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ABSTRACT

Stone field-walls are important components in farming systems of the early iron age in 
the Östergötland county and other areas. So far there seems to be a lack of analyses of 
their original design and the mixture of fence remains and clearing stones that they of-
ten consist of. The stone field-wall appears to be a far more complex feature than pre-
viously known.
This paper deals with these issues and some of their possible archaeological con-
sequenses.

Till läsaren på nätet:

Denna uppsats gjordes 1994. Då hade jag studerat stensträngar ett bra tag. Det har 
dock förflutit några år och under dessa år har jag fått tillfälle att tillsammans med både 
Östergötlands länsmuseum och Riksantikvarieämbetet UV Öst praktisera mina tankar 
om stensträngar. Jag har byggt flera murar av stensträngar, varav en del står vid Vä-
derstads hembygdsgård. Dessutom har jag fått formulera ett antal nya begrepp i sam-
band med stensträngar. Det är min förhoppning att framledes kunna publicera en sam-
mantällning av vad jag erfarit i ämnet stensträngar.

Till denna nätutgåva av uppsatsen har jag gjort en del kommentarer som jag har blan-
dat med texten. Somliga saker som jag skrev en gång vill jag tona ner, annat vill jag 
trycka mera på. En del rekonstruktioner av stensträngar har jag synpunkter på. Så blir 
det när saker får chans att utvecklas. Mina kommentarer innebär inte någon fullständig 
uppdatering till mitt nuvarande kunskapsläge, utan de är styrda av vad jag skrev i den 
ursprungliga uppsatsen.

Du får gärna citera texten och använda bilder utan att fråga först, men jag är tacksam 
om Du anger källan, som alltså är:

Franzén, Gert. 1994. Stensträngen som arkeologiskt objekt. Exemplet Tinnerö i Ös-
tergötland. C-uppsats i arkeologi. Stockholm.

Hälsningar

Gert Franzén
gert@franzark.com
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1.  INTRODUKTION

1.1 Inledning 

Få fornlämningar torde vara så undervärderade i förhållande till sitt arkeologiska infor-
mationsinnehåll som stensträngarna.

Stensträngar är linjära samlingar av sten. För ovana ögon och tankar är de bara det, 
om de nu råkar bli sedda. Dessutom är de vanligen nersjunkna i marken och mer eller 
mindre övervuxna av gräs, mossa, buskar etc. En del stensträngar syns inte, åtskilliga 
finns inte längre, en del finns på ekonomi-ska kartan men har aldrig funnits i verklighe-
ten. De allra flesta är byggda av människor, en del har ramlat på plats själva.  Om man 
inte har någon uppfattning om vad de varit eller hur de fungerat, blir mönstret av 
stensträngar synbarligen slumpartat, liksom lägena för de i strängen ingående stenarna.  

Stensträngarna har ju av tradition hanterats av kulturgeografer, åtminstone i de senare 
decennierna, vilket är naturligt eftersom strängarna bildar geografiska mönster som ta-
lar om människors verksamheter och utbredning. Kända exempel är S - O Lindqvists 
(1968) och Mats Widgrens (1983) avhandlingar, vilka har givit kulturgeografin försteg 
i bearbetningen och tolkningen av denna typ av lämning. Även om kulturgeografer i 
viss mån använt arkeologiska metoder för sin datainsamling har arkeologin själv visat 
stensträngen ett något förstrött intresse och har därmed halkat efter. 
                                   
Fortfarande 130 år efter C.F. Nordenskjölds fornminnesinventeringar i Östergötland, 
där han menar att stensträngarna ”är värda fornforskarens hela uppmärksamhet” 
(Nordenskjöld 1875:17), finns det arkeologer som menar att stensträngar bara är på 
marken lagda stensamlingar och så alltid har varit.  Mig veterligt har heller ingen äg-
nat sig ordentligt åt ursprunget till den hägnadsruin som stensträngar vanligen är eller 
innehåller. Att många arkeologer, icke utan stolthet, menar sig vara ”otekniska” för-
bättrar inte läget.

Detta har naturligtvis haft konsekvenser för teori och metod vid  arkeolo-giska under-
sökningar av stensträngar;  kunskapsuppbyggnaden har närmast uteblivit. Stensträngar 
har ofta metodmässigt hanterats utan tanke på koppling till dess omedelbara närhet, 
vilket kan ges en drastisk illustration: ”Torva av på ena sidan (lägg forn-åkern på 
dumphögen) , torva sedan av den andra sidan (ta bort den fossila vägen också) , sen 
ritar vi och lägger en profil nånstans”. Undersökningsresultat: En massa sten i riktning 
345 gon.

Detta rådande tillstånd har sina traditioner och för att förstå dess bakgrund är sten-
strängsforskningens historia viktig.

I och med denna uppsats har det skett ett uppsving i den arkeologiska 
stensträngshanteringen. Jag själv har fått åtskilliga uppdrag i ämnet och har 
kunnat föra kunskapen ytterligare framåt, främst genom UV Öst i Linköping.

Trots utvecklingen står sig denna uppsats mycket bra fortfarande. Utveckling-
en har t ex varit insikten om att konstruktionerna i murarna varierat mycket, 
särskilt i detalj. Även undersökningsmetoder har förfinats.
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1.2  Historik

Stensträngar har observerats under lång tid och har givetvis tolkats något olika under 
åren. Redan Olaus Magnus (1490 - 1557) skrev  ”..., så visar den (marken, min anm) 
dock uppenbart för hvem som ger akt därpå spår av plöjning och uppröjning äfven-
som talrika stenformationer (uppkomna genom plockning från åkrarna, hvarigenom 
dessa gjordes bördigare och vidsträcktare) mitt uppe bland de väldiga träden.”  Här 
kan visserligen inte utläsas något direkt om stensträngar, men ”-formationer” kan 
mycket väl inbegripa sådana i någon form.
Linné beskrev på sin öländska resa om bröttlar som ”murar eller rudera efter Giärds-
gårdar”. 

I vårt förra århundrade (1800-talet) skrevs en hel del om stensträngar. I Skärkinds sn, 
Ög, skrev Broman 1851 om  stensträngar och gjorde ungefär samma indelning som 
Lindquist (1968) då han skriver:  ”Troligare är, att de utmärka gamla stengärsgårdar, 
eller ock, att dessa stensamlingar utan särskild afsikt fritt blivit upplagda, då landet först 
uppodlades”, vilket är en fullt gångbar tolkning än idag.

Nordenskjöld(1870:17) tar steget fullt ut och utbrister om stensträngarna att ”De äro 
förtjenta af fornforskarens hela uppmärksamhet,...”

På 1920-talet var åtskilliga aktiviteter igång kring stensträngen. Även då var det mest 
”amatörer” som ivrigt, men vanligen utan större framgång, försökte få t.ex riksantik-
varieämbetet att intressera sig för fornlämningen ifråga. Ett vanligt motargument un-
der den här tiden tycks ha varit att stensträngarna ”tillkommit under alla tider”, vilket 
tyder på att man där menade att östgötarna inte kunde veta om det var fornlämningar.

En av de självlärda forskarna var överstelöjtnant N. D. Edlund med tolkning av sten-
strängsområden som ”anläggningar” och då förstås försvarsanläggningar. Hans med-
arbetare Inge Jonsson, Kisa, skriver i ett brev till riksantikvarien  angående sten-
strängsområden mellan Mjölby och Ödeshög (Jonsson 1931).

     ”Edlunds teori att stensträngarna där skapats under strider mellan svear och göter 
som alla kväden och sägner från folkvandringstiden och vikingatiden förmäla om är den 
enda möjliga och därtill riktiga”

Ungefär i samma tid lyckades Arthur Nordén i samma landskap ”bevisa” att sten-
strängarna var av kultiskt ursprung. Han tyckte sig se ett samband mellan stensträngar 
och gravar, vilket han bedömde att även egna utgrävningar hade visat, och drog slut-
satsen att kult var lösningen. Han menade dock att ”kult” inte kunde förklara alla 
stensträngars ”slumpmässiga” befintlighet i terrängen (Norden 1930:151).

Man kan naturligtvis raljera med deras tolkningar, men det är alldeles klart att nämnda 
herrar, och deras besjälade medarbetare, gjorde mycket betydande och värdefulla in-
venteringar och observationer som står sig än idag. Man hade, t.ex. genom mycket 
välgrundade stratigrafiska resonemang, klart för sig att stensträngarna härrörde från 
folkvandringstid eller före.

Ur litteraturen kan alltså extraheras att den vanligaste tolkningen av stensträngar ända 
från början är ”stenmurar”, ”hägnadsgrunder” och liknande (Broman 1851, Nathorst 
1860-talet, Nordén 1928, disputation Uppsala våren 1933 enl. Nordén (Mårten Sten-
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berger), Klindt - Jensen 1955, et.al.). Övervikten för meningen om stensträngar som 
agrara lämningar är således närmast förkrossande. Nordén gör en god sammanfattning 
av dåtidens kunskaps- och litteraturläge, med egna, ibland syrliga, kommentarer 
(Nordén 1938:21).

Man kan förstå att bönder ända fram i 1800-talet kände igen de organisationsmönster 
som yrkesfränderna från järnåldern skapat. Det går också att förstå att det sena 1800-
talet, som höll på att omvandla sitt jordbruk rejält, efterhand inte kände igen sig och 
meningar om jättestigar, offerstigar sipprade in. Dessa senare påfund förstärktes ge-
nom att personer långt från jordbruket kopplade på och förstorade upp varianter som 
”kultanordningar”, ”försvarsanläggningar”. Dessa senare tolkningar fick mycket pub-
licitet men får anses som tillfälliga utskott från den traditionella meningen.

De benämningar som stensträngen haft genom tiderna varierar. Det är tydligt att 
”jättestigar” var vanlig i Östergötland under 1800-talet. Även ”offerstigar” och det 
neutrala ”stensträckor” förekom, liksom de mera sentida ”revlar, bröttlar, vastar”, 
etc.

Begreppet stensträng fastställdes 1926 av riksantikvarien på förslag av nyss nämnde 
Arthur Nordén. Mer om begreppet i kapitel 5.

Som nämndes inledningsvis är det i vår omedelbara nutid främst Mats Widgren som 
med sin avhandling 1983 flyttat fram positionerna i stensträngsforskningen, och fort-
sätter att göra det. Han har, inspirerad av Lindquists avhandling 1968, utvecklat synen 
på stensträngens agrara sammanhang och visat koppling mellan stensträngssystem och 
samtida bosättningar, samt vi-sat att gårdarna sannolikt hanterat marknyttjandet i sam-
fälligheter. I sådant arbete visar sig stensträngarna vara avgörande indikatorer på mar-
kanvändningens fördelning, såväl organisatoriskt som terrängmässigt.
Åtskillig forskning återstår i de östgötska stensträngsområdena, som i fornminnesre-
gistret omfattar ca 500 km stensträng.
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1.3  Syfte

Det övergripande syftet med uppsatsen är att mot bakgrund av det i inledningen be-
skrivna läget något lyfta den arkeologiska kunskapsnivån kring stensträngar.

Ett framträdande delsyfte är att belysa stensträngen som konstruktion, både vad gäller 
dess ursprungliga uppbyggnad och dess roll i sitt agrara sammanhang, dvs dess förhål-
lande till de markytor den begränsar och markerar, och till de djur den kan ha hägnat.

Uppsatsen avser också att översiktligt belysa tänkbara skeenden i denna konstruktions 
tillvaro fram till den samling stenar vi idag kallar stensträng, dvs det som arkeologin 
har att arbeta med.

Ett syfte är även att utröna i vad mån grävrapporter i efterhand kan ligga till grund för 
rekonstruktioner, tolkningar av konstruktioner och situationer samt belysa möjliga 
tolkningsproblem kring t.ex stratigrafier i samband med dessa.

Dessutom återförs resonemangen till stensträngens ”entré” till arkeologin i form av 
diskussion kring begreppet stensträng ur olika synvinklar t.ex inventering och under-
sökning.

1.4  Material och avgränsning

Arbetsmaterialet består av stensträngar och stensträngssituationer främst inom Tinne-
rö-området i Linköping. Området beskrivs i kapitel 2.
Inom området gjordes under 1994 utgrävningar av stensträngar, vars resultat ingår i 
materialet.
Rapporter från utgrävningar på andra ställen i Östergötland, Halleby och Skärslund, 
båda i Skärkinds sn, används som material för rekonstruktioner och resonemang.

Skäl till materialvalet: 

Tinnerö-området har jag lärt känna genom mångårig forskning, och jag deltog i ovan-
nämnda utgrävningar där.
Halleby är en känd stensträngslokal som dessutom har en bra dokumentation.
Skärslund är vald som en vardaglig grävplats med liten och svårläst fotoplan, och är 
tänkt som gräns för vad som är användbart material för rekonstruktion och tolkning.
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1.5  Frågeställningar 

1. På vilket sätt ligger stensträngarna i terrängen och varför? 

2. Faller de in i ett agrart sammanhang eller ser det ut som ”kult” och        
”slump” som Nordén menade?

3. Finns det några typiska stensträngssituationer i materialområdet Tinnerö?

4. Den historiska synen på stensträngarna har översiktligt redogjorts för ovan, men 
vad har varit den moderna tron om stensträngens ursprungliga konstruktion? 

5. Vad kan idag utrönas om konstruktionen eller konstruktionerna som döljer sig i 
stensträngens förflutna?

6. Är de hägnader, som påståtts?

7. Går konstruktionerna att rekonstruera?
       Exempel

     Svårigheter?

8. Varierar konstruktionerna? 
       Hur?
       Varför?

9. Finns dessa konstruktioner även utanför Tinnerö-området?
       Exempel?

10. Hur blev dessa konstruktioner stensträngar?
11. Vad har svaren på ovanstående frågor för arkeologiska konsekvenser?

     Exempel på möjliga omtolkningar?
     Möjliga konsekvenser för framtida utgrävningar av stensträngar?

12. ”Stensträng” är ett mycket allmänt begrepp. 
       Är det ett bra och ändamålsenligt begrepp?
       Bör det annars justeras?
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1.6  Metoder

Tillgänglig litteratur genomgås översiktligt i sökning efter tolkningar.

Resultat från nyligen utförda utgrävningar av stensträngar i Tinnerö-området studeras, 
bedöms och används i tolkningar kring konstruktioner.

I Tinnerö-området studeras stensträngssystemen ingående, vad gäller bevarade kon-
struktioner, ingående röjsten och troliga förändringsförlopp. Resultaten redovisas inte 
specifikt utan används som grund för bedömningar och utveckling av resonemangen.
 
Rekonstruktioner utifrån liggande stenmaterial görs och presenteras i form av teck-
ningar och/eller stapeldiagram. Därvid hanteras rekonstruktioner med avtagande grad 
av säkerhet i utgångsmaterialet.

Undersökningsrapporter från olika platser, t.ex. Halleby, studeras vad gäller undersök-
ningsmetodik.  

De i rapporterna framgrävda stensträngarnas totala steninnehåll förklaras i möjlig mån, 
och beskrivs de begränsningar av möjligheterna som beror av undersökningsmetodik, 
t.ex. nivåangivelser, ev. snedfoton, stenformer, kvalitet på fotoplaner, precision i avrit-
ning, grad avgeneraliseringar, etc.

1.7  Definitioner

Basmur (även murbas) = Det understa stenvarvet i en mur.
Begränsning = En tänkt eller materiellt manifesterad yttre gräns
                      för en markfunktion.
Brukningserosion = Erosion , direkt eller indirekt uppkommen genom                             

markbruk.
Enkelmur = Mur, med en stens bredd.
Fägata = Boskaps väg mot betesmark, på ömse sidor försedd med 
             byggda eller naturliga hägnader.   
Fätratt = Den ofta trattformiga änden av en fägatas mynning i betesmark.
Hägna (även omhägna) = Att åstadkomma en inhägnad.
Hägnad = Stängsel, i syfte att hindra passage av främst betesdjur.
Inhägnad (även hägn) = En markyta begränsad genom stängsel.
Inmark (även inägomark) = Inhägnad mark, vanligen som åker och äng.
Markfunktion = Den funktion, permanent eller tillfällig, som människor 
                       givit en markyta.
Mur =  Hel murkonstruktion av basmur + ev. pålägg.
Pålägg =  Sten som placeras på basmuren.
Ställgrop = Grop som anordnats för en ställd bassten i en mur
Toppkilning = Kilning i mur för att binda stenar samman genom tryck-                      

spänning.
Underkilning = Kilning mellan mark och basmur för att uppnå stadighet.
Utmark = Blandad mark, skild från inmarken, vanligen för bete.

9



2.  MATERIAL OCH OMRÅDESBESKRIVNING

Det material som hanteras i uppsatsen finns dels ute i terrängen som fornlämningar 
och deras situationer, dels som dokumenterade uppgifter i form av undersökningsrap-
porter.

Det område med fornlämningar som används, materialområdet, är en del av det s.k. 
Tinnerö-området omedelbart S om Linköpings stad. Hela Tinnerö-området innehåller 
totalt över 25 km stensträngar plus en mycket stor mängd andra förhistoriska läm-
ningar främst av den äldre järnålderns karaktär.

Terrängen i området är småkuperad med moränkullar med kärnor av berg uppstick-
ande ur de lägre lerytorna. Mot NV blir landskapet allt öppnare och moränkullarna 
drunknar mer och mer i lera, varvid det sammanhängande stensträngsbeståndet upp-
hör. Formstrukturen i landskapet har en övervägande riktning NV - SO, p.g.a. förkast-
ningar och sprickor i berggrunden. Svallningen av moränhöjderna är kraftigast på NO-
sidor p.g.a. att Yoldiahavets öppna vatten legat mest åt det hållet. Åt motsatt håll har i 
stor utsträckning Slakaåsen agerat vågbrytare i de nivåer det här är fråga om, 75 - 90 
m.ö.h.

Genomförandet av de direkta konstruktionsanalyserna begränsar sig till små delar av 
stensträngssystemen raä 233, 236, 264 enligt karta, fig 2. Dessa system, samt dess-
utom systemen 220, 234, 237, 252, 258, 314 och Slaka 167 har genomgåtts för att 
bedöma olika konstruktioners och stensträngssituationers förekomster. 
Samtliga fornlämningsnummer avser Linköpings stad om inte annat anges.

Kartsituationen för området är synnerligen god, mycket p.g.a. att det ligger så nära 
stadsbebyggelsen. Det innebär att kommunen har ytterst noggranna 1000, 2000 och 
4000-delskartor med 1 m ekvidistans. Väl uppdaterade orienteringskartor i 15000-ska-
la, liksom turistkartan för Linköping, omfattar området. 

De använda grävrapporterna för rekonstruktioner är Baudou 1973, Nilsson
1976a och b, se kapitel ”7. Referenser”.

3. ANALYS

3.1 Inledning

Hägnadsgrund var alltså begreppet när man tidigt i historien kände igen sträckningen i 
terrängen, men inte alltid förstod att stenarna i sig själva kunnat forma hägnader. Det 
är  tydligen så att ingen har fördjupat sig i hur hägnaderna verkligen såg ut, dvs av vil-
ken konstruktion de varit.

Om, enligt Lindquist, stensträngen hade tillräckligt mycket sten för att hägna, verkar 
det som om man har sett den staplade enkelmuren som självklar. Lindquist t.o.m. defi-
nierar hägnad så att den bl.a. ska ha mycket sten (Lindquist 1968:12), av vilket följer 
att strängar med inte så mycket sten inte blir hägnader. Ibland stämmer detta, men 
vanligtvis inte, varvid stensträngsområdena återigen tenderar att bli obegripliga. Över-
huvudtaget anas i resonemangen en ”förlåts-klausul”, som innebär att ”man kan gi-
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vetvis inte förstå och förklara allt”, varvid förklaringarna ofta uteblir.

                                                          

Fig  1. Materialområdet, del av det s.k. Tinneröområdet, omedelbart S om Linköpings 
stad. De flesta registrerade fornlämningar är markerade, men långt ifrån alla kända har 
blivit registrerade.
De platser där stensträngar blivit föremål för analys i uppsatsen är markerade med pil 
och förkortat namn enl. texten.
Kartläge: Kartans mitt ligger 4 km rakt S om Linköpings domkyrka.
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Grundkarta: Ekonomiska kartan 085 47 Slaka, med tillägg.
Ändå har man, både före och efter det att Lindquist gjorde sina indelningar, insett att 
strängens läge i terrängen - mer än stenmängd - avgör funktion. Därför kan lämpligen 
något om sådana stensträngssituationer inleda analysen. 

3.2  Stensträngssituationer 

Hägnader, som i materialområdet representerar över 96 % av nu kända stensträngar, 
förekommer i terrängen  i olika situationer, vilka kan indelas exempelvis enl. följande:

1.  Placerade med avseende på markgeologin
     a) Placerade mellan morän och svallsand, dvs. åkeravskiljande (direkt        
geologisk), fig 2. 

   b) Annan placering, t.ex. för att avhägna långtidsträdor (indirekt geolo-        
gisk). 

2.  Placerade utan primärt avseende på markgeologin 
    a) Placering för bortre begränsning av bete (kan vara eller bli                
ägogräns), ofta starkt terränganpassad.

   b) Placering för sammankoppling av hägnader enl. 1 a och b.

Figur 2 avser visa hela skeendeskalan från planering av en markorganisation av typ 1a 
(ovan) till slutet av dess användning, vilket omsluter ett tidsspann på några hundra år, 
eller mindre. 

Förklaring till fig 2:
a) Planeringsstadium med markgeologiska förutsättningar. Avsikten är här att åstad-
komma åker på svallsanden, som tillsammans med slåtterytan på leran är avhägnad 
från betesmarken på moränet. Situationen är mycket vanlig inom Tinneröområdet lik-
som i andra stensträngslokaler, så vanlig att den kan anses representera standardförfa-
randet för den agrara markorganisationen.
Det i stensträngssammanhang mycket använda begreppet inmark  (se sid. 9) uppstår 
när hägnaden enligt fig 2 bildar en sluten yta med odling och slåtter inuti, eller omslu-
ter sådan mark så att t.ex våtmark ute på leran får bli ”hägnad” åt sitt håll som kom-
plement till stenmuren. 

Kommunikationsytan brukar vara 3 - 4 m bred och om moränsluttningen är ersatt av 
berg, avsätts motsvarande avstånd från berget till hägnaden. Kommunikationsytor an-
ordnas även vid stensträngssituation 2a, samt efter behov i fall 1b och 2b. 

Kommunikationsytan är ett utrymme avsett som:

 I) Fägata, så att herden kan få ut djuren till vald betesplats utan att trampa igenom 
själva betesmarken, samt att lätt komma åter till gården efter betesdagen.
II) Väg till och från åker och äng, dvs. för att komma intill för arbete, transport och 
tillsyn.
III) Färdväg. I och med att flera gårdar anordnar sitt marknyttjande på samma sätt, 
kommer flera kommunikationsytor att sammankopplas och bli ett omfattande vägnät 
inom närområdet. Vissa stråk utvecklas till genomfarter av området och stundom 
kopplas vägarna ihop via brobankar av morän och sten över våtytor. Av sådana broar 
finns drygt ett tiotal i materialområdet.
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b) Figuren visar hur stenmaterial flödar under etableringen av situationen. Den över-
vägande delen av materialet till hägnaden är väl valda stenar som sannolikast finns i 
den svallade moränen uppåt i sluttningen. En och annan lämplig sten finns givetvis i 
den blivande vägen, liksom i den blivande åkern, men det är viktigt att inse att hägna-
den endast undantagsvis byggs av röjsten från åkern, jfr c) nedan.
 
c) Situationen har genom användning nött in sig till formelement. Vägytans röjning 
sker delvis i samband med dess användning, varvid stenar placeras dels mot  hägnaden 
(sällan på), dels på andra sidan vägen varvid korta stensträngsavsnitt kan uppstå. 
Åkern har genom bearbetning planats ut till terrass. Närmast hägnaden, där dessutom 
svallsanden är som tunnast, har man kommit ner i moränet, varvid stenar plöjts upp 
och bortförts främst till den nedre terrasskanten, där de gör mest nytta, men ibland 
också till mot hägnaden vinkelräta parcellbegränsningar ofta blandat med löst mark-
material. En och annan sten kan ha lagts intill hägnaden.
Vid långvarig användning av åkern, och/eller vid tunt svallsediment, kan moräninskär-
ningen bli så omfattande och störande att man placerar röjsten på moränet intill hägna-
den och successivt förflyttar åkern utför sluttningen. De vid hägnaden liggande stenar-
na kommer att ingå i den stensträng som ligger där i vår tid, jfr fig 11.

d) Genom brukningserosionens underminering av hägnaden på åkersidan och vägens 
tryck på den motsatta, kommer hägnadsmuren att haverera och falla mot åkern. I hu-
vudsakligen öst-väst-riktade stensträngar är tjällossningen en stor anledning till murkol-
laps, när solen värmer framför muren, men baksidan ligger i skugga. I murens kollaps 
har således bildats den rad av liggande stenar, som så ofta setts och tolkats som 
”hägnadsgrund”. Att dessa stenar ganska ofta ligger väl inpassade i varandra, såsom 
lagda tillsammans i förband, beror på att de stått så tätt och rasat ut samtidigt.

Vid underminering har hägnaden fått permanent ogynnsamma förhållanden för att stå 
upprätt. Det är således inte stor ide att försöka få upp den igen utan att avsevärt för-
ändra omständigheterna. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att situationen är eller 
läggs öde. De liggande stenarna kan kompletteras med pålagda klumpstenar eller med 
trästaket. 
Den vanliga situationen i Tinnerö-området är dock att ingen sten har lagts på efter ha-
veriet. Hur det kan ha varit med trästaket framgår inte utan undersökning med detta 
som sökbegrepp. Klart är dock att de markformer som uppstår enl. fig 2c, uppstår 
även vid hägnad av trä. Exempel på detta finns åtminstone vid ett ställe inom området, 
se kartan fig 1, uppe t.v.

När jag nu går över till att betrakta de konstruktioner som var innan stensträngen blev 
stensträng, är det viktigt att notera att geologin vid stensträngssituationerna endast i 
sällsynta fall ger önskemål att i muren placera röjsten. Det är tvärtom så att den vanli-
gen förekommande ställda enkelmuren framhäver en ambition att använda så lite sten 
som möjligt. I Tinnerö-området är, trots stor andel morän och blockig terräng, den to-
tala mängden röjsten liten. Förklaringen är, enligt min mening, att man genom mark-
användning enl. 1a, 1b, 2a och 2b (ovan) har organiserat bort behovet av att röja 
mycket sten.
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3.3  Konstruktionerna

Ingen verkar ha ägnat sig mycket åt hur stensträngarna såg ut under förhistorisk tid. 
Lindquist (1968) gör det, men på ett så indirekt sätt att ingen problemlösning uppstår. 
Klindt-Jensen säger att ”vast” typ a är en ”Row of large, single stones, mostly set on 
edge.” (Klindt-Jensen 1955:255), men inser tydligen inte att detta är hägnaden i sig 
själv. 

Kring stenmurarna i historisk tid, t.ex småländska och västgötska, finns ganska många 
betraktelser. En utomordentlig sammanfattning är Gunnar Arnborgs ”Stenmur´n”, i 
vilken åtskilliga resonemang och beskrivningar känns igen i stensträngssammanhang 
(Arnborg 1980). Arnborg anger helt riktigt den enkla muren som äldst, men har ingen 
notering om varianten ställd mur eller något som kan likna den.

Kommentarer till några allmänna tolkningar av stensträngars ursprungskonstruktioner 
kan så här inledningsvis ges. Tolkningarna finns ofta med i resonemang kring sten-
strängar.

Färist: Olika djur undviker i olika grad att gå på stenar, speciellt om det går att halka 
ner mellan dem. Grisar kan man i viss mån hägna så, men inte t.ex. getter. Och hur 
länge behåller en lagd stensträng sin färistfunktion? Den samlar så småningom på sig 
mylla mellan stenarna och försämrar sin funktion, förutom att den med tiden sjunker 
ner i marken. Ett mycket tidskrävande underhållsarbete  - att peta bort jord mellan 
stenarna... - blir följden för att den ursprungligt ineffektiva hägnaden inte ska försäm-
ras. Dessutom åtgår mycket sten och stor markyta. Jag finner att stensträngen som fä-
rist knappast är rimlig. Jag återkommer till detta i kapitel 3.5. 

Markering: En till färist närliggande möjlighet har framförts av Rønneseth(1966:40). 
Han menar att hägnader inte behövdes omkring inmarken eftersom betesdjuren kon-
trollerades av en herde. Stensträngen runt inmarker skulle då, menar han, bara vara en 
markering av dess utsträckning. Rönneseth talar inte mot bakgrund av någon under-
sökt stensträng och Lindquist avfärdar på goda grunder resonemanget (Lindquist 
1968:11).

Träpåbyggnad:  Träpåbyggnader finns fortfarande i form av gärdsgårdar på stenrad, 
t.ex för att skydda trävirket mot röta eller fästa den på berg. Sådant kan naturligtvis ha 
förekommit under stensträngarnas aktiva tid också, men som vi ska se nedan behövs 
sällan sådan för höjdens skull ens vid hägnader med förhållandevis lite sten. Komplet-
teringar med diverse träkonstruktioner just på enkelmurar finns grundligt dokumente-
rade (jfr Arnborg 1980:39 - 41), men i fallet stensträngar hävdas det ofta att det har 
varit trästaket på den liggande raden av stenar, men med tanke på dessa stenars vanli-
gen höga grad av utvaldhet och att de vanligen ligger tvärs längsriktningen, förefaller 
detta mindre rimligt. Se dock kommentarer till fig 2, del d).

Kor är ganska bra på att gå i stenig mark. Vid undersökning för nya E4 vid Väderstad 
1997 inträffade det roliga att en ko med kalv hade rymt och kom gående i undersök-
ningsområdet. De två passerade utan ansträngning den stensträng som finns avbildad i 
”Det svenska jordbrukets historia”, del 1, sid 293, dvs en bastant stensträng, avtorvad 
och rensad. Passage av den mur jag byggde av den (aa), skulle ha varit ytterst svår, 
om ens möjlig. Muren gick att gå på. Av händelsen med kon kan vi lungt avfärda 
stensträng som färist, eftersom den inte alls fungerar så.
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Fig 3.  Exempel på möjlig träkomplettering till enkelmur (Arnborg 1980:40). 
(Ritad på Nordiska Museet)
---------------------------------------------------------------------------------------

3.4  Undersökning - rekonstruktion - restaurering

3.4.1  Stensträng på morän

Vid en exploateringsundersökning vid Fröberget, 1,3 km NO om Tinnerö, sommaren 
1994, undersöktes en stensträng på en sammanlagd sträcka av ca 10 m. Efter den or-
dinarie undersökningen fick jag möjligheten att intensivt, men i lugn och ro, studera 
stensträngen och lyckades resa den upp till en fungerande hägnad (Hörfors & Franzén 
1994).

Stensträngen var av ganska stenfattig typ, fig 6, men blev en bra hägnad, som mest 
0,8 m hög (0,6 - 0,8), fig 5. Konstruktionen visade sig vara en helt annan än den som 
vanligtvis sammankopplas med stensträngar. Jag kallar den ställd enkelmur, till skillnad 
från staplad enkelmur, som är den vanliga sentida enkelmuren av t.ex. gotländsk och 
öländsk typ, fig 4. Hägnaden visade sig ha bestått av sida vid sida resta stenar av rätt 
platt sort. Dessa var underkilade mot marken i gropar av passande format. 

Stensträngen visade sig ha de stora stenarna och därtill ganska små stenar, vilket för-
vånade. Senare upptäcktes att ett militärt värn strax intill var byggt konsekvent av ste-
nar i den saknade (lätt bärbara) mellanstorleken. Sannolikt var dessa hämtade ur sten-
strängen, vilket gjorde att rekonstruktionen fick ett felaktigt utseende.

Egentligen skulle alltså de ställda stenarna ha haft betydligt större stenar i vecken mel-
lan sig, och därefter de små liggande på dessa. Skillnade skulle ha blivit en mur med 
genomsnittlig höjd 0,8 m, vilket sedermera har visat sig ha varit en sorts standard för 
tiden. Den kraftiga muren i Väderstad blev 0,9 m hög, vilket helt berodde på genom-
snittligt större stenar.

Med ovan nämnda (saknade) stenar skulle kileffekten mellan de ställda stenarna ha bli-
vit väl så god.
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Fig 4 . Ovan. Stenmur av typ staplad enkelmur, något utrasad. Öland

Fig 5.  Stenmur av typ ställd enkelmur, restaurerad ur stensträng vid Fröber-
get, Linköping 1994 (Fröberget 1).
---------------------------------------------------------------------------------------

De resta stenarna var med säkerhet kilade tillsammans, samt pålagda med löst liggande 
mindre stenar. På grund av sammankilningen blev hägnaden, trots sitt smäckra utseen-
de så stark att det gick att gå uppe på den. Att jag bedömer den som ihopkilad beror 
främst på att fördelen med att kila ihop är så avsevärd; samma konstruktion okilad blir 
mycket mindre stadig. Skillnaden bedömer jag vara mer än femfaldig, dvs. om jag vill 
rasera muren så vill minst 5 av de stora stenarna rasa om jag försöker välta en enda. 
Ytterligare ett skäl till min bedömning om kilning är att lämpliga kilstenar i två fall låg 
på marken just där de bör ha hamnat vid murkollapsen.
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3.4.2  Rekonstruktioner - hägnader på morän

Ur stensträngen i fig 6, där även de anordnade groparna finns markerade, restes en 
hägnad enl. fig 5. Groparna*), som vanligen hade en krans av smärre avlånga stenar 
omkring kanten, framträdde markant genom att deras innehåll var något mullblandat 
samt mycket lösare än den omgivande hårda moränen. Groparna ger definitivt besked 
om åt vilket håll murens stenar har fallit. Vid just denna stensträng framträder fallrikt-
ningarna tydligt även genom att stenar fallit åt olika håll, men det är vanligt att långa 
partier av ställda murar har fallit åt samma håll (se t.ex Halleby fig 9), varvid en 
”enkelrad” av stenar framträder, icke sällan med svårtydd fallriktning.**)  

Nedan följer några exempel på rekonstruktioner med successivt ökade svårigheter i 
förutsättningarna, följt av ett förslag till kompletterande tolkning av Hallebys sten-
strängsbestånd.

1) Rekonstruktion på papperet från uppmätning i verkligheten, Fröberget 2.
2) Rekonstruktion från uppmätning på fotoplan återgiven i grävrapport, Halleby 1.
3) Rekonstruktion från uppmätning på fotoplan i skala 1:400 och stor mängd anslutan-
de röjsten, Skärslund.
4) Kompletterande tolkning av stensträngar vid Halleby, från fotoplan. 

1) Strax intill den uppresta stenhägnaden Fröberget 1 (nu bortexploaterad) ligger en 
stensträng av liknande sort och väl bibehållen. Utan någon grävning gav situationen 
klart besked om fallriktningen och alla viktiga stenar (basstenar) bedömdes synliga i 
den tunna grästorven. Strängen ritades av i skala 1:20 som kopierades. Stenarna num-
rerades, klipptes ut och muren rekonstruerades på erfarenheter från murbygget intill. 
Resultaten visas i figurerna 7 och 8.     .

2) Hallebylokalen är känd som en plats där stensträngar och deras organisation har be-
handlats. Det kan vara lämpligt att ta exempel från platsen eftersom åtskilligt av 
grundläggande tolkningar om stensträngar härrör därifrån.

En bit av fotoplan i skala 1:100, plansch 1, uppförstorades på vanlig kopieringsapparat 
och en bit stensträng ritades av på ritfilm. Efter ny kopiering numrerades stenarna och 
klipptes ut, varefter muren ”byggdes” upp på papperet. Större osäkerheter än vid 
Fröberget finns här i och med att jag inte sett stenarna och har svårt att avgöra deras 
tredimensionella form och vad som är röjsten, som tillhör stensträngen men aldrig har 
tillhört hägnaden. Särskilt vänstra halvan i rekonstruktionen känns oharmonisk. Detta 
visar att verkligheten är överlägsen fotoplaner som utgångsmaterial och jag känner 
starkt behov av att ha sett verkligheten. Även snedfoto skulle vara till stor hjälp. Ändå 
känns resultatet igen från tidigare rekonstruktioner och så även höjden. Resultaten 
återges i figurerna 9 och 10.   

*) Numera kallade ställgropar.

**) De ställda basstenarna är rätt ofta ställda med den minsta ytan mot marken.
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Fig 7. Stensträngen Fröberget 2 i plan. utan avtorvning. Organisationsläget är 
sådant att röjsten sannolikt inte är inblandad. Av nivåsituationen framgår att 
stenarna fallit uppåt i bilden. Numreringen av stenarna är motsvarande som i 
fig nedan.

Fig 8. Den rekonstruerade hägnadsmuren Fröberget 2 sedd från öster i sidpro-
jektion. Rekonstruktionen är gjord endast på papperet, men enligt erfarenheter 
från Fröberget 1, som låg ca 10 m åt väster.
Några stenar i form av kilar och pålägg har fått placeras i muren vridna i för-
hållande till projektionen i fig 7. Utanför de streckprickade linjerna är situatio-
nen kraftigt störd av t.v. skyttevärn och t.h. militär väg och kan inte tilkas.
Det är osäkert om sten 1 verkligen har fallit, men detta har ingen avgörande 
betydelse för resultatet av rekonstruktionen.
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Fig 9. Stensträngsavsnitt vid Halleby, avritad från fotoplan i läge ungefär 
827 - 832. 358 - 361. Numreringen motsvarar den i fig  10 nedan.

Fig 10. Förslag till rekonstruktion av hägnadsmur ur stensträngen i fig 9. Höj-
den varierar från 0,7 till 0,9 m. Om sten 11 vrids 90° blir lägsta höjden 0,75 m. 
Utseendet på basmuren är klart säkrare än övriga muren, vars påläggsstenars 
form i övriga projektioner starkt påverkar deras placering och bidrag till höj-
den.
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Fig 11. Skärslund, Skärkinds sn, Ög. Utsnitt av schaktplan där stensträngen 
raä 150 går diagonalt genom bilden. Siffrorna 1 - 4 markerar mina uttolkningar 
av situationen:
1) Icke tidigare noterad stensträng, f.d. hägnad.
2) Röjsten intillhägnaden, nu inkluderad i stensträngen.
3)Hägnadsrest av typ ställd enkelmur, som enl. mätning på fotoplan och erfa-
renhet har varit ca 0,8 m hög.
4) Röjd odlingsyta, som sannolikt producerat röjstenen i pkt 2).
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Bäste läsare! Här fanns en bild av en rensad bit Hallebyun-
dersökning. Den drog (för att bli bra) mycket minne. Efter-
som den inte är så viktig för uppsatsen så lät jag den utgå, 
så att Din läsning eller nerladdning istället går snabbare.

Vill Du ändå ha bilden så hör av dig till
gert@franzark.com

Fig 12. Halleby. Förslag till ytterligare stensträngar av hägnadsursprung, som 
inte finns angivna i undersökningen (Baudou 1973:112).
Grova heldragna linjer innesluter kända stensträngar.
Streckade linjer innesluter förslag till ytterligare strängar.
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3) En fotoplan med ingående stensträng har valts Raä Rapport 1976 B25, som är en 
vanlig vardaglig grävrapport från E4-bygge genom Östergötland (Nilsson 1976a, fo-
toplanen på sid 9).

Här närmar vi oss gränsen för vad som går att använda som utgångsbild, skala 1:400, 
men genom direkt mätning kan man efter erfarenhet från de tidigare exemplen bedö-
ma hägnadens sträckning och höjd. En p.g.a. sin gynnsamma bottenform fortfarande 
upprättstående sten i strängen är 0,8 m hög och en bra representant för hägnadens ur-
sprungliga höjd. I övrigt är stenarna (uppmätt) 0,6 - 0,8 m st i de ställda delarna, som 
är vanligast, och ger erfarenhetsmässigt ca 0,8 m hägnadshöjd. Hägnaden gör en båge 
omkring änden av en helt röjd yta vars stenproduktion hamnat intill hägnaden på 
åkersidan. På övriga sträckor är strängen hårt ansatt av tidens alla verksamheter och 
synnerligen svårtolkad, fig 11.   

4) På Halleby finns mycket sten i den avtorvade versionen och man kan se ytor som 
helt rensats. Denna plats är också ett exempel på att den största stensträngen har fått 
bli ”inställningsobjekt” för ögonens syn på stensträngar. Fig 12 är ett utsnitt ur en fo-
toplan i den arkeologiska undersökningen (Baudou 1973:112). Fullt medveten om att 
man i denna mängd sten kan hitta linjer nästan efter behag, har jag markerat ett par 
linjer i vilka jag tycker mig känna igen stensträngar av typ f.d. ställd enkelmur, som så-
vitt jag kan förstå inte tidigare har blivit upptäckta, kanske p.g.a. att en sådan löslig rad 
av stenar enl. hävdvunnen mening inte är någon stensträng. Lämningen indikerar i sin 
tydligaste del en ursprungshöjd av ca 0,8 m, utgående från tidigare erfarenheter. 
Obs att bilden fig 12 är borttagen från denna nätversion av uppsatsen.

3.4.3  Stensträng på lera

På mjuk mark borde kanske någon annan konstruktion framträda. Lyckligtvis utgräv-
des två sådana stensträngar i analysområdet efter semestern 1994, invid de civila skjut-
banorna vid Tinnerö. Den ena, raä 236, låg på postglacial lera och var ställvis 4 m 
bred.  Endast ett relativt fåtal stenar syntes över mark. Efter avtorvning och frampre-
parering visade sig strängen innehålla ett mycket stort antal stenar, genomsnittligt stör-
re än de vid Fröberget 1. I detta skede var det svårt att överhuvud taget se några kon-
struktionsrester, förutom att en framträdande rad stenar låg överst på stensträngen.  

Efter avplockning skikt för skikt, kunde jag i bottenskiktet preparera fram samma 
sorts stensatta gropar i några stenars ändar, som jag sett vid Fröberget. Understa skik-
tet av stensträngen låg ca 0,6 m under nutida markyta och där fanns alltså samma 
konstruktion som den tidigare. Jag tolkar situationen så, att man från början hade an-
ordnat en ställd enkelmur av normal sort. Av tyngden på den åtminstone ibland mjuka 
leran, släppte snabbt alla kilningar och muren började ”ge sig”. Åtgärder sattes in ge-
nom placering av stödstenar intill hägnaden vid markytan. 

Men processen fortsatte och alltfler stöd- och kompletteringsstenar fick placeras i det 
som alltmer blev en stensträng, mera än en mur. För att uppnå höjd igen byggdes en 
mur uppepå stensträngen av stenar som senare också föll, men som tydligen var de 
sista och nu ligger som sträng på strängen. Summan av alla åtgärder ser vi nu som 
stensträngssystem 236, som just här är en flerskiktad, 4 m bred sträng, fig 13.   
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Här ute på leran är idag stenfritt, vilket också bekräftades av grävmaskinisten till det 
efterföljande vägbygget. Om de sekundära stenarna i strängen forslats från moränerna 
omkring eller från de leriga ytorna - som då blev stenfria - är osäkert. Det förefaller 
troligt att de sista stenarna, som byggts upp på stensträngens krön, är från moränerna 
eftersom de är klart större och borde ha förts hit tidigare om de varit röjstenar.

Någon rekonstruktion av denna hägnad har inte gjorts, men av allt att döma är det 
från början en åtminstone delvis ställd enkelmur. Det sista stadiet är med stor sannolik-
het en sådan. Ändå kan man undra varför man byggde stenmurar här ute på leran där 
man måste ha insett att det skulle alstra problem från första början. Kanske ligger sva-
ret i svår brist på trävirke, men den saken ligger utanför ramen för detta arbete.

Fig 13. Sektion genom stensträng 236 (på lera). Det understa stora liggande 
blocket har, enl. min tolkning, varit rest i den första ställda muren, medan det 
översta har varit ställd sten i den sista hägnaden.
(Hörfors & Franzén 1994)
---------------------------------------------------------------------------------------

De ställda enkelmurarna, som tycks vara den framträdande konstruktionen, har givet-
vis varierat något i konstruktion alltefter de omständigheter som funnits på platsen, 
t.ex tillgång och transportavstånd till lämpliga stenar. 

Fig 15 söker visa den successiva övergången mellan ställd resp. staplad enkelmur. Ge-
nom att studera totalt ca 9 km stensträngar i Tinnerö-området, har jag funnit att det 
tycks finns en strävan att åstadkomma konstruktioner så långt till vänster i figuren som 
möjligt. Varianten med två klumpstenar på varandra är också vanlig i korta avsnitt. 
Ibland verkar sådana klumpstenar inlagda mycket medvetet ungefär var 5:e - 7:e me-
ter i de rent ställda murarna. Det är även så att det är vid dessa avbrott, förutom vid 
fasta block, som murarna byter riktning, vilket kan förklaras med att den ställda enkel-
muren vanligen är ihopkilad, dvs. förspänd, och då måste vara rak för att inte rasa ut 
av tryckspänningen.

År 2000 gjordes ny tolkning efter kartering av markytorna omkring. På den platta, stenfria, 
leriga och svagt sluttande omgivningen karterades stråk av sänkor tvärs avrinningsrikt-
ningen. Dessa var knappt synliga, men i den genomdränkta marken (sommaren 2000!) 
framstod de som våtare stråk med något varierande växtlighet. (Jag kommer senare att pre-
sentera dessa företeelser i samlad form). Det visade sig att precis genom schaktet fanns en 
av de nämnda sänk-stråken. Tolkningen blir då att man har måst fylla i detta mjukare 
markavsnitt med sten för att sedan kunna bygga muren på stadigt underlag. 
Den stora mängden sten i schaktet var speciell för just det schaktet och i övrigt var sträng-
en normal. Alltså kunde man bygga en vanlig mur på leran, bara man förstärkte de mjuka 
punkterna. Intressant!
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Fig 14. ”Tvåradig” stensträng, Röby, Slaka sn, Ög.
--------------------------------------------------------------------------------------
Fig 14 visar stensträngstyp som också är vanlig, den ”tvåradiga”. Den består mest av 
tämligen klumpformiga stenar ca 0,5 m stora och räcker inte till för att genom kant-
ställning utgöra höjden i en hägnad. Därvid kan dessa stenar ställas på så mycket kant 
som möjligt och kompletteras i vertikalt zig-zag med likaledes rätt klumpiga, ofta nå-
got avlånga stenar. Muren kan då lätt uppnå  > 0,8 m höjd. Utefter stensträngen syns 
ofta att man kombinerat med vanlig ställd enkelmur, vilket går bra. Ena sidan i den ef-
ter murens kollaps bildade tvåradiga stensträngen, brukar uppfattas som avsiktligt lagd 
så att en jämn kant uppstått och kombinationen med ren ställd mur brukar uppfattas 
som att viss bredd eftersträvats. Och visst ser det ut så, men jag menar att stenarna 
aldrig har varit lagda och att stensträngens bredd istället ger en viss antydan om den 
forna murens höjd. Den ena kanten blir jämnare därför att den avspeglar markytan 
som muren stått på.

I fig 14, tänkte jag, att istället för att göra en rekonstruktion som tidigare, får läsaren 
själv försöka tänka ut hur muren sett ut. Som ledning finns en linje där jag menar att 
muren stått *). Bilden är en uppförstorad bit av en fotoplan från en utgrävning vid 
Röby, Slaka sn, Ög, där Catharina Nilsson lyckades arkeologiskt/stratigrafiskt datera 
denna stensträng till 200 - 550 eKr (Nilsson 1976b:49). Muren hade ställts på ett brätte 
till en grav och brättets småsten kan möjligen anas i bildens nederkant.

*) Denna tänkta linje kallas numera murlinje och bestämning av den är en viktig kom-
ponent i undersökning och tolkning i fält. Den föreslagna murlinjen i fig 14 kan ev. 
vara fel.
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Fig 15. Murkonstruktioner. Den vänstra halvan visar ställd enkelmur, som tycks 
ha varit den eftersträvade, och den högra staplad enkelmur, som byggdes när 
förhållandena, t ex stentillgång, så krävde. Sid- resp. vertikalprojektion.
Två klumpstenar på varandra kan vara dels den senare, men även ha varit ef-
tersträvad i muren p g a sin bredare bas, som ger god stabilitet vid smärre 
riktningsändringar.
Denna konstruktion kan också blandas med ställd mur eftersom den kan kilas  
och uppta kilkrafter, till skillnad från den staplade murtypen.

Numera vet jag att ”Marginalkonstruktionen” kan vara lika eftersträvad, dvs är 
minst lika ”normal” som den ställda enkelmuren. Den högra murkonstruktionen 
byggs sällan som figuren visar, utan vanligen med stenarna i bättre bindning till 
varandra.

Fig 16. Konstruktionsdetaljer. Två förstorade varianter av toppkilning för att 
åstadkomma förspänning i muren. I den vänstra är kilstenen så stor att den in-
går i basmuren. Detaljen är vanlig och lätt igenkänd i stensträngar. Det normala 
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sättet att toppkila visas i fig 15, vänstra delen.
Fig 16 visar ett par varianter av kilning, den vänstra mycket vanlig. En annan vanlig 
konstruktionsdetalj, pass-sten, visas i fig 7 och 8, där sten nr 2 i storlek är vald att pas-
sa mellan det större svåranpassade blocket nr 1 och den redan byggda muren. Därur 
kan anas att muren byggdes från vänster åt höger.

3.4.4  Stensträng på berg

Det finns stensträngar vid Tinnerö som kan studeras ända i botten utan ett enda spad-
tag. Det är ett antal ställen där strängen står eller ligger på berghäll. På tre platser är 
stensträngar på¨detta vis lätt åtkomliga för studier, om än i ganska korta avsnitt.

Konstruktionerna på dessa platser är helt renodlade varianter av ställd enkelmur, men 
har en del speciella egenskaper anpassade till det hårda underlaget. De verkar inte på 
något ställe ha varit mer än ett stenvarv hög, förutom smärre stenar i pålägg. Under-
kilningarna finns där och kan ofta tydligt ses. I ett fall är underkilningen närmast spek-
takulär, med en kil som håller ett 2 tons block på plats ute på kanten av en berghäll.
 
Nu verkar det nog som om stenarna för hägnader på berghällar är mera noggrant ut-
valda än andra. De är tjockare, tyngre och kantigare, vilket är egenskaper som är 
mycket lämpliga för hägnadsstenar på hårt underlag. En sten utan dessa egenskaper 
skulle vara svår att kantställa på berg och svår att kila under till stadighet.  

Vid stensträngar på berg återfinns inga (dvs sällan) lämpliga stenar för toppkilning, vil-
ket kan belysa det faktum att om en samtidig topp- och underkilning ska fungera bra, 
så bör den ena kilningen vara elastisk eller plastisk. På berg blir det stumt, varvid den 
ena kilningen alltid är loss. Då är det bra om stenen är så tung att varje sten står sta-
digt av sina egna egenskaper, utan ihopkilning med andra stenar. Dessutom ger kan-
tigheten stor bredd mot berget som tillsammans med tyngden ger stort stjälpmoment, 
dvs det krävs mycket kraft att stjälpa varje sten, fig 17. Denna senare effekt skulle hel-
ler inte uppstå om murens höjd väsentligen utgjordes av flera stenar.

Det vore p.g.a. dessa bergplacerade hägnaders kantighet och bredd mycket enkelt att 
öka deras höjder efter behag, men invid dessa hägnader finns vanligen ingen ytterliga-
re sten än basmuren själv och dess underkilar. Jag drar slutsatsen att dess höjd är den 
eftersträvade och behovsuppfyllande, och som bör ha gällt även för övriga murar med 
mera komplex uppbyggnad. 

Då samtidigt den totala mängden skapligt bibehållna stensträngar på berg i Tinnerö-
området inskränker sig till < 100 m, dvs < 0,5% av hela beståndet, 
utgör dessa en synnerligen värdefull typ av stensträng som borde åtnjuta extra skydd.
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Fig 17. Stjälpmoment för ställd sten i t.ex en mur. Faktorer som påverkar ste-
nens (murens) stadighet är tyngden G och anliggningsbredden s. Höjden h beror 
främst av djurens höjd, d.v.s. högre stenmur ökar inte stadigheten annat än 
genom större tyngd.
---------------------------------------------------------------------------------------
För stensträng som från berg fortsätter ut på mjukare mark, är Tinnerö 1 ett bra ex-
empel. Konstruktionen förändras genast vid gränsen, till att bli den kilade  ställda en-
kelmuren. Som framgår av diagrammet Tinnerö 1, fig 18, bibehålls dock hägnadsste-
narnas höjd fullt ut, vilket är ett viktigt konstaterande. 

Nedan följer en samling stapeldiagram som beskriver absoluta och relativa höjder av 
stenar i basmur och pålägg enligt rekonstruktionerna av murar som gjorts ur sten-
strängsmaterial. Diagrammet fig 19, visar den i verkligheten resta muren, övriga är 
”pappersrekonstruktioner”. Några fullständiga rekonstruktioner av hägnader på berg 
har inte gjorts, men några stapeldiagram på uppmätningar visas i figurerna  18 och  
21.
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Stenföljd

:1 :2 :3 :4 :5 :6 :7 :8 :9 :10 :11 :12 :13 :14 :15 :16 :17 :18 :19 :20

Tinnerö I

Fig 18. Stapeldiagram över resta stenar i stensträng på berg och morän. Dia-
grammet är så utformat att staplarna notsvarar stenarnas höjder som resta, 
och stapelhöjderna är proportionella mot stensträngens verkliga längd = dia-
grammets längs-axel.
Anm 1: Vid stenarna 1 o. 6 ligger ytterligare sten som kan ha legat ovanpå 
grundstenarna som komplement.
Anm. 2: Stenarna 1 - 12 ligger på berg, övriga på morän.
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Fig 19. Fröberget 1, underlag morän.
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Fig 20. Fröberget 2, underlag morän
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Fig 21. Tinnerö 2, underlag berg, inget pålägg.
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Fig 22.  Halleby 1, underlag morän

Kommentarer till diagrammen: Redan utan beräkning av medel- eller medianhöjder 
kan man konstatera att de rekonstruerade hägnaderna är ca 0,8 m höga. Lägre är 
dock Fröberget 1, och man kan ha en del misstankar om orsaken. Där skulle utan vi-
dare något större stenar kunna läggas på dess krön, men det fanns inga sådana i 
strängen. Ca 8 meter väster om muren finns en förmodat militär uppläggning av ste-
nar av just den storlek som man utifrån de övriga rekonstruktionerna skulle förvänta 
sig ligga i stensträngen. Möjligen finns skälet till den låga murhöjden i detta, men det 
vet vi inte. Mycket troligt! Se sid 16.

3.5  Hur fungerar en hägnad?

I en analys är rubrikens fråga ytterst betydelsefull och har inga självklara svar. Räcker 
t.ex. den ovan framtagna höjden?

En hägnad avser att begränsa och styra djurens tillträde till mark. Det är förhållandena 
på ömse sidor om hägnaden som avgör vilka fysiska manifestationer som måste till för 
att begränsa djurens marktillträde till den avsedda. Utan djur markerar hägnaden bara 
uppdelningen av markytor och behöver just då inte fungera som hägnad.

Olika djur har olika förmåga att passera hinder, t.ex. en hägnad, och har olika beteen-
den inför hinder. Ett hinder som står på marken  kan passeras på olika sätt. Vid sidan 
av hindret, över hindret, gräva sig under hindret. Eller bryta igenom. Vilket ett djur 
väljer beror på den fysiska förmågan samt av motivation, instinkter och erfarenheter. 
Det är också så att den fysiska förmågan är beroende av motivationen, som i sin tur 
påverkas av såväl hindrets art som djurets sinnesstämning. Det hägnade djurets moti-
vation att passera ett hinder påverkas även av hindrets synlighet. Ett får kan t.ex. ideli-
gen rusa på ett ”genomskinligt” fårnät och oförstående studsa tillbaka. 

Olika upplevelser hos djuret alstrar olika stark motivation att passera hinder. Kanske 
går skalan mellan nyfikenhet och dödsångest, och däremellan känslor som drift, hung-
er, törst etc. Diagrammet nedan ger en förenklad bild av läget.
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Fig 23.  Mycket förenklad bild av förhållandena mellan hinder och djursambitionskraft att passe-
ra detta under olika sinnesstämningar. Figuren avser endast att bildmässigt stödja textens re-
sonemang och ska inte ses i detalj.

Man kan ibland notera att nutida kor, t.ex. vid Tinnerö, som lungt betar i frodigt gräs, 
inte passerar ens mycket svaga stensträngar. Kon ser stenarna och så länge betet är 
bra, ingen rädsla finns, ingen störning alls, så väljer kon att inte trampa på dessa. Den 
blygsamma strängen fungerar under sådana omständigheter som färist *); motivatio-
nen att passera är närmast noll. I det ögonblick flocken sakta börjar dra vidare, ökar 
motivationen till över noll och korna går obesvärat, men sakta, över strängen och dess 
hägnadseffekt har upphört. Vidare i terrängen kanske korna låter sig styras av en kraf-
tigare stensträng, men en sträng av genomsnittligt utseende har ingen hägnadseffekt 
om korna utsätts för starkare störning.

Många har observerat att kor har betat på bara ena sidan om en sträng, eller sett dem 
undvika stensträngar **). Långvarigare observationer, som jag själv gjort, har tydligt 
visat att liggande stensträngar har mycket ringa hägnadseffekt och kan inte ha varit 
någon avsedd konstruktion när de en gång byggdes. Varför skulle man lägga stora och 
relativt platta stenar på marken och bära dit ytterligare sten att lägga vid sidan, när 
man får en mycket bättre hägnad bara genom att resa de stora stenarna upp. Dess-
utom blir underhållsarbetet på en ”färist-sträng” alldeles orimligt omfattande vartefter 
stenarna sjunker och får jord emellan sig. Färistfunktion kräver också, som tidigare 
nämnts, mycket mark. Mina övriga betraktelser visar också att de stensamlingar som 
kan finnas i anslutning till hägnaden, huvudsakligen brukar ligga på fel sida, dvs den 
sida som primärt inte är djurens, jfr fig 11. Färisten kan enlligt min mening plockas 
bort ur resonemangen kring stensträngens hägnadsfunktion.

*) Se kommentarer sid 15!
**) Även jag har sett detta åtskilliga gånger, men då har jag även sett att gräset har 
olika färgnyans på olika sidor om strängen. Troligen var gräset mera välsmakande på 
den välbetade sidan, kanske pga annan markanvändning under järnåldern.
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Ett djur som upplever maximal rädsla går inte att hägna med rimliga fältmässiga meto-
der, fig 23. Djuret kan ju t.ex. lika gärna skadas i kamp med hägnaden som med en 
anfallande varg, om flykt är problemets lösning. Det är alltså inte maximala ansträng-
ningar från djuret som bestämmer dimensionerna i en hägnad. En hägnad ska huvud-
sakligen vara styrande för djurets medvetande, men den ska kunna ge både tydliga er-
farenheter till kalven och vidmakthålla erfarenheten genom att se tillräckligt kraftig ut. 
En påbyggnad med t.ex. löst ris förstärker hägnadsintrycket men är ett blygsamt fy-
siskt hinder. Sådana rispåbyggnader finns talrikt dokumenterade från historisk tid.

Sträckningen av en hägnad ska vara harmonisk med terrängen och ska inte innehålla 
hörn och kantigheter där djur kan bli trängda mot hägnaden. Mellan hägnad och na-
turligt hinder ska, av samma skäl, finnas plats att gå (jfr kommunikationsyta, fig 2) eller 
att hindret innefattas i hägnaden. Det är i Tinnerö-området alldeles uppenbart att järn-
ålderns konstruktörer var mycket kunniga om sådant.

Räcker de hägnadshöjder som i uppsatsen rekonstruerats i materialområdet vid Tinne-
rö och vid Halleby, för att få god hägnadseffekt? Man kan notera att de nutida hägna-
derna vid Tinnerö är 0,9 m höga och korna stora. Fullvuxna kor får staketet lagom 
under hakan, vilket stämmer väl med fig 24, enl. Barker (1985:30), kompletterad med 
mina hägnadshöjder. Vi kan där se att motsvarande ”under hakan”-förhållande gäller 
mellan järnålderskon och de framtagna höjderna för järnålderns hägnader.

Fig 24. Figur ur Barker (1985:30) kompletterad med mina markeringar av höj-
der av en normal ställd enkelmur för järnålderskon och 90 cm staket för nu-
tidskon.
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På motsvarande sätt är dagens normala fårstängsel (nät) 0,9 m högt. Barker (1985:42) 
anger att får under medeltiden var små och att motsvarande ob-servationer gjorts för 
romersk tid.

Angående grisar hänvisar Barker till Trow-Smith (1951:68) och menar att medeltidens 
grisar sannolikt bara gav ”flat-sided coarse-boned carcasses”, och att ”The prehistoric 
pig was probably much the same, fending for itself around the settlements for much of 
the year.” (Barker 1985:35).

Jag finner därmed att den sorts hägnad som enligt analysen funnits vid såväl Tinnerö 
som Halleby, väl uppfyller de hägnadsbehov som kan ha funnits under den järnålder 
de fungerat i, åtminstone så länge den stod upprätt.

3.6  Kol under stensträng, vad är det?

Sedan länge har allmogen sett kol under stensträngar (Nordenskjöld 1870:17) som de i 
odlingsnit röjt bort. Det är givetvis av stort arkeologiskt intresse att veta vad kolet har 
varit, för att veta vad man därmed skulle kunna datera. Lindquist gör ett resonemang 
om att kolet är från brännröjning av blivande åker (1968:16). Han observerar att kol 
på sina ställen sitter fast undertill på stenar i åkerbegränsningar, vilket han troligen all-
deles riktigt sätter i samband med brand i vars kol stenarna omedelbart lagts. 

En möjlighet är ju att stenen har stått på brandplatsen, t.ex som ställd mur, men fallit i 
samband med elden. Om vi då ser på hur Lindquist beskriver begränsningen, kan vi 
konstatera att han har en rad med större stenar om-kring vilken mindre stenar är sam-
lade. En egenskap hos den ställda enkelmuren är just att den i stensträngsversion är en 
rad av större stenar som nu ligger platt på marken. Nu visar det sig att långt ifrån alla 
”begränsningar” i Lindquists referenser har stora stenar i mitten, men en betraktelse 
kan göras.:

I sitt bästa skick är muren väl ihopkilad sten för sten. Om muren en torr sommardag 
är t.ex. 20 °C och vid en intilliggande buskbrand, t.ex avbränning av buskträda, värms 
till 50 °C blir den 1,5 mm längre per 5 m längd. Det kan låta lite, men om denna rö-
relse i muren växlas ut på två ingående block med 0,7 m bredd slår de ut ca 3 cm, vil-
ket är en avsevärd rörelse och kan förorsaka murens begynnande kollaps. Om det frä-
ser när man spottar på stenarna är motsvarande värden minst 4 mm resp 7,5 cm. En 
ställd enkelmur är då sannolikt att betrakta som havererad, medan en staplad enkelmur 
mekaniskt inte fungerar på samma sätt och kan klara sig.

Detta innebär att kolet under stenarna inte säkert daterar stenarnas ankomst till plat-
sen, ej heller dateras säkert utläggning av åkerparcellen. Kolet kan istället datera en 
hägnads förvandling till stensträng. Vad som är sannolikast får komma ut ur andra ob-
servationer.

För övrigt har jag i Tinnerö-området noterat att de till boplatsen närmaste åkerparcel-
lerna ofta innehåller rikligt med kolpartiklar, vilket kan indikera gödsling med aska från 
verksamheterna på gården. Den avsevärda skillnaden i kolinnehåll till åkrar längre 
bort, styrker inte förklaringen att kol i bearbetningsskiktet av en åker är ”kol från röj-
bränder”. För datering är det givetvis avgörande att man vet säkert vad kolet repre-
senterar.
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4.  RESULTAT 

Siffrorna hänför sig till motsvarande i frågeställningen 1.5                  (sid)
                   
1. Genom stensträngarna har mark delats i ambition
x) att direkt eller indirekt organisera de geologiska markegenskaperna för olika an-
vändning.
y) att oavsett geologiska markegenskaper sammanbinda hägnader kring mark som nå-
gon gång betas, eller anordna enbart styrande hägnader.
                                                                               (12-15)
2. Inte på något ställe i materialområdet finner jag att stensträngsplacering-en är så 
svårbegriplig att den liknar ”slumpmässig” eller ”kultisk”. Däremot är agrara förkla-
ringar vanligen lätta att tillämpa, förutsatt att man inser att det finns ett tidsdjup, dvs 
att allt inte har fungerat samtidigt. I sju fall är gravar direkt sammankopplade med 
stensträngar, varav tre kan innefattas i punkt 1x ovan, övriga i 1y.                                                           
(12-15)
                 
3. Fig 2 visar den mest typiska situationen och förefaller vara den situation som annat 
anpassas till. Av företeelserna inom fig 2 är bildningen av kommunikationsytan på fä-
sidan om hägnaden den mest typiska.                 (13)

4. Få, om ens någon, har tidigare mer än snuddat vid funderingar på hur de gamla 
stensträngarna ursprungligt har sett ut. Det har mest varit underförstått den staplade, 
dvs lagda, enkelmuren. Lindquist tycker sig även se rester av dubbelmur vid Halleby, 
där han f.ö. tillvitar vissa hägnader att ha varit ”torftiga” konstruktioner, vilket enligt 
min mening grundar sig på felaktiga utgångspunkter. I övrigt förekommer ”färist” 
(vilken jag tvingas avfärda), träpåbyggnader, risgärden etc, som inte kan avfärdas men 
som jag menar ofta är räddningsplankor för att kunna anse stensträngarna markera 
hägnader. Jag har inte hittat ens antydningar till analys, ej heller någon hänvisning till 
någons analys.          (15-16)

5. I analysen ovan framträder murtyper som tydligen försöker bli hägnader med så lite 
sten som möjligt. Klart framträdande är den jag kallat ställd enkelmur och varianter av 
den. Denna konstruktion kan, förutom i materialområdet, framtolkas ur bilder från 
Halleby och Skärslund i Skärkinds sn, Ög, samt vid Vallhagar på Gotland. I material-
området synes konstruktioner av typ staplad enkelmur vara undantag och då av om-
ständigheterna framtvingade. I materialområdet är den ställda enkelmuren den enda 
konstruktionen på underlag av berg, den vanligaste på morän och har konstaterats på 
lera, men i oklar omfattning.          
(15-31)

6. Det är alldeles klart att de i analysen framkomna konstruktionerna i mycket stor ut-
sträckning klarar uppgift som hägnad för djur av järnålderns storlek och att ingående 
stenars mängd och storleksfördelning är lämplig att ingå i hägnadskonstruktion av 
ovan beskrivna typer. Det förefaller osannolikt att stensträngar med så utvalt stenma-
terial skulle vara annat än hägnadsruiner. De ställda murarna var enl. rekonstruktioner-
na 0,8±0,07 m höga. (29-34)

7. Analysen och gjord restaurering visar att det går att rekonstruera. Exempel ges i 
analysen och svårigheterna visar sig, som väntat, öka ju längre bort från det verklighe-
ten materialet är;  den rena, tredimensionella verkligheten där man kan ta i stenmateri-
alet, är lättast, medan små fotoplaner knappast ger meningsfull information för ända-

35



målet. Dessutom är stenarnas relativa nivåer sällan möjliga att komma åt från fotopla-
ner, vilket skapar osäkerheter, men sällan omöjligheter.

Om rekonstruktioner ska utföras, bör de således helst göras i samband med utgräv-
ning.          (16-31)

8. Ja, konstruktionerna varierar, vilket framgår av pkt 5.

9. Ja, se pkt 5.

10. Hägnadskonstruktionerna blev stensträngar genom att de rasade samman, ofta åt 
ett enda håll och i stora sektioner samtidigt. Det spontana  fallet beror på att någon del 
av murbasen blir sned, vilket kan bero på t.ex. underminering (fig 2) eller att marken, 
t.ex genom sol/skugga, blir olika hård på fram- och baksidan. För övrigt är isspräng-
ning i muren, liksom påförd yttre belastning, uppenbart möjliga orsaker till rasering.
I stensträngen ingår också eventuell röjningssten som lagts intill.      (17-29)

11. De arkeologiska konsekvenserna är dels utgrävningsmässiga, dels tolkningsmässi-
ga.
För undersökningar av stensträngar är det viktigt att betrakta dess omgivning och för-
söka uttolka stensträngens sammanhang, tolka dess förflutna och därvid ev. byta 
namn, enl. resonemanget i nedanstående kapitel 5.1.
Det är också viktigt att i tre dimensioner dokumentera markformen omkring strängen. 
Själva utgrävningen bör ske över så stor stränglängd som möjligt. Det vanliga en me-
ter breda schaktet tvärs över strängen är inte tillräckligt. Minst 5 m är min rekommen-
dation.
Vid frampreparering bör man leta efter de ofta stenkantade hålor som brukar finnas 
vid ändarna av de liggande basmurstenarna (ställgropar). Deras innehåll är mjukare än 
omgivningen och ofta lite mullblandat. Hålorna kan ligga helt utanför stensträngen, 
vars läge kan skilja sig åtskilligt från den f.d. stenmurens.          
(16-35)

Tolkningsmässigt kan förändringarna stundom vara drastiska, främst av två skäl: 
a) Mycket mindre stenmängd än som tidigare ansetts behövas kan ha          

varit hägnad, fig 12, vilket kan förändra syn på stensträngssystems om-
fattning och detaljeringsgrad.     (23)
b) Vid hägnadsmurens kollaps kan omvända stratigrafier uppstå,           

eftersom därvid en lägesförflyttning i sidled sker, fig 25, vilket i sin tur kan förändra 
dateringar, främst av typen ante quem och post quem, ställda mot absolut datering.          

         (39-40)

Främst i kapitel 5.3 diskuteras stratigrafiska tolkningsproblem, där också exempel ges.
     (39)

12. Begreppet ”stensträng” kan vara förädiskt, vilket diskuteras i kapitlen 5.1 - 5.3. 
Min kritik av begreppet mynnar ut i bl.a. följande förslag till definition:

    Stensträngen är en linjär samling stenar av förhistoriskt ursprung, ej tolkad 
till ursprunglig funktion, men vanligtvis f.d. hägnadsmur, raserad och stundom 
med inslag av röjsten.                      
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5.   RESULTATENS BETYDELSE - Diskussion

5.1  Det historiska begreppet stensträng

Begreppet STENSTRÄNG är, som anfördes inledningsvis, en extremt allmän benäm-
ning på stenar som av vilket skäl som helst ligger i linjär form. 
Arthur Nordén, som myntade begreppet 1926, var osäker på stensträngarnas funktion 
och behövde ett allmänt begrepp som var korrekt oavsett denna funktion. Nordén lu-
tade åt att strängarna var av kultisk funktion, underförstått att de knappast behövde 
något förklarande begrepp. Att han därmed band ris åt egen rygg kanske han inte in-
såg, men den attityd till stensträngarna som ådagalades av riksantikvarien vid den tiden 
visar detta. På riksantikvarieämbetet, inkl. närstående kretsar, tog man nämligen be-
greppet mera bokstavligt än forskarna i Östergötland torde ha menat. 

Detta är min egen bedömning, men av brev till riksantikvarien från Inge Jonsson i Kisa 
- en av Edlunds medarbetare - framgår att ett ständigt skäl för ämbetets ointresse var 
meningen att ”stensträngar tillkommit under alla tider” (Jonsson 1931). Bengt 
Cnattingius, dåvarande amanuens vid Linköpings museum, har till Jonsson sagt att 
”man fortfarande bygger stensträngar i Småland och södra Östergötland”, vilket Jons-
son uppbragt tillbakavisar och menar att dessa sentida stenupplägg inte alls liknar sten-
strängar. Båda har rätt, felet är begreppet ”stensträng”, som gör att alla har rätt, även 
de som borde ha fel...

Begreppet stensträng är kanske ännu mera missvisande idag, när vi vet mera, om vi 
nu gör det. Ingen skulle idag kalla en fornborg för stensträng, utom i mycket osäkra 
fall, hur riktigt det än vore. Man har tolkat ut formen och kan därmed gå vidare med 
specifikt begrepp: fornborg. På samma sätt har man tolkat ut det gamla begreppet 
stensättning; sedan några år säger man grav i inventeringssammanhang, om man tror 
sig veta att det är en grav.
 
På samma sätt är det dags att, när så är möjligt, tolka ut stensträng och ersätta det 
med funktionsnamn så att vi kan gå vidare. Eftersom det är fullt möjligt att i ett orga-
nisationsmönster av stensträngar se vilka som någon gång behövt kunna hägna, före-
slår jag att dessa specificeras med benämningen hägnadsruin.

5.2  Inventeringsbegreppet stensträng

En fornlämning inträder i arkeologin när den ses och noteras av en människa, t.ex en 
inventerare. Vad är det som inventeraren ser när han skriver Stensträng i sin bok? All-
ra först i kapitlet ”Inledning” nämnde jag att en stensträng är en linjär samling av sten. 
En sådan allmän definition är till ingen nytta för inventeraren. Någon precisare anvis-
ning krävs och så här säger anvisningarna: 

”I stor utsträckning rester efter gamla hägnader. Det anges om strängen är 
enkel eller dubbel eller eventuellt bestående av flera rader samt om den är en- 
eller flerskiktad. Uppmärksamheten bör riktas på eventuell förekomst av hus-
grunder och fossil åkermark i samband härmed. Bottenskikten av borttagna 
stenmurar, odlingssten utefter sentida åkerkanter eller andra i historisk tid 
upplagda stenrader medtages ej.”
                                            Riksantikvarieämbetet (Selinge1969:24). 
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Vad en ”dubbel stensträng” är för något förklaras inte av Ämbetets anvisningar 
(fägata?), ej heller uttrycket ”flera rader”. System 233 i Tinnerö är drygt 2000 m 
långt och sägs bestå av ”1 - 4 radiga strängar”, en ganska kraftlös information efter-
som detta gäller de flesta stensträngssystem, liksom ”vanligtvis  enskiktade”(min 
kurs.), som inte säger var den inte är enskiktad.

Ämbetets skrivning säger klart att stensträngen ska vara förhistorisk. Widgren anger 
dock, i likhet med ämbetet under åtminstone 1920-talet, att ”stensträngar har upp-
kommit i alla tider...och kan givetvis inte ges någon allmän datering.” (Widgren 
1988:20), vilket naturligtvis är riktigt om man  bara ser benämningen som språklig. 
Jag menar dock att begreppet stensträng måste reserveras för de med förhisto-
riskt ursprung, som är relativt lätta att skilja från andra tiders om man iakttar nöd-
vändigheten att även betrakta deras omgivning. Om alla tiders linjära stenupplägg räk-
nas in så blir begreppet i det närmaste meningslöst.

Jag menar också att stensträngen, för att benämnas stensträng, ska ha ett påtag-
ligt innehåll av sten som är möjligt att konstatera utan större ingrepp. En got-
ländsk ”vast” får må ha vilken materialsammansättning den behagar, men ska inte 
kallas stensträng om den är av enbart lösa jordarter. Benämningen bör då vara vall, 
vilken naturligtvis också kan innehålla viss mängd sten. Att t.ex kalla Klindt-Jensens 
”vast” i tvärsnitt j vid Vallhagar (Klindt-Jensen 1955:258) för stensträng vore närmast 
komiskt. Klindt-Jensen håller sig här konsekvent till begreppet ”vast”, vilket är klokt 
och korrekt.
Att Lindquists morfologiska indelning av stensträngar (Lindquist 1968:12) inte äger 
användbar stringens torde ha framgått ovan i uppsatsen

5.3  Stensträngarna under järnåldern

En viktigare fråga än vad som kanske direkt inses, är hur begreppen ska användas 
inom den förhistoriska tiden. När ska hägnadsmuren anses vara stensträng? Redan när 
den är ny eller först när den förfallit. Frågan uppstår t.ex. i stratigrafiska resonemang, 
då exempelvis en gammal hägnadsmur med en yngre anläggning intill sig, rasar ut och 
plötsligt blir stratigrafiskt yngre än anläggningen. Blev hägnadsmuren stensträng först 
efter raset? Isåfall är stensträngen yngre, men hägnaden äldre. (Var hägnaden för ett 
kort ögonblick samtida med anläggningen den ramlade på..?) 
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     a)                 b)                 c)                 d)

Fig 25.  Uppkomst av omvänd stratigrafi mellan stensträng och stolphål.
a) Ställd enkelmur byggs
b) Hus byggs intill stenmuren
c) Huset försvinner
d) Muren faller och överlagrar huslämningen, vilket brukar tolkas som att sten-
strängen är yngre än huset, vilket är riktigt, men muren är givetvis äldre. 

För tolkningar av situationer kan detta som synes vara mycket viktigt och frågan ställs 
på sin spets vid t.ex Halleby, där oklara stratigrafier delvis blev grund till den träta om 
stensträngsdateringar, som blivit så ”berömd” (Baudou 1973)  Bildsviten fig 25 visar 
vad som kan hända, och som jag menar har hänt t.ex. vid hus 2 i Halleby, när man 
inte förstått att stensträngen varit mur och stått upprätt. Vid Halleby står flera hus 
längsmed stensträngar, och vid hus 2 har en stenmur byggts före huset; muren skulle 
av praktiska skäl inte ha kunnat byggas när huset stod där. Någon gång efter husets 
förstörelse (eller i samband därmed) har muren fallit åt SO. I undersökningen ses sten-
strängen som en del av husfundamentet, vilket då är felaktigt. Huset har byggts intill 
muren, men vid dess kollaps har en del av husets yta täckts över, liksom väggens 
eventuella fundament och stolphål.
Stensträngen tillhör tyvärr de icke undersökta (Baudou 1973:23).

Samma risk finns i många situationer där stensträngar ingår, t.ex. där stensträngar 
sammanstrålar eller där kol och härdar ligger under stensträng. etc., just därför att en 
hägnad flyttar sig åt sidan när den faller. På samma sätt kan naturligtvis en mur falla ur 
en stratigrafi. Problemet infinner sig först vid insikten att hägnaden en gång stod upp, 
enl. analysen ovan, och det är då viktigt att den ursprungliga muren inte kallas sten-
sträng.

Detta innebär att det krävs en begreppsskillnad mellan fungerande hägnad och den 
rasade/fossila. Det är min bestämda uppfattning att den upprättstående muren inte 
ska kallas stensträng, utan ska bli det först när den förlorat sin funktion och 
rasat.  Därvid bör begreppet stensträng endast användas preliminärt i väntan på tolk-
ning. Jag anser att t.ex inventering, beroende på syfte, kan vara en sådan preliminär si-
tuation. Ingen utgrävning som innehåller stensträng borde dock anses slutförd innan 
försök till en sådan tolkning är gjord och insatt i sitt sammanhang. Då först byggs kun-
skap. 

De problem med stratigrafier som visas ovan innebär att de allra flesta dateringar av 
stensträngar som gjorts i Sverige är ogiltiga, antingen genom oklara eller direkt felakti-
ga resonemang om kolets representativitet för datering av den ursprungliga funktio-
nen, dvs hägnaden/nuren. En stor mängd viktiga slutsatser om förhistoriska agrara si-
tuationer och utvecklingsföljder är därmed felaktiga eller åtminstone tvivelaktiga.
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För stensträngsdatering med kol är det av fundamental vikt att stensträngens ur-
sprungliga konstruktion klarläggs, åtminstone till de delar som kan ha ursprungligt lä-
ge, dvs kan ge rättvisande stratigrafi. Detta innebär att murens basrad, dvs den rad av 
stenar som har lagts mot marken, måste identifieras och bedömas om den rört sig ur 
läge, t ex genom fall eller annan rörelse.

Dessvärre är det så att även om den ser ut att ligga där den lagts, kan dess läge ha ju-
sterats genom att man vid något tillfälle har lyft ena sidan och pressat in markmaterial 
under den. Detta markmaterial kan vara förorenat med kol, särskilt nära en boplats, 
vilket då kan stjälpa dateringen igen. Justeringen kan vara föranledd av att muren på 
ett ställe börjar bli sned och tappar sten i pålägget. Ibland sker justeringen genom att 
trycka in kilstenar under en eller flera basstenar, vilket ger risk för motsvarande för-
orening eftersom basstenen då får ett tomt utrymme under sig.

Det bästa sättet att datera en stensträng är att relatera dess funktion, dvs muren, till en 
verksamhet där muren har varit en avgörande del. Detta kräver strikt tolkning av 
strängens omgivning, men murens ålder kan då istället dateras med en kolfyndighet 
som kan finnas på avstånd från strängen. Möjligheterna är många och varierande, men 
kräver stor disciplin. Jag hoppas så småningom kunna publicera mitt arbete ”Funk-
tionsstratigrafisk analys”, som tar upp en mängd möjligheter att kronologisera förete-
elser till varandra över stora ytor.

Man kan gott säga att åtskilliga allmänna dateringar av stensträngar är gjorda så, ge-
nom att man man t ex hänvisar till en ”äldre järnåldersmiljö”, dvs egentligen refererar 
till samband med t ex gravar av schablonmässigt känd ålder. Redan Arthur Nordén 
gjorde så och han fick många efterföljare. Men den äldre järnåldern är ca ett årtusende 
lång. För mera specifika dateringar fungerar det inte att hänvisa till äldre järnåldersmil-
jö, eftersom denna ofta uttolkas ur stensträngarnas närvaro, varvid cirkelbeviset är slu-
tet.

Ur välgjorda grävda undersökningar och rapporter kan man utläsa en hel del och da-
teringens validitet. 

6.   SAMMANFATTNING

Stensträngen har, under de århundraden som den observerats och beskrivits, varit en 
svårhanterad företeelse. Detta förhållande, i form av historik, inleder uppsatsen, som 
behandlar stensträngen ur främst arkeologisk synvinkel. 

Analysen behandlar huvudsakligen den ursprungskonstruktion som stensträngen är 
ruin av, men inledningsvis görs en översiktlig betraktelse över de placeringar sten-
strängarna fått i terrängen och skälen för dessa. Det visar sig att placeringarna är di-
rekt eller indirekt markgeologiskt betingade, och/eller utgör sammankopplingar av des-
sa till slutna ytor som någon gång berörs av betning, dvs behöver hägnas.

I konstruktionsanalysen framkommer genom rekonstruktioner nya rön i och med upp-
täckten av den murvariant jag kallar ställd enkelmur, till skillnad från staplad, dvs. 
lagd, enkelmur. Muren bedöms vara den eftersträvade 
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konstruktionen åtminstone inom materialområder vid Tinnerö, men kan även tolkas 
fram ur dokumentation från andra platser, t.ex. Halleby, Ög och Vallhagar, Go. Att 
denna mur har bestått av kantställda stenar har arkeologisk betydelse för tolkning av 
stensträng till hägnad, eftersom klart mindre mängd sten genom resning kan bilda för 
hägnad tillräcklig höjd. Den framrekonstruerade normala höjden för dessa hägnadsmu-
rar är ca 0,8 m, vilket visar sig ge samma storleksförhållande till järnålderskon som nu-
tidens hägnader till nutida kor.

Ytterligare en arkeologisk konsekvens finns i det faktum att den ställda enkelmurens 
bas förflyttar sig i sidled när den kollapsar, varvid den kan täcka över andra företeelser 
och ge svårtolkade stratigrafier om man inte är klar över den ursprungliga murens ut-
seende och kollapsbeteende.

Uppsatsen diskuterar slutligen begreppet stensträng, som visar sig vara svåranvänt om 
det inte ges en tillräckligt smal definition. Förslag till sådan definition läggs som slutligt 
delresultat.
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Nedanstående skrivning togs inte med i uppsatsen, utan lades i en ”skrotlådemapp” 
i datorn. Kanske något kan vara av intresse. En del av innhållet kan vara inlånat i själ-
va uppsatsen och ser då ut som upprepning. Så kan det vara med skrotlådor...
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Kritik och diskussion

Vad har jag då för starka argument för min nya bedömning av konstruktionerna? Ett 
trumfkort är att jag faktiskt har rest en stensträng till en hägnad, och blivit klar över 
att en stenhägnad inte var som jag trodde. Att stensträngar var raserade upprättståen-
de murar har jag alltid trott, men min sinnebild har varit den sort som fortfarande finns 
t.ex på Öland.

Förstod man sig på kilning i tidig järnålder? Ja, många stora gravar i materialområdet 
har underkilningar av stenar i kantkedjan. De brukar synas tydligt, liksom underkil-
ningar av stensträngsstenar lagda på berg. Dessutom har de flesta resta stenar under-
kilningar av olika slag. Man måste nog tillerkänna hägnadsbyggarna stort förstånd och 
gott öga för problemlösning; det bästa sättet att bygga hägnad av så lite sten som möj-
ligt är att vända stenarnas största projiserade yta mot det som ska hägnas. Och så 
tycks man ha gjort när det har varit möjligt.

Ser man vad man vill se?  Arthur Nordén hade bevisat att stensträngarna var av kul-
tiskt ursprung, och Edlunds tolkning om försvarsanläggning ”var den enda möjliga 
och därtill riktiga”, menade Inge Jonsson (se Historik).
Och nu kommer jag med mitt...och efter mig kommer någon annan med sitt...?

Sett till alla stensträngar är Nordéns antal observationer av samband med gravar gans-
ka fåtaliga, men han tillmätte det han såg avgörande betydelse.  
Nordén avvisar inte stensträngar som ”hägnadsgrunder”, som han anger vara den 
normala tolkningen, men lämnar detta därhän för att koncentrera sig på det han anser 
vara kult: kopplingen till gravar som han tror sig ha funnit.

Edlund var hög officer i armén och förstod sig på försvarsanläggningar. Han tyckte sig 
se sådana i stensträngarna - underlag för pallisader - men försökte i övrigt inte förklara 
hur systemen hade fungerat

Symbolik

Men hur är det, är Nordéns tankar om kult och symbolism kopplad till gravarna orim-
lig? Visst inte! Även om hans underlag, som det framställs i Östergötlands Järnålder 2, 
(Nordén 1928) är något magert  I ett av hans främsta exempel, bronsåldershögen vid 
Ljungens backe, Tåby sn, Ög, kopplar han  ett klart samband mellan högen och 
strängen. Det fysiska sambandet är uppenbart, men stratigrafin syns mig klart visa att 
stensträngen är yngre, då faktiskt enl. Nordéns egen bild stensträngen går upp på hö-
gens kant. Nordén menar att högen och strängen är samtida, vilket han inte företer nå-
got som helst belägg för. Dessutom visar Nordéns bild inte några terrängformer i om-
givningen, som skulle kunna göra stensträngen ”praktisk”.

Kult är annars ett svårt begrepp med mångtydigt, vanligen dolt innehåll. Vi kan göra 
resonemangen lite mera igenkännliga: En järnåldersbonde som etablerar sig i ett områ-
de och då får en 20 m stor hög på sina marker vill kanske gärna koppla en samhörig-
het till den högsatte genom en fysisk koppling till något eget viktigt och värdefullt. 
Bonden kanske sinnligt känner att han kopplat ett beskydd till gården genom detta. 
Etc. etc. Vi har många symboliska anordningar i vårt tysta inre, vi människor.
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Stensträngarnas symboliska innehåll ska inte förnekas, men torde vara sekundärt på 
lätt igenkända sätt. En välbyggd hägnad symboliserar givetvis ett gott arbete som län-
der skaparna till heder och sig själva till välförtjänt stolthet. En hävdad hägnad ger 
också marken omkring en hävd, och meddelar att någon eller några manifesterat till-
gång till marken. Hägnadens skick kan ge meddelande om marknyttjarens förmåga 
och/eller hägnadslagets situation

På en plats i Tinneröområdet kan det symboliska innehållet mindre än vanligt bortses 
ifrån. Där ligger två block om ca 2 ton vardera högst upp på en berghäll. Blocken lig-
ger i ingrepp med varandra, som hona - hane, däruppe väl synliga för omgivningen. 
Ett av blocken är dessutom upp-pallat med en knytnävstor sten som håller det på plats 
på kanten av hällen. Även detta en närmast spektakulär konstruktion.

I allmänhet är det så att de flesta utgrävningar av stensträngar har skett nära boplats. 
Detta är ett bekymmer eftersom t.ex hägnader utsätts för en intensivare förändring där 
än längre bort. Röjsten från boplatsen samlas intill hägnaden (jfr Hallebyundersökning-
en, fotoplan I o II). Överhuvudtaget är förändringstakten på en boplats stor, vilket ska-
par komplexa stratigrafier och osäkerheter om hur förhållanden ursprungligen varit. I 
Hallebyfallet undrar man ivrigt vad som varit utanför boplatshägnaden, vilket är avgö-
rande för den nutida stensträngens historia, men som inte varit föremål för utgrävning.

Dessutom har många schakt över stensträngar varit endast 1 m breda (t.ex Widgren 
1983, Lindquist 1968, Klindt - Jensen 1955) vilket är helt otillräckligt för att utröna ur-
sprunglig konstruktion. Arkeologer kallar ibland sådana enmetersschakt för geograf-
hålor, men även arkeologer har nyttjat metoden, inkl. projiserad avbildning. Själv anser 
jag mindre än 5 m vara riskabelt om man avser att avslöja konstruktionen.

Gert Franzén
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