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Förord 
Stensträngar finns det gott om i Östergötland, liksom i högsta grad i Linköpingstrakten. Deras 
utbredning och funktioner är numera rätt väl utredda (Lindquist 1968, Widgren 1983, Franzén 
1994, Ericsson & Franzén 2005, m.fl).  
I samband med mina egna fältarbeten kring den mellersta järnåldern har jag sett att det finns 
ett äldre inventarium av hägnadsrester i samma terräng som de vanliga stensträngarna och i 
viss mån utanför sådana områden. Det är om dessa lämningar, deras landskap och bakomlig-
gande agrara funktioner som denna lilla skrift handlar. 
 
Läsaren uppmanas att även läsa bildtexterna, som är en viktig del av framställningen. 
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Före romersk järnålder – hägnader och system 
 
Avsikt 
Avsikten med denna lilla uppsats är att fästa uppmärksamheten på hägnadssystem som är äld-
re än de vanliga stensträngarna och som i huvudsak tycks ha förblivit okända för arkeologin. 
Åtskilligt utrymme kommer att ges beskrivning av dessa lämningars fysiska beskaffenhet och 
belägenhet i sin terräng, liksom att ge inblick i min tolkning av hur dessa system fungerade i 
det agrara landskapet där flera gårdar är inblandade.  
 
 
Introduktion 
De stora gravarna av sten som fre-
kvent förekommer i och utanför sten-
strängsområden, fig 1, indikerar ett 
äldre kulturlandskap. Mig veterligt 
har dock inte några omfattande studi-
er gjorts kring hur detta äldre land-
skap skulle kunna ha varit organiserat 
i agrart hänseende.  
 
Fig 1. Grav från tiden före romersk järn-
ålder, raä Link 20:1 
 
 
Att befolkningen även i tider före 
romersk järnålder försörjde sig på en 
kombination av djurhållning och 
åkerbruk, plus jakt, samling etc, torde vara närmast givet. Det innebär rimligen att använd-
ningen av landskapet kräver någon typ av hägnader mellan betande djur och åkrar i drift. 
Lägg märke till att jag inte skriver mellan betesmark och åker/äng, vilket är av viss betydelse, 
som vi ska se. Dateringen av de vanliga stensträngssystemen till romersk järnålder tycks ligga 
fast, även om en del avvikande meningar ibland dyker upp. Om denna datering är konsekvent 
innebär detta att man i tiderna dessförinnan har haft förgängligt material i hägnaderna eller att 
vi inte har hittat dem, dvs osynliga eller osedda. 
 
Att genom undersökningar konstatera hägnader av trä är svårt, men alls inte omöjligt om man 
förstår principerna för hägnaders placering. Mest konsekvent är placeringen av hägnaderna 
under romersk järnålder, då markorganisationen var fast, se t.ex Franzén 2009a:9. Organisa-
tionen under tiden dessförinnan var betydligt mera komplex, vilket visar sig just av hägnader-
nas placering och egenskaper i övrigt. Att den slutsatsen är möjlig att dra innebär alltså att de 
äldsta hägnaderna finns att beskåda i terrängen och att de i hög grad är byggda av sten.  
 
Omfattningen av dessa äldre hägnadssystem är mycket stor, faktiskt större än de välkända 
stensträngarna. Trots detta är de närmast okända och oregistrerade, med undantag för vissa 
uppenbara delar där de mer eller mindre liknar vanliga stensträngar eller är så framträdande 
att de inte har kunnat undgå att ses som fornlämningar. I vissa fall kan äldre systemdelar ha 
tolkats in i de yngre och gjort de senare mera obegripliga än de är. Att avgörandena kan vara 
svåra kan illustreras av ett par bilder ur verkligheten. Den ena är en registrerad stensträng (raä 
Linköping 233:1, del av) av stora block, varav de största väger över 1,5 ton. Fortsättningen ett 
stycke  
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Fig 2 och 3. ”Megalitsträngar” av stora block ingående i 
ett gammalt hägnadssystem. Blocken i strängen t.v. vä-
ger över ett ton vardera (raä 233:1), jfr min axelväska 
som ligger på blocket. 
 
bort är inte registrerad, men byggd i liknande stil. Den registrerade, som genom sin linearitet 
måste vara av mänskligt ursprung och är lätt att upptäcka och säkert bedöma. Fortsättningen 
(fig 3) är betydligt mera bekymmersam, eftersom sådana samlade block naturligt kan ligga på 
rad ett litet stycke. Avgörande kan då vara deras sammankoppling med säkra systemdelar, 
men som vi ska se vid inblicken i systemen är säkerheten med kopplingar inom systemen inte 
alltid så säkra. Dessa gamla system har vid introduktionen av de nya systemen ofta kommit att 
bli ivägen och felplacerade och därvid ofta medvetet raserats och/eller blivit stentäkter för nya 
murar. 
 
Ett grundläggande fenomen med dessa hägnadssystem är deras innehåll av naturhinder och de 
byggda delarnas anpassning till dessa. Denna samverkan resulterar ofta i att hägnaderna blir 
halvmurar, dvs att de bara kan hägna effektivt åt ett håll, vilket är gynnsamt för den systemis-
ka tolkningen. Vanligen är det naturhindren som utgör de mest uppenbara halv-”murarna”, 
vilka då gör att hela system-
delen får halvmursfunktion. 
Muren i fig 4 är egentligen rät 
hög från framsidan (ca 1,5 m, 
stenarna ca 0,5 m st), men rätt 
beskedlig från baksidan. Det 
innebär att när den är aktiv så 
är djuren på hitsidan, annars 
fungerar den inte som häg-
nad. Visserligen kunde man 
lägga mera sten på stenarna 
och få högre mur som funge-
rar från båda håll, men då 
måste hela hägnadsfunktio-
nen (som är flera hundra me-
ter lång) fungera så, annars är 
åtgärden meningslös. 
            Fig 4. Stenmur i samarbete med bergssida. X6472173 Y1488988 
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Som synes är denna hägnadsdel mycket välbevarad, vilket mest beror på att den inte har varit 
ivägen i den efterkommande organisationen under romersk jäå. Dessutom är den placerad på 
hårt underlag med bevarade underkilningar. Inga markrörelser av tjäle har påverkat.  
    
Spridning 
I det följande kommer en hel del att handla om lämningar inom Tinnerö-området i Linköping. 
Detta beror inte på att dessa är särskilt bra just där, utan för att jag själv har mångårig forsk-
ning bakom mig i det området. Jag har då kunnat upptäcka även dåliga lämningar och dra 
slutsatser av dessa tillsammans med de bättre delarna i mycket stora system och sammanhang. 
Vad gäller konstruktioner har exempel hämtats från olika håll runt Linköping, åtskilligt från 
Ullstämma där exemplen är många och välbevarade. 
 
Spridningen av dessa gamla system tycks vara allmän i geografiskt samband med vanliga 
stensträngar. I Östergötland innebär det att de finns hela vägen från Ödeshög i väster till Vik-
bolandet i öster. De finns, liksom de vanliga stensträngarna, i den södra övergångsbygden 
mellan slätt och kuperat bergig terräng. En tendens är därvid att de finns något mera åt söder, 
dvs mot den mera kuperade terrängen, liksom i områden där de vanliga strängarna glesnar ut 
eller inte finns. Det östligaste kända exemplet inom Östergötland torde finnas intill Östgöta-
porten i Ödeshög. 
 
Även i övriga Sverige har de observerats där vanliga strängar finns. Ett par exempel ska ges 
här:  
På Selaön i södra Mälaren finns ett bestånd av stensträngar vid Ytterselö, fig 5. Kring berg-
kullen i mitten av kartan finns rester av en vanlig stensträng, som i sin tid har stängslat av 
betesmarken på kullen från de odlade markerna omkring. Den grönmarkerade skogen i väster 
har samtidigt varit den huvudsakliga betesmarken och den är då avhägnad med strängen som  

 
Fig 5. Ytterselö med 
stensträngar och gravar.  
Källa: Fornsök. 
 
 
syns där. Detta upp-
lägg är typiskt för den 
fasta markorganisa-
tion som fanns under 
romersk järnålder. 
Utöver detta ”norma-
la” inventarium finns 
på kullen många rester 
av ett äldre system 
som ibland har fått 
släppa till material till 
de senare murarna och 
som av detta och flera 
skäl är starkt fragmen-
tiserade. I skogen i 
väster finns en mängd 
äldre strängar som 
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delat in marken i mindre bitar och där de enskilda bitarna har kunnat odlas eller trädas var för 
sig. I det yngre skedet har den marken blivit utmarksbete och de äldre hägnaderna har förfallit 
eller raserats. Dessa strängar är inte registrerade och brukar inte vara det. 
 
På ett annat ställe i Sörmland, strax öster om Torshälla, finns stensättningen Vallby 49:1. Den 
ligger på en ”blockrik moränrygg”, som FMIS riktigt anger. Graven är av den typ vars date-
ring vanligen är sen bronsålder eller äldsta järnålder. Det som är intressant här är att den 
nämnda moränryggen även bär en mycket gammal stenhägnad högt upp utmed södra kanten. 
En riktigt intressant observation är att kring graven upphör denna stenhägnad, vilket tyder på 
att man använt sten från hägnaden för att bygga graven; hägnaden har ”robbats” på sten. Detta 
säger en del om hägnadens datering, eftersom den är ur funktion redan när graven byggs. Vi 
kan därmed dra slutsatsen att hägnaden kan ha varit byggd och i funktion redan under brons-
ålder. Detta var i Sörmland, men liknande slutsatser kan dras på rätt många ställen i sten-
strängsbygder även i t.ex Östergötland. 
 
Högt upp på ena sidan av en moränrygg är en av de typiska placeringarna för dessa mycket 
gamla hägnader och just denna placering tycks vara den allra äldsta då landskapet gavs någon 
typ av storskalig indelning, för att senare delas i mindre enheter. Ett snarlikt exempel som det 
nyss nämnda finns t.ex i Vidingsjö-skogen i Linköping med nära anknytning till en stor grav i 
krönt sadelläge (raä Linköping 346:1). Vi kan därmed se att det finns stora likheter i den agra-
ra markorganisationen över betydande avstånd under denna tid, före romersk järnålder. 
 
Konstruktioner och placering 
 
Ovan har givits en liten översiktlig inblick i det som nu ska ges en närmare beskrivning och 
analys. I detta fall måste murkonstruktionerna och funktionernas placering behandlas först 
eftersom dessa egenskaper säger så mycket om hur systemen i stort har varit utformade och 
hur de kan ha fungerat. Det faktum att att många av hägnaderna varit utformade som halvmu-
rar har stor inverkan på utrymmet för våra tolkningar.  

 
 
Fig 6 visar skillnaderna mellan mur och halvmur. Helmuren kan hägna från valfri sida, men halvmuren 
måste ha de hägnade djuren på ena sidan för att fungera. Det senare ger en värdefull information. 
Ofta är det bara de naturliga hindren i hägnaden som har halvmurfunktion, men detta räcker för att 
hela hägnaden ska fungera så, likt en kedjas svagaste länk.  
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Fig 7. Principen för systemisk uppbyggnad av hägnad i kuperad terräng under tiden före romersk järn-
ålder. 
 
 
Eftersom de byggda hägnaderna är så intimt sammanfogade med naturhinder, ingår dess na-
turhinder i konstruktionen, den systemiska konstruktionen. Även hägnadernas placering i ter-
rängen har direkt koppling till både naturhinder och konstruktioner. Därmed finns två nivåer i 
konstruktionerna: Murar och systemiska konstruktioner, fig 7. 
 
Vissa mindre delar av systemen har bestått av rätt vanliga murar som idag är stensträngar. En 
skillnad är därvid att de vanligen är byggda av mycket varierande stenstorlekar, ofta större än 
yngre murar. I sluttning där djuren finns nedanför, behöver muren däremot inte vara så hög 
som på plan mark (fig 8) för att hägna väl. Hägnadshöjden får därvid räknas från djurets bak-
ben, som finns lite neråt i sluttningen, upp till murens krön. Det viktiga är djurets visuella 
upplevelse av muren och uppfattningen av sin förmåga att forcera den och må bra på andra 
sidan.  
 

 
Fig. 8. Kreatur (tjur) 
vid hägnad i slutt-
ning. Denna 0,6 m 
höga murkonstruk-
tion kan pga slutt-
ningen sägas 
motsvara en 0,8 m 
hög mur på plan 
mark. Tjuren antas 
ha den äldre järnål-
derns storlek med 
mankhöjd ca 1,2 m. 
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I romersk järnålder, dvs under de vanliga stensträngarnas tid, är det mindre vanligt med häg-
nader som går fram uppe i en sluttning och längsmed den. Hägnaderna i tiden dessförinnan 
gör det mycket ofta. Fig 8 ger en anvisning om att en hägnad i en sluttning har större häg-
nadseffekt jämfört med samma hägnad på plan mark. I bilden visas en mur som bara är ca 0,6 
m hög, vilket vore i minsta laget för en mur på plana marken. För att forcera en hägnad i 
sluttning krävs att djuret, förutom hindret, lyfter sin kropp ett stycke extra som föranleds av 
sluttningen. Dessutom måste djuret fortsätta att lyfta sin kropp bakom hindret för att komma 
bort från det. Av motsvarande skäl är det lättare att ta sig över en hägnad uppifrån och neråt. 
Sluttningen erbjuder då istället ett tillskott av energi för att åtminstone komma inpå hindret 
och därifrån.  
  
Nu får man inte tro att djuren hela tiden försöker överlista hägnader och komma vidare i ter-
rängen. Det handlar om motivation; om betet är bra i den anvisade betesmarken finns ingen 
anledning att äventyra sig iväg. Djur lär sig snabbt terrängens egenskaper i sitt område, t.ex 
vägar, olika smak på maten, vattentillgångar, mjuk mark, skugglägen och mycket annat. 
 
Det finns en spridd tro om att kor inte vill gå på sten eller berg. Detta är fel, men det handlar 
återigen om motivation och behov och en mängd överväganden som kon gör. Kor klarar att gå 
i stenig terräng om det är vad som behövs för ögonblicket. Det är förvånande hur kor finner 
vägar genom de svallzoner som t.ex visas i fig 14 om det finns en liten passage och om om-
vägen förbi i stenfri mark är lång. Att följa kostigar är ofta det bekvämaste sättet att gå i ter-
räng. 
Ytterligare ingenjörsmässiga synpunkter på hägnader av sten finns i Franzén 1994, se ref. 
 

Till nämnda murar kommer en hel rad 
andra anordnade hägnadsfunktioner 
där sluttningens egenskaper utnyttjas, 
dels de geologiska, dels de rent form-
mässiga. En sådan mycket vanligt 
förekommande detalj är det jag kallar 
tätning, som görs i bergssidor där det 
finns en bred spricka eller annat myck-
et kort uppehåll i bergets förmåga att 
hägna. Fig 9 visar ett sådant exempel. 
Det inplacerade blocket i den annars 
hägnande bergssidan ger ett starkt in-
tryck av hinder. I bildexemplet har 
flera stenar ingått för att säkra funktio-
nen. 
 
Fig 9. Tätningsblock i bergskreva för att 
komplettera berget som hägnad, vilket var 
vanligt i de äldsta hägnadssystemen. Det-
ta exempel finns i Långbackens södra 
halva på östra sidan. Det är en del av den 
hägnad där växelmuren i fig 11 ingår, fast 
de ligger långt från varandra.  
Denna typ av tätning motsvarar närmast 
varianterna f och g i fig 17. 
Lägeskoordinater ungefär:  
X 6471623 Y 1488855 
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Dessa stenar ligger nu nedanför tätningsblocket. Ett enda sådant exempel kunde lätt avfärdas 
som naturligt, men detta är en mycket vanlig företeelse i äldre hägnader. Många gånger kan 
man även se underkilningar under blocket som sitter hårt på ursprunglig plats. 
 
Nedan visas ytterligare ett antal situationer och konstruktioner som ingår i äldre hägnadssy-
stem. Som synes är det stora variationer, vilket beror på att man gjorde hägnaderna så att de 
hägnade, till synes utan tankar på att det skulle se ut på något särskilt vis. Emellanåt ser man 
ändå konstruktioner i systemen som utgår från vissa principer om hur det skulle byggas. En av 
dessa är det jag kallar växelmur. Benämningen utgår från att murens konstruktion växlar mel-
lan större block, ofta ditförda och ställda på kant, och staplade stenar däremellan. Avståndet 
mellan blocken kan vara ca 1,5 m och är inte slumpmässigt. Mellan blocken staplas stenar 
som inte behöver vara särskilt lämpade för murbygge och inte behöver vara särskilt väl lagda. 
Det beror på att det är blocken som står för stadgan i muren, fig 10. 
 

Fig 10. Växelmur. Höjden är vanligen ca 0,7 m eller något mera. Är höjden mindre behövs knappast 
de stabiliserande blocken, men dessa ger naturligtvis ändå mycket mur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 11. Uppe på kantkrönet har växelmuren stått. Blocken står kvar, men mellanlagda stenar har rasat 
ner och ligger troligen nedanför berget. Muren är placerad så att den hägnar det stycke av terrängen 
där berget inte hägnar. Till vänster blir berget brant, varvid muren inte behövs och där slutar den. I den 
yngre organisationen blir murens terräng en bra passage för betesdjur. Därför är det troligt att mellan-
stenarna i muren har tagits bort medvetet. 
Platsen är Långbackens norra del, där den sänker sig ner mot Tinnerö kärr. Till höger om muren går 
en hålväg över krönet. Den är troligen från samma tid som muren. 
Lägeskoordinater för muren är ungefär X6471923 Y1488901 
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Ytterligare en vanlig murkonstruktion, som på grund av sina goda mekaniska egenskaper inte 
så sällan står kvar bitvis är den typ jag kallar tvåskiftsmuren. Den består av block som kan 
vara uppåt metern stora i både basraden och första pålägget (2a skiftet).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 12. Tvåskiftsmur där de två skiften, basrad och första pålägg, utgörs av ungefär lika stora,  
närmast meterstora block. Möjligheterna att komplettera med ytterligare stenar är mycket  
goda. Murtypen är tung och kan bara placeras på berg eller hård stenig morän. 
Ett stycke intakt exempel i terrängen finns strax N om Rosenkällasjön, ungefär vid  
koordinaterna X6471136 Y1488860 

 
Den enklaste konstruktionen av murar har 
ibland kallats ”pärlbandssträng”. Den består 
av en enda rad av ställda stenblock (ställd 
enkelmur), som är av höjden ca 0,7 m och 
vid behov lätt kan kompletteras med ytterli-
gare stenar. En sådan mur finns lätt tillgäng-
lig på berget vid inledningen till Södra Sling-
an på Tinnerö. Den och andra murar på berg 
behandlas i Franzén 1994:28ff. Ett annat 
Tinnerö-exempel visas i fig 13. 
 
 
 
Fig 13. Fllen stenmur på en berghäll. Den har 
bestått av bara dessa stenblock ställda på kant. 
Varje sten står för sig själv, men kan kilas ihop 
med den intill. Även undertill finns kilar av sten 
mot berget och på detta ställe ligger en och an-
nan sådan kil kvar. Blocket längst bort står fortfa-
rande, men lite på sniskan. 
Denna typ av stensträngsmur har ingått i hägna-
der både i äldre och yngre system, men under 
den yngre tiden – romersk järnålder – undvek 
man att nyanlägga hägnader på berg. 
 
X6472330 Y 1488225 
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Fig 14. Vanlig typ av sluttning för en hägnadsfunktion av den äldre typen. I förgrunden till vänster lig-
ger ett stort stenblock och i anslutning till detta en svallzon (Yoldiahavet) av block av olika storlekar. 
Högst upp i kantkrönet kan här och var urskiljas konstruktionsdetaljer som visar att denna huvudsakli-
gen naturliga geologiska bildning har utgjort hägnad. På andra sidan denna kulle, där svallzon saknas, 
har hägnadsfunktionen måst skapas som kombination av bergsidor och murar. 
Det är svårt för ett tekniskt otränat öga att urskilja hägnadsfunktionen i allt detta, men där blockter-
rängen upphör framträder den bättre som en byggd konstruktion, nu en vanlig stensträng. Därvid in-
träder nästa svårighet, nämligen att den byggda fortsättningen har varit ivägen i den permanenta be-
tesmarken under efterföljande romersk järnålder och därmed raserats och spritts ut. 
En erfarenhet är att de bästa byggda delarna ofta finns alldeles intill de naturliga hindren. 

 
Fig 15. Här ses en del av de byggda delarna i 
samband med svallzonen i bilden ovan. Det finns 
flera byggda delar inblandade i blockmarken, vilket 
kan indikera att hägnaden varit övergiven i vissa 
tider och så länge att den mist sin hägnadsförmåga 
och fått ersättas med en nykonstruktion strax intill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 16. Hägnad – halvmur – av större block som hasats nerför sluttningen för att bilda en sorts mur. 
De största ingående blocken väger över 1 ton. Om man blir tveksam om att det varit en hägnad kan 
man följa efter konstruktionen ett litet stycke åt söder, där stenar ligger på rad och murens konstruk-
tion blir helt tveklös, fig 17 nedan. 
I bilderna syns även det höga läget uppe i sluttningen. Ullstämma ca X6471794 Y1491844. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 17. se fig 16 ovan 
 
Som visas i fig 7 och flera av fotona ovan, så ingår mycket ofta stora markfasta block i häg-
nadernas systemiska konstruktion, vilket mera sällan är fallet vid yngre mursystem. Därvid 
menas block som är minst lika högt som muren själv och som utan ytterligare stenar ovanpå 
kan utgöra del i hägnaden. Om två mycket stora närliggande block ingår, är det väsentligt på 
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vilket sätt dessa block binds samman med muren. Det måste undvikas att den korta muren 
placeras så att djuren får en ficka mellan blocken där de kan bli trängda, t.ex vid angrepp av 
rovdjur.  
 
Det ingår i halvmurssystemiken att djuren alltid är på samma sida om en aktiv hägnad, eller 
på båda eller ingen sida om den under en tidsperiod är inte är aktiverad, t.ex genom öppen 
grind. I de fall hägnaden finns på plan mark och inte är terrängtypdelande, så är det viktigt att 
se om det finns någon inbyggd tanke i konstruktionen om på vilken sida som djuren ska vara. 
På plan mark är det ju ingen ide att försöka skapa en halvmur, vilket gör att det inte direkt 
framgår hur det har varit. Dessa hägnader på plan mark i högt läge är kompletteringar av 
grundsystemen som gör att systemtolkningen ges ytterligare möjligheter och komplexitet. 
Hägnader som binder ihop olika moränkullars system är generellt hägnande åt båda håll, vil-
ket gynnar tolkningen i den stora skalan. 
 
För hägnader som inte är halvmurar kan vi då göra oss följande verktyg för tolkningen i ter-
rängen: 
 
Betessida - ett tolkningsverktyg  
Den i huvudsak fasta markorganisationen i järnålderns landskap tycks börja komma på plats 
först i den tidiga romerska järnåldern eller något tidigare. I denna organisation kan man vanli-
gen utan större svårigheter förstå på vilken sida om hägnaderna de olika markanvändningarna 
har försiggått, även om smärre omorganisationer och kompletteringar kan trassla till de enkla 
tolkningarna.  
 
De äldre hägnaderna ger genom sina halvmurar främst ett lokalt svar på vilken sida om häg-
naden djuren var när hägnaden var aktiverad.  Eftersom markanvändningen i den tiden up-
penbarligen varierade i perioder och hägnader därvid i olika tider är öppnade, går den storska-
liga markorganisationen inte att tolka ur detta. Däremot ger oss halvmursfunktionerna avgö-
rande information om vad som är möjligt och inte möjligt i den storskaliga tolkningen. I de 
relativt få tillfällen då hägnaderna inte har halvmursfunktion, finns ofta andra tolkningsbara 
situationer som kan ge motsvarande information, nämligen hägnaders detaljerade förhållande 
till berg och stora block. Fig 17 ger exempel på ett schablonverktyg för sådan tolkning. Lägg 
ändå märke till att förhållandena kan ändras under en stenmurs totala funktionstid, dvs scha-
blonen löser inte alla problem i de kronologiska turerna, fig 18. 
 
Översta raden i fig 17 visar hägnad/stensträng som går via berg. Betessidan kan i många fall 
uttolkas ur stensträngens anslutningsställen på berget.  
 
a) Stenmuren är dragen så att dess linje har en nära fortsättning i bergets hägnande sida åt 
betessidan. Förutsätter att berget självt kan hägna, vilket inte hindrar att förstärkande stenar 
kan ligga på bergets kant åt vänster. 
 
b) visar hägnad som går parallellt med berget ett stycke, vanligen högst ett par meter, för att 
kompensera bergets avrundade ände, 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, förutsatt att bergets 
vänstra sida kan hägna. Om så inte är fallet kan betessidan inte bestämmas av situationen; 
berget har då egentligen inte med saken att göra. Hägnadsmurarna under romersk järnålder 
undviker ofta berg som underlag eftersom detta kräver utvalt kantiga och ganska stora stenar  
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Fig 17. Schematisk exempel-
samling kring stenhägnaders 
relation till berg eller stora 
stenblock och vad som kan 
tolkas ur detta med avseende 
på betesmarkens sida om den 
aktiva hägnaden. 
 
(Franzén 1994b:28-29). 
Före romersk järnålder var 
det närmast tvärtom, efter-
som man då gärna byggde 
med stora stenar. Principer-
na för anslutning till berg 
gäller även stora stenblock, 
vars storlek och form avgör 
anslutningens betydelse.  
 
Mellersta raden visar situa-
tioner vid kort mellanrum 
mellan berg eller stora sten-
block som ingår i en häg-
nad. 
d) och e) visar två likartade 
situationer där det viktiga är 
att i mellanrummet placera 
den korta hägnadsbiten när-
mast betessidan. Skälet till 
placeringen kan vara t.ex att 
undvika att djur trängs in i 
ett litet utrymme och blir 
skadat, t.ex av rovdjur. Så-
dana möjligheter till träng-
ning är alltid bortbyggda i 
verkliga hägnadssystem.  

 
 
f) visar egentligen endast tätning för att hägnaden ska bli komplett mellan bergen. 
 
g) visas tätning av skreva i berg, när skrevan annars är möjlig att passera för djur. Detta är 
vanligt förekommande i de gamla systemen. 
 
I exemplen d - g 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 (fig 9).  
 
h) Hägnaden går nära, men inte i kontakt med berget, vanligen för att berget inte kan hägna 
pga att det är för lågt, för flackt eller för flikigt. Då blir det enklare att bygga en vanlig mur 
bredvid. Om betesmarkens placering är förutbestämd till vänster sida, räcker det att ha ett 
utrymme till berget som gynnar murbygget.  
 



 15 

j) Hägnaden står några meter från berget och det är troligtvis meningen att djur ska kunna 
passera där. Betessidan kan då inte generellt bestämmas annat än till båda sidor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 18. Enkel illustration till hur en situation kan ges en kronologisk tolkning  
med hjälp av de enkla principerna i fig 17.  
Se texten. 
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System  
 
Lokala situationer 
Därmed har vi redan börjat resonera kring de system som hägnaderna har format. Man kan 
undra om det går att få fram något vettigt ur lämningar som ofta är så fragmentariska och 
motsägelsefulla som dessa gamla anläggningar, men den envise kan lätt lockas till denna svå-
ra uppgift. Figurerna nedan, fig 19 o 20, visar hur olika lämningarna kan vara, dels det kraft-
fulla anordnandet av hägnad med stora block och med nära samarbete med naturens egna hin-
der, dels (fig 20) en mycket anspråkslös lämning av några strödda stenar mellan ett par block. 
I båda fallen bekräftas lämningens giltighet av fortsatta och tydligare lämningar åt båda håll 
därifrån, annars knappast. 
 

 
Fig 19. Kraftfull hägnadssida av 
block, berg och tätningar. 
 
 
 
 
 
 
Fig 20, nedan. Lämning efter sten-
mur som raserats och spritts ut för 
att inte längre hindra djur. 

 
Båda dessa hägnadslämningar finns i 
skogskanten väster om Övre Ull-
stämma och de ligger parallellt i ter-
rängen, dvs det bör finnas en krono-
logisk skillnad mellan dem. Detta är 
lite typiskt för dessa gamla system. 
Fig 21 är en bild ur fantasin, men 
visar hur sträckningar kan vara i ter-
rängen. Det är lätt att föreställa sig 
svårigheten att skilja på saker, kunna 
lita på det man ser och tänker och 
utifrån detta bygga ett vetande kring 
funktionen. 
 
Som kan ses i fig 21 så är det mycket vanligt att hägnadslämningarna ligger flera parallellt 
och att de ser olika ut. Detta kan ges logiska förklaringar: 
 

- Den gamla har rasat ut på en kortare sträcka och att man byggde en ny i ett annat läge 
- Man ville justera dragningen av olika skäl, med eller utan haveri av en gammal, kan-

ske för att bygga en bättre hägnad. 
- Man gjorde om systemet för att ändra den hägnade ytans markinnehåll. 
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Fig 21. Två hypotetiska 
kullar med ett omgivande 
hägnadssystem av äldre 
typ. Teckningen grundar 
sig på hur det brukar 
vara i verkligheten. 
 
 
 

I det hypotetiska fallet i fig 21 kan vi se att systemen består av ett stort antal fragment som på 
en karta ger ett samlat intryck av grundidén. Det är lätt att inse att det finns kronologiska 
skillnader mellan de olika fragmenten och att bakgrunden inte bara är reparationer av befintli-
ga murar. 
I en inventeringssituation är det lätt att ge upp och se denna ”röra” som naturliga företeelser. 
Nästan alla delarna har ett läge som inte vanliga stensträngar har, så om man hittar den 
”normala” stensträngen nedanför kullen där den brukar finnas, så finns ingen stor anledning 
att i ett tidspressat läge leta längre upp i kullen.  
Vi bör alltså ha ett signifikant tidsuppehåll mellan de olika fragmenten, vilket vi kan tolka så 
att den organisatoriska markanvändningen upphörde för den viss hägnad, för att några år se-
nare återkomma. Kanske förflöt så mycket tid att det var nya människor med nya tankar som 
var på plats när en hägnad åter behövdes där. Vi ska se mera på hur detta kan ha varit, men 
först grunna lite på hur dessa stora hägnadssystem kom att behövas, upprättas och förändras. 
 
I åtskilliga fall bör vi nog inse att det hela tar sin början i bronsåldern, men jag blir inte över-
raskad om man i framtiden daterar vissa stenhägnader till neolitisk tid. Utgångspunkten är ett 
agrart bronsålderssamhälle där gårdarna ligger som solitärer utan annan organisatorisk kopp-
ling än gemensam betesmark och vägar mellan gårdarna. Varje gård har då sin egen odlings-
mark, som i hög grad sedan gammalt ligger i höga lägen uppe på moränkullarna eller drumli-
nerna.  
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Under bronsålderns lopp investeras arbete i terrängen och även de marker som ligger nedan-
för moränerna börjar röjas från sten för odling. Röjningsstenarna ligger ofta i det jag kallar 
kastvallar utanför de nutida gärdenas kanter. I dessa ofta mer än hundra meter långa röjstens-
upplägg/-kast kan man hitta rabbad keramik, liksom svartgods från äldre järnålder, kol och 
skärvig sten. De på det viset stenröjda ytorna måste hägnas och man bygger de hägnader som 
går på skrå eller rakt ner för kullar. Ett antal sådana syns i fig 21 och 22. Hur detta i detalj var 
anordnat är inte så lätt att veta, men det finns många exempel i verklig terräng. Mycket ofta är 
dessa utför-hägnader sammankopplade med sänkor (Franzén 2009c:17och aa:fig 8) i de låga 
lägena. Ett verkligt exempel är karterat i fig 22 där en gammal hägnadsfunktion är kopplad till 
flera sänkor på lermark som för att omfatta en markyta med flera sänkor. Ofta är kopplingen 

mellan en sänka och hägna-
den mycket rörig och jag har 
kallat sådan kortare konstruk-
tion för stenkoppling (Fran-
zén 2009c:x), av vilka ett 
antal ses i fig 22, från berget 
och till sänkor i Tinnerö kärr. 
Dessa stenkopplingar tycks 
vanligen vara i överlagrande 
situation till både sänkan och 
tillhörande hägnad. Det är 
svårt att veta tankarna bakom 
alla dessa komplexa system, 
men när vi har dem på karta 
kan vi börja fundera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 22. Gammal hägnad, markerad med blått, ansluter till sänkor.  
Här illustreras också ett verkligt exempel på hur hägnadsfunktionen delvis är naturliga hinder och att 
den kopplar an till stenblock. Så även om man byggda delarna är relativt korta så är den totala läng-
den av funktionen mycket lång.  
En inventering i vanlig mening blir därmed mycket problematisk, dvs fornminnesinventeringen passar 
bara vissa fornlämningar. 
Inte i något fall är här hägnaden kopplad till båda ändar av en sänka, vilket också är helt normalt. 
Den grova svarta linjen är en stensträng från romersk järnålder, troligen den senare delen, och som 
överlagrar sänkor från den äldre hägnadens tid. 
 
 
Systemen i större skala 
Tolkningen av dessa äldre system stöter som synes på en rad problem. Ser vi på en karta över 
båda typerna av hägnader inom Tinnerö-området, fig 23, finner vi först ett sammelsurium av 
linjer med obegripliga relationer till varandra. Vi ska då veta att hägnaderna har tillkommit 
under lång tid, de gamla (röda) har tillkommit under minst ett årtusende, med alla förändring-
ar som tillkommit under denna långa tid. Dessutom är allt naturligtvis grundat på mina egna 
observationer, som självklart kan vara fel här och var. 
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Ändå kan vi på kartan urskilja två olika drag bland de äldre, röda. Dels självständiga system 
som ligger lite för sig själva, dels system som ligger i samma terräng som de yngre (blå) och 
där de ibland följs åt men i olika lägen. Egentligen kunde kartan fortsätta ännu ett stycke sö-
deröver, söder om Rosenkällasjön, varvid alla hägnader där skulle vara rödmarkerade, dvs 
uppvisa de äldre tecknen, samtidigt som terrängen blir geologiskt stökigare med berg, steniga 
branter i granskog. Lämplig åkermark blir samtidigt mera sparsamt förekommande och nästan 
alltid lokaliserad till dalgångar fyllda av svallsediment pålagrat av lera. 
 
Fägator saknas helt i de gamla systemen, men gamla hägnader kan i enstaka fall ingå i de yng-
re systemens fägator. Även fädrev (Ericsson & Franzén 2005:126, 129) tycks saknas helt. 
Redan detta tyder på att hägnaderna inte formar en fast markorganisation utifrån enskilda går-
dar. Detta ger oss en viktig utgångspunkt för att försöka skapa en bild av hägnadssystem som 
är av annat slag än de stensträngar vi är vana att se och tolka. 
 
Kring de gamla agrara hägnadernas systemegenskaper finns det ett antal observationer att 
göra i samband med terrängstudier: 

1. Hägnaderna hindrar ofta djurs tillträde uppåt i terrängen 
a. Detta gäller ofta runtom höjder, även långsträckta sådana. 

2. Olika höjders hägnader sammanbinds ofta med varandra, och ofta över lerig mark. 
a. Detta sker vanligen vid det kortaste avståndet mellan två höjder eller där det är 

högst nivå (torrast), vilket vanligtvis är samma sak. 
b. Dessa sammanbindande hägnader tycks ofta samorganiserade med vägar.  

3. Halvmurar hägnar även höjder utan synliga odlingsspår. 
4. Hägnaderna delar inte marken efter olika markmaterial 

 
Därmed kan vi göra en principskiss för markindelningar med utgångspunkten att den har vari-
erat över tid. Det blir då genast tydligt att vi måste se landskapet över större arealer än den 
enskilda kullen, dalsänkan eller gården. Flera kullar med mellanliggande dalsänkor måste 
räknas in för att det hela ska bli meningsfullt och begripligt.  
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Fig 23. Karta över de båda typerna av hägnadsfunktioner inom Tinnerö-området.  
Kartan är några år gammal och en del har tillkommit, men inget som förändrar helheten. Uppdelningen 
mellan de olika typerna är gjord efter bedömning av skillnaderna enligt utvecklad empiri. I vissa fall är 
denna bedömning svår att göra och ibland har de gamla uppenbart använts i nyare system. 
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Den inledande organiseringen av terrängen med stenhägnader skulle, som sagt. ha skett med 
inledning i bronsåldern och först kring den enskilda gården och dess territorium, med skydds-
värd odlingsmark uppe på en kulle. Det är då den minsta skalan i systemen. I Tinnerö-
området kan en sådan kulle ha varit Vattenåkarebacken med gården M8 (Franzén 2003:74, 
Franzén 2009a). Det torde dock inte dröja länge förrän man får behov av mera åkermark än 
den som finns uppe på kullen. Även i det fallet fungerar Vattenåkarebacken bra för att illu-
strera en lång agrar utvecklingskedja. Jag är själv inte alls övertygad om att de första åkrarna 
under denna tid är de som ligger högt, dvs på den stenigaste och minst bördiga marken, men 
vi kan ännu se att där uppe finns åkrar. För just denna diskussion är tillkomstföljden av mind-
re betydelse. 
 
Den markindelning som en enda gård kan göra är då lämplig för ett landskap där gårdarna 
ligger rätt glest. I ett senare skede när gårdstätheten tilltar, ökar även behovet av att samordna 
gårdarnas system. I detta läge faller en del hägnader bort och vissa måste byggas nya. Vi kan 
observera att även kullar som helt saknar odlingsbar jord också har hägnader på sina sidor, 
punkt 3 ovan, vilket är intressant därför att det indikerar ett storskaligare tänkande än den en-
skilda gårdens. I och för sig kan man tänka sig att man hägnade ofruktbara kullar för att dju-
ren inte skulle komma dit och fara illa bland alla block och stenar. En halvmursfunktion på 
ena sidan om en sådan obrukbar kulle fick då ändå funktionen att skydda marken i dalen på 
andra sidan denna kulle. Ett sådant samband kräver i sin tur att det finns en hägnad på andra 
sidan nästa kulle där bortom, förutsatt att halvmuren är gällande som hägnad. En helmur skul-
le kunna ge andra möjligheter, vilket visar vikten av att tolka hägnadsfunktionerna rätt. 
 
Om en odlingsbar kulle hade hägnader på sedvanligt sätt, kunde dess odlingsmark läggas 
inom samma hägnad som den lägre marken och bilda mycket stora arealer skyddad mark. I 
sådana fall krävdes givetvis att ingående dalsänka eller dalsänkor gavs begränsningar nere i 
den stenfattiga marken. Det visar sig att sådana hägnader anordnades vid det smalaste stället 
mellan kullarna, som oftast även var det torraste, eller via något lämpligt impediment i dal-
sänkan. De vägar som samlokaliserades med dessa hägnader fortsatte att användas under lång 
tid. Vissa sådana vägar används än idag efter en mångfald av förändringar. 
 
Oavsett dessa stora möjligheter att på varierade sätt ordna hägnader kring skördemarken, så 
var det ändå krångligt (se ovan…). Det förefaller betydligt lättare att hägna in betesdjuren i 
kanske mycket stora fållor och därmed skydda all annan mark som skördemark utan att behö-
va hägna kring dessa delar. Mera om den saken senare. 
 
Vi är därmed inne i den storskaliga organisationen. Befintliga gårdar vidgade sina arealer och 
röjde ny mark. Nya gårdar tillkom, troligen främst genom internt landnam. Det tidigare rela-
tivt glesbefolkade landskapet blev allt mindre glest och gårdarnas territorier kom att gränsa 
till varandra. I ett sådant läge, när det var gynnsamt för alla att börja samarbeta kring markan-
vändningens organisation, kanske vi kan se begreppet hägnadslag få en konkret innebörd. 
Samarbetet torde ha inneburit att gemensamt omhägnade skördemarker anordnas, men när ett 
antal gårdar blev inblandade, med alla sina tankar om olika trädesperioder och trädestyper, så 
blev det mycket komplicerat att få till sådana system, särskilt som halvmurarna då ger be-
gränsningar i vad man kan göra. Ändå förefaller det möjligt att de kopplingar som finns mel-
lan hägnaderna och sänkor i den lägre marken kan vara synliga rester av ett indelningssystem 
inom skördemarken, jfr fig 22. Juridiska fornlämningar? 
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Mycket enklare blev då anordnandet av gemensamma betesmarker och det finns flera fram-
trädande hägn av den typen i Tinnerö-området. Den tydligaste är den nutida Smedstad stor-
äng, som med intilliggande kompletteringar åt öster var ca 35 ha stor, en annan är den mark 
där Frökärret ligger centralt. 

 
Fig 24. Samfälld betesmark 
före romersk järnålder med 
den nutida Smedstad  
storäng i NV. I detta läge 
kunde en rad gårdar gemen-
samt samla sina betesdjur 
och  
utan ytterligare hägnader 
använda omgivningen som 
olika skördemarker, vilket  
gav den mest praktiska lös-
ningen för betesdriften. Flera 
gårdar än de som har  
direkt geografisk anknytning 
till denna betesmark, kunde 
sammanföra sina betesdjur 
här. 
 
 
 
 
 
Fig 25. I den långsmala mo-
ränryggen som delar den 
föregående betesmarken mitt 
itu, fig 24, finns en halvmur-
funktion som i stängt läge 
tvingar betesmarken att ligga 
år öster, varvid dagens Stor-
äng blev fri att användas som 
skördemark. Det är då rimligt 
att man vidgade återstoden 
utöver de kvarvarande delar-
na till att motsvara den tidiga-
re betesmarken, både till 
areal och kvalité. Utifrån vad 
hägnadslämningarna idag 
kan visa, hade en sådan 
utvidgning flera möjligheter, 
vilket även ger möjligheter att 
den har varierat i olika tidspe-
rioder.  
Vi har här ett exempel på 
”vandrande betesmark”, dvs 
åkrarna vilade medan betet 
långsamt passerade. 

 
Smedstad storäng har en relativt tydlig omhägnad av den äldre halvmurtypen, men man måste 
innesluta ett gott stycke mark i sydost för att få det hela att gå ihop, fig 24. I fig 25 visas ett 
troligt steg i den fortsatta förändringen, där en moränrygg, idag kallad Långtarmen, bär en 
hägnad som kunde hägna djur åt öster. Vi kan där tolka att betesmarken tills vidare lämnade 
dagens Storängen, flyttades ett stycke åt sydost och rimligen krävde kompletteringar med 
mera mark i den riktningen för att få samma betesstandard. Möjligheterna till variation i be-
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tesmarkens utbredning är stora och vi har här en kort inblick i en ”vandrande betesmark”. 
Samtidig blev den efterlämnade delen av Storängen fri att användas som skördemark och i 
nästa flyttning av betesmarken lämnas nyladdad skördemark för odling, slåtter och diverse 
trädeshantering. Man kan ur detta även förstå hur det kunde vara så mycket inägomark under 
den efterföljande romerska järnåldern, se Franzén 2008 och 2009a, trots att åtskillig odlings-
bar mark då blev permanent betesmark. 
 
Gårdarna som hade sina djur i en gemensam ”vandrande betesmark”, kom att ha åtskilliga 
andra gemensamheter. En gård kunde ju under en viss period ha all sin åkermark inom det 
gemensamma betet, vilket krävde kompensation på något sätt. Detta innebar att även skörde-
marken kanske måste hanteras enligt gemensamt beslut, så att man hade en gemensamt hante-
rad skördemark, ur vilken fördelning skedde. Återigen kan det antas att de redan i denna tid 
indelade lermarkerna hade med sådan fördelningen att göra, men att skördemarken därmed 
inte brukades kollektivt, utan enskilt efter att fördelningen var gjord. 
 
En sådan organisation där mångas intressen ska hanteras gynnar personer med ledaregenska-
per och vi kan ana att här finns grunden till att storgårdar och storbönder uppstod i denna tids 
senare skeden. Man kan även kanske utgå ifrån att bönderna som hade denna geografiska 
gemensamhet bildade ett sorts förbund, som vi kanske ska kalla hägnadslag, och att motsva-
rande arealer blev den fysiska manifestationen för detta. Är det här vi har grunden till de stör-
re enheter som har de tvåstaviga plurala namnen? I Tinnerö-området med omgivningar skulle 
detta då vara Tindra (Tinnerö), Aska, Berga, Slaka, Valla, namn som lever kvar och som blev 
namn åt motsvarande byar i yngre järnåldern eller tidig medeltid. Jag har i boken Järntida 
gårdar i eklandskap (Franzén 2003:25) funnit att det under romersk järnålder kan anas en 
hierarki bland gårdarna, grundad på storlek och kulturell ”impact” i tillhörande terräng. För-
delningen av de därvid skisserade A-gårdarna är dock betydligt tätare än de nämnda stora 
domänerna. 
 
I den lilla uppsatsen Gårdar utan jord griper jag mig kortfattat an den vandrande markan-
vändningen med tillämpning på Malma i Rystads sn, Ög. 
 
Teoretisk modell 
Markanvändningens organisation med hägnader i tiden före romersk järnålder är komplex 
med en mängd möjligheter och variationer. Därför kan det för förståelsens skull vara lämpligt 
med en renodlad teoretisk modell för ett något idealiserat landskap, figurserie 26 - 30. 

 
Fig 26. Figuren är ett hypo-
tetiskt landskap av bergiga 
moränkullar omgivna av 
lerbundna dalsänkor med 
olika grad av fuktiga våt-
marker och små vattendrag i 
de lägsta delarna. I Östergöt-
land och många andra områ-
den är detta den typiska geo-
logiska bakgrunden för sten-
strängsområden. Vi kan jäm-
föra med Tinnerö, Fläret, 
Halleby och andra omtalade 
och omskrivna områden. På 
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bilden är moränkullarna mörkgrå, de våtare ytorna ljusgrå. De svarta grova linjerna är hägna-
der enligt den diskuterade typen, vanligen halvmurar som i aktiverad form kan förhindra be-
tesdjur att beträda en kulle och/eller marken bakom kullen. Hägnaderna som förbinder kullar-
na är helmurar eller staket av trä, som kan hägna från båda håll. Vi ser även sammankopp-
lingarna mellan varje kulles omhägnad, vilka är mycket viktiga komponenter i systemen. 
 

Fig 27.Här har man i landskapet häg-
nat in en betesmark främst i de lägre 
lermarkerna, men även en moränkulle 
är betad. Det innebär att kullens häg-
nader är öppna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 28. Den centrala kullen har här 
fredats genom att man aktiverar häg-
naden omkring den, t.ex stänger 
grinden. Kullen är då troligen od-
lingsbar och man har valt att odla den 
istället, förmodligen av gården intill, 
som sannolikt ligger på sydvästra 
sidan av kullen. 
En annan möjlighet är att kullen är 
stenig och farlig för djuren att gå i. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 29. Här har man tagit bort en del 
mark från betesmarken och samtidigt 
skapat en ny betesmark i öster. Den 
tidigare betesmarken kan nu använ-
das som skördemark, nu när den kan-
ske har legat ett antal år som betes-
mark (för fäfot) och laddats med när-
ing.  
Kopplingarna mellan kullarnas hägna-
der kan, om de kombineras med väg, 
reglera vattnet i landskapets lägre 
nivåer.  
(Franzén 2008, 2009a och c) 
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Fig 30. Här har man av olika skäl 
anordnat mycket stora betesytor.  
Vi kan även inse att just halvmurar 
ger en del begränsningar i möjlig-
heterna att fördela mark mellan 
bete och skördemark. Om man 
tänker sig att beta kullen A, så mås-
te man samtidigt beta de låglänta 
markerna B och C eftersom hägna-
derna mellan kullen och de lägre 
markerna inte hindrar betesdjur på 
kullen att gå ner i B och C.  
Om det hade varit helmur däremel-
lan, som troligen under romersk 
järnålder, så hade man helt kunnat 
skilja markerna åt. Detta är sanno-
likt ett av flera skäl att senare orga-
nisera om. 
 

 
Omdaningen till den romerska järnålderns fasta markorganisation kan alltså ha varit något 
som skedde successivt och utan dramatik. Även vid den förändringen krävdes att gårdarna 
samarbetade, något som redan då hade tusenåriga anor. 
 
 
Slutsatser & tankar 
 
Det agrara landskapet före romersk järnålder innehåller många frågetecken, så många att få 
har gett sig i kast med att bearbeta det för ökad kunskap. Detta skiljer sig skarpt från epoken 
därefter, romersk järnålder, då vi har en ofantlig mängd lämningar och information direkt 
läsbara i terrängen och mycket har skrivits. 
 
En av svårigheterna i är komplexiteten, en egenskap som inte bara finns i lämningarna, utan 
som även är en avspegling av den verklighet som var innan lämningarna blev lämningar. 
För att hantera de svårtolkade tecknen krävs även att man förmår lämna synen på forntiden 
som bestående av fornlämningar. Med nuvarande kriterier för fornminnesinventeringen kan 
det mesta av det som behandlats i denna skrift inte registreras. Synen på vad som är ”någon-
ting” är mycket smal, då fornlämningar sa vara ”fina” för att vara bra. Inte mycket av det jag 
har beskrivit är fint, mera väldigt stökigt, trasig, fragmentariskt, vilket kräver tid, tålamod och 
envishet för att tas in för bearbetning. Materialet ligger obearbetat i terrängen och det borde 
locka fler att ta sig an detta jungfruliga material. 
 
Det är min förhoppning att det jag nu skrivit ska vara till en inledande hjälp för den som vill 
ge sig på att ytterligare fördjupa kunskapen om denna järnålderns tysta tid, tiden före romersk 
järnålder. 
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