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Flen
Salsta – Stenhammar

–
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Ofta ser gravarna ut så här när gräset och jorden är borta.
FOTO: JONAS WIKBORG, SOCIETAS ARCHAEOLOGICA UPSALIENSIS

PLATS 1

Grav från järnåldern
På berget bakom huset Slottsängen ligger en grav. Den ligger under buskar 
och gräs. Den är svår att se.
 Graven är ungefär 2 000 år gammal. Den tiden kallas järnåldern. Då 
brände man ofta den döda. Sedan lade man de brända resterna i graven. 
Ibland lade man också någon sak i graven.
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Grav från järnåldern bakom huset Slottsängen.



PLATS 2

Norrtorp
Här har det stått ett litet hus. Huset hette Norrtorp. Huset var ett torp. Det 
har hört till den stora gården Salsta. Torp brukade betala hyra till gården. 
 Torpet är en fornlämning. Varför det? Jo, det fanns för länge sedan och 
ingen bor här nu. Fornlämningar är skyddade av lagen.

Norrtorp i Salsta. Historisk karta från år 1748.
KARTA: LANTMÄTERISTYRELSENS ARKIV
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Boplatsen från järnåldern.

PLATS 3

I kanten av skogen finns en glänta. Här bodde det människor under 
järnåldern. 
 Arkeologer har hittat spår efter ett hus och efter en stor ugn. Man lagade 
kanske mat i ugnen eller brände lerkrukor i den. 
 De människor som bodde här var kanske samma människor som gjorde 
graven bakom huset Slottsängen (plats 1).
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Boplats från järnåldern



PLATS 4, 5 & 7

Boplatser från 
stenåldern 
Tre boplatser från stenåldern (före järnåldern) finns i området. Då var det 
vatten här. 
 För 7 000 år sedan levde människorna som nomader. De flyttade ofta. 
Människorna bodde vid stranden och fiskade. De jagade också djur och 
samlade växter till mat. Den tiden kallas jägarstenåldern. 
 Man använde verktyg av trä, ben och sten. 
 För 5 500 år sedan började människorna i Sverige att odla. Då bodde 
man kvar på samma plats och slutade att flytta. Människorna gjorde 
krukor av keramik. I krukorna kunde man laga mat. Den tiden kallas 
bondestenåldern. 
 I Mellanöstern började man odla tidigare, för 10 000 år sedan.

Yxor och verktyg av sten från  
jägarstenåldern.

Kruka från bondestenåldern, 
Kristianstad i Skåne.
FOTO: HISTORISKA MUSEEET
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Två boplatser från jägarstenålder, för 7 000 år sedan. Vattennivån vid den tiden.

En boplats från bondestenålder, för 5 500 år sedan. Vattennivån vid den tiden.
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PLATS 6

Solstugan
 
Här har huset Solstugan stått. Solstugan var ett torp. Torpet fanns här från 
1700-talet till år 1970. Då revs torpet. På platsen finns stenar kvar efter 
huset och ladugården. En trasig jordkällare finns också kvar. 
 Torpet är en fornlämning. Den skyddas av lagen.
 

 

Torpet Solstugan, Häradskartan ungefär år 1900.
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Det är en fin plats. Man kan ta en paus här. 



PLATS 8

Jättestolen
 
Den stora stenen kallas Jättestolen. Den är från istiden, långt innan 
människorna kom.
 Jättestolen bildades när isen smälte. Små stenar i vattnet slipade gropar i 
stenen. Det tog lång tid. 
 Förr trodde man att jättar hade suttit i stolen.
 

 

Jättestolen vid Stenhammar.
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PLATS 9

Salsta småskola
 
Alla barn i Sverige ska gå i skolan. Det bestämde staten år 1842. Först 
gick man i småskola. 
 Här låg Salsta småskola. Skolan byggdes år 1878. 
 Skolan revs under 1970-talet.
 

 

Bild på Salsta småskola från år 1899.
FOTO: FLENS HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV
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PLATS 10

Gravfält från järnåldern
 

Gravfältet och graven i väster och Salsta 
gård i öster.

I Flens kommun finns det ungefär 
2 000 gravar och gravfält från 
järnåldern. 
 Nära Salsta ligger fem gravar 
från järnåldern. Gravarna är 
ungefär 1 000 år gamla. Den 
tiden kallas för vikingatiden. 
Vikingatiden är slutet av 
järnåldern. 
 I vikingagravar för män hittar 
man ofta halsringar av järn. På 
dem hänger det små hammare. Det 
är guden Tors hammare. 
 I vikingagravar för kvinnor 
hittar man pärlor av glas i olika 
färger. Pärlorna kom ofta från 
Mellanöstern.
 

Halsring med torshammare från 
vikingatiden. 
FOTO: HISTORISKA MUSEET

Pärlor från vikingatiden.
FOTO: LINDA WÅHLANDER
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PLATS 11

Salsta
 
I Salsta finns en kulle med en väg av sten. Vid kullen har gården Salsta 
legat. Man kunde köra in hö i ladugården från vägen. På vintern gav man 
höet till djuren.
 Innan staden Flen byggdes fanns det fem gårdar här.
 Förr använde bönderna i Sverige årder till jorden. Det var under 
bronsåldern (för 4 000 år sedan). Under vikingatiden fanns det plog. Plogen 
blev vanlig på 1800-talet. 

Hällristning från bronsåldern. 
Bonde med årder.
BILD: VÄRLDENS BILDER  
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Bonde från Egypten för ungefär 
3 200 år sedan.
BILD: ALAMY STOCK PHOTO
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Vägen av sten i Salsta.

Kanske har det sett ut så här?
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Funderingar
1.  Stenåldern: Först var människorna nomader. Sedan bodde de kvar på 

samma plats. Varför det?
2.  Järnåldern: Vem blev begravd? Och vem blev inte begravd?
3. Varför finns det fina saker i graven ibland?
4.   Ibland finns det många saker och ibland inga saker i gravarna. 

Varför det?
5.   Ibland hittar arkeologerna saker från Mellanöstern i vikingagravarna. 

Varför det?
6. Hur kan man spara mat, utan kylskåp eller frysbox?
7.   Hur var livet på gården Salsta för 500 år sedan? Hur var det för 100 år 

sedan?

 

Var finns det fornlämningar?
Mer information om fornlämningar finns här: www.fornsok.se
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Plats för egna anteckningar:
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Ordlista
Bondestenålder Tiden mellan från 6 000 år B.P. till 3 800 år B.P.

B.P. B.P., Before Present (engelska), före nutid

Boplats En plats där människor har bott

Bronsålder Tiden från 3 800 B.P. till 2 500 år B.P.

Fornlämning Spår efter människor från tiden före år 1850.

Forntid Tiden före år 1050

Gravfält En samling gravar

Havsnivå Nivån på havets yta

Hällristning Bilder eller symboler som huggits in i berg eller stenar

Jordkällare Ett litet, mörkt rum i jorden. Det är kallt. Man hade maten där.

Jägare En människa som dödar vilda djur till mat.

Jägarstenålder Tiden fram till 6 000 år B.P.

Järnålder Tiden från 2 500 år B.P. till år 1050

Jätte En väldigt stor sagofigur som liknar en människa

Keramik Bränd lera, till exempel för krukor

Kulle En liten höjd, ett litet berg

Nomader Människor som flyttar mellan olika platser

Plog Redskap för att göra fåror och vända jorden  

Stenålder Tiden fram till 3 800 år B.P.

Stuga Litet hus, till exempel ett fritidshus

Torp Litet hus där man bodde förr i tiden. Torpet betalade hyra till   

 gården.

Torshammare En hammare, symbol för guden Tor

Vikingatiden Tiden från år 800 till år 1050, sista delen av järnåldern

Årder Redskap för att göra fåror i jorden, för att kunna plantera i den
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Plats för egna anteckningar:



För samtliga kartor gäller (där ej annat anges): 
© Länsstyrelsen i Södermanlands län, primär information

© Lantmäteriet – GSD Fastighetskartan, grundkarta
 Foto: Länsstyrelsen (där ej annat anges)
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Alla fornlämningar i Sverige är skyddade av lagen, kulturmiljölagen. 
Det är förbjudet att förstöra en fornlämning. Man får inte gräva i den. 
Fornlämningar skyddas för att alla ska kunna förstå historien. Varje 

fornlämning berättar om historien.


