grävningsobjekt. Där ska finnas små stenar till stenmatta och/eller underk-
ilningsstenar kvar, liksom kanske ställgropar, se Appendix 2.

En variant av den bortplockade situationen är givetvis bortplockning i helt an-
nan tid än stensträngens, med början i yngre järnålder och upp till vår egen tid. 
Varje sådan situation får bära sin egen historia.

Stensträng överlagrar åker, D1 o D2.

Exempel D1 visar att odlingen på de träffade åkrarna har upphört, såvida annat 
inte kan ses, t.ex genom jorduppdrag eller hak vid den överlagrande stensträn-
gen. Det förefaller vanligt att murbyggare valde f.d åkermark när så var möjligt. 
Det kräver mindre förarbete och det är lättare att förflytta sten från begränsnin-
garna än att bygga mur på dessa. Om man ska bygga mur i ett röjstensupplägg 
vid åker, så måste de stora användbara stenarna tas åt sidan innan bygget bör-
jar. De små stenarna kan ligga kvar och bilda stenmatta. Exempel på stensträng 
på mörk åkerjord finns avbildad i Appendix 2.
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Fig 35. Olika typer av åkerbegränsningar.



Exempel D2 visar ändar av bandparceller som överlagras av stensträng. Situa-
tionen finns i lågt terrängläge och utanför muren ska då organiseras permanent 
bete. Sådan omorganisation sker vanligen inför skede F3 (fig 47). En samtidig 
ambition finns då att bilda en intern fägata/väg på uppsidan av hägnaden, innan 
den stökiga moränen tar vid längre upp i sluttningen. Den är streckat markerad 
på bilden D2. I fägatan kan det ofta fortfarande ses märken efter parcelldelnin-
gen. I situationen ingår att odling fortsätter nedanför muren, vilket brukar indik-
eras av hakbildning, men det är möjligt att haket har flyttats ner redan innan 
och av andra skäl. Verkliga D2-exempel finns t.ex på västra sidan av Norra 
Långbetet i samband med sträng 237.
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Sänkor. Agrar vattenhantering i äldre järnålder

Sänkor är ett begrepp som redan har berörts i samband med stensträngar. Det 
är en företeelse som såvitt jag förstår är ett nytt begrepp inom arkeologin. 
Därför kommer det jag skriver om dessa att bli utsatt för kritik med hänvisnin-
gar åt olika håll. Det är därför min ambition att moggrannt - så noggrannt som 
jag har underlag för - framlägga mina observationer och resonemang, så att kri-
tiken slipper att bli alltför elementär. Jag hoppas slippa genmälen i stil med att 
”det är ingenting”. För den som vill avfärda företeelsen som ”naturlig” måste 
jag även avkräva förklaring till vilka naturliga processer som kan skapa dessa 
former. 

Att dessa sänkor - med sina kringliggande brukningsytor - överhuvudtaget är 
intressanta i detta sammanhang, beror på att de på många ställen överlagras av 
stensträngar, dvs de kan visas vara förhistoriska. Därmed visar sänkorna att 
man långt ner i förhistorisk tid anordnade diken och vattenkanaler i stor omfatt-
ning. Den konsekventa placeringen av systemen på lerjordar och i en omfatt-
ning som mångfalt överstiger arealen för åkermark på lätta jordar, ger oss mate-
rial till en helt annan syn på järnålderns jordbruk än den traditionella.

Först vill jag lämna en sammanfattning så att läsaren vet vad som väntar i tex-
ten. Därefter följer en ordlista med förklarade begrepp, varav jag själv har fått 
skapa de flesta, eftersom det är ett nytt område. Dessa två block ska ses som en  
introduktion till ämnet, varefter den beskrivande delen börjar.

Sänkor, en sammanfattning

Sänkor, som kan vara upp till 10 m breda och tiotals meter långa, genomkorsar 
låglänta leriga marker. Sänkor är anordnade tvärs mot avrinningsriktningen, 
utom i vissa fall då de är smala och liknar diken. Sänkorna delar ofta marken i 
närmast bandformiga ytor av bredden 5 m och uppåt, ibland oregelbundet. Vid 
tider av hög nederbörd är dessa sänkor blöta eller vattenfyllda i sina översta de-
lar, men är i övrigt numera fyllda med mjukt lersediment. I sin samtid var de 
anordnade till ett fåtal decimeters djup.

I vissa system är sänkorna så smala och raka att de måste kallas diken. Därvid 
har observerats ett nära samband med stensträngar av vanlig typ, liksom andra 
strukturer som vanligtvis hänförs till romersk järnålder. Dessa diken finner man 
vanligen på något höglänta lermarker, eller där det av andra topografiska skäl är 
relativt lätt att bli av med vattenöverskott.

Omfattningen av dessa nyfunna lämningar är mycket stor och tycks följa sten-
strängarnas utbredning i hela Östergötland. Den hittills konstaterade arealtäckn-
ingen i Tinneröområdet är i storleksordningen 150 hektar, men långt mera om 
man inräknar dess mera utvecklade varianter. 

Funktionen hos dessa system av sänkor torde vara att kontrollera vatten-
tillgången i systemens områden och genom detta gynna växtlighet på ytor invid 
och mellan sänkorna. Sänkorna fungerade därvid hypotetiskt både för maga-
sinering, spridning och dränering av vatten, både från nederbörd och från up-
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prinnor av grundvatten, till vilka de ofta är anslutna.

I funktionellt samband med system av bredare sänkor brukar finnas hägnads-
funktioner av sten, som skiljer sig från normala stensträngsmurar genom sin 
konstruktion, terrängplacering och förmodad ålder, se ”Gammelsträngar” i tidi-
gare avsnitt. Sänkorna och hägnadsfunktionerna blir då samtidigt landskapsinde-
lande 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 
”förromersk järnålder eller äldre”. Var i tiden dessa fenomen börjar uppträda är 
inte klarlagt, men tecken tyder på att metoden var väl utvecklad under 
bronsåldern. 
Senare, i romersk järnålder, tycks de anläggas högre upp i terrängen och åter-
finns idag tillsammans med vanliga stensträngar. 
Möjligheterna att C14-datera sänkor torde vara goda via inneslutna organiska 
material.

Konsekvenserna för synen på förhistorisk markhantering torde med dessa ob-
servationer bli betydande. Att så omfattande anläggningar för ett kontrollerat 
gynnande av växtlighet skett på lera torde överraska många, men fyller ett 
oförklarat tomrum i arkeologins försörjningskalkyler för forntidens agrarsamhäl-
len.

Terminologi

Den typ av brukningsmark som är anordnad på finsediment och indelad med 
sänkor, kräver formeringen av en ny terminologi. Nedan följer en förteckning 
av begrepp och definitioner som används i texten.

Blockad Sänka som helt eller delvis fyllts med stenar och sten
sänka block. (Skulle helst heta blocksänka, vilket dock är ett av geolo-

gin upptaget begrepp)

Brukningsyta Ytan mellan två intilliggande sänkor, oavsett markan-
vändning på den.

Bygelsträng Stensträng som likt en klammer, med sina ändar bin-
der ihop ändar av åkerbegränsningar, utan att därför 
nödvändigtvis ha varit hägnad.

Delnings- Sänka av relativt liten bredd som skiljer mellanliggade      
sänka ytor från varandra. Kan beroende av omständigheter-

na benämnas dike

Koppling En av stensträng, stenrader eller stenblock anordnad 
anslutning mellan ände av sänka och hägnande sten-
strängsmur 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 ”Stensträngologisk ordlista”.

Stensträngsmur    En 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 an-
slutande moränsida och ibland därinvid anslutna till 
stenblock. Begreppet används sparsamt.

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

Sänklinje Mittlinjen av en sänka, tänkt opåverkad av riktnings-
störande företeelser, t.ex vegetation.

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 nä-
ringsämnen och syre, periodvis sakta och oavbrutet får 
rinna över en svagt sluttande slåttermark. 

Allmänt om sänkor.

Skälet att nu berätta om sänkorna och inte brukningsytorna, är att sänkorna är 
det som syns och därmed indikerar de övriga ytorna. Själva brukningsytorna är 
vanligtvis bara plan eller svagt sluttande mark. Det är sänkornas riktningar, 
längder och inbördes avstånd som skapar brukningsytornas former och stor-
lekar.

Bredden på sänkorna brukar vara 2 - 4 m, men kan vara mindre eller enstaka 
uppåt 10 m. Detta mått är det som syns idag, men det vi ser beror givetvis även 
på formen av de ytor som sänkan begränsar och vad som hänt med sänkorna 
sedan de övergavs. Djupet är idag ofta mycket litet - ett fåtal cm i markytan - 
men har i den aktiva tiden varit från ett par decimeter till över en halv meter. 
Sänkan har sedan den var aktiv blivit igenfylld, främst med sedimenterad lera 
och humus. I våtmarker kan ibland det nutida sänkdjupet gott och väl överstiga 
längden på stövelskaft.
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Sänkornas längd varierar naturligtvis mycket och följer odlingsytans längd. Från 
något 10-tal meters längd upp till över 150 m finns i projektområdet. I själva 

Fig 36. 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 brukningsytan, som går upp på den svaga sluttnin-
gen mot berget, där ofta moig morän är markmaterial, jfr fig 5. Brukningsy-
tans växter får vatten från sänkorna via kapilläreffekt underifrån, undervät-
ning. Det kan i vissa sällsynta 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 brukningsytans 
leriga jord. Teckning förf.

verket får vi nog vara beredda att skapa oss nya synsätt om åkrar och deras be-
gränsningar via studier av dessa sänkor, deras relationer och funktioner till själva 
brukningsytan. 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 anpassning till terrängformen i övrigt. I 
en del fall tycks sänkan ligga, inte vid sidan av, utan i brykningsytan. Det ger en 
del intressanta infallsvinklar till sänkans 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 36, 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 sän-
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Fig 37. En karta över den täta förekomsten av sänkor av alla slag. Kartan är under
arbete och således inte helt komplett, men ger en vision om att bara denna typ av 
agrara element ger grund för tusen tegar i projektområdet.



kor 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 vanligtvis inte. Däremot har 
de ofta dränerats med diken i sen tid, vilket kan vara förödande för deras syn-
lighet.

I sänkorna har oavsett avsikt bildats humus, vilken har kunnat tas upp och läg-
gas på och blandas in i brukningsytans leriga jord. Humus i form av torv har ju 
även funnits på annat håll i sänkornas miljö. Vi har då kanske att göra med en 
släkting 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 många 
av de problem som uppstår när stensträngar bara tar slut, t.ex nere vid gärdes-
kanter.
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Fig 38. Denna bild är en detalj ur norra delen av fig 37. Berget i mitten kallar 
jag Svalberget, pga av en inristning ”Svalan 1947” på ett stenblock på ber-
get. Dalen t.h är sålunda Svaldalen. Svalan var en grupp scouter.



Fig 37 ger en viss bild av hur komplext det förhistoriska agrara landskapet blir 
när sänkorna kommer in i sammanhanget. Även Dalen 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 beror främst på 
avsaknaden av väl underhållna diken för den genomströmmande bäcken, men 
det beror även på åtminstone två förhistoriska vägbankar som korsar den flacka 
ytan och därmed ger en dämningseffekt. 

Fig 38 är en del av fig 37 och visar mera detaljerat en lokal med sänkor. Lik-
som 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 aktiv-
itet 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 ingenting alls. 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.

Svaldalen, enl. fig 38, är sinnebilden för fig 36 och 39, där bilden ”ses” åt SO. 
Den figuren visar ett par sänkor i originalskick och troligen är vi då i för-
romersk järnålder. Senare, troligen ungefär i romersk järnålder, uppstår behovet 
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Fig 39. Stensträngsmuren byggd över sänkornas ändar. Sänkan fylls först med sten vid 
murläget. Teckning förf.



att göra en intern fägata neråt i dalen, rimligen i samband med tillkomsten av en 
välbyggd stensatt broläggning över Dalens utloppsände. Saken genomfördes, se 
fig 39, och idag kan vi se muren som en stensträng ner genom dalen, tvärande 
över ändarna av sänkorna för att bilda fägatan/vägen mellan sig och bergssidan.

Före murbygget har sänkorna måst fyllas med sten vid murläget, så att under-
laget blir hårt och stadigt. Situationen visar att sänkorna är äldre än muren. Ge-
nom att det torde ha inneslutits organiskt material under murens stenunder-
packning, skulle vi kunna ha en god möjlighet att på ett trovärdigt sätt C14-dat-
era murens tillkomst, liksom ett skede i sänkans befintlghet.
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Vattenhantering - i begynnelsen var upprinnan

Hur har människan hanterat de geologiska förutsättningarna, dvs de mera sta-
tionära förhållandena och processerna? Det allmänna svaret torde vara att man 
från början har valt en livsmiljö som man har sett som möjlig att anordna för 
sina behov. Därefter följer årtusenden av förändringar alltefter möjligheter, er-
farenheter, idéer, önskemål, etc. I ett sedan länge utnyttjat och förändrat kultur-
landskap är förutsättningarna de som tidigare aktiviteter har lämnat efter sig, 
dvs människor har i hög grad skapat geologin för efterföljaren.

En av de viktigaste förutsättningarna för agrart nyttjande av jordens möjligheter 
är tillgång till vatten. När man väl har denna tillgång gäller det att placera den  
på rätt plats vid rätt tid. Om det fanns ont om vatten ett visst år, som det natur-
ligtvis 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. Vatten 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 nyttja marken för önskade ändamål och 
med gott resultat. Det är därför inte förvånande att man tidigt kom att anordna 
vattnets vägar till gagn 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 40 visar ett system av välvda band-
parceller vid Smestad. Våta fläckar eller tydliga diken ut från moränkullen i väs-
ter indikerar en gammal tegindelning, som fortsatts att användas efter landdikets 
grävning. Den jämna tegdelningen torde innebära att människor har grävt hål 
på moränen, dvs att upprinnorna inte är naturliga. Höjdkurvorna visar även att 
välvningen av parcellerna är gjord efter landdiket, vilket även konstaterats ge-
nom 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 för att ge positiv 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 up-
prinnan en bit ifrån det lämpliga läget för sänkan. Då leds vattnet till sänkan i ett 
litet dike, situation Ad i fig 43.
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Fig 41. Undervätning. Som att vattna på fatet.  Teckning förf.
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Fig 40. 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.



Bevattningen

De större sänkornas grundfunktion är bevattning, att hålla kvar tillgängligt vat-
ten i odlingslandskapet och föra det till rätt plats och överskott därifrån. Slut-
skedet i detta vattenflöde till växterna består i att brukningsytornas finkorniga 
grundmaterial suger vatten kapillärt ur sänkorna. Jag kallar detta undervätning, 
fig 41, 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 utlop-
pet 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 gan-
ska lång tid framåt och därmed svår att beså. Detta gör metoden trolig bara för 
trädor och ängsbruk.

Ytterligare ett problem är att vatten försvinner ner i grundvattnet genom even-
tuellt inkopplade upprinnor. Därvid måste jag påpeka en observation jag gjort 
på rätt många ställen: Det verkar som man här och var har försökt täppa till up-
prinnor med sten och kanske lera, särskilt där det finns ett tillopp från högre 
nivå. Denna tolkade observation kan vidare tolkas så att man kanske efter torka, 
med lågt grundvatten, får regn och då inte vill att vattnet ska försvinna fel väg.

Kritiken

I. Eftersom upprinnor förekommer naturligt har givetvis sänkornas ifrågasatts 
eller indirekt avfärdats. Man har tänkt att vattnet från upprinnor kan ha eroderat 
fram sänkorna. Jag skulle kunna vara sarkastisk över många av vidhängande ar-
gument, men jag ska försöka stilla den ådran. Ändå är det ju så att vatten har en 
klar tendens att rinna neråt, dvs ta närmaste väg utför. Därvid skulle sänkan 
också ta riktning från upprinnan och neråt, vilket givetvis kan förekomma. 
Sänkorna är dock sällan enstaka, utan vanligen i system av flera sänkor, med el-
ler utan upprinna. Det är också svårt att förstå hur vattnet skulle kunna erodera 
fram en flera meter bred kanal spikrakt tvärs över en dalgång till moränen på 
andra sidan. 

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. 
Jag har åkt buss ner till mina gamla hemtrakter i sydöstra Östergötland, där in-
gen järnålder visar sig. Och inga sänkor heller.

På Slaka-åsens kanter finns många ymnigt porlande källsprång, därtill med lät-
teroderat material omkring. Inte på något ställe har jag kunnat hitta något som 
kan tydas till sänkor. Istället har material ofta förts upp till ett förhöjt bräm runt 
källan, varefter vatten sprids i närmast alla riktningar innan det tar sig utför. 
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Å andra sidan vore det 
märkligt om en upprinna 
inte skulle kunna åstad-
komma 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 be-
tesdjur. Vattnet från up-
prinnan blöter upp marken 
nedåt en sluttning, varefter 
djur trampar loss markma-
terialet, som i form av 
lerigt vatten rinner däri-
från. Effekten är dock begränsad till passande markluttningar och om man är 
osäker kan man bortse från dessa ”sänkor” utan att helheten drabbas.

II. Ett annat argument är att ”de kan vara sentida”. Min datering av sänkorna 
grundar sig i hög grad på samband med stensträngar och en del av dessa sam-
band redogörs för i kapitlet om stensträngar, liksom i nästa kapitel, nedan. Sam-
banden är både strukturella och stratigrafiska. Mera om datering senare.

III. Kloka synpunkter har tillförts kring brukningsytans 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 
nyttjats. Det är därför definitionen på brukningsyta saknar sådan specifikation.

Brukningsytorna har knappast odlats intensivt. Därtill är den sammanlagda 
arealen alldeles för stor. Därmed har ytan i långa tider rimligtvis varit slåtter-
mark, i träda och/eller bete. Till tyngdpunkten i datering, bronsålder/förromersk 
tid, kan läggas att vi då kan indikera ett blockvis alternerande landskapsutnytt-
jande, dvs ett ”vandrande” åkerbruk i form av stora varierande terrängblock 
om i storleksordningen 20 - 40 ha. Synpunkten om slåttermark är därmed när-
mast bekräftad. Till detta ska dock läggas att brukningsytorna 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 vanligast 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 brukningsytornas försvar 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 mate-
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Fig 42. Upprinnor under en stenar är en mycket
vanlig situation. Men en upprinna som ensam 
åstadkommer en sänka av det agrara slaget, 
återstår att finna.         Teckn. förf.



rialet läggs upp och bildar ytmaterial till brukningsytan. Något stort problem att 
anordna dessa ytor för sådd fanns därvid knappast. Det fanns naturligtvis 
brukningsytor vid sänkor, där materialet var svårare lera, men fanns vatten 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, vilket kommer att visas i de verkliga exemplen senare. 

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. 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 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 hori-
sontella sänkorna i sluttningar hade bildats som strandeffekter av Yoldiahavet. 
Sådana sänkor finns i Vallaskogen här i Linköping och jag har noga studerat 
dessa. 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 för sänkor.
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Sänkors koppling 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 43.

Aa - Ad beskriver situationer där strängar kopplar an till sänkars ändar. Dessa 
exempel är även tillämpbara i gruppen B och Cc.
Ba - Bc beskriver kopplingar till terrängföreteelser och strukturer som finns i 
samband med hägnad tidigare beskriven som ”gammelsträngen”
Bd är ett specialfall som vanligen ses tillsammans med övriga B.
Ca - Cc är exempel där stensträng har sekundär funktion eller förhållande till 
sänkan, och har även tillkommit sekundärt.

Aa är en enkel koppling. Stensträngen slutar där sänkan börjar.
Ab. Strängen och sänkan går något omlott. Detta är en ganska vanlig variant 
utan given förklaring. En idé kunde vara att en trägärsgård har gått vidare ut-
med sänkans kant.
Ac. Stensträngen är kopplad till ett större stenblock som är markfast i sänkans 
ände. Rätt vanlig, men stensträngen är ofta i mycket dåligt skick.
Ad. Som Ac, men här finns blocket något ifrån sänkan, men med en vattenka-
nal till densamma. Ej vanlig men förekommer.

Ba. Sänkan kopplad till bergsida 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. Ofta finns även jord i samband med stenarna, 
men det är inte känt hur det ser ut inuti. Företeelsen  Ba är vanlig.
Bb. Sänkan är kopplad till blockigt stråk uppåt i sluttning, t.ex svallzon. Kop-
plingen 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 natur. Blocken ligger 
placerade i sänkan och kan vara riktigt stora (1,5 - 2,5 m). Fenomenet saknar 
logisk förklaring. Blockraden kan vara gles eller tät och kan övergå i stensträng 
som går sin egen väg.
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. Rätt vanligt. En tänkbar förklaring 
kunde vara att de ”klamrade” parcellerna har någon gemensam egenskap un-
der tiden de är klamrade, t.ex att de just då är de odlade till skillnad från de 
trädade åkrarna intill.

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. Före-
kommer då och då och torde indikera omorganisation.
Cb, Stensträng passerar på brukningsyta, men är även kopplad till strängar som 
är kopplade till sänkans ändar. Det tycks som att sänkan inte ”duger” längre 
och stensträngsmurens funktion måste säkerställas förbi sänkan. Sällsynt, men 
förekommer. Torde indikera något slags förändring i strängsystemet.
Cc. Stensträng passerar över sänka. Synnerligen vanligt och visas i fig 39, m.fl 
ställen. Indikerar grundläggande organisationsförändring.
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Fig 43.     
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Fig 44. Variant Aa. Stensträng av meterstora stenar går bortåt i bild 
och ansluter till kanten av en 10 m (!) bred sänka. Stenrensad brukn-
ingsyta går fram t.h. om strängen.  Sydost om Sveden.               Foto förf.

Fig 45. I motsatta änden av den stora sänkan i förra figuren 
finns en situation Ad, dvs från blocket där borta går en vattenka-
nal fram till sänkan i förgrunden och en dålig stensträng ansluter 
bakom blocket. Foto förf.



Vegetation vid sänkorna

Ett av de sätt som står till buds för att indikera sänkor är att betrakta växt-
ligheten på och omkring dessa. Både låg markvegetation och träd kan fun-
gera. Gemensamt är att växterna varierar efter sitt behov av fuktig mark, 
så att fuktberoende växter finns på sänkan och de måttfulla inte finns där, 
men kan finnas på brukningsytan. 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 observa-
tioner kring växtlivet vid sänkorna. Här kunde finnas en uppgift för botani-
ker att tillämpa 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 lig-
ger 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.  
Brakveden finns även på sänkor i numera relativt torr mark. Veketåget är 
karaktäristisk vid mindre våtpunkter och stråk.

På sentida gärden som varit bete ett tag kan ibland smala stråk av tuvtåtel 
ses. De indikerar då ofta sentida slutfåror. Är dessa stråk av tuvtåtel bre-
dare och mera diffusa, kan detta indikera förhistoriska sänkor under 
plogdjup. Kor äter inte alldeles gärna tuvtåtel, vilket kan ge förstärkn-
ingseffekt, särskilt i efterföljande tunna snöskikt då tåteln sticker upp ur 
den annars marktäckande snön.

Även träd växer olika på sänkorna. Ek tycks trivas på brukningsytans kant 
och inte sällan kan hela rader av gamla ekstubbar följa en sänka. När eken 
är vuxen har den vanligen genom sitt rotsystem stabiliserat sänkan till fast 
mark på en radie lika stor som trädkronans. 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, et-
ablerar den sig på kanten av sänkan och växer sedan ut i den.

Asp vill inte gärna stå på sänkan eller på dess kant. Däremot gärna på 
ytorna däremellan och kan där bli ymnig. Samma sak gäller björk som 
dock kan välja att stå nära kanten.

Tall och gran har ju vanligen placerats av människor och lägesindikerin-
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gen 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 och 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.

En intressant observation gjordes tillsammans med en biolog: Där vatten 
strömmar upp i en sänka invid moränkullen fanns Tujamossa, känetecknad 
av att den vill ha just uppströmmande ”källvatten” för att trivas. Ute på 
brukningsytan kunde då ses vanlig vitmossa, som är långt mindre kräsen i 
vattenhänseende.
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Fig 46. 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 igen. 
Stubbar som finns inne i sänkan är nästan alltid små, dvs trädet klarade 
inte livhanken därute. Stubbar på sänkans kant kan vara stora.



Datering
Centralt för systemens intresse för den agrarhistoriska forskningen är deras 
ålder, för att kunna placera in dem på rätt ställe i vår landskapssyn. Sänkornas 
förhållande till stensträngar är, som tidigare nämnts, grunden för den relativa 
dateringen ”äldre än stensträngarna”. 
Nedan ska jag kortfattat redogöra för de sätt och 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 och olika hägnader
I skriften (Ericsson, Pettersson, Ranheden 1999) skriver Maria Pettersson:

”Riksantikvarieämbetet har under åren 1967 - 1993 undersökt 108 väldat-
erade 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 boplat-
serna, medan endast få nya tillkommer. En etablering av nya men förmodli-
gen betydligt färre boplatser sker under yngre järnåldern.”

Man kan uppfatta ovannämnda förändringspe-
rioder som steg mellan perioder av relativ 
fortvarighet, se fig 47. 

Många tecken i terrängen, t.ex samvariation 
med lämningar av känd ålder, tyder på att det 
är F3 som innehåller den organisation där 
stensträngarna vi lätt ser i terrängen är sam-
tida skapelser i form av stenmurar och andra 
linjära stenupplägg.

Min egen forskning innehåller dessutom observationen att dessa murar efter-
träder äldre och annorlunda system av stenhägnader, som är annorlunda 
byggda och placerade, och samarbetar mycket med naturliga hinder, se 
”Gammel-strängar”. Det har länge varit min mening att dessa har sitt ursprung 
i landskapsorganisation i F2 och någon gång kan man se dessa överlagras av 
strängar F3. 

Stensträngar F3 överlagrar sänkor, Cc
I flera sammanhang kan vi se att ovan nämnda nya F3-murar är byggda över 
sänkor, ofta över ändar av sänkor för att bilda nya kommunikationsytor. Fig 38 
och 39 illustrerar dessa vanliga förhållanden, som är grundskälet till att jag bru-
kar nämna sänkornas datering som ”förromerska eller äldre”.
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Stensträngar F3 över brukningsytor, Ca
Inte sällan kan iakttas att brukningsytor, som avgränsas av sänkor, har fått bli 
bärare av stensträngar i längsled. Dessa stensträngar är generellt av den ”nor-
mala” typen, hänförd till perioden F3. Stensträngen ligger högt på brukningsy-
tan och är uppenbart sekundär till både den och sänkorna. Med detta resone-
mang är både sänkor och brukningsyta äldre än stensträngsmuren. Fenomenet 
har observerats t.ex i Tinnerö och Väderstad.

Kopplingar till stensträngar F3, t.ex Aa.
Funktionell koppling mellan F3-strängar 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 ut-
sträckning 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 förhöjn-
ingar på planmark som direkta fortsättningar på stensträngen. Forskning får 
fortsätta.

Kopplingar till stensträngar F2 och naturliga hinder, B
Det finns rumsliga kopplingar mellan sänkor och stenhägnader från F2 (den äl-
dre typen) på så vis att sådana hägnader ofta vänder sin hägnande sida ner mot 
sänkornas lägen. Dessutom finns ofta direkta kopplingar mellan dessa hägnads-
funktioner 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. Sam-
banden  kan ge kronologisk följd, men i sig själva ingen datering eftersom dessa 
situationer är för dåligt utredda.

Överlagringar med brobankar.
Kring Tinnerö kärr (Dalen) finns ett antal stenlagda brobankar, 

1) Del av raä 233. Vid kär-
rets utlopp i norr, 40 m l, 4 
m bred, fig 48.
2) Raä 308:1 och :2. Sam-
manlagt 195 m l, 3 - 4 m br, 
i S och SV av kärret.
3) Oregistrerad. strax S om 
lerduvebanan i V. Ca 30 m 
lång och 3 m bred.
4) En nyligen funnen bro-
bank över hela kärret (140 
m l) mellan boplatserna J9 
och K10 (Franzén 2003). 

Nr 1 (raä 233) har två 
sjunkningar B och C söder 
om den byggda vattenpas-
sagen A, fig 48. Vid hög 
vattenföring rinner vatten 
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Fig 48.  Brobank vid Dalkärrets utlopp. 



75

Fig 49.



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 sänkorna och där har sjunkit ner något. Bro-
banken är lagd diagonalt över sänkorna och den har i söder stensträngar ans-
lutna till båda kanterna, vilket kan tolkas så att brobanken är minst lika gammal 
som stensträngarna av typ F3. Datering av sänkorna är då äldre än brobanken 
och äldre än anslutande stensträngar.

Nr 2. (raä 308) är delad i två delar, en öster och en väster och ingenstans finns 
kopplingar till stensträngar. En delundersökning gjordes 1996, varvid trämate-
rial i den västra daterades till ca 1200 eKr. Detta trämaterial ansågs ha ursprung 
i en ombyggnad, en tolkning som vid senare detaljkartering kan anses ha 
styrkts. Slutdateringen fastställdes till allmänt vikingatid.

Den östra brobanken överlagrar diagonalt en stor sänka, ca 5 m bred, fig 49. 
Figuren är en förenklad version av den mera komplexa fältritningen, för att visa 
det väsentliga för resonemangen just nu. Ett schakt togs upp precis där bro-
banken överlagrar sänkan och en bra avritning av snittet finns. De övervägan-
den som styrde schaktets placering var att tvärsöver snitta den del av bro-
banken som inte var stenlagd och göra det i ett läge som var oskadat av militär 
verksamhet. Dessutom var uppmärksamheten kring ett eventuellt korsande sen-
tida dike stor. Ingenting i schaktet kunde dock tydas till att något dike hade pas-
serat brobanken eller överlagrats av den. Vid utgrävningen hade vi ingen idé om 
sänkan, men den bågformade konturen i botten av snittet obseverades och be-
grundades utan bestämt resultat. Den väg som har lett till brobanken söderifrån 
överlagrar flerfaldigt ändarna av andra sänkor längre upp i dalen.
Om denna del av brobanken 308 är lika gammal som den övriga, blir sänkans 
relativa datering vikingatid eller äldre. Sänkan är i båda ändar kopplad till 
”gammelsträngar”, vilket indikerar möjligheten av en betydligt äldre datering. 
(Franzén & Hörfors 1996, Franzén 2003)

Nr 3 (oreg.) är en del av vägen åt norr från brobanken raä 308, se boplats J9, 
Franzén 2003:60. Den är byggd för att överbrygga två kraftiga sänkor som går 
från kärret rakt in mot bergsidan. Brobanken är lagd ett par meter från 
bergväggen. Vägen förbi detta avsnitt kan ha två olika skeden, varav den se-
naste är den vikingatida/medeltida. En ännu äldre väg av okänt datum har gått 
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Fig 50. Friliggande brobank av sten över två stora sänkor



här förbi. I en korsning mellan dessa olikåldriga stenlagda vägar (raä 308:1b), vi-
sar det sig att delningssänkor överlagrar den äldre av vägarna, vilket gör situa-
tionen oklar. Man kan notera att denna äldsta av de stensatta vägarna inte har 
fått släppa till sten till den yngre, vilket nog kan ses som att den gamla inte län-
gre var synlig när den senare stenläggningen lades. 

Nr 4 (oreg.) har ännu inget känt daterande samband till andra företeelser, men 
har en sänka bredvid sig på norra sidan hela sin längd av 140 m. Brobanken bör 
vara från romersk järnålder och troligen föregångare till raä 308. 

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 speci-
fikt som tidsställer mera noggrannt. Det vore t.ex mycket intressant att veta när 
sänkor börjar uppträda som först.

I nästa kapitel ska beskrivas en företeelse - kastvall - som genom sitt innehåll 
kan ge mera absolut substans till dateringsproblematiken. Nu direkt ska ges ett 
par idéer om hur man framledes ska kunna hitta dateringsgrunder för flera sän-
kor, liksom äntligen goda dateringar av stensträngar, vilket är ett betydande 
problem idag. Att de flesta sänkor är förromerska eller äldre bygger ju des-
sutom på meningen att vanliga stensträngar är från strax före Krf eller yngre, 
period F3 ovan. Denna generalitet är dock är synnerligen oprecis eftersom vi 
kan se som starkt troligt att sänkor finns aktiva även under romersk järnålder, 
men då i något annorlunda sammanhang och kanske därtill en annan grund-
funktion.

Framtida dateringsmöjligheter

Materialinneslutningar I.
De brukningsytor som sänkorna avgränsar eller är systemdelar till, består av 
lera/finmo med olika inblandning av grövre material nära moränkanterna.
Materialet tolkas ha 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 brukningsytans lera. Det kan vara pinnar, delar av stubbar, gräs, 
frön, rötter, etc. Dessutom kan daterbart material ha inneslutits på nivån för 
brukningsytans 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 brukningsytans tillkomst. Det ska påpekas 
möjligheten att det under brukningsytans användning har förts upp sådant ma-
terial ur sänkan för att blandas in i brukningsytans aktiva lager. 

Materialinneslutningar II.
På några ställen kan konstateras att man har fyllt i sten i sänkor över vilka man 
senare ställt en stensträngsmur. Detta har vid grävning kunnat ses t ex vid Sö-
dra Långbetet väster om de civila skjutbanorna (Hörfors 1994). 

Eftersom detta sker när sänkans yta täcks av organiskt material, torde åtskilligt 
organiskt material ha blivit instängt under stenar i sänkans botten, material som 
med urskiljning borde kunna användas för C14-datering.
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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 subboeala tiden, alltså neolotisk tid - bronsålder, 
då det var genomsnittligt varmare och d:o mindre nederbörd. Den möjligheten 
anförs av Rutger Sernander i sitt arbete om Lina myr på Gotland (Sernander 
1939). Sernander skriver:

”Av intresse är att i laggzonationen har jordbruket försökt sig på att upptaga plockåkrar, 
nu återerövrade av den 
ursprungliga vegeta-
tionen, men som ge-
nom vissa drag, t. ex. 
rikedom på Trifolium 
pratense o.s.v., hän-
tydde på gammal hävd. 
Rudimentära diken har 
grävts, som efter vinter-
vattnets tillbakavikande 
hållit gläntorna torra för 
ett primitivt åkerbruk. 
Vackert ser man detta  
SO om Råå i lövän-
gens kant mot myren 
på härvarande flacka 
grus-sandmark.

  Men en viss möjlighet 
föreligger, att denna åk-
erbrukets framstöt mot 
myren ej enbart är re-
cent, utan att den haft en 
prehistorisk och krafti-
gare föregångare. Om 
man  på det nyss ut-
komna flygbladet Lina 
myr (fig. 9) granskar den 
ifrågavarande stranden 
litet väster om Trifolium 
pratense-ängen, skönjer 
man i i myren en egen-
domligt sönderstyckad 
struktur, genom vissa 
schatteringar i vegeta-
tionen även framskym-
tande för ögat då man 
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Fig 51. Flygfoto över Lina myr på Gotland. Här ses en 
mängd linjer över myren, breda och smala. Likheten 
med flygfoto över Tinnerö kärr är slående.

        Foto: Rikets Allmänna kartverk.



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 ten-
dens 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.”

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 up-
plysande bild är hans fig 43, här figur 51, där likheten med Tinnerökärret 
(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 ob-
serveras i Tinnerö kärr. Vi ser också att kanaler korsar utan att tillsynes alls bry 
sig om varandra, vilket är ytterligare en likhet med Tinnerö.

Sernanders datering är alltså yngre stenålder - bronsålder, om ens förhis-
toriska. 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 nästan hånas för att han för-
lade Fimbulvintern till ungefär gränsen mellan brons- och järnålder. Det skulle 
gynna arkeologin om man tog till sig Sernanders observationer och resone-
mang, istället för att diskutera det mindre intressanta ordet Fimbulvinter.
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Kastvall - vall av röjsten med keramik
I samband med tidigare nämnda undersökning vid brobank 308 år 1996, 
gjordes ingrepp i en vall av sten intill en bergsluttning. Vallen överlagrades av en 
stensträng inom systemet raä 258, fig 52.

Syftet var dels att hantera sönderkörning genom militär verksamhet, dels utreda 
vad som händer med stensträngen som kommer på skrå utför kullen och slutar 
vid gärdeskanten, från höger i fig 52.

Vallen bestod av relativt små stenar, främst i kastbart format. Stenarna var blan-
dade med jord och en del små kolbitar, som ej daterades. Dessutom hittades ett 
antal keramikbitar, varav de flesta bedömdes vara rabbad resp. slammad 
keramik från sen bronsålder. Även små bitar av kvarts- och chamottmagrat re-
ducerat gods från äldre järnålder förekom i främre/nedre delen av vallen. 
Keramiken var belägen ganska ytligt i stensamlingen. Till detta överlagrade ste-
narna från stensträngen själva vallens stenar. Till fyndbilden kan läggas kvart-
savslag och kvartskärna. (Franzén & Hörfors 1996).

I rapporten beskrivs att åtskilliga av stenarna var skärviga och eftersom 
stensamlingen även innehöll kol, gavs den beteckningen skärvstenshög. Dock är 
att märka, att stenarna sällan var sköra. Däremot uppvisar åtskilliga tecken på 
punktformigt våld, varav splittring följt. Därav kan vi tolka att stenarna har kas-
tats in mot berget och splittrats mot berget eller andra stenar. Kasten måste ha 
skett utifrån den brukade jorden intill. Vallen (”skärvstenshögen”) med dessa 
egenskaper bedömdes i rapporten vara ca 5 m, men långt senare kunde jag 
konstatera att den finns utmed hela denna moränkant där moränen är brant eller 
exponerar berg. Total längd är därför inte 5, utan ca 150 meter. Jag har givit fe-
nomenet benämningen kastvall just för att den tycks innehålla främst kastade 
stenar. Kastvall visar sig vara ett vanligt, men tidigare okänt, fenomen i Tinnerö-
området och såvitt jag vet är det även i övrigt okänt. Över en km kastvallar har 
hittats i området, men säkerligen finns mycket mer än så.
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Fig 52. Gräsbevuxen kastvall in mot berget, nordväst om raä 9. Schaktet  syns
vid pilen och ligger fortfarande öppet. Foto förf.



Vi kan då åtminstone säga att marken nedanför sluttningen har stenröjts med 
början i bronsålder, vilket är en uppseendeväckande information. Om vi des-
sutom överför tolkningen från detta undersökta exempel till övriga kastvallar, 
får vi en hänförande inblick i att det redan under bronsålder ordnades för ett 
omfattande åkerbruk. Därvid kan vi återknyta till sänkorna och konstatera att 
det på dessa ytor med täta jordar krävs vattenhantering för att nå säkrare skör-
dar. Kastvallarnas tämligen konsekventa rumsliga samhörighet med sänkor 
torde därmed kunna få rimlig förklaring, och att sänkorna nästan alltid kommer 
underst i stratigrafiska situationer pekar åt samma håll.
 
Mot bakgrund av att de brukningsytor som finns intill är indelade med sänkor  
och att kastvallen finns där sänkorna har skurits in i moränen, kan vi möjligen 
också göra den tolkningen att stenarna härrör från sänkornas inskärning i 
moränen. Det är därvid en bedömning att enbart jordmaterialet på plan mark 
kanske inte alltid innehållit så mycket sten att så stor kastvall har kunnat skapas, 
men detta kräver ytterligare undersökande möda.

Tolkningen är alltså att när sänkorna har formats, och/eller randlägena till leran 
har stenrensats, har de framkomna stenarna kastats upp mot bergkanten och 
några har splittrats. I samband med arbetet har keramik hanterats och sön-
derslagen keramik har hamnat bland stenarna. Keramikens höga läge bland ste-
narna kan indikera att den tillkommit under brukningstiden, när endast enstaka 
stenar kastats dit. 

Båda figurerna visar kastvallar intill berg. Dock finns sådana även på nedre 
moränsluttningar utan berg i dagen. Därvid tycks förutsättningen vara att 
moränsluttningen är brant, för att ytan nedanför ska innehålla tillräckligt mycket 
sten. Den vall som då bildas består även i dessa fall av kastbar sten, men med 
mindre inslag av skärvsten, eftersom färre stenar går sönder när de bara träffar 
sina kamrater. Kastvallar som observerats i sådana lägen brukar vara 3 - 4 me-
ter breda och ett par dm tjocka, och smälter vanligen in väl i den naturliga slutt-
ningens mark. Kastvallar är vanligen mycket svåra att se om man inte har erfar-
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Fig 53.   Kastvall intill berg och nära sänkor.      



enhet av att se dem. De är nästan alltid gräsbevuxna i öppen terräng eller kraf-
tigt mossbelupna i mörkare skog.

Sammanfattning
Skriften behandlar fossil åkermark i Tinnerö-området, riksintresse KE100, i 
Linköping. Titeln antyder ambitionen att hitta minst tusen åkerytor med 
tyngdpunkt i järnålder, men projektets avsikt förskjöts under arbetets gång till 
forskning om själva åkermarken, dess lokalisering och organisation, eftersom 
denna befanns icke stämma särskilt väl med tidigare arkeologisk syn.

Åkermark från stensträngarnas tid, vanligen äldre järnålder, visar sig i 
hög grad finnas på eller invid lermarker, vilket inte tidigare ansetts. 
Detta är ett starkt skäl till att man mera sällan hittar avgränsbara åkrar 
i samband med stensträngssystem. Även outvecklad metodik finns i den 
anledningen.

Skriften inleds med behandling av åkerfunktioners former i terrängen och hur 
dessa förändras under de årtusenden som odlingen pågått. Formerna förändras 
och åkrarna anpassas till dessa förändringar, såväl i planering av läge och or-
ganisation som genom formanpassning och/eller avveckling.

De metoder som använts för att nå de beskrivna resultaten presenteras kortfat-
tat, varefter kulturlandskapet linjära komponenter beskrivs mera fylligt. Där 
ingår stensträngar, sänkor och kastvallar, där de två senare är icke tidigare 
kända  komponenter i fornlandskapet. Hur dessa relaterar till varandra i sitt 
”ritan-de” av landskapet beskrivs. Ett par nya varianter av stensträngar be-
skrivs översiktligt, liksom översiktligt deras funktioner i det agrara landskapet. 
Dessa linjers relationer till åkermarken är givetvis därvid grundläggande och ges 
betydande utrymme i skrift och bild.´

Stensträngar är ju ett karaktärsgivande fenomen i området. Därtill har 
upptäckts stora system med linjära sänkor, dels breda sådana för vatten-
samling, dels smalare för vattenledning, vilket jag tolkar som system för 
hantering av den viktiga vattenresursen för odlingen. Omfattningen av 
dessa system är mycket stor.
Kastvallar är min egen benämning på vallar av röjsten, som ligger upp-
kastade mot berg eller branta moränsluttningar. Vid berg är stenarna 
ofta sönderslagna, dvs skärvsten, och har visat sig kunna innehålla 
daterbar keramik och kol.

Dessa nya upptäkter i landskapet kommer att tilldra sig kritik, Kritiska syn-
punkter, egna och andras, tas upp i samband med sänkor. 

Efter denna för läsaren förbetedande framställning, ges en rad beskrivningar 
och tillhörande resonemang kring verkliga situationer i Tinnerö-områdets agrara 
landskap, varav de flesta i områdets sydligare delar. Därvid hanteras åkermark 
på eller vid lermark, liksom blockparceller i högre lägen. Ett par hundra av de 
senare finns i beskrivande tabeller över egenskaper liksom i exempelkarteringar. 
Till de beskrivna fälten av bandparceller visas deras samband med stensträngar 
och även dessa beskrivningar stöds av exempelkarteringar. Sist i skriften finns 
några Appendix, där andra viktiga aspekter i ämnet behandlas.
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Åkrar i projektområdet
Det äldsta indirekta tecknet på odling finns i form av en slipad flintyxa från Ås-
mestagärdet på Tinnerö marker (muntlig uppgift Henry Bergehed, mars 2003). 
En trindyxa är funnen nära Rosenkälla enl. uppgift av Bengt Cnattingius. Flera 
”grönstensyxor” är funna på Åsmestad, enligt C F Nordenskiöld (1875). Med 
de tidigare beskrivna kastvallarna torde vi få en uppfattning om stor agrar ak-
tivitet under yngre bronsålder. Den agrara verksamheten därefter är omfattande 
men varierande i både tid och rum.

Ett av projektets framträdande resultat är att åkrar inte går att definiera som 
enskilda element. Det är följdaktligen inte möjligt att räkna ihop ett visst antal 
och inte möjligt att räkna alla i området. Åkrar inom samma markyta ändrar 
karaktär (antal, storlek, riktning, form) under användningstidens lopp, som kan 
vara flera tusen år. Ett alternativt angreppssätt vore kanske att räkna ihop den 
sammanlagda åkerarealen. Då finner man i detta område att varje markbit som 
har varit möjlig att odla också har odlats, någon gång, i någon omfattning. I 
detta område med så tätt bestånd av gårdar är detta inte något konstigt. Efter-
som detta inte ger någon bild av maranvändningen i olika tider, ger en sådan 
”totalmetod” ingen information av värde.

En åkertyp som i någon mån är räkningsbar är de blockåkrar som vanligen 
finns i höga sandiga lägen. De skiljer ut sig som ytor med betydligt mindre 
stenig mark än omgivningen och de stenar som ”fattas” ligger ofta synliga vid 
sidan om. Sådana åkrar har jag på några ställen gjort exempelkarteringar av 
och numrerat och tabellerat dess egenskaper. Kring boplatser har jag i tidigare 
arbeten (Franzén 2003) karterat ett par hundra åkerytor, utan minsta avsikt att 
vara fullständig. Inom dessa kartors områden har bedömts möjligheten att 
införa ytterligare ca 300 st, vilket vid praktisk kontroll visat sig vara en bety-
dande underskattning.

Det är också att märka att den vanliga meningen att åkrarna finns nära boplat-
sen inte har särskilt stor bäring i detta område. Det är möjligt att sådan närhet 
skulle framträda om man noga kunde skikta de olika boplatserna i tiden, men 
som projektion i nutid finns ingen sådan överensstämmelse. Därför är det natur-
ligtvis inte alldeles lätt att hänföra vissa åkrar till vissa boplatser, utom då up-
penbara kronologiska skillnader framträder. Dessutom torde åkrars tillhörighe-
ter till boplatser variera över tid, vilket tills vidare gör saken omöjlig.

Projektet var, som tidigare nämnts, till en början inriktat på att räkna ihop 
blockparcellerna. Eftersom det visade sig finnas både intressantare och viktigare 
saker att utreda i området, övergick arbetet till forskning kring tidigare okända 
ting och samband. Detta var främst odlingens klara anknytning till lera under 
förhistorisk tid, vilket den traditionella arkeologin inte fullt ut erkänt, men som 
nu fått ett gott underlag, åtminstone som utgångspunkt för ytterligare 
forskning. I dessa sammanhang har jag dokumenterat ett antal lokaler med sän-
kor, diken, stensträngar och deras organisatoriska samband. Flera visas, be-
skrivs och förklaras tillsammans med närliggande blockparceller, vilka de or-
ganisatoriskt hör samman med.
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Fig 54. Karta över projektområdet med anvisningar om åkermark med olika 
egenskaper och relationer till gårdarna. Observera att åtskillnaden mellan lätta 
jordar, dvs grovkornigare markmaterial, och fint sediment, är diffus och övergår 
steglöst i varandra. Inte heller behöver ett åkerområde, t.ex Smestad storäng, ha 
varit odlat i hela sin yta någon enda gång i historien, utan tvärtom har endast 
mindre delar av den totala åkermarken varit odlad samtidigt. Detta skiljer sig från 
nutida åkrar med konstgödningsbruk.
Mellan skjutbanorna B och C har den bortglömda Härsslätten lagts in. 



På kartan, fig 54, har jag översiktligt angivit åkrar på moränkullar, liksom rela-
tivt låga lägen där åkerindelningar med bedömd hög ålder finns bevarade. Ett 
antal lokaler finns alltså karterade och beskrivna, medan ett större antal finns 
som enbart översiktlig verbal beskrivning och bedömning i klump.

Inför presentationen av olika lokaler blir frågan i vilken ordning de bör framläg-
gas. Jag har valt att börja med det som verkar äldst och sedan det som verkar 
allt yngre. Detta är inte entydigt och innehåller en del problem. Ändå fram-
träder en viss ordning på så vis att saker blir mer och mer komplexa, men med 
mer och mer konkretion i komplexiteten. Jag uppfattar det som att den samlade 
kunskapen och de tekniska möjligheterna ökar, varvid större precision i jordens 
hantering blir möjlig.

Exemplifieringen av detta kan ske genom t.ex sänkornas förändrade utseende 
under tidens lopp, som jag uppfattar den saken. Då menas att allt smalare sän-
kor anläggs, inte att befintliga sänkors bredd förändras. Grunderna för denna 
utseendekronologi ligger i ett omfattande och tidsödande pussel med ”begrun-
dade observationer” inom området och på andra ställen. Pusselbitarna är då 
t.ex markmaterial, sänkors utseende och placering i terrängen, olika typer av 
stensträngar och deras stratigrafi mot olika sänkor och andra företeelser. Mitt 
jordborr har gjort tusentals hål i marken för att få material för pusslet.

Fig 55. Kronologisk schematik över bandparcellers utveckling. Entydigheten i 
schemat är något större än verkligheten mäktar visa, bl.a pga geologins egna 
former.
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I det följande ska visas ett antal lokaler med olika moderna former enligt ovan. 
Rimligtvis har man mycket sällan har gjort om gamla former, t.ex breda sänkor, 
till modernare former. Istället tycks de föråldrade formerna i övervägande grad 
vara övergivna, varvid tillhörande hägnadsorganisation också överges eller görs 
om. I några fall kan ändå konstateras att gamla sänkor lagts igen för nyare sätt 
att forma parceller. Mycket vanligt är dock att det finns en och annan bredare 
sänka i system av smalare eller diken, vilket kan sägas ingå i entydigheten.

Sveden I

Studierna börjar vid Sveden I 
och här finns sänkor och sten-
strängar. Det var här mina 
äventyr kring sänkor började. 
Platsen ger ett mycket 
märkligt intryck, fig 57. Två 
stora sänkor fångar blicken, 
liksom stora stenblock som 
delvis är placerade i funktion 
med sänkorna. Sänkorna är 
de bredaste i Tinnerö-området 
(10 m) och finns angivna som 

två pa- rallella kärr på orien-
teringskartan. 

Avloppen från dessa stora sänkor går åt var sitt håll och deras vatten möts först 
i Tinnerö kärr. Brukningsytan mellan dessa två sänkor är plan och inbjudande. 
Dess nordöstra ände är något inröjd i moränen, medan motsatta änden övergår 
relativt plötsligt i stenig mark. Den sydöstra sänkan kopplar i norra änden till ett 
stenblock, till vilket en stensträng är kopplad. Stensträngen är synbarligen för 
liten för att ha varit hägnande. I motsatt ände övergår sänkan i en smalare 
sänka som tycks vara fylld med sten ända fram till en körväg där sänkan kor-
sar, men då utan sten. En stensträng ansluter där och den kopplar vidare som 
kartan visar.

Den andra stora sänkan har ett stenblock i den sydvästra änden och från 
blocket går en knappt synlig stensträng. Blocket ligger lite åt sidan och en kanal 
går fram till sänkan, se fig 45. I motsatta änden synes sänkan vara fylld med 
sten ett stycke, utmed vilket en sträng av block avgränsar brukningsytan intill, 
fig 44. Sänkorna är således kopplade ungefär likadant till omgivningen, men 
omvänt i riktningarna.

I väster rinner avloppet ner till ändarna av en serie sänkor och vidare ner mot 
ytterligare en sänklokal, som blivit åker till torpet Sveden. I norr på kartan finns 
dessutom angivet några relativt normala blockparceller.

Den ring som syns t.v. är foten av en kulle, som är påfallande rund. Det syns 
ingenting särskilt med kullen och det är nog bara en moränkulle. Men i denna 
märkliga miljö vet man ju aldrig...

Alltihop detta ligger i en högt belägen dalgång mellan berg och i den sydöstra 
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Fig 56. Lokalerna Sveden I, II och E7.



änden av dalen tväras den av en rejäl sänka som delvis, återigen, är fylld med 
stenar och block. I dalen i övrigt finns tvärgående sänkor, de flesta orgelbundna. 
På dalens kanter går stensträngar fram, men de är svåra att se i den röriga 
terrängen.

I kartans hörn uppe t.v. ligger en kastvall mot berget. Den har gott om större 
stenar också, men de flesta tycks vara rätt små.
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Fig 57. Sveden-lokalen med sitt gytter av svårförklarliga företeelser. Främst
har vi här sänkor, varav två stora, och stensträngar. 



Det var, som sagt, här som mina första medvetna intryck av sänkor kom till, 
kanske för att den är lite extrem och förblev så. Jag kan inte helt förklara vad 
som varit på gång här. Att peka på odling verkar förenklat, men det kan vara 
så att de två stora sänkorna var till för odling högt upp, men att vattentillflödet 
var så stort att lagringsbehovet krävde stora sänkor. Via kanalerna neråt i slutt-
ningarna kunde därvid ytterligare åkrar betjänas med vatten, särskilt åkrarna åt 
nordväst, där även en del av det som långt senare blev torpet Svedens södra 
åkrar, kunde bevattnas. Resonemanget ska ses som en skiss för vidare tankar.

Sveden II och E7 är två lokaler med relativt många breda sänkor, men som 
inte jag inte hunnit kartera, se lägeskartan, fig 56. 

Sveden II ligger ca 350 meter NNO om Sveden I, i en fuktig, delvis kärrig, 
dalgång med mycket björk mitt i barrskogen. Där störs systemet av omfattande 
dräneringsdiken, men uppkastet från dikena har i viss mån dämt vatten i 
sänkorna så att de har överlevt och är väl synliga för ett vant öga. 

E7 ligger i dalen ca 450 m söder om Tinnerö i granskog mellan två berg. Plat-
sen delas från Hammarhagen i väster genom vägen Tinnerö - Torrberga, men 
är samma, delvis lite sumpiga skog. En riktigt stor och fin sänka går öst-västligt 
i södra kanten av skogen och den har en fördämning i sin östra ände. En gam-
mal ek står därinvid bland granarna och ett modernt dike är grävt i sänkans 
igenslamning. Längre åt öster går flera sänkor tvärs dalens längdriktning, un-
gefär. Stensträngen som passerar tvärs över dalen passerar också över en 
sänka, trots att även strängen av sträckning och beteende att döma bör vara av 
en relativt gammalt datum.

Dessa lokaler med breda sänkor kännetecknas av att bara enstaka är riktigt 
breda och att lokalerna där de breda finns också är ganska ovanliga. Man kan 
generellt säga att ju smalare sänkor desto fler platser. När sänkorna är diken 
uppstår problemet att skilja dem från sentida formstrukturer, samtidigt som 
arealerna blir sammanhängande, dvs inte längre platser.
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Mellangärdet

Mellangärdet är en ca 100 x 50 m 
stor terrängsituation mellan två sten-
strängsrika moränkullar (därav det 
påhittade namnet), strax norr om Ro-
senkällasjön. Den relativt plana ler-
marksytan var en av de första platser 
jag fann samband mellan stensträngar 
och strukturer på lera. 

Situationen är att det tvärs över detta 
lilla gärde går svaga försänkta linjer, 
som liknar igenväxta diken. Jag har 
besökt platsen väldigt många gånger 
och sett dessa linjer under många 
olika förhållanden. Denna struktur på 
lera med synbarligt samband med 
stensträngar är vanlig i omgivnin-
garna, men denna plats, som jag kal-
lar Mellangärdet, är koncentrerad 
och har sammanhållna företeelser 
som samverkar.
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Fig 58. Mellangärdets befintlighet i 
landskapet, vid pilen. Platsen nås 
lätt till fots via betesmarkerna i norr.      
Skala 1:15 000.

Fig 59. Snitt uppmätt tvärs en stensträng och två försänkta linjer på Mellangär-
det. Observera kombinationen av olika skalor. Mellangärdet till höger begrän-
sas här av en stensträng, som är parallell med de gamla dikena. Denna sten-
sträng är kopplad till övriga stensträngssystem i söder, se fig 60, nedan. Lägg 
märke till att marknivån inne på Mellangärdet är högre än omgivningen t.v., där 
nivån sjunker ytterligare en bit bort.

Snitt A-A, Mellangärdet, Tinnerö



I fig 60 ses gärdet genomkorsat av linjer som markerar till stor del igenplattade 
diken av hypotetiskt förhistoriskt ursprung. Längst i väster avslutas denna 
dikesförande yta med en jordfylld stensträng, med någon decimeter nivåskillnad 
över sig, där Mellangärdet är den höga nivån. Stensträngen har aldrig varit mur 
och har ingen fortsättning åt norr, vilket stödjer tanken om att den endast ingått 
i åkerorganisationen. Ungefär vid mitten av det karterade dikesbeståndet finns 
en tydlig terrassering till en lägre nivå i SO. Parcellen närmast på terrassen är 
något välvd. Terrasskanten sammanfaller linjärt med ena kanten av den fossila 
åkern vid E.

Det tål påpekas att alla de talrika lerytorna i Mellangärdets omgivningar har 
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Fig 60. Kartering av Mellangärdet med omgivande terräng. Den norra 
moränkullen är karterad 1989 och finns i mera fullständig utsträckning i 
boken ”Järntida gårdar i eklandskap (Franzén 2003), i samband med bo-
plats E9.
Linjen A-A visar läget för den uppmätta markprofilen i fig 59. 

B

B
C

D

E



liknande fenomen, t.ex E9, dvs det är inget specialfall som här behandlas. På 
flygfoto (Karta, www.linkoping.se) syns många linjer mellan de olika kullarna i 
omgivningen.

Kring kanterna på det plana gärdet finns talrikt med röjningssten, ofta kring 
fasta stenblock. De gamla dikena, markerade av linjer, slutar i NO där markma-
terialet börjar domineras av sand och mo, dvs svallsediment. Även dessa är giv-
etvis i hög grad odlingsbara och vid E syns tydligt en yta som i sina be-
gränsningar  framhäver odling. Även yta D i söder visar hög sand och mohalt 
och har betydande anhopningar av röjningssten omkring sig.

Vid B går en stensträng, vid C bevarad som mur med två varv sten på varan-
dra. I den sydöstra delen delar strängen upp sig i två och det är min tolkning att 
den norra parten är en yngre ditsatt mur som har en koppling till ett stort sten-
block. Som de flesta enkelt blockanslutna strängarna, har den knappast kunnat 
hägna, utan torde vara en markör för åkerorganisationen. Den större väl-
bevarade muren är klart hägnande. Till samma block är ansluten ett av de 
gamla dikena, också en vanlig företeelse. Tyvärr söndrades denna förut så tyd-
liga situation av skogsmaskiner vid avverkningen 1996. 

Vid det nedre B:et är ytan terrasserad med en tydlig kant, av någon anledning. 
Båda de upphöjda ytorna B innehåller stora mängder röjsten av främst mindre, 
kastbara, storlekar. Många av röjstenarna är skärviga, men inte sköra. De har 
sannolikt kastats utifrån gärdet och slagits sönder mot andra stenar. Det senare 
syns särskilt väl invid blocket i väster, där det ligger mycket skärvsten i dagen. 
Formationerna B ska alltså ses som kastvallar.

I kartbilden finns även inritad en fyrkantig grav, raä 3, byggd kring ett större 
stenblock. Dateringen kan vara tidigaste järnålder eller sen bronsålder.

Samband
Vilka samband finns mellan de gamla dikena, dvs parcelleringen, och klart för-
historiska spår i terrängen, dvs hur vågar jag påstå att dikena är förhistoriska? 
Vad som omedelbart fångar intresset är parallelliteten mellan stensträngen och 
de närmaste dikena. Intressant är även det faktum att den leriga ytan har en 
omedelbar omgivning av stora mängder forntida spår.

Ansamlingarna av röjsten i den nordöstra kanten, bl.a kring diverse stenblock, 
innehåller främst något större stenar, dvs av icke kastbar storlek, vilket också är 
att förvänta, eftersom moränen här är strax under markytan. Därifrån sluttar 
hela ytan något lite ner mot SV, vilket gör att lerlagret där nere är tjockare och 
de eventuella röjningsstenarna mindre till storlek, dvs kastbara. Och där ligger 
de sönderslagna stenarna i drivor upp mot berget. Röjstenen vid gärdets 
sydvästra sida kan inte ha annat ursprung än Mellangärdet självt.

Annars kan man likna min bevisföring med nätverk, där olika platser i Tinnerö-
området tillsammans ger starka indicier för datering av diken och andra 
försänkta linjärer till förhistorisk tid. Och där varje enskilt delområde tillför en 
eller flera starka eller säkra samband. En av de från annat håll tillförda samband 
är att kastvallarna på åtminstone ett ställe har visat sig innehålla keramik från 
bronsålder och äldre järnålder.
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Norra Långbetet

En långsmal, 700 meter lång, betesmark som 
sträcker sig från  skjutbanan vid Tinnerö upp till 
Kärleksstigen vid gränsen mot Åsmestad, har 
kallats Långbetet (muntlig uppgift framlidne 
Ingvar Bergehed) fig 61. Den norra delen av 
detta delområde ligger inklämt mellan Villbacken 
i väster och Vattenåkarebacken i öster. 

    Arkeologisk situation i utgångsläget är att det i 
Norra Långbetets södra del ligger två boplatser 
på ömse sidor om dalen, L7 och M8 (Franzén 
2003). I omgivningen finns en mängd stensträn-
gar i systemen raä 234 och 237, varav en del 
har direkta samband med formstrukturer nere 
på Långbetet. På moränen i öster ligger den lilla 
gravsamlingen raä 307 och längre upp i 
krönläge raä 19, som är en samling små gravar 
kring en stor.  I hela den kullen finns ett stort 
antal åkerparceller av blocktyp, ofta något 
skålade. 

Redan under 1980-talet intresserade jag mig för 
de strukturer från odling som finns på Långbe-
tets norra del. Det tydligaste såg nytt ut, men att 
dessa överlagrar äldre spår syns tydligt under 
vissa omständigheter. År 1994 ledde jag en un-
dersökning av en delvis stensatt brobank 

tvärsöver Långbetet. Den har direkt koppling till stensträngar och var byggd på 
en begränsningsvall till fossila åkrar åt norr. I det sammanhanget fanns an-
ledning att noggrannt studera omgivningarna. Via flera omgångar karteringar i 
skala 1:1000 har sedan dess lagts ett bra underlag för bedömningar. Eftersom 
lämningarna är av flera slag som inte tidigare observerats, har det tagit lång tid 
att skapa en dokumentation och förståelse till grund för det som nedan skulle 
presenteras.

Ändå skulle - för säkerhets vinnande - ytterligare mätningar och observationer 
behöva utföras. I skrivande stund faller snö och tjälen har inte gått ur marken. 
Redovisningsdatum för projektet är inom ett fåtal dagar och istället för att risk-
era förhastade slutsatser i brist på säkert fältmaterial, låter jag Norra Långbetet 
vila till senare och jag ber att få återkomma.

Norra Långbetet är vad man kunde kalla nyckelarkeotop.
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Fig 61. Långbetet, norra och 
södra delarna. På kartan 
finns inte den 1994 byggda 
bandvagnsväg som passerar 
längs hela detta delområde.



Södra Lågbetet

Långbetet har presenterats tidigare under rubriken Norra Långbetet. Här be-
skrivs södra delen, som ligger längs de civila skjutbanorna, från älgskyttet och 
söderut. 

Över detta smala gärde, som man skulle ta för givet vara odlat i sen tid, går två 
stensträngar helt ostört, raä 236 i söder och 237 lite norrom, se fig 63. Det är 
något märkligt att dessa finns kvar här på den moiga leran, men givetvis är de 
båda rejält nersjunkna i marken.

År 1994 upptogs schakt över strängarna i de lägen som skulle beröras av väg-
bygge för bandvagnar. Arbetet leddes av Olle Hörfors, ÖLM. Schaktet i 236 
gjordes 5 meter långt längs strängen, för att få en uppfattning om den före detta 
murens konstruktion. Med stor förvåning kunde konstateras en besynnerligt 
stor mängd stenar, långt mera än vad som går åt för en mur, se fig 62.

Jag fick själv uppdraget att analysera 
situationen och kunde konstatera att 
stensträngen var helt normal i sin 
stenmängd ca 15 m därifrån.

Annorlunda var det med 237 ett 
stycke bort. Där var stenmängden i 
stort sett normal, trots att strängen 
såg likadan ut ovan mark. Ändå, när 
grävmaskinen skulle bygga band-
vagnsvägen och grävde på ett annat 
ställe 20 m bort, så var där samma 
enorma mängd stenar som i schaktet 
i 236.

Först år 2000 tror jag mig ha löst 
problemet i och med kartering av 
denna mark. Detta år var sommaren 
regnig och marken blev mättad med 
vatten. Då for jag ut för att kartera 
möjliga odlingsspår på detta fält, 
eftersom ytterst små försjunkningar i 
marken var breddfulla med vatten 
och relativt väl synliga och fram-
förallt ljudliga när det plaskade om 
stövlarna. Resultatet blev kartan fig 
63.

Vad jag kunde konstatera var att yt-
terst svaga rester av dikesliknande 

sänkor delade marken i bandparceller tvärs avrinningsriktningen. Eftersom 
schaktet 236 ligger öppet, kunde jag även se att en sådan sänka gick rakt in i 
hörnet av schaktet. Nere vid 237 gick på samma sätt en sänka in under sten-
strängen där bandvagnsvägen byggdes. Lösningen på stenproblemet var då 
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Fig 62. Olle Hörfors och Håkan Svensson 
putsar fram raä 236 för fotografering. I ur-
sprungsmarken bakom ses bara ett fåtal 
stenar sticka upp i gräset.   Foto förf.



rimligen att man före bygget av murarna 
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Fig 63. Sänkorna tvärs över Södra Långbetet ritade som smala linjer. De båda 
schakten är markerade, liksom stensträngarna.



hade fått fylla de gamla mjuka sänkorna med sten för att få hållfast underlag för 
muren. Lösningen passade väl för båda strängarna och resonemanget har blivit 
grunden för en av de möjliga dateringsmetoderna i framtiden, särskilt för sten-
strängar.

Detta är bl.a denna lokals samband mellan sänkor och stensträngar och ger en 
funktionell stratigrafi mellan företeelserna, så att sänkorna visar sig vara äldre än 
stensträngarna. Man kan tillägga att denna sträng 237 troligen är från en relativt 
sent byggd mur, eftersom den passerar över åtskillig åkermark på sin långa väg. 
På kartan SLB ses även att sänkan nr 7 nerifrån går under vägen åt öster och 
in mot stensträngen. Faktum är att stensträngen tycks överlagra sänkans ände 
här, vilket styrker tendensen ytterligare.

Svartvitt flygfoto styrker bilden av sänkorna. Man kan på fotot se svagt mörk-
are linjer tvärs sluttningen, så som karterat. När sänkorna är som kortast ses de 
i en något annan vinkel än den uppmätta, men med de svaga tecken som fanns 
att kartera, var riktningen kanske det svåraste. Jag kan således ha syftat lite fel. 
Sänkorna i norr är längre och där stämmer inmätningen perfekt mot fotot. De 
två sänkornas förhållanden till de överlagrande stensträngarna stöds också av 
fotot, i den mån fotot säger någonting alls.

Det kan tilläggas att skälet till att bandvagnsvägen byggdes i en annan sträckn-
ing än schakten planerades för, var att jag själv anvisade grävmaskinisten om 
detta och ingen var där och sade emot. Saken diskuterades och sågs som ön-
skvärd redan under undersökningen och var därmed antikvariskt förankrad. 
Därmed sparades lämningarna och kulturmiljön på det bästa sätt som verklighe-
ten ställde till buds.
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Härsslätten. 

Vid Åsmestads gräns mot Djurgården ligger Hälgsslätten, eller som C F Nor-
denskiöld säger, Härsslätten. Den är idag dold och bortglömd genom skjutba-
norna och de granplanterade markerna däremellan. 

Det finns ett antal intressanta observationer att göra i dessa marker. Se t.ex fig 
Härs, där jag har jämfört dess karta år 1856 med en nutida flygbild (Linköpings 
karta), som jag delvis kontrasterat hårt. Där framträder dels sockengränsen 
Linköping-Slaka, dels en tegindelning, som är tydligast på Åsmestadsidan, men 
samma indelning syns även norr därom på Djurgårdssidan. 

Sockengränsen är från tidigt 1600-tal då Djurgården vidgades något söderut på 
Åsmestads bekostnad. Gränsen finns angiven på Åsmestad 1768 och den än-
drades inte vid laga skifte, enl karta 1856. Det är att märka att Härsslätten är 
äng 1768, men skiftad på olika brukare, på samma sätt som Nyängen. Den var 
således inte åkermark då, men kan mycket väl ha odlats delvis ibland, vilket 
också antyds i kartan 1768.

Det vi ser tydligt på kartan är således tegindelning och sockengräns 
(sockendiket). Av vad som kan utläsas på Djurgårdens kartor, har den gårdens 
del av Härsslätten inte odlats annat än mycket sent, och vi kan se på flygbilden 
att plöjningen senast skedde tvärs den gamla tegindelningen, som därvid försva-
gats. Vi kan även se att den militära verksamheten har tvingats lägga i material i 
de gamla tegdelningarna på Djurgårdssidan, för att få det jämnt, men inte på 
Åsmestadsidan. Det kan tyda på att tegarna ursprungligen var kraftigt välvda, 
men att Åsmestads del planades ut under 1800-talets odling.

På den gamla Åsmestadkartan är ängens skiften i en viss riktning, ungefär NO. 
Detta är samma riktning som åkertegarna får under 1800-talet. Det kan förkla-
ras med att det redan var skiftat så, men det finns ytterligare en story:

Tegarna på Djurgårdssidan slutade av förklarliga skäl att brukas i tidigt 1600-tal, 
eller troligen ännu tidigare, liksom hela Härsslätten. En dylik tegindelning och 
åkerform uppstår inte heller plötsligt utan måste ha varit inarbetad en gång i 
tiden. 

Vi kan notera att det finns en boplats S5.4 invid Härsslätten och en S5.3 ett litet 
stycke åt väster. Båda boplatserna är stora i sina fysiska spår. S5.4 i kanten av 
slätten har en 30 m stor terrass (Franzén 2003:100), men för sin storlek mycket 
lite åkermark uppe på kullen åt väster. Den präktiga fägatan, som använts åt-
minstone av grannen S5.3, är en fägata som har Härsslätten som inmark på ös-
tra sidan. Fätratten till fägatan öppnar sig vid R6 och den ena armen går rakt in 
i vallen till skjutbana C. Därefter vidare åt ungefär NO. Det är således uppen-
bart att Härsslätten var inmark - dvs åtminstone delvis uppodlad - redan under 
den äldre järnåldern. 

Allt förhistoriskt på denna sida av Åsmestad är äldre järnålder eller äldre. Det 
finns kanske en yngre boplats vid raä 96, min indikation P6, men det är lite 
långsökt att den skulle odla Härsslätten, eftersom den - om den fanns - låg på en 
udde i en stor presumptiv odlingsmark, Kramsängen
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Byn Åsmestad har både yngre och äldre gravfält i sin närhet. Om vi gör stan-
dardtolkningen att byn tillkom i yngre järnålder, så blir byn liggande på en ö i 
utmärkt åkerjord i stora arealer. De gamla gårdarna från äldre järnålder avveck-
las. Härsslätten blir synnerligen avsides och den har troligen inte odlats därefter 
under järnåldern och den är inte angiven som odlad igen förrän under 1800-
talet.

Jag antyder således att tegindelningen kan ha sitt ursprung i äldre järnålder. Nå, 
men gjorde man så fina och noggrannt indelade åkersystem under den äldre 
järnålder? Ja, det gjorde man. Åtskilliga tecken på sådant har framkommit i 
detta projekt. Kruxet med den gamla synen på detta är att man har tittat uppe 
på moränmarken, där det inte går att göra åkersystem särskilt välordnade. Men 
i romersk järnålders början överges dessa högt belägna åkrar till fördel för ne-
dre sluttningar och ut på lera. Det torde vara resultat av detta som vi kan se på 
Härsslätten, men som under 1800-talet åter uppodlas åtminstone delvis enligt de 
gamla indelningarna.

Härsslätten kommer inom en nära framtid att bebyggas med hus när staden ex-
panderar. Troligen kommer ingen att reflektera över dessa åkersystem, efter-
som de kommer att avfärdas som 1800-tal. Det ser man ju på kartan, ju...
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Fig Härs. Kombinationen av gamla kartor  och flygfoto kan ge mycket vär-
defull information. Bilden visar Härslätten (Hälgslätten) på Åsmestad (1856), 
där nu skjutbanorna delvis ligger. På den välansade skjutbanan B kan man 
se den gamla tegindelningen om man skärper kontrasten i bilden. Sten-
strängar visar att slätten var inmark redan under äldre järnålder. 



Den fossila odlingslokalen K10

Det konstiga namnet på denna lokal kom-
mer av gårdsbeteckningen K10 (Franzén 
2003:66), som uppenbarligen är den gård 
som har hanterat marken häromkring under 
den äldre järnåldern. Marken är relativt plan, 
men i väster delvis något sluttande ner mot 
Dalkärret. Planheten gör att lera har sedi-
menterat över stora ytor, men inlagringar av 
moränfraktioner gör sig ständigt påmind 
kring de talrika bergknallarna i området. 
Stensträngar finns i betydande mängd, lik-
som rester av ett äldre hägnadssystem, som 
tydligen fallit ur bruk vid införandet av 
nyare strukturer. Stenstränssystemet heter 

raä 233 och omfattar drygt 2 km längd, varav åtskilligt finns utanför kartan fig 
K10.

Det var i detta område jag började dokumentera stensträngar för 23 år sedan 
och redan då såg jag strukturer i marken som jag tolkade som spår av åker-
bruk. I vissa delar finns tyvärr så mycket av militära hjulspår att det var svårt 
att få något reellt att sätta dit på kartan. 
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Fig K10.2. Flygfoto över en del av lokalen K10 med stensträngar inlagda 
med vitt. I den  kontrasterade ovalen syns den korsande åkerstrukturen 
något om man bortser från hjulspåren från 1996.                                                                            

Förf. bearb. av Linköpings karta.

Fig k10. Läget för lokalen K10.



99



På flygfotot, fig K10, har stensträngarna lagts in med vita linjer. Karteringen är 
av så hög precision att linjerna skymmer de annars synliga stensträngarna. I bil-
den finns även hjulspår av fordon från avverkningen 1996. Till höger i bild ses 
den sexkantiga graven raä 22. I bilden är en oval yta kontrasterad, varvid 
mycket intressanta mönster framträder. Vid karteringen sågs en mängd linjer, 
främst vinkelrätt mot stensträngen, varav ett antal som liknade ganska smala 
sänkor karterades. Det syntes även linjer längsmed stensträngen, vilket gjorde 
mig förbryllad. Det var helt klart att det inte var hjulspår, även om dessa är 
många. Avstånden mellan dessa linjer var för stort för att vara hjulspår, 3 - 3,5 
m, men så litet att jag inte kände igen dem som sänkor.

På kartan har min förvirring tagit sig uttryck i ett tomrum just här, men 
verkligheten är motsatsen. På fotot K10.2 kan vi se en mängd mörka och lju-
sare linjer dels parallellt med stensträngen, dels vinkelrätt. Det var de senare 
som tycktes vara tydligast vid karteringen och tre säkra kunde ritas in. På fotot 
K10snö från platsen, kan man se tvärgående strukturer som liknar sänkor

Det har vid noggrann besiktning konstaterats att den långa stensträngen från 
NV och avvinklingen åt SV är byggda i ett skede, varefter fortsättningen åt SO 
är tillkommen. Äldre än dessa är alla övriga och med flygfotots hjälp kan vi se 
att de gamla stensträngsmurarna har haft en fortsatt linjär struktur i form av 
sänkor åt SV. Övrig eventuell fortsättning är dock okänd.

En intressant observation är att odlingsspåren, inklusive en del ändar av sänkor, 
finns utanför den långa stensträngen, men inga av de med strängen parallella 
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Fig K10snö. Regn är bra för smökontrast, men inte för fotografen. Denna reg-
niga dag kunde den nordsydliga odlingsstrukturen (tvärs i bild) ses och foto-
graferas. Bilden är från samma plats som fig K10.2 visar. I förgrunden spår 
av lätt bandvagn och ekarna är mycket färre idag, tyvärr.  Foto förf.



spåren. Stensträngen åt SV går uppe på vattendelaren just här och på östra si-
dan finns oformliga och sönderkörda bredare sänkor, som enligt tidigare 
resonemang är äldre än de smalare. 

Där den sistnämnda strängen passerar en gammal sänka, ser det ut som att man 
har tagit material bredvid sänkan för att bygga underlag för muren. Strängens 
vidare öden åt SV går via en situation Cd (fig Stränk) ner till gården K10 
(Franzén 2003:66).

Kring situationen Cd finns en rad sänkor, som inte har någon korsande struk-
tur. Åt öster finns ett smärre antal sänkor som är sönderkörda, men har tolkats 
som på kartan. Åt väster från strängen finns ett svårtytt system av sänkor. Efter 
många besök med karteringsambitioner, visade det sig att det fanns två olika 
men liknande riktningar för dessa smala sänkor. Riktningarna är så lika att det 
bör ha gått lång tid mellan markformningarna och att de gamla inte sågs när de 
nya gjordes. Sänkorna är närmast diken och ritade som linjer för att öka tyd-
ligheten.

Även ännu längre ner i sluttningen mot kärret finns sänkor av olika riktningar 
blandade. Här är sänkorna bredare än diken och de långa sänkorna tycks ha 
haft vattensamlande funktion, medan de korta mera är parcellgränser. De korta 
tycks även ha ett samband med den bygelsträng som är knuten till berget i 
norr. Strax norr om denna bergkam finns ett par blockparceller i mera upphöjt 
läge än sänkorna. Kartbilden innehåller 8 st sådana åkrar.

Mycket mera kan sägas om denna lokal K10, men översiktligt kan vi tolka att 
man under romersk järnålder har gjort en nyorganisation av hägnaderna med 
avsikt att hägna av den stora areal som innehåller odlingsmarken. Därvid offras 
något lite gammal odlingsmark i utkanterna. Betesmarken blir väl definierad 
norr om den nya muren och en väg ordnas på betessidan av den och denna väg 
blir givetvis även en intern fägata. 

Lokalen innehåller åtskillig recent röjsten, med stenar som är av ”stensträngs-
storlek” och säkert har stensträngar gått förlorade här. Dessutom har strukturer 
förstörts vid övergången till den nya organisationen, och här finns en delikat 
uppgift att finns dessa åter. Det är helt uppenbart att de nyare och väl 
igenkända stensträngarna bara är översidan av isflaket och att mycket ytterli-
gare och äldre finns att finna här och i övriga området. Till problembilden hör 
ju också om huruvida kärret var uppodlat eller övergivet som odlingsmark i 
den nya situationen. Själv lutar jag åt att kärret i den nya organisationen bara 
var slåttermark och för opålitlig som odlingsmark med de fyra bäckar som ans-
luter.

Ytterligare frågor som kan ställas till denna lokal är om t.ex den antydan om 
flyttning av gården något åt öster vid omläggningen, verkligen ägde rum och i 
vilken takt. Frökärret som ligger i grannskapet åt sydost, hur såg det ut? Be-
traktar vi den gamla forsnacken i bäcken, får man intrycket att Frökärret måste 
ha varit en betydande liten sjö. Dess flacka sidor gör att små variationer i vat-
tenstånd har haft stor inverkan på arealomfattningen. Bäcken som strömmar till 
har ett betydande upptagningsområde, men dess lopp torde under forntiden 
vara till stor del en lång våtmark med stor tröghet och utjämningseffekt
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Att jag funderar över detta beror på att det måste ha varit avgörande för 
användningen och organisationen av de ytor som finns åt öster i kartbilden 
K10, där det har odlats i sen tid. En gammal vägsträckning går från ungefär 
torpet Ängesund till gården K10 och då i en stor båge på behörigt avstånd från 
Frökärret. På flygfoto kan ses svagt att gamla nordsydliga tegindelningar på 
gärdet väster om Fröberget går ner till den vägen. Samtidigt finns en östvästlig 
indelning  av bandparceller på ytan åt väster mot K10, vilket antyds allra längst 
ner t.h. på kartan. Den indelningen är helt parallell med nutida vägen och syns 
bra i verkligheten pga att den har varit långvarig. Vissa spår av denna indelning 
ses även utanför landdiket i väster.

Dessa nämnda riktningar överlagras sedan av en nordsydlig struktur som blir 
parallell över hela ytan norr om nutida vägen. Dessa indelningar är svåra att se 
på marken eftersom de är yngre och har åstadkommit begränsad formförän-
dring på marken. Dock har de god skärpa och ses därför väl på flygfoto. När 
den indelningen kommer till är den gamla vägen ur drift och ersatt med den 
mutida. I samband med gränsjustering kring 1850 kom den nya gårdsgränsen 
till Smestad att skära av denna struktur.

Ur detta kan man utläsa att den nutida vägens sträckning har styrts av den 
gammla åkerindelningen, inte tvärtom, liksom att den vägen tillkom ett gott 
stycke före 1850. Söder om vägen finns också en nordsydlig tegindelning, men 
den stämmer inte dikesmässigt med den nyss nämnda norr om vägen, utan 
torde ha tillkommit efter densamma. Vi kan dra slutsatsen att den nutida vägen 
drogs på den sydligaste av de östvästliga bandparcellerna och att det troligen 
fram till dess har varit slåttermark i övrigt ner mot Frökärret. Det är rimligt att 
bäcken från Frökärret i detta sammanhang har fördjupats och att översvämning 
av väg eller åkrar därmed inte längre är aktuell.

Under förhistorisk tid bör dessa marker vara slåtterängar. åtminstone neråt 
Frökärret, liksom kanske i själva kärret när tillfälle gavs. Därmed är detta skyd-
dad mark vilket stämmer med fägatan från K10 söderut. Det borde då ha fun-
nits odlingsmark där ovannämnda östvästliga parceller finns än idag. Norr om 
norra landdiket där, är marken likadan som ute på det sluttande fältet och där 
finns ett röjningsröse med stark inblandning av skärvsten. Skärvstenarna är inte 
skörbrända och röset är mycket välformat. Topografiskt skulle röset kunna 
markera övre gränsen för åkermarken, men marken är idag så sönderkörd att 
detta inte utan vidare går att se.

En avgörande sak i detta är huruvida det fanns en gård även här under den äl-
dre järnåldern eller tidigare, enligt boplatsindikation K12 (Franzén 2003:122). Vi 
kan också spekulera i betydelsen av de stora gravar som finns i det forntida 
synfältet här. Det är raä 7, 21, 22, 301. De kan alla vara från bronsålder och 
301 är säkert så.

Vi får inte klart svar kring dessa frågor, men de östvästliga åkrarna kan mycket 
väl ha en förhistorisk bakgrund, medan alla synliga yngre spår är nordsydliga. 
Stensträngen längst till höger på kartan K10 är ihopröjd till ett sentida röse. Det 
är rimligt att den stensträngsmuren har återvänt hem till gården efter en slinga 
på fältet. Det är då möjligt att den yta som inringas är en hemfålla för betesdjur, 
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med tillgång till stor betesmark i norr genom en öppning i muren dit. Detta 
skulle även kunna förklara den starka indikationen att K10 är två gårdar, eller 
hellre en gård flyttad från det gamla förromerska läget vid gammelsträngen, vid 
sluttningen ner mot Dalen, till det nya läget åt öster. Det kan även vara en 
delning av gården, med olika betesmarker. Det krävs som vanligt mera 
forskning.
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Lokalen L5

Denna lokal L5 är, som den kommer att beskrivas här, ett antal olika lokaler 
som har olika sorters åkrar och deras omständigheter att berätta om. Det är 
blockparceller på främst moränmark, det är sänkor med brukningsytor på lera 
och mo, och det är konkava bandparceller på lerig morän, som framträder i fort-
farande brukad åkermark. Vi har även åkrar som överlagras av gravar inom 
gravfältet raä 20 alldeles intill, vilka dock inte behandlas här.

Fig L5. Området L5. Längst upp till höger angränsar åkrar invid och på gravfältet 
raä 20, Tinnerö gravfält.

Vi ska börja med de troligen äldsta odlingsstrukturerna, sänkorna, som ligger i 
L5-områdets östra del, se fig xx.

Bredden av de tretton sänkorna är osäker, men de två längst i väster är bredast 
och har heller ingen synlig fortsättning i form av åkerbegränsningar. Det är 
möjligt att det även finns en sänka intill terrasskanten i inne i sänksystemet, men 
isåfall mycket otydlig.

Tre starka samband mellan sänkor och stensträngar finns. Längst i väster ligger 
stensträngen och terrasskanten parallellt med närmaste sänkan. Jämför Mel-
langärdet. Sannolikt har den strängen uppgift att hålla terrassen på plats. Denna 
terrass har troligen uppstått när markytan höjts vid uppläggning av sänkans jord-
volym, oavsett om detta gjorts i ett sammanhang eller under längre tid.
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Fig xx. Sänkor som åkerindelningar. Den stensträngsavgränsade ytan ligger ome-
delbart väster om Tinnerö gravfält, raä 20. 

Ytterligare ett samband finns vid de tre östra sänkorna, som överlagras av den 
södra stensträngen. En av sänkorna fortsätter sin linje åt söder i form av en sten-
sträng, som starkt samverkar med stora stenblock vidare åt söder. Sådana sten-
strängar brukar kunna konstateras vara en äldre typ, vilket i detta fall skulle 
passa väl in. 

Ännu ett samband finns givetvis i att åkrarna begränsas distinkt av en stensträng 
i norr, samt att det finns stenansamlingar vid stensträngen som till form och ut-
sträckning väl passar till bredden av några enskilda parceller. De åtskiljande lin-
jerna mellan parcellerna norr om sänkorna är ytterst blygsamma; det handlar om 
fåtal centimetrar. I skrivande stund har man på platsen röjt småträd, vilka tidi-
gare skuggat så att markvegetationen har hållits på mycket låg nivå. 

Den närmast perfekta samstämmigheten i läge mellan brukningsytorna och de 
indelade åkrarna högre upp åt norra kanten kan inte vara en slump.  Karteringen 
av stensträngarna gjordes under 1990-talet, varvid upptäcktes åkrarna upp mot 
norra strängen. Sänkorna karterades våren 2003.

Ett viktigt skäl till upptäkten av sänkorna var dels att situationen var ett skolex-
empel för läge där sänkor skulle kunna finnas, dels att marken har belastats av 
tunga militärfordon, som gjort att den mjuka marken i de igenslammade 
sänkorna givit efter under trycket. Det är möjligt att det finns flera sänkor åt ös-
ter, men jag har inte lyckats se fler än de visade. Flygfoto antyder sänkor un-
gefär parallella med nutida väg, vilket lutningsmässigt vore rätt, men jag ser inga. 
Öster om bilvägen fortsätter denna avgränsade mark och en sänka kan möjligen 
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ses där.
Sänkorna måste ju även ha möjligheten att tömmas vid överskott av vatten, så 
att brukningsytorna inte överflödas och skadas. Det innebär att ett sammankop-
plande dike bör finnas i den södra delen av systemet och passera genom terras-
sen i väster. Sådant dike kan ju i sitt ursprung vara ganska litet och vara svårt att 
återfinna. Det nutida diket passar knappast in. Vid lokalen Sveden finns tydliga 
sådana avlopp, men här vid L5 syns inget säkert, kanske mest pga det långa 
gräset eller sönderkörning.

Man kan observera att åkerindelningen även har en viss överensstämmelse med 
åkerindelningen på en torr terrass norr om norra strängen. Om detta är en slump 
eller avsiktligt är svårt att avgöra, men med tanke på de rätt storskaliga och sam-
tida åkerindelningarna på andra håll i området, så vore det inget märkligt om det 
vore så. Jag undviker tolkning av detta just nu.

Smååkrar

Uppe i högra hörnet av fig L5 finns en samling mindre åkrar alldeles intill 
gravfältet raä 20, som huvudsakligen är från yngre järnålder, fig Småå. Även 
inne på gravfältet finns åkrar, då ofta med gravar på. Dessutom har här legat en 
gård L6 (Franzén 2003:70) under äldre järnålder. 

De karterade åkrarna är i flera fall tämligen välbevarade och ofta skålade. Skyl-
ten till gravfältet står f.n i en sådan åker. Markerna NV om dessa åkrar har 
luckor i karteringen, men innehåller åtskilligt av tecken på gammal odling, sär-
skilt förstås i sluttningen upp åt öster. Där finns också bitar av stensträngar och 
röjningsstensupplägg. Jag har även letat efter boplats här, men utan resultat, även 
om det finns en och annan fosfatförhöjning.

Åt väster, från platsen med ”Talrika åkerstrukturer”, finns det sänkor i dalens 
lägre delar. Eftersom här är igenplanterat med ung gran, har inga särskilda arbe-
ten ägnats åt området, men åt norr i den dalen finns sänkor i snygga samman-
hang med en stensträng.
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Fig Småå. En grupp mindre åkrar mellan nuvarande väg och Tinnerö  gravfält.
Skala 1:1000



Impediment 5

Den märkliga benämningen av den ensamma (och trivsamma) moränkullen ute i 
gärdet utgår egentligen från ”impedimentet mitt för boplats L5”.

Kullen är narmast översållad med fossila åkrar, röjsten och ett par stensträngar. 
Det är inte så mycket mer att säga om dessa än att hänvisa till den parcelltabell 
som uppgjorts för kullen, se Appendix 5.
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Fig Imp5. Impediment 5 ute i gärdet mitt för L5.  Marken i SV är sandig och moig, 
vilket är en effekt av både geologi och jordbruk i kullen. De numrerade odlingsy-
tornas egenskaper finns tabellerade i Appendix 5. Terrassen yta 17 kan formmäs-
sigt mycket väl ha haft någon byggnad på sig, vilket dock inte har kunnat konstat-
eras.



L5, åkrar vid boplatsen

Vid boplatsen L5, vars långhusterrass ligger vid pilen, fig L5A, finns mängder 
av odiskutabel forntida åkermark. Det är synbarligen så att även boplatsen L5 
här har blivit överodlad och utslätad, fortfarande i förhistorisk tid.

Det synligaste är den tämligen stora och plana terrasserade ytan A. Den har en 
terrasskant i norr, där en stensträng går, men strängen är till stor del oordnad 
och den kan ha en bakgrund med varianter. Strängens östra ände är dock ord-
nad och normal, men den har knappast varit hägnadsmur. I ytans södra kant 
finns ett antal röjningsrösen, mellan vilka åkrar tvärs mot A:s längdriktning har 
gått in. Därvid kan även ses att A har tvärgående förhöjningar som vanligen 
stämmer i läge med röjningsrösena. Kanske har det funnits parcellgränser med 
sten, som senare röjts ihop åt söder.

Nordväst om A finns ytterligare terrasserad åkermark och markerna åt norr är 
ganska stenfria, men numera granplanterade och därför svårstuderade. Väster 
om A finns så mycket åkermark som har plats och här går stensträngar, ter-
rasser och andra markeringar kors och tvärs. På kartan fig L5A, finns även 
markerat läget för den profil som visas i fig Prof. I gränsen till den nutida åker-
marken (vallodling) har dessa parceller ett komplicerat förhållande till markerna 
på gärdet. Vissa riktningar, men inte de flesta, har en riktning som kan härröra 
från 1800-talet, se fig 1850.
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Fig L5 A. Mängder av åkrar finns i samband med boplatsen L5, 
(pilen). I det grävda militära värnet i husterrassen finns rikligt av kol 
och mörkt kulturlager.

Boplats
L5



L5 därute på gärdet

Ute på det öppna fältet mellan ”Impediment 5” och L5-sidan finns ett antal 
strukturer i olika riktningar. Naturligtvis finns här synliga lämningar av de 
bandparceller som är angivna på 1850 års karta. Till detta finns en till denna 
riktning tvärsgående struktur av ca 22 meter breda skålade bandparceller mark-
erade A, där linjerna markerar botten av skålningarna. Båda dessa riktningar 
finns synliggjorda av den centrala höjdkurvan. Åtminstone några synliga rester 
av 1850-åkrarna visar på skålade former, vilket kan bero på att markmaterialet 
är tämligen grovkornigt, närmast som moränlera. Beräkningar på formerna uti-
från höjdkurvan skulle här bli osäkra pga att marken är flack och inte lutar kon-
stant inom ekvidistansen.

En av de kanske mest intressanta parcellriktningarna anger spår långt utanför 
landdiket i nordost och öster, fig L5ny. Dessa har på flera platser koppling till 
stensträngar i samma riktning, ca 250°, vid B - E. Stensträngarna kan knappast 
sägas vara rester av hägnader, utan mera av typen markörer, i dessa fall just 
markör för tegar. Samtliga ansluter till bandparcellen i dess höga lägen och vid 
B är parcellerna norr om strängen helt klart skålade, liksom vid D, dvs strän-
garna ansluter till parcellbegränsningen. 

Linjerna över fältet är hypotetiska parcellbegränsningar och de tre sydligaste 
har med hjälp av snökontrast kunnat mätas in. De övriga är extrapoleringar av 
situationen med utgångspunkter i det som finns i dess moränanslutna ändar. 
Som yttrligare styrka till indicierna är ett antal lågpunkter F, som är korspunk-
ter mellan två låga linjer. Struktur A överlagrar dessa åkrar.

Att stensträngarna knappast har varit hägnader kräver lite förklaring. Vid B är 
strängen kraftig och ganska bred. Ändå innehåller den helt fel blandning av ste-
nar för att ha varit mur. Längst upp mot berget i öster består den av alltför få 
och alltför små stenar. Däremot kan strängens avvikning åt norr möjligen ha 
varit mur. Åkerns riktning ut på fältet har tidvis varit mycket tydlig vid god 
snökontrast. Den anslutande strängen vid C har troligen ingenting med den hy-
potetiska parcellen att göra, utan tycks vara en funktion tillsammans med 1850 
års tegar. Däremot kan avvinklingen åt SO, som ser annorlunda ut och tycks ha 
anslutit till ett stenblock (se fig imp), vara en del av en bygelsträng och därmed 
tillhöra en mycket gammal struktur, t.ex den vi nu diskuterar. 

Strängen vid D syns nätt och jämt i markytan, men är odiskutabelt en sten-
sträng. Den får inte förväxlas med de sentida stenupplägget intill, några meter åt 
söder. Invid platsen finns flera  inhak i moränkanten, vilka stämmer väl med yt-
terligare parcelländar i samma riktning. Söderut från denna plats D ligger 1850 
års tegar i en vinkel som något liknar de beskrivna tegarnas. Dessbättre finns 
båda varianterna synliga på flygfoto och undgår därmed förväxling.

Stensträngen vid E är intressant. Redan när jag karterade Impediment 5 un-
drade jag vad strängen hade för sig, där den ligger fritt utan någon koppling till 
synligt system. Det verkar som att den är ställföreträdande parcellbegränsning 
där kanten på parcellen går upp över en liten kulle. Norr om strängen kan då 
parcellen gå långt in på impedimentet och sluta där det bär av utför och där er-
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sättas av en annan stensträng med tydligen liknande funktion. De många åk-
rarna inne på ”Impediment 5” kan knappast betvivlas vara från järnålder, även 
om en och annan långt yngre åker tränger in i moränkanten ett stycke.

De beskrivna/föreslagna bandparcellerna kan som längst vara uppåt 200 meter 
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Fig L5ny. Gärdet mellan ”Impediment 5” (t.v.) och L5-sidan uppåt höger. De 
hypotetiska bandparcellerna inritade i kartans nedre del. Den stora yngre 
järnåldersboplatsen K6.3 rakt i öster.



långa och bredden är ca 10 meter. Det är, med tanke på kopplingen till sten-
strängar, min mening att de är mycket gamla, men ändå yngre än den kom-
pakta stensträngstiden, eftersom dessasträngar inte är kopplade till system. Det 
går åt mycket arbete för att förbereda marken för odling i denna skala, dvs det 
går åt människor. Närheten till den stora boplatsen K6.3, som jag menar är 
platsen för Tinnerö under yngre järnålder (Franzén 2003:61), ger närhet till det 
behövliga folket. 

De möjligheter till undersökning av saken som bjuds är de stratigrafier som kan 
finnas i samband med stensträngarna, dvs inne på moränmark. Ute på fältet är 
de alla rejält överodlade och formerna med smärre undantag utsuddade. Inga 
riktningsmässiga anpassningar till de föreslagna parcellerna finns i 
kringlandskapet, till skillnad mot 1850 års tegar. 

Enligt muntlig uppgift från Henry Bergehed, är det i denna terräng som en sli-
pad flintyxa har hittats. Dess typ ger ungefärlig datering till 3000 fKr. Detta kan 
ha en förståelig koppling till i att vi har ett betydande fält av moränlera på detta 
relativt högt liggande gärde, dvs mycket väl anpassat för tidigt jordbruk. Kartan 
fig L5ny, ger en inblick i vilket komplext och innehållsrikt agrart kulturarv vi 
har i detta Tinnerö-område, oavsett vilken tidsstämpel vi må sätta på de enskilda 
delarna.
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Fig 1850. 1850 års tegar jämförligt inlagda i den nutida kartan. 
Måttriktigheten på den gamla kartan är mycket stor.



1850 års åkrar i L5

Fig 1850 visar översiktligt den av mig karterade terrängen med 1850 års kartas  
parceller inlagda. Både på Impediment 5 i SV och på L5-sidan är överensstäm-
melsen med t.ex röjningsrösen god. Vid det stora sentida röjningsröset i bilden 
syns att en bit av åker nr 53 tycks täckas av röjsten, vilket helt stämmer med 
verkligheten och begränsningarna är diken. Tegarnas former på marken kan ses 
här och var, t.ex i det yttersta östra hörnet, där det framgår att parcellbe-
gränsningarna på en del ställen har varit upphöjda, men andra gånger i form av 
diken. Den variationen tål att begrundas. 

Åker nr 50 går i norr in mot en terrasskant av en annan åker som ligger på 
tvärs. Där går vi in i järnålderns åkrar och man kan undra hurdetta såg ut när 
allt var järnålder. Av linjen mellan åker 52 och 53 finns utanför landdiket inte 
något spår alls. Den plana ytan nedanför den stensträngsbärande terrassen har 
troligen varit mycket lik den nyss nämnda åkern på tvärs. Den konstiga höjd-
kurvan intill ger besked om flera riktningar här och ute i åkern kan man vid 
gynnsamma tillfällen se strukturer i riktningar som inte stämmer helt med 1850 
års tegar.

Till vänster i kartan, vid Impediment 5, ser det ut som att det inte stämmer 
ihop, men det gör det. Det har i verkligheten varit en ”tårtbit” mellan vägen 
och kullen. Ändå kan man se i kanten på kullen att åkrar har skurit in i 
moränen, men det precisa ursprunget till detta kan inte direkt härledas. Vägen 
går från Tinnerö mot Åsmestad. Gärdet här har ett namn Oxevrå, eller Ox-
envrå, på 1850 års karta, men har i nutid kallats Åsmestagärdet, eftersom det 
var ”gärdet bortåt Åsmestad”.
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Bandparceller vid E9

En senvinterdag vid 1990-talets början var jag på väg till boplats D10 
(Franzén 2003:39) för att göra karteringar. Jag gick då över ett större 
gräsigt fält ett stycke norr om denna boplats. I det tunna lagret av smäl-
tande snö framträdde en struktur av linjer över fältet, se foto fig 4, som är 
taget just då. Jag karterade översiktligt några linjer, och märkte att struk-
turen måste vara gammal eftersom den överlagrades av andra väl eta-
blerade åkerformer i fältets norra kant.
I boken om boplatserna lät jag karteringen följa med boplatsen E9 
(aa:44), som ligger på ett impediment som strukturen går tätt inpå, fig 
E9old. Läge för E9, se Långbacken, fig LBa.

I detta projekt Tusen tegar hade jag tidigare noterat flera system av bandparceller 
på lermark, knutna till stensträngssystem. I fallet E9 fanns två fria ändar av sten-
strängar som pekade ut i lermarken från söder.

Fältet är ett gräsig och i mitten fuktig yta, totalt ca 5 ha. De senaste årens begrän-
sade betestryck har gjort markvegetationen tuvig och tjock, vilket ger svårigheter 
att se detaljer i markformerna.
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Fig E9 old. Bandparceller ungefärligt karterade för ”Järntida gårdar i eklandskap”.



I förberedelserna för karteringen för Tusen tegar, fig E9ny, användes flygfoto, 
främst Linköpings kommuns karta på Internet. Eftersom jag visste vilken riktning 
strukturen gick, kunde jag härleda dess mycket svaga spår på fotot och rita in lin-
jerna. I samma lager i bilden gjordes vertikala linjer och identifierbara hållpunkter i 
terrängen, bl.a de kraftledningsstolpar som finns på fältet. På flygfotot syntes skug-
gorna av dessa tydligt, vilket gav hög precision i inritningen. Skalan justerades till 
1:1000 och utskriften gjordes utan bakgrundsfoto och fick bli grund för sökning 
och inmätning av de förmodade bandparcellerna, struktur A, fig E9ny.

På några ställen där fordon nyligen hade kört på fältet kunde jag göra säkra inmät-
ningar och fann att linjerna från flygfotokartan motsvarade upphöjda linjer med 
med ofta tydliga låglinjer bredvid. Dessutom fanns en struktur ungefär vinkelrätt 
mot den förra, vilket till en början ställde till stora problem (struktur B). Denna 
tvärande struktur B av försänkta linjer visade sig bestå av 10 m breda fält som var 
tydligt yngre än de linjer jag sökte. Nere i den fuktigare delen av fältet var dessa 
fält B synbarligen knappast en etablerad tegindelning, utan såg ut som en plöjning 
av mera tillfälligt slag, kanske för att friska upp ängsmarken och vända ner torvla-
gret. På de torrare delarna och norr blev de dock mera att anse som parceller, men 
det precisa avgörandet har ännu inte kunnat göras.

Från den lilla våtytan uppe till vänster i fig E9ny, finns en tegindelning (struktur C) 
i ytterligare en annan vinkel och de som jag ville kartera försvinner där. Av ut-
förandet att döma är även dessa (C) synnerligen gamla, svagt välvda åkrar.

En intressant sak med struktur A är att i likhet med situationen på Norra Långbe-
tet är en och annan parcell använd som väg och är då plattare och något högre än 
övriga parceller. Det innebär att det är påfört ytterligare material till dessa än de 
övriga. På kartan är en sådan väg gråmarkerad och dess sträckning närmast kullen 
viker av något för att anpassas för sin speciella funktion. Någon stenläggning där 
det är fuktigast har inte konstaterats, men kan finnas.

Ytterligare en intressant observation är att struktur A i sina ändar inne vid boplat-
sen E9 har ensamma och tydliga stenar ställda, se kartan. Dessa markerar de högre 
stråken i parcellbegränsningen.

In mot mitten av slätten är marknivån så låg att där brukar stå vatten. Avledning 
av vattnet sker huvudsakligen åt nordväst, dvs rakt mot Tinnerö gård. För att 
kunna använda parcellerna med någon säkerhet bör alltså dräneringsdike även ha 
funnits i deras användningstid. I systemet finns ett antal smala diken, men dessa är 
inte anpassade till någon av strukturerna A eller B och de har skarpa konturer, dvs 
de är mycket sentida.

Dateringen av strukturen A grundar sig på kopplingen till stensträngarna i söder, 
samt likheter med andra system som också har klar koppling till stensträngar, t.ex 
Norra Långbetet, m fl. Observera att de två strängar som ansluter till strukturen 
sitter ihop inne på kullen. De stensträngar som är kopplade till dylika strukturer är 
inte alltid av typen hägnad. Det är tveksamt om den stensträng som kopplas till 
struktur A kan ha varit en sådan, trots att den är av ”hägnadstyp”. Alternativet är 
att de är markörer som använts för att ”rita” landskapet, dvs anvisa hur saker fun-
gerar, t.ex ur nyttjandesynpunkt. De två anslutande strängarna kan innebära en 
skiftning från den ena till den andra,
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Fig E9ny. Ny kartering vid fältet vid E9, raskt söder om boplatsen F9. Nere i det 
sydvästra hörnet av kartan ligger lokalen ”Mellangärdet”, även den med koppling 
till stensträngar, se d:o.



kopplat till en förändring av någon situation. Om det innebär någonting att vägen 
går mellan dessa stensträngskopplade åkerbegränsningar vet vi inte. Det vattenhål 
som bryter den ena kopplingen är helt säkert urgrävt i sen tid, men dess ursprung i 
tiden är just nu omöjligt att avgöra.

Dateringen på stensträngarna och struktur A generaliseras således till äldre 
järnålder och detta är ytterligare ett av ett betydande antal tydliga indikationer till 
att jordbruk under den tiden minsann inte var något ”petande i småplättar på 
sandjordar”. Den längsta av parcellerna i riktning A är över 130 meter.

Det är intressant hur markprofilen över dessa strukturer ser ut. Därför mättes en 
sådan upp över fyra buktiga parceller inom systemet. Platsen för mätningen måste 
väljas med omsorg eftersom den inte ska störas av struktur B och helst inte av den 
stora mängd hjulspår som finns på denna slätt. T o m Leopardspår finns här, dvs 
spår från 1995 av en tysk Leopard-stridsvagn i systemets norra kant. För att und-
vika effekter av tillfälliga ojämnheter i marken gjordes tre stycken mätningar med 
1,5 meters mellanrum mellan måttbandslägena, se kartan.

Ändå blev mätningen alltför störd av ovidkommande jordformer. Resultatet av 
profilmätningen gav dock idéer om att se närmare på den tillsynes perfekta 
linjäriteten hos parcellerna. Den besiktningen var svår, men visade som väntat att 
parcellerna var störda på alla möjliga vis, men att generaliseringen var den enda 
möjligheten att illustrera hela strukturen. Vid profilmätningen befanns ändå att 
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Fig 4. Struktur A från norr in mot boplatsen E9. Lägg märke till att de väl synliga 
linjärerna har visst avstånd till varandra, men att det finns mindre tydliga mellan 
dessa. De tydliga kan således innebära en övergripande struktur och det finns 
en klar tendens att det är de tydligaste linjärerna som är markerade med ändställd 
sten. Foto förf.



nivåskillnaden var som mest ca 10 cm över en parcellbredd på ca 8 m. En person 
som inte har inblick i parcellernas befintlighet upplever nog detta fält som plant 
men lite sönderkört.

Det finns andra sätt att kunna se profilen. Bilden fig 4 visar snökontrast vid det 
första tillfället som jag någonsin såg linjerna över fältet. Till höger i bilden kan vi se 
ett mörkt band flankerat av ljusa. Det mörka bandet är en linjär form som är högre 
än omgivningen och snön smälter där först, medan de lägre linjerna bredvid håller 
snön längre. Den då framträdande profilformen har setts på ett helt annat ställe, 
nämligen på Norra Långbetet och motsvarar variant 3 i fig Begr. Och på samma 
sätt som vid Långbetet ansluter stensträngarna till just dessa förhöjningar.

Ytterligare en likhet med Norra Långbetet är att dessa förhöjningar då och då är 
förstärkta med ytterligare material till vägar, vars våtare del kan vara stenförstärkt.
Den grå linjen i fig E9ny är en sådan förhöjd bank.

Med stöd av t.ex Norra Långbetet där sambanden mellan stensträngar och denna 
åkerform är ganska många, anser jag att detta fält med bandparceller i ungefär 
nordsydlig riktning är förhistoriska och går ända ner i den äldre järnåldern. Det in-
nebär att vi här har ett av ett flertal exempel i Tinnerö-området som ger bilden av 
ett dåtida odlingssystem som är mycket välorganiserat och organisatoriskt synner-
ligen storskaligt. Tesen att åkerbruket skulle vara en obetydlig del av försörjningen 
under denna tid, havererar totalt i Tinnerö-området. Odling på lera under den äldre 
järnålden blir tydlig på denna slätt, som på kartan 1704 kallas ”Lerslätt”. 

Vid denna lokal kan vi se att även rätt långa stensträngar över moränmark inte 
behöver ha varit murar av svårforcerad höjd och mäktighet. De kan tvärtom vara 
endast små murar eller linjära stenupplägg för att anvisa överenskomna förhållan-
den för det direkta åkerbruket och som ändras i sin placering efter behov. Sten-
strängar som kopplar till åkerstrukturer kan med denna insikt återfinnas i många 
situationer, t.ex ett flertal vid boplatsen L7, vilka jag inte sett förrän resonemanget 
nu klarnat. Dessa stensträngar är korta (ca 10 m l) och ansluter inte till något 
övrigt synligt stensträngssystem. I vissa fall ansluter systemen indirekt, som vid L5, 
läge B.

De karterande undersökningarna vid E9 är som synes inte fullständiga och kanske 
fortsätter. Många fler frågor kan besvaras här på fälten.
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Långbacken

Långbacken är det passande namnet på 
en lång moränkulle i nordsydlig riktning 
direkt öster om Tinnerö gård, mitt i fig 
LBa härintill. Den beskrivna åkerlokalen 
ligger på dess västra sida och på gärdet 
intill mot vägen.

På denna plats finns dels blockparceller på 
kullens västsida. Dessa visas i fig 258 och 
tillhörande parcelltabell finns i Appendix 
5. Därmed anses dessa beskrivna, men i 
sammanhanget med dessa blockparceller 
finns diverse linjära strukturer i riktning 
västerut, ner mot gärdet.

Nere på gärdet finns talrikt med linjer och 
former som går ungefär rakt ut från kul-
lens kant, de flesta svaga och knappt 
skönjbara under normala förhållanden.

Bilden fig Snök visar Långbacken från 
vägen i väster. På fältet ligger ett tunnt 
snötäcke som har börjat smälta. Snökon-
trast har börjat uppstå så att snön på de 
högre partierna av marken börjar smälta 

först. I detta läge finns möjligheten att studera former på tillsynes helt platta 
marker. Det är bäst om snötäcket från början är ganska tunnt, helst under 1 
dm, eftersom tjocka snötäcken under sin tidskrävande smältning hinner att 
påverkas av många andra fenomen (vind, skuggor, skidspår, etc), varvid tolkn-
ingen av det sista skiktets beteende blir mera osäker. Även under ideala förhål-
landen kan man inte okritiskt tolka resultatet, utan man måste gå dit och se 
efter vad man såg.

Snökontrast är en metod som kräver att man är på rätt plats vid rätt tillfälle; det 
handlar om delar av timmar, ibland en kvart hit och dit. I gynnsamma fall slår 
vädret om och fryser det sista skedet i processen, vilket inte är ovanligt. Planer-
ingen för arbetet består i att ha på förhand utvalda platser att åka till när tillfället 
inträffar, och att ha kameran laddad. Vid ovannämnda gynnsamma frysning kan 
man även få tid att göra inmätningar.

På bilden kan vi se ett omväxlande snöskikt med variationen riktad ungefär 
vinkelrätt ut från moränkullen. På fotot kan vi även se detaljer på moränkullen 
som vi i en analys kan relatera till. Vid fototillfället var karteringsarbetet i Lång-
backen bakom redan klart och jag hade upptäckt strukturer nere på gärdet och 
försökt reda ut eventuella samband. Kartan från 1850 visar de då dikesindelade 
tegarna och jag styrdes i sinnet att det var dessa som jag såg samband till. 

Det samband jag tyckte mig se var en stor upptäckt som jag berättade om i di-
verse sammanhang. När jag senare gjorde mätning av markprofiler på gärdet,
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Fig LBa. Långbacken tillsammans 
med några andra angivna och han-
terade åkerlokaler.



Fig Snök. Snökontrast vid Långbacken visar gamla odlingsspår ut från kullen. 
Foto förf.

och noggrannt mätte in dess variationer, kom dessa att inte stämma med 1850 
års tegindelning, utom på några ställen som kunde vara utslag av slump eller 
geologiska nödvändigheter. Främst fann jag att linjärerna gick mera vinkelrätt 
ut från kullen än tegarna enligt kartan.

På moränsidan finns många strukturer som riktar sig ungefär rakt ner till gär-
det. Det är stensträngar, röjkanter, linjära nivåskillnader, ensamma stenblock, 
röjstensstråk. Dessa delar moränterrängen så att parceller från lersidan kan 
sträcka sig upp mot moränen med intakt bredd. Ofta är utsträckningar av röjs-
ten och terrassernas sluttningar den lägeskorrigerande faktorn i sidled. Som så 
ofta ser vi att korta stensträngar utan systemkoppling anvisar åkerindelning på 
lägre, ofta lerbunden mark. Samtidigt ser vi i terrängen att dessa anvisande 
småsträngar tillhör inventariet från järnåldern.

I snökontrasten kan man även se att åkerytorna är svagt skålade, vilket tyder på 
att markmaterialet är relativt genomsläppligt för vatten. Formen ses i att de 
högre stråken, med den minsta snötjockleken, är smala jämfört med de lägre vi-
tare. Det finns ett visst samband mellan form och dräneringsegenskaper, och 
bekräftelsen på jordmaterialet fås lätt med jordborr.

Jämför vi med de dikesindelade tegarna 1850, kan vi konstatera att knappast 
några spår av dessa finns i snökontrasten, utom indirekt i de fall de sammanfal-
ler med de äldre, vilket är främst i södra delen av gärdet. Det innebär att dike-
nas blygsamma volym lätt försvinner, medan de äldre, som har stora jordmäng-
der deplacerade, blir kvar trots relativt modern odling. När formerna blir så 
platta som bilderna här visar, är de naturligtvis svåra att ytterligare platta ut. 
Ändå kan man okulärt se att även den gamla formen är försvagad upp till ca 10 
m från landdiket, dvs inom vändtegen, tillkommen efter täckdikningen efter 
1920.

Ofta ser man att stensträngar som anländer till kanten av ett gärde av lera, 
övergår i en linjär försänkning. Här ser vi dock exempel på att de fortsätter i 
förhöjningar. Det senare typen kan bero på två saker. Dels kan stensträngens 
eventuella fortsättning ha varit en upphöjd delning mellan skålade tegar, som i 
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Fig Snök2. Samma snökontrast som förra bilden, men sedd från kullen.
I förgrunden ses en stensträng och rejält med röjningssten invid och en
ek till höger. Tre mörkare fält i snön på gärdet, varav ett stämmer med 
denna stensträngs anslutning till gärdets kant. De mörka fälten anger 
högre nivåer än den vita omgivningen. Foto förf.

detta exempel, dels kan stensträngsmuren ha byggts på särskilt upplagt materal 
som underlag för muren. Det senare är en vanlig företeelse, t ex vid den långa 
stensträngen raä 258 uppe på Långbacken, se fig 258.

Landdiket mellan gärdet och moränkullen gör på ett ställe en utbuktning. Just 
där kommer en stensträng ner och intill (och förmodligen under den) en mängd 
röjsten. Det troliga är att det är denna stenansamling som man genom anpassn-
ing har undvikit att gå för djupt in i med diket. På flygfoto ser man från udden, 
dvs änden av stensträngen, ett ljust stråk hela vägen över gärdet. Invid land-
diket ser man även sentida röjstensupplägg. Troligen är denna röjsten från den 
bortröjda stensträngen, vilken utifrån röjstenens mängd kan ha gått max 10 -15 
m ut i åkern. 

Den i kartan inlagda 1800-talsindelningen av åkrar med diken visar klart att den 
är gjord för att få fall för dräneringsvatten, vilket inte var järnålderns preferens. 
På några ställen stämmer indelningen, men det är troligen en kvarleva från den 
tid då de dikesindelade åkrarna trängde in i moränen där det var möjligt, varvid 
de kom att delvis sammanfalla med de allra äldsta. Riktningarna från de äldsta 
linjerna från kullen stämmer dock mycket väl med det som snökontrasten för-
medlar. 

På detta fält kan vi nu summera några olika odlingsepokers märken. Det äldsta 
är, enligt sambandet uppe i kullen, från den äldre järnåldern, sannolikt romersk 
tid, eftersom långa strängen raä 258 säkert ingår som organisatör av inmark 
och utmark. Därefter ser vi inte något särskilt förrän det blir långa tegar som 
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skär

Fig 258. Numrerade parceller uppe på den rätt plana delen av Långbacken. Be-
skrivning finns i Appendix 5. Åkerindelningen 1850 är inlagd för jämförelse med 
de linjer som utgår från kullen. 
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in i moränkullen och med diken kring de oregelbundna kortsidorna, vilket rimli-
gen gör tegarna dikesindelade. Efter detta kommer landdiket och det tycks klart 
av spåren att det samtidigt, en tid, finns dikesindelade tegar som inte stämmer 
med 1850 års karta, dvs kanske var det bara landdiket som tillkom som en ny-
het. Dessa efterträds av indelning enl 1850, dvs en justering av åkerindelningen 
och då är tegarna färre och bredare. Efter 1920 har sedan gärdet täckdikats 
(muntlig uppgift av bröderna Bergehed 2003). Idag är det betesmark, dvs fossil 
åkermark. 

Den tid vi saknar är den yngre järnåldern, eftersom inga samband med något 
från den tiden kan kopplas till odlingen. Men det är tydligt att tegarna både före 
och efter den tiden, fram till åtminstone landdikets tid, har varit bandparceller 
som sluttat ner från moränkullens kant. Det skulle förvåna om det har varit på 
något annat sätt däremellan. Oklart är hur parcellerna har avdelats vid den 
tiden, men diken är inte det troliga just här, åtminstone vid det grövre markma-
terialet närmast kullen.

På kartan 258 ses en liten pil och angivelsen brobank. Där går en väg över våt 
mark, en väg som säkert börjar vid boplatsen F9 stax åt söder. Vägen gick 
vidare åt norr och kan ses nå åkrarna 3 och 4. Vid åker 34 går den genom ett 
grindhål och går även ner genom hålvägen till fältet. Den kan anas fortsätta ute 
på gärdet. Troligen är det denna väg som är den äldsta i vägkorsningen till bro-
bank 308:1b, strax nedanför boplatsen J9. Därefter har den då gått vidare i väs-
tra kanten av kärret på ytterligare en stenlagd brobank. Vägen avvecklades i 
och med byggandet av muren raä 258, och drogs då utmed den muren och ner 
till i närheten av brobanken 308:2. Vi anar här en komponenter i det välutveck-
lade samhälle som fanns här och vi ser också hur meningslöst det är att låta 
forntidens samhälle här representeras av bara registrerade fornlämningar.
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___________________________________  Appendix 1
Kartsymboler

Markegenskaper
De främsta markegenskaperna som behöver symboliseras på kartan är graden av stenighet 
och fuktighet. Dessa egenskaper är viktiga för tolkningen av markanvändningen i äldre tider 
liksom i yngre. Tillsammans med markformer kan man med dessa två egenskaper indirekt 
utläsa andra egenskaper hos marken såsom ungefärlig lerhalt, humusförhållanden, mm.

Stenar i och på marken varierar starkt i frekvens, men kan anses konstant över kortare tidspe-
rioder. Dock kan stenar bli övervuxna och/eller övermyllade i frodig terräng, eller exponerade 
av vindfällor. Detta gör att halten av sten på marken ofta är en bedömningsfråga lika mycket 
som observation. Läsaren av kartan bör minnas detta, särskilt för terräng med tät vegetation.

Stenighetens indelning:

Stenfritt
Stenglest
Stenigt
Stenigt med enstaka block
Blockigt
Storblockigt

- Stenfri mark markeras på kartan utan 
symbol för sten. 

- Sten-gles mark markeras av mycket få sten-
markeringar.Punkterna anger markegenskaper, 
dvs inte enskilda stenar.

- Stenig mark markeras med betydande täthet
av stenmarkeringar. Denna täthet kan varieras 
och då visa variationer I stenighet.

- Stenig mark med enstaka block.. Bilden t h visar 
en verklig terräng med denna karaktär blandad med 
blockig mark.

- Blockig mark är de partier som ligger inom 
heldragen linje. Blockstorleken är ca 1 m eller 
mindre. Om enstaka större block ingår markeras 
den omständigheten med enstaka större symbol för
block.
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- Storblockig mark anges som blockig, men med
större symboler för block, dvs större trianglar. 
Vanligen är blocken glesare i denna terräng än vid 
blockig mark, men det förekommer att mycket 
stora block ligger tätt. 
På bilden är stora block blandade med mindre. 

- Stort stenblock, enstaka, utritas i möjligast 
rättvisande storlek och form om blocket är stort 
eller eljest framträdande i terrängen.

Berg, synligt, anges med streckad linje där varje 
delstreck har en ”pinne” i varje ände, vänd inåt 
berget. Även markanta stup inom berget markeras 
på samma sätt, fortfarande med ”pinnarna” in mot 
berget. (Märk att detta är tvärtom mot orienterings-
kartors markering.)

Vatten
Väder och årstid låter naturligtvis vattenhalten i och på marken variera inom vida gränser. I 
övrigt är det mest markens form, genomsläpplighet och före-komst av upprinnor som bestäm-
mer markvattnets läge och omfattning.
Karteringen i Vallaskogen skedde under torrare omständigheter än normalt, men terrängför-
ståelse ger ändå bra möjlighet till rättvisande kartering m a p markvatten.

Vattengradens indelning::

Normalt
- torr mark
- fuktig mark
- vattenrik mark
Surdrag
Stående öppet vatten
Rinnande öppet vatten
Vattentag

- Torr mark anges utan särskild symbol för vatten.
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- Fuktig mark  anges med två horisontella streck 
under varandra, se kartutsnittet t h. Fuktig mark 
utgör här övergången mellan kärret och den 
torra marken.

- Vattenrik mark är ofta i form av kärr där marken 
långa tider är täckt av stående vatten med bruten yta. 
Vissa tider torkar det stående vattnet ut och blir tillfälligt 
fuktig mark. Kartsymbolen är tre parallella horison-
tella streck under varandra.

- Surdrag är ett smalt vattenförande markparti. Ofta 
sluttar surdraget ner från en upprinna el dyl. På bilden 
syns surdraget i övre högra hörnet, där det leder över-
skottsvatten från ett anordnat vattenhål ner till vattenrik 
mark, kärret. Symbolen är heldragna horisontella streck
över surdragets hela yta. 

- Stående öppet vatten kan vara allt från sjö till vattenhål. 
Gemensamt är att det normalt finns en obruten vattenyta. 
Småskaligt är stående vatten vanligen anordnat genom 
grävning.
På kartutsnittet finns två exempel. Dels den centrala delen av 
kärret, som åtminstone delvis ser grävd ut, dels det stensatta 
vattenhålet uppe till höger.
Kartsymbolen är heldragna horisontella linjer över hela ytan.

- Vattendrag ges olika symboler beroende på storlek. 
Ett större vattendrag, å eller bäck anges med symbol 
för öppet vatten och en riktningspil. Mindre bäckar o d 
anges med dubbla heldragna ”strandlinjer” utan fyll-
ningsstreck emellan, samt en riktningspil för vatten-
strömmen. Obs att riktningspilen är det enda som skiljer 
bäckens symbol från stig.

- Vattentag anvisas med liten ring med en våglinje 
bredvid. Övrig utformning av vattentaget visas med 
andra symboler, t.ex byggnader. 

Markformer
Markens former illustreras i stor skala genom höjd-
kurvor. Ekvidistansen är 1 meter. Siffra intill höjd-
kurva anger meter över havet , möh. Vid grundkartans 
användning bör observeras lokala höjdsystem, t.ex 
Linköpings meter över Roxen.
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I mindre skala anges markformer som terrasser och 
hak:

- Terrass kan anges på två sätt, se vidstående kar-
tutsnitt. För båda gäller att marken längs den gemen-
samma linjen uppvisar en klart synlig kant, dvs en 
distinkt ökning av markens lutning neråt. ”Tvärpin-
narna” anvisar riktning nedåt i sluttningen. Symbolen 
används vid både naturligaoch mänskligt skapade 
former.

- Hak är en annan distinkt förändring av markens lutning,
men så att marken utmed en linje får en distinkt minskad 
lutning neråt. Haket markeras med en streckad linje där 
varje linje del är försedd med en hake, som s a s hakar in 
i sluttningen, dvs är riktad uppåt i sluttningen.
Exemplet i kartan intill är en trappa av strandformer på 
östra sluttningen av Tväråsen i Vallaskogen, Linköping. 

- Recenta former (1). Sluttningar uppkomna vid gräv-
ningar och upplägg av jordmaterial med distinkta former 
kan anges med symol enligt exempel t h. Sluttningens 
övre och nedre begränsning anges och i den övre kanten 
anges med en kort ”pinne”. En grävd form kan givetvis 
även vara gammal, men jag har valt att använda denna 
symbol endast för recenta former. Informationen i kart-
utsnittet blir då: ”En relativt nyligen nergrävd form som 
har stående öppet vatten. Vid södra halvan är jord upplagd 
över omgivande mark.”

- Recenta former (2) som uppkommit genom schaktning, 
jordupplägg, etc kan anges med snedstreckad skraffering 
om formen är trivial och meningslös och om angivelsen är 
god information som ökar kartans användbarhet. 
Markeringen används sparsamt och för små ytor.
Exemplet t h är från ett vattenhål - möjligen förhistoriskt - 
som i ena änden fyllts igen med jord och bråte från uppen-
bart sen tid.. Det  är då god information att ange detta, men 
själva formen kan anses meningslös.

Kulturlämningar
Människans skapelser kan t ex indelas som så:

nutida
historiska
förhistoriska

Nutida ”lämningar” identifieras lätt och deras innebörd inses omedelbart. Det kan vara 
vägar, byggnader, nutida stigar, grävda diken. I vår nutida ”diesel- och dynamitkultur” är 
skapelserna ofta förändringar av markformer till andra eller kraftigare funktioner än naturen 
själv hade tänkt sig. 
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För kartans del är det viktigt att ha med dessa nya former, eftersom de ger god orientering om 
var saker finns och hur de förhåller sig till andra lämningar, liksom hur man tar sig dit. För att 
göra detta orienteringsnät mera finmaskigt kan med fördel även karteras stigar, vilket kan göra 
kartan mera användbar.

Historiska lämningar ser vi ofta som gamla, men inte äldre än att vi känner igen vår tid i dem. 
Åtskilliga gånger upptäcks lämningarna därför att vi letar enligt anvisningar i dokument eller 
kartor. Eller omvänt, att vi hittar en lämning som vi sedan kan få bekräftad och omtalad i äldre 
annaler. Bortom kartornas tid blir gråzonerna allt gråare.
I Vallaskogen - i stadens kant - kan man t ex finna tydliga spår efter stadens uppbyggnad. 
Små stenbrott i hällarna eller spräckta granitblock vittnar om hur man gjort fundament för 
byggnader, grindstolpar, etc. Sådana lämningar är många, men avtar snabbt med avstånd från 
bebyggelsen.

Förhistoriska lämningar får vi hjälp att tolka genom en arsenal av generaliseringar byggda 
på arkeologiska undersökningar och inventeringar. Om vegetationen tillåter är det relativt lätt 
att urskilja etablerade fornlämningstyper som gravar, stensträngar, etc. Det är min mening att 
eftersom man även under förhistorisk tid nyttjade all mark, är det viktigt att i detalj doku-
mentera markens egenskaper. I ”fornlämningstomma” marker finner man då åtskilliga 
företeelser som inte är registrerade eller ens registrerbara med den etablerade begreppsbilden.

I nedanstående förklaringar till använda kartsymboler behandlas olika tiders kulturlämningar 
utan strikt uppdelning, eftersom liknande företeelser kräver behandling i ett sammanhang.

Vägar
Byggda vägar som ännu används betecknas med två 
medelgrova linjer. På samma sätt betecknas byggda 
mindre vägar som är motionsspår. Kartutsnittet t h visar
sådan väg längst till vänster.

- Hålvägar, dvs genom erosion uppkomna vägarlämningar, 
ofta av förhistoriskt ursprung, anges med två tunnare linjer 
och med tillskriften HV. Hålvägens bredd är avståndet mellan 
hålvägens båda kantkrön. Till synes orimligt långa sluttningar 
ner mot hålvägens botten kan anges med streckad linje utanför
den heldragna.

- Stigar är markerade som två tunnare linjer. Vanligen 
är stigarna smala, men de kan ibland tillfälligt vara flera 
meterbreda. (Bäckar anges på samma sätt, men med 
tillägg av en riktningspil för vattenströmmen.) 
Stigar har karterats endast när de är väl etablerade (in-nötta)
 och är en halv meter breda eller mer. En vindfälla eller andra 
tillkomna hinder kan helt förändra en stigs sträckning eller få 
stigen att helt upphöra. En stig syns längst till höger i vidstående kartutsnitt.

- Brobankar. Brobankarna finns där förhistoriska vägar be-
hövde korsa över våta marker. Dateringar finns från brons-
ålder och senare. Två relativt grova linjer betecknar broban-
kens sidobegränsning ochen småprickig fyllning mellan 
linjerna betecknar dess stenläggning.
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Stensamlingar
I alla tider som avsatt kulturlandskap har människor 
sett behov att flytta sten till ett samlat ställe, t ex vid 
röjning av mark för odling och andra aktiviteter. Sam-
manhang och utseende kan avslöja ungefärlig datering
på de resulterande stenkoncentrationerna.

- Röjningsröse, ej daterat, anges med en sluten 
linje, som vid större rösen anvisar rösets form i plan.
Tvärs linjen, vanligen i fyra riktningar, ritas korta streck.

- Röjningsröse, klart sentida, anges som det odaterade, 
men med snedstreckning över den inneslutna ytan.

Tunnare koncentrationer av sten med osäkert ursprung, 
kan anges som stenig mark med förtätad stenmängd inom 
heldragen linje, som i mitten av bilden t h.

Fossila åkrar

Vallaskogen - särskilt den norra delen - innehåller en stort antal åkerytor från förhistorisk tid. 
De är ”fossila”, vilket innebär att de helt har förlorat sin funktion.
Åkrarna är vanligen rektangulära, men de kan även vara runda eller svagt ovala, rundiga (mitt 
uttryck). I skogens mittre fuktiga delar, liksom längst i norr, finns anordnade bandparceller 
mellan grävda sänkor, konsekvent placerade på lermark. Dessa befinner sig under min 
forskning i andra om-råden och funktionsbeskrivningen är långt ifrån fullständig. De tycks 
dock ha ursprung i äldre järnålder, företrädesvis förromersk tid, dvs de är åtmin-stone ca 2000 
år gamla.

Inom den nu karterade delen av Vallaskogen - naturreservatet - har inte kun-nat konstateras 
någon sentida åker. Åkerhak av ca 28 m breda åkrar finns på Valla-sidan, men inga hela åkrar. 
Åkrar till torpet Jonsbo ligger just precis utanför området för den beställda karteringen.

De minsta avgränsbara delarna av ett åkersystem kallas parceller. Nästan alla funna åkrar lig-
ger i system, men olikt sen tid ligger de sällan med gemensam gräns mot varandra. Bara 
bandparcellerna gör det.

- Fyrsidiga parceller anges i plan med hel-
dragen linje till rättvisande storlek och form. Där-
utöver kan kompletteringar med små linjer, som 
enligt terrass/hak anger form till omgivande mark.
Åkrarna är vanligen tämligen stenfria, men sällan 
helt.Formen och avgränsningarna till omgivning-
en är betydligt viktigare kännetecken.
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- Rundiga parceller är vanligen mycket flacka
och anges på samma sätt som fyrsidiga. 
Benämningen rundiga är inte en etablerad benäm-
ning på åkerytor i plan, utan är specialgjord för en
samling sådana åkrar i Vallaskogen, intill Gamla 
Linköping.

- Bandparceller är avlånga åkrar där längden är 
minst 2,5 gånger bredden. Oftast ligger de i system
med flera parallellt. Kartan härintill (samma som
för blockparceller, ovan) visar ett par ganska korta 
bandparceller i blandning med blockparceller. I sådana 
fall kan det vara tveksamt om det är meningsfullt att
begreppsmässigt skilja ut dessa från övriga parceller.

- Oregelbundna blockparceller är en benämning 
som kan fungera på en annan typ av parceller som 
inte helt liknar någon av de nu nämnda. 
Dessa åkrars form är ”hur som helst” liksom deras 
storlek, och kan vara långt mycket mera oregelbundna
än de på figuren härintill.
Normalt ligger de i höga lägen och anses mycket gamla.

- Sänkor är våta, vanligen helt raka, stråk av igen-
slammadeDessa är jämförelsevis mycket svåra att 
se i terrängen och man måste ha vetskap om hur de 
brukar se ut och hur de vanligen är placerade. 
Brukningsytorna är således ytorna emellan sän-
korna (oavsett vad de har använts till) som markeras 
med de avlånga slutna figurerna.
Även flikarna i kärret ovanför är delar av sänkor.
När sänkorna är så smala (dikesliknande) att bredd 
inte kan anges med figur, anges sänkor med heldragen 
medelgrov linje. Detta förutsätter att linjernas symbolik 
är klar, t.ex av sammanhanget eller tillhörnade text. 
Annars anges sänkor på kartan.
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Byggda konstruktioner

Byggnader och byggnadslämningar
Förhistoriska byggnadsfundament i form av husterrasser ska visa starka tecken på att ha burit 
ett hus från äldre tid. De kan dock vara rätt kraftigt förändrade sedan den aktiva tiden, dels ge-
nom mänskliga ingrepp, men även naturliga sådana t ex jordflöden, vindfällor, m m.
Byggda konstruktioner är även gravar, stensträngar, etc.

- Husterrass från förhistorisk tid markeras som 
här t h. Exemplet är från delområde 2, i sydost 
nära Majgatans vändplats. Formen på konstruk-
tionen anges med allmänna formsymboler, med 
tillägget HTS.

- Boplats definieras av de lämningar som indikerar 
den och har således ingen egen symbol. Ändå kan 
boplats anges med påskriften Boplats om detta 
är en säker uppgift.

- Grav (förhistorisk), anges med sluten linje som visar
form, storlek och riktning och ett run-R inskrivet. 
Om någon del av gravens sidor är otydlig, kan denna 
del anges med streckad linje eller uteslutas. Osäker grav
anges med streckad linje runtom, i övrigt lika.

- Stensträng är en ruin av en förhistorisk hägnadsmur. 
Även andra användningar kan ibland föreslås, men 
hägnad är det normala. Linjär ansamling av röjsten anges 
inte som stensträng, utan som långsträckt röjningsröse.
Stensträngarna anges med bred svart linje. Ibland ligger 
stensträngen på ett kantkrön , varvid stensträngssymbolen 
kombineras med streckad terrasslinje

I bilden t h (Västra Vallaskogen) sluttar marken åt vänster. 
Uppe på höjden ses de åkrar som hägnadsmuren skyddade
från betesdjur i terrängens lägre delar.

Gert Franzén 2004
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_________________________________    Appendix 2

Ställlägen 
En stensträng har i sig en mer eller mindre tydlig rad av de största stenarna 
som ingått i muren. Denna rad av stenar benämnes basrad, eftersom de är en 
rad av basstenar. Arkeologin kring dessa basstenar och vad man kan få ut som 
information beror av om ursprungskonstruktionen varit en ställd enkelmur 
eller staplad enkelmur.

I situationen att en ställd enkelmur fallit finns tre grundläggande företeelser 
till analysens hjälp. 

Ställläget till stenen kan markeras av 
• underkilar
• ställgrop
• släppgrop

De tre företeelserna förekommer i åtskilliga fall samtidigt vid en och samma 
bassten i stensträngen. Ett antal sådana bör alltid letas fram eftersom de ger 
bra anvisning om åt vilket håll basen fallit, hur den fallit och ibland indirekt hur 
och när andra stenar fallit. Detta ger i sin tur anvisning om hur stratigrafiska 
förhållanden i strängen ska tolkas.

Fig wo. Underkilar. I bildens mitt finns en extremt tydlig krans av underkilar som 
pallat upp stenen neråt i bilden. Fröberget, Linköping.                Foto förf.  1994
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Underkilar har efter basmurstenens uppresande tryckts in mellan stenen och 
marken som passbitar för att till fasta marken överföra stenens viljekraft att 
falla. Ibland finns kilarna i en krans runt den håla där det mjuka marklagret 
rensats undan för att stenen ska vila på fast mark. Ibland, bara ibland, har även 
en grop anordnats i den hårda marken och det är den vi kallar ställgrop. Flera 
kilar vid ställläget bildar vanligen i avpreparerat tillstånd en skål där stenen har 
stått, men det är alltså inte den skålen som är ställgropen.

Underkilarna sitter ofta väl fast i marken och består av avlånga stenar ca 15 
cm långa, ofta med något triangulärt tvärsnitt. De placeras med största ytan 
mot marken. Mycket vanliga är också stenskållor, dvs från större stenar avs-
präckta stora ”flagor”, fig ss. Dessa fungerar utmärkt då de ger stor an-
liggningsyta mot marken under och är ofta naturligt kilformade. Deras skrov-
lighet ger dessutom bra fäste i sin omgivning.
.
Underkilningen är ingen arkeologisk sensation eftersom sådan vanligen också 
finns vid resta eller kantställda stenar av gammal känd sort och krävs för att en 
sten ska stå upprätt någon längre tid. Traditionsnamn på underkilningen är ofta 
”skolning” och stenen är då ”skolad”. Underkilning av stenar är även mycket 
vanlig i kantkedjor till stora gravar och går ofta att beskåda i originalskick. I de 
fall basstenar fortfarande står upp i stensträngar kan ofta ordentliga underk-
ilningar sitta kvar i spänn under stenen, fig ee.

Ställgropen är den grop som ibland har grävts ner i den hårdare marken för 
att ställa basstenen i. Det lösa marklagret har alltid grävts bort innan stenen 
placeras in, men ibland grävdes alltså vidare en bit. Detta tycks förståeligt nog 
uppträda när stenen som ska resas är rundad i ställänden och/eller när stenen 
är smal eller platt. I dessa fall krävs nästan alltid underkilning mellan stenen
 

Fig tt. Ställgrop av det mindre uppenbara slaget. Stenmuren har här varit anlagd 
i tidigare åkerjord och därför nergrävd. Vid fallet har stenen fallit upp på matjor-
den där den ligger fortfarande.                                                        Foto förf. 1997
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och marken, och kilarna kommer pga ställgropen att ligga an ganska högt upp 
på stenen vilket ger bra stabiliserande effekt på stenen, fig.
Vid undersökning kan ställgropen hittas vid endera änden av den fallna stenen 
och är vanligen fylld med ett humusrikare material än omgivningen. I
grävverktyget känns detta ofta som att jorden är lösare och i kombination med 
underkilarna blir upplevelsen av att man har en ställgrop på gång rätt påtaglig. 
Ställgropen kan ses i snitt över en bassten i strängen men även vid plan-
grävning vid änden av sådan sten. 
Det måste påpekas att ställgropen kan vara gömd under den liggande stenen 
om stenen gjort ett ”slirfall”, vilket är det vanligaste. Förutom detta kan gro-
pen finnas avsevärt under den nivå där stenen ligger. Detta kan bero på att 
markmaterial förts fram till muren, t ex genom brukningserosion, och att ste-
nen lagt sig på denna högre nivå. Vanligen krävs att stenen är rätt platt eller 
har hög tyngdpunkt så att den kan falla upp på den högre omgivningen. Ste-
nar som ställts på sin mindre ände är vanligt förekommande, vilket kan ge 
komplicerade och svårtolkade fall. Fenomenet med högt liggande fallna basste-
nar finns också då basstenen har fallit över en mindre sten, vanligen en 
påläggssten som fallit tidigare.
Till detta kan nämnas att en ställ- och släppgrop som fylls med vatten kan ge 
lyftkraft åt stenens ena ände och få stenen att s a s falla upp på omgivningen.
Omvänt kan en bassten åka iväg ur ställläget, t ex ställgropen, om den faller 
ner på ett åkerhak eller annan sluttning nedanför. 

Fig  vv. Släppgrop. Den stora stenen t.h. har fallit åt höger och lämnat en grop 
efter sig. Denna grop har sedan fyllts med organiskt material från markytan. Den 
mörka nu humusfyllda gropen markerad i bilden. Den lilla stenen i gropens 
vänsterkant bör vara en underkil. Bilden från Järnstad, St Åby sn, Ög.     

              Foto förf 1997

Släppgrop är den grop som bildats i marken bakom en sten som fallit, vridits 
eller kommit ur läge. Benämningen är vald för att stenen släpper bakomgi-
vande mark. Den kan om stenen fallit relativt nyligen vara en grop fortfarande 
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men vanligen är den fylld med kraftigt humös jord och kan i ett snitt över 
stensträngen framträda tydligt, se fig vv. För att en släppgrop överhuvud taget 
ska bildas krävs att den relativa marknivån omkring stenen har höjts sedan ste-
nen ställdes, t ex genom jordförflyttning av brukningserosion eller packning 
runt ställäget strax efter stenresningen.
Markhöjningen kan även bildas genom att stenmaterial kommer dit. Detta 
stenmaterial kan vara röjsten eller skärvsten som lagts mot muren. Även de 
avramlade påläggsstenarna kan vara denna förhöjning och därvid ge mycket 
tydliga indikationer om vad som hänt när muren slutgiltigt rasat. 
Vid stenens fall exponeras hela ställläget för material som kan fylla det. Even-
tuell ställgrop blir då botten i släppgropen och fylls först. En släppgrop kan 
även bildas successivt om stenen faller långsamt. Det kan ta många år; en del 
har ju ännu idag inte fallit färdigt. Då blir släppgropen ofta diffusare i kanterna 
eftersom växtlighet hinner ifatt hela tiden och trasar sönder de skarpa kanterna 
med sina rötter. Ibland har långsamt fall successivt frigjort volym till släppgro-
pen, där det skapats ett slags årsringar mellan olika material som fyllt efter i 
gropen.

En släppgrop kan även fyllas med vatten och frysande vatten har en förmåga 
att tränga ut omgivningen. Denna omgivning är bl a den sten som stod där 
och stenen kan därför av isen föflyttas ut åt sidan från gropen på sätt som det 
rena fallet inte skulle åstadkomma. 
En annan sak som släppgropen kan fyllas av är påläggssten, en eller flera, var-
vid släppgropen kan vara svår att upptäcka eller att andra omständigheter blir 
svåra att läsa. Det behöver ju inte vara en sten som legat på den sten som 
gjorde släppgropen utan kan vara från den bredvid, etc.
Om en släppgrop överhuvudtaget uppkommer beror givetvis på omständighe-
terna. Det beror t ex av hur marken omkring har sett ut och hur stenen betett 
sig vid fallet. 

Arkeologi och fältmetod: Omständigheterna att basmuren vanligen har fallit 
på omgivande mark är helt avgörande för uttolkningen och rent praktiskt för 
provtagning av t.ex kol-, pollen- och makrofossilprover. Man måste vid dater-
ing med kol under en sten veta exakt säkert om stenen kolet ligger under är 
en fallen basmur eller en fallen påläggssten. Motsvarande gäller övriga 
provtagningar även om inte felet blir av det slaget som vid koldatering. 
Slutsats: Platsen där man tar prover måste vara dokumenterad och förstådd. 
Beskrivning av sitt resonemang kring provtagning är nödvändig. Avbilda 
gärna med videokamera medan du berättar dina tankar i mikrofonen. 

Vid staplad enkelmur gäller andra förhållanden. I detta fall har basmuren inte 
fallit på omgivande mark, utan ligger kvar eller har snedställts eller glidit. 
Det allra vanligaste är dock att man före murens byggande har grävt undan 
lös jord ner till t ex hård morän. Vid lera som underlag har man fyllt i mjuka 
markpartier med sten. Under en lagd bassten finns sällan kilstenar eftersom an-
liggningsytan mot underlaget är stor och en grusunderpackning längs stenens 
kanter fungerar bra.
Det innebär att ställgrop och släppgrop inte är så lätta att konstatera vid sten-
sträng av staplad enkelmur.
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_________________________________    Appendix 3

Stensträngars avslutning vid gärdeskant
Det finns ett problem kring stensträngar och deras landindelning som inte har 
hanterats i någon önskvärd utsträckning: Vad händer med stensträngar som 
ansluter till kanten av ett gärde, vilket är odlat i sen tid, kanske rentav fort-
farande? Den normala synen är att resten är ”bortodlad”, dvs undanröjd. Och 
det är klart att många stensträngar är bortröjda, men som generell förklaring 
räcker det inte att säga att den är försvunnen. Vi måste nog inse att de ofta inte 
har existerat.

Ibland finner man röjningsrösen i denna nedre ände av en stensträng, vilket kan 
ge en del slutsatser. Man kan ur stenrösets mått och egenskaper räkna fram hur 
många meter stensträngsmur som kan ha röjts bort. Vanligen räcker stenmäng-
den i röset bara till en liten bit stensträng, vanligen kanske den bit som har 
behövts röjas för att kunna göra ett rakt landdike, fig Dik.

Figuren visar på en vanlig situation, ehuru sällan uppmärksammad. Stensträn-
gens linje fortsätter över den i sen tid (?) odlade ytan som ett dike eller 
(resterna av) en sänka som är för bred för att kallas dike. Diken i tider före me-
deltid brukar ju avvisas, men fenomenet dike är inte ovanligt i det romartida 
stensträngslandskapet och Tinnerö är ett utmärkt område för studier av detta. 
Dikena är naturligtvis kraftigt igenslammade vilket kräver skarpa ögon och rätt 
tillfälle för att ses. 

1

Fig Oa. Linjära försänkningar vid ände av stensträng som anknyter till kanten 
av lägre, mera lerdominerad och mjuk mark. Närmare förklaring i texten.



____________________________________  Appendix 4

Exempelkarteringar
I det följande presenteras ett antal exempelkarteringar av lokaler med fossila 
åkrar, främst av typen blockparceller på lätta jordar. De som har numrerade 
åkrar har även en motsvarande parcelltabell, där egenskaper framgår. Tabel-
lerna är samlade i Appendix 5.

Det är naturligtvis så att alla boplatser har fossila åkrar kring sig, men som inte 
har nämnts i denna skrift. Boken Järntida gårdar i eklandskap har på sina bo-
platskartor några hundra åkrar angivna och jag vill för detta hänvisa till den.
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