
Landskapets röster!
Vårterminen 2003 har F-3 arbetslaget

i Sunnerbyskolan arbetat med att kartlägga 
kulturella skatter i “Pettssons hage”. 

Det har utmynnat i en natur- och kulturstig där 
träskyltar visar fynden. Eleverna har studerat, 

skrivit, intervjuat och besökt personer och platser 
för att få fram så mycket fakta som möjligt. 

Detta är skriften som blev till efter allt forskande. 
Hoppas det ska väcka Din nyfikenhet och besöka 

det vi hittat och märkt ut!

Vi som har arbetat med natur/kulturstigen är

F-3 läsåret 2002/2003 
Klasserna:

F Heli Persson, Lena Forslin
Norr 1-2 Christina Dittschlag, Maria Tillbom
Söder 1-2 Sonja Olsson, Kristina Wiklund, Monica Rönning
Väster 3 Kristin Lerjerud, Kristina Larsson, Johanna R-Norman

Ett Tack till!

Ingemar Lundell, slöjdläraren, som hjälpt 3:orna ordna de fina skyltarna.

Niklas Persson som kartlagt skatterna.

Axel Pettersson i Torp, som bistått med fakta om Hagen.

Gun och Sune Höglind, Anna-Lisa Wester från 
Nynäshamns hembygdsförening, som visade linbastun för Söders elever.

Sorunda bibliotek som stått ut med alla elever 
som lånat en massa böcker.

Sist men inte minst
Jane och Mona Pettersson som låter oss vara i Hagen.
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Djurgrop
Groparna har uppstått efter döda husdjur som man
grävt ner. (enl. bonden Axel)
När djurkroppen förmultnar försvinner största
delen av kroppen som vatten till marken.

Källa
Liten vattensamling där friskt grundvatten ständigt
trycks upp till markytan. Härifrån hämtades vatten
till både människor och djur.

Jättegryt/Istiden
Isälvarna strömmade fram med stor kraft. Ibland
kunde vattnet sätta fart på en sten, som snurrade
runt, runt. Tillslut borrade den ut ett runt hål i
berghällen. Hålen kallas jättegrytor. Det bildas 
jättegrytor idag också, där vattnet i floderna forsar
fram.

Lingrop
Man la linet på störar
över lingropen. Sedan
eldade man i lingropen
och lät linet torka. Under
torkningen vände man på
linet så att det blev torrt
på båda sidorna.

Husgrunden
Det äldsta kända torpet som har varit beläget i
Hagen eller på Torps allmänning, är Smedstorpet
från 1697. Från 1767 kallades torpet Påtåker.
Namnet Smedstorp kommer ifrån att det bodde en
smed där.

Slåtteräng
Denna bit är inhängnad så att de betande djuren
inte kan komma åt den. Varje år slås den med lie
av Naturskyddsföreningen. Det slagna får ligga
kvar en tid för att fröa av sig. Allt för att de gamla
växterna skall bevaras och tillåtas komma tillbaka.
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Järnåldersgrav
På järnåldern brände man liken på bål. Man sam-
lade ihop aska och benknotor och lade i krukor
som man grävde ner. Män begravdes ofta med
kam, kniv och katt/hund. Kvinnor begravdes med
kam, smycken och katt/hund. Man täckte över
gravplatserna med sten och torv. På männens 
gravar satte man ofta en spetsig sten i mitten
och på kvinnorna en rundad sten.


