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Abstract: This thesis deals with two types of agrarian remains in relation to settlement remains; 

clearance cairns, low stone walls and house terraces in the area of Northeastern Uppland and the 

area north of Lake Mälaren, during the middle Iron Age. The aim whit this thesis is trying to get a 

better understanding of the relation between agrarian and settlement remains in Uppland. Three 

places have been chosen where these three elements are present and they are interpreted through 

Richard Whites concept of middle ground but also Landesque capital. The three elements have 

shown to be expressed in different ways in all three sites. It is possible to see two areas with 

different traditions, but also to see two areas that closely interact with each other, this opens up for a 

new discussion around agrarian remains in both areas. The discussion circuits around concepts of 

meeting, misunderstanding and resistance; but also a will to assimilate different expressions.  

 

Keywords: Agrarian remains, settlement remains, clearance cairns, low stone walls, house terraces, 

Uppland, middle Iron Age, middle ground, Landesque capital. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

I Östra Mellansverige, i Uppland, kan två områden med olika agrara traditioner iakttas. Det är 

områden där röjningsrösen respektive stensträngar dominerar, men där boplatser med 

husgrundsterrasser förekommer i båda områdena i olika stor utsträckning. Tre lokaler (Nodsta i 

Frötuna, Källberga skog i Alunda och Arninge i Täby) har valts ut i dessa två områden utifrån 

förekomsten av de nämnda fornlämningstyperna. Olikheterna men även likheterna mellan områdena 

och lokalerna tyder på att dessa behöver problematiseras i högre utsträckning och behandlas utifrån 

sina egna förutsättningar, där egna referenser behöver byggas upp. 

I Uppland har röjningsröseområden uppmärksammats i Roslagen och nordöstra Uppland 

(Hermodsson 1998, Connelid 2009), medan stensträngsbygden kan ses koncentreras till södra 

Uppland, norra Mälardalen (Widgren 1997, Ericsson & Strucke 2008). Husgrundsterrasser i sin tur 

har en vidare spridning men har kommit att i stor utsträckning förknippas med stensträngsbygden 

(Hamilton 2009). Undersökningar i Uppland har berört nämnda fornlämningar i olika 

utsträckningen, stensträngar och husgrundsterrasser från romersk järnålder-folkvandringstid är mer 

väldokumenterade om man ser till Uppland. Röjningsrösen har dock till viss del kommit att 

uppmärksammas i bland annat Norrtäljetrakten där de senaste årens undersökningar har syftat till att 

utöka kunskapen om röjningsrösen och agrara lämningar i Roslagen (Hamilton 2008, Appelgren & 

Vinberg 2009, Strucke et al 2013). 

Röjningsröseområden har länge förknippats framförallt med sydsvenska höglandet (ex Widgren 

1997) men har även uppmärksammats i flera delar av landet (Connelid 2009). I Roslagen har de 

endast undersökts till viss del och ingått i enstaka studier, delvis beror detta på att Roslagen ännu är 

relativt oexploaterat jämfört med de södra delarna av Uppland. Tidigare studier har utgått från 

rumsliga analyser, alternativt jämförelser med sydsvenska höglandet (Hermodsson 1998, Granath 

1999).  

Undersökningar av stensträngssystem och husgrundsterrasser har delvis gått hand i hand men även 

undersökts var för sig. Studier har visat på hur gårdar kan ha samverkat inom stensträngssystem (ex 

Widgren 1983) men även hur stensträngssystem kan översättas på världsbilden och uppfattningen 

av denna (ex Burström 1994, Cassel 1998). Både rent agrara studier har framförts men även mer 

symboliskt inriktade. Dessa studier har oftast åtskilts och vissa tecken på en återgång till mer rent 

funktionella studier kan anas (Ericsson & Strucke 2008). Intresset kring stensträngssystemen har 

avtagit och i dagsläget är det framförallt inom exploateringsarkeologin som stensträngar och 

stensträngssystem behandlas (ex Ericsson & Franzén 2005, Werthwein & Grönwall 2007). 
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Husgrundsterrasser har till och från uppmärksammats (ex Hamilton 2007a, 2007b, 2009) men har 

levt ett undanskymt liv som del i stensträngssystemen. Vissa studier har kommit att uppmärksamma 

dessa men i de flesta fall är det i rapporterna från exploateringsundersökningar man kan läsa om 

dessa.  

När studier utförts av agrara lämningar, så som röjningsröse- och stensträngsområden, finns en 

tendens till att studera en vald kategori enbart inifrån och utifrån dess utbredningsområde. Man går 

inte utanför för att se vad som händer, eller inte händer, bortom de gränser vi har satt upp. Hur man 

ska se dessa möjliga områden i relation till varandra är något som behöver lyftas till en egen 

diskussion. 

Uppland med dess röjningsrösen har hamnat i skymundan gentemot sydsvenska höglandet. På sätt 

och vis gäller även detta för det Mälardalska stensträngsområdet, genom att man ofta har 

stensträngsbygderna i exempelvis Östergötland i åtanke. Både röjningsröseområden i nordöstra 

Uppland och stensträngsområden i Mälardalen behöver studeras utifrån de förutsättningar som råder 

i dessa delar av landet. Många diskussioner kring agrara lämningar har kommit att handla om hur 

man ska datera dessa. Istället för att fastna i en diskussion rörande huruvida dessa är av en viss ålder 

eller inte, kommer jag att kombinera dateringar med den rumsliga aspekten i större utsträckning. 

Ofta bortses det ifrån det ”markbundna kapitalet” (Landesque Capital)(Widgren 2007) och vad det 

betyder för lämningar som dessa.   

Genom att studera och jämföra tre platser kommer uppsatsen behandla två till synes olika områden 

med olika tradition. De tre lokalerna står för olika uttryck och kan enligt min åsikt i slutändan öka 

förståelsen för relationen mellan de två områdena. Istället för att studera dessa områden var för sig, 

studeras de genom varandra och i denna uppsats utifrån ”middle ground” (White 1991). Vilket bör 

kunna ge en mer rättvis bild av de förutsättningar som råder just inom de östra delarna av 

Mellansverige, i det här fallet avgränsat ungefärligt till Uppland.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att försöka få en bättre förståelse för röjningsrösen och stensträngar i 

relation till husgrundsterrasser och deras vidare koppling till samhälleliga strukturer och traditioner 

inom olika delar av Uppland.  

Vad finns det för likheter och skillnader mellan Nodsta, Källberga skog och Arninge? 

Varför förekommer röjningsrösen, stensträngar och husgrundsterrasser endast inom vissa lokaler? 

Är lokalerna och områdena aktiva under samma period? Är skillnader och likheter kronologiskt 

betingade? 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen behandlar framförallt tre fornlämningskategorier; röjningsrösen, stensträngar samt 

husgrundsterrasser och utgår ifrån tre platser; Nodsta i Frötuna, Källberga skog i Alunda samt 

Arninge i Täby (fig. 1). Det är en jämförande studie och platserna har valts utifrån kvalitativa 

egenskaper, utifrån sammansättningen av fornlämningar i respektive område. Jämförelserna mellan 

lokalerna kommer utgå ifrån kvalitativ metod, där möjlighet finns att analysera de olika 

formelementen och deras betydelser i respektive kontext. Den kvalitativa aspekten har gett sig 

uttryck genom att analys och tolkning av lokalerna har varit ett under arbetet pågående moment. 

Detta har skett under hela arbetets gång i och med egna inventeringar, kartering och 

litteraturstudier.  

Fornlämningarna och formelementen på respektive lokal har bedömts morfologiskt utifrån form och 

uppbyggnad samt inbördes lokalisering, topografi och sammanhang. På detta sätt har en åtskillnad 

gjorts mellan olika fornlämningskategorier och en grov första uppdelning har gjorts mellan 

röjningsrösen, stensträngar och husgrundsterrasser. Efter detta har skillnader inom de tre olika 

fornlämningskategorierna iakttagits och tolkats. Huvudpunkten för bedömningen och karteringarna 

har varit att kunna behandla strukturer inom de olika lokalerna och arbeta fram ett referensmaterial 

för jämförelsen emellan dessa. Jämförelsen mellan lokalerna och fornlämningarna har gjorts utifrån 

att dem kan representera vad man kan kalla traditioner och en medvetenhet finns att materialet är 

svårbearbetat, men detta är ett försök att arbeta utifrån det som finns att tillgå. 

En uppdelning mellan stensträngsområden runt norra Mälardalen samt röjningsrösen i Roslagen har 

gjorts och dessa behandlas som två till viss dels särställda områden med olika agrar tradition. Det 

finns dock en förekomst av röjningsrösen i södra Uppland och något som kan kallas stensträngar i 

de områden där röjningsrösen är dominerande. Husgrundsterrasser förknippas sedan tidigare med de 

områdena där stensträngar förekommer (ex Hjulström 2008:48), men finns även representerade 

utanför detta område. I övrigt är skillnaderna svåra att urskilja fornlämningsmässigt och en större 

och annorlunda riktad studie skulle behövas för att kunna utreda detta. Under arbetets gång har 

tidsperspektivet avgränsats och kan ses som en del i frågeställning, tolkning och resultat.  

Röjningsrösen, stensträngar och husgrundsterrasser har valts utifrån deras gemensamma 

komponent; sten. Stenen utgör själva grunden i dessa tre fornlämningar. Röjningsrösen och 

stensträngar står för fornlämningar som förknippas med agrar verksamhet medan 

husgrundsterrasserna utgör boplatslämningar. De fornlämningskategorier som även skulle kunna 

ingå här är gravar samt fornborgar, som i allra högsta grad är uppbyggda av sten och där många 

olika perspektiv skulle kunna belysas. Tyngdpunkten har dock lagts på profan verksamhet. Den 

profana och den religiösa världen har förmodligen kunnat vara nära sammankopplade i flera 
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avseenden men man kan tänka sig olika nivåer av detta. I denna studie har den religiösa aspekten en 

underordad betydelse, även om den i andra sammanhang inte bör förminskas. Fornborgar kommer 

inte närmre beröras på grund av att de inte kan kopplas direkt till agrar verksamhet.  

Nodsta har behandlats tidigare i en uppsats (Jäderlund 2012) och studien fortsätter ur denna. Alunda 

har valts ut på grund av koncentrationen av framförallt husgrundsterrasser men även dess rika 

röjningsrösemiljö samt förekomst av stensträngar. I Alunda har Källberga skog valts ut efter sin 

fornlämningssammansättning. Arningeboplatsen valdes på grund av sin lokalisering till det 

klassiska ”stensträngslandskapet” men även på grund utav de undersökningar (ex Hamilton 2001) 

som bedrivits på platsen av framförallt husgrundsterrasser men även av stensträngar och 

röjningsrösen. Källmaterialet för Arninge var således omfattande, vilket inte är fallet för de övriga 

platserna. Arninge ger en annan bild som går att jämföra med Nodsta och Källberga skog som båda 

kan anses ligga utanför ”stensträngsområdet”.  

 

1. De behandlade lokalerna i uppsatsen. Källberga skog i Alunda, Nodsta i Frötuna och Arninge i Täby. The sites of interest in 

the study. Källberga skog in Alunda, Nodsta in Frötuna and Arninge in Täby. © Lantmäteriet (i2012/899).  

Inom de tre lokalerna har uppgifter om de tre fornlämningskategorierna samlats in genom 

genomgång av Fmis, genom tidigare undersökningar samt genom egna inventeringar och 

karteringar. De egna inventeringarna och karteringarna har varit nödvändiga på grund av de brister 

som finns i Fmis. Fornlämningsbilden är sällan fullständig och inte sällan visar det sig att 

fornlämningar växer och blir mer komplexa. Karteringen har utgjort en stor del av tolkningarna av 
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de formelement som gått att se inom lokalerna. Nodsta har sedan tidigare karterats och Källberga 

skog i Alunda har karterats i samband med denna uppsats för att ge en tydligare fornlämningsbild 

och som jämförelsematerial till Nodsta och Arninge. Det bör påpekas att karteringarna är hjälpligt 

utförda med hjälp av stegning, måttband och kompass, det viktiga har varit att få en bild av 

områdena och inte en exakt inmätning. Arninge är i dagsläget grävt, borttaget och överbyggt av väg. 

Informationen om lämningarna kommer därför från rapporten från grävningen (Hamilton 2001, 

2007a). Utöver detta har stor vikt lagts vid bakgrund och litteraturstudier. Rapporter från 

exploateringsundersökningar har i stor utsträckning använts som underlag. Till viss del har även ett 

äldre kartmaterial använts, detta dock med viss försiktighet. Tiden mellan kartornas tillkomst är 

lång och därför finns osäkerhet om vad som hänt där emellan, hur marken använts före 1600-tal går 

inte heller att säga. Kartmaterialet har använts som en indikator på hur marken använts i historisk 

tid men med stor försiktighet. 

Uppsatsen kommer inte ha fokus på agrarproduktion i sig, även om det är agrara lämningar som 

delvis studeras. Den agrartekniska aspekten kommer inte att redogöras för i studien. Studiens fokus 

handlar om traditioner och tillhörighet vilket kommer studeras utifrån agrara lämningarna. Med 

detta sagt bör det starkt poängteras att betydelsen för den agrara aspekten på intet sätt bör 

förminskas. I denna studie kommer dock inte fokus ligga på detta, utan på hur samhälleliga aspekter 

speglas genom bland annat de agrara lämningarna. I bristen på en bättre benämning kommer jag 

fortsätta använda mig av benämningen ”agrara lämningar”, trots att associationer till 

kulturgeografisk tradition kan uppstå. Etablerade begrepp som inägo- och utmark kommer användas 

samt benämningar på markslag så som äng, åker, bete och skog.    

1.4 Begrepp och definitioner 

Röjningsrösen 

Röjningsrösens definition enlig Riksantikvarieämbetet är:  

”Stensamling som uppkommit genom röjning, i regel för odling men ibland även för annan aktivitet”  

(Lämningstypslistan 4.0 2014:42).  

 

Ett enstaka röjningsröse anses inte utgöra fast fornlämning, utan som övrig kulturhistorisk lämning. 

För att ett röjningsröse ska klassas som fast fornlämning så behöver det ingå i ett område med fossil 

åker eller ett röjningsröseområde. 

Att skilja röjningsrösen från varandra rent morfologiskt har visat sig vara problematiskt (Lagerås 

2013:273, Engman & Nordström 2001). Röjningsrösen med vitt skilda dateringar kan 

utseendemässigt vara helt lika. Toppiga eller flata röjningsrösen går tyvärr inte att skilja åt 

tidsmässigt. Tidigare har det dock funnits tendenser till att se flata röjningsrösen som äldre än 

toppiga, men morfologiskt har det inte gått att skilja röjningsrösen dateringsmässigt åt (Vestbö-
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Franzén 1997:208). Jag kommer således inte försöka mig på att göra några tolkningar av 

röjningsrösens datering utefter morfologi. Röjningsrösen kommer endast bedömas utifrån 

Riksantikvarieämbetets beskrivning och utan några uppdelningar eller underkategorier. 

I uppsatsen gör jag vissa åtskillnader mellan röjningsrösen och gravar, exempelvis inom Nodsta. 

Bedömningarna får anses vara spekulativa och motsägs egentligen av ovan nämnda argumentation. 

Det handlar om konstruktioner där en påtaglig jordfyllning finns och där lägen inte överensstämmer 

med en röjning eller storlek som påtagligt avviker. I ett fall har jag även valt att gå på konstruktion 

vad gäller kantkedja. Med full medvetenhet om att en viss tunn is beträds här, kommer jag ändå 

försöka göra en åtskillnad mellan vissa konstruktioner.  

Stensträngar 

Stensträng utgör i sig ingen fornlämningstyp utan ingår då under hägnadssystem eller beskrivs 

utifrån fornlämningstyp hägnad. I underkategorin typ kan man då istället finna stensträng. Under 

hägnad finns beskrivningen;  

”Definition: Anordning för att hägna in och avskilja ett område eller för att binda samman det med andra. 

Kommentar: Avser hägnader med praktisk eller symbolisk funktion såväl som en kombination av dessa. Den 

praktiska funktionen kan avse att stänga inne/ute djur (att hindra eller styra deras tillträde till olika 

marktyper) medan det symboliska syftet kan ha avsett att separera eller binda samman olika landskapsrum. 

Omfattar hägnader från förhistorisk tid och historisk tid. Hägnader förekommer vid t.ex. markslagsgränser 

och fastighetsgränser, och kan bilda fägator. Stensträngar är utrasade hägnadsmurar och syns som en enkel 

eller flerradig, ibland flerskiktad, långsmal rad av stenar på marken. Hägnadsvallar har större höjd och bredd 

och kan vara uppförda i skalmursteknik. De kan även utgöras av annat material, som timmer och jord. 

Stensträngar av mer symbolisk karaktär förekommer ofta i anslutning till bronsålderns gravmiljöer och i 

traditionella fornborgslägen. Avgränsningar i anslutning till gravar registreras under lämningstypen”. 

(Lämningstypslistan 4.0 2014:29) 

Bedömningen stensträng anses utgöra grund för fornlämning medan hägnadsvall och stensmur 

faller under övrig kulturhistorisk lämning. Åtskillnader har gjorts i olika studier mellan mer 

regelrätta stensträngar, uppbyggda i grunden av sten, samt liknande men med en uppbyggnad av 

jord, en form av vallar. En åtskillnad mellan detta kommer göras i denna studie. Stensträng kommer 

att användas vid bedömningen av en avgränsning som har bestått av endast sten. Jordblandadvall 

eller jordvall kommer användas när bedömningen är att avgränsningen består av sten och jord, 

blandat. 

Ytterligare åtskillnader har gjorts stensträngar emellan. Stensträngar i Roslagen har bedömts se 

annorlunda ut än stensträngar i de mer ”klassiska” stensträngsområdena, exempelvis i norra 

Mälardalen. Stensträngar inom Mälardalen och Östergötland kan ses ha en basrad av omkullfallna 

större stenar. Vid undersökningar i Norrtälje har man dock kunnat konstatera ett mer homogent och 
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mindre stenmaterial (Appelgren & Vinberg 2009:42). Istället är de uppbyggda av en bred ”matta” 

av sten och block, man har valt att kalla dem ”stensträngar av roslagstyp” (Strucke et al 2013:67-

68). Man menar dock att denna typ av stensträngar möjligen kan ses som en variant av 

stensträngslandskapets stensträngar (Strucke et al 2013:68). Jag kommer även i uppsatsen omnämna 

den egna benämningen ”stenrevlar”, vilka inte kan liknas vid stensträngar utan utgör bredare långa 

stensamlingar. De bildar avgränsningar på samma sätt som stensträngar men är helt annorlunda 

utformade. Det går inte att se att de är sammanfallna stenmurar, utan de består av en större mängd 

sten som ser ut att vara ”uppkastad”.   

Husgrundsterrasser 

Husgrundsterrasser faller under Riksantikvarieämbetets kategori Husgrund, förhistorisk/medeltida. 

Beskrivningen lyder;  

”En husgrundsterrass består av en terrassanläggning i sluttning begränsad av minst en terrasskant, ofta 

stensatt, och ibland en ränna i övre kanten”. 

 (Lämningstypslistan 4.0 2014:27)  

Husgrundsterrasser karaktäriseras av den tydliga stenram som utgjort själva grunden för huset. 

Terrasserna av sten följer inte alltid helt grunden, utan kan återfinnas på exempelvis en långsida och 

kortsida samt även gå utanför själva huset. Innanför ”stenramen” eller själva terrassen återfinns 

ibland en förhöjning/fyllning bestående av finare material, vilket har utgjort golvytan i huset. 

Husgrundsterrassen är också avlång, jämförelsevis rektangulär, till formen och har samma 

uppbyggnad som övriga treskeppiga hus under samma tidsperiod (Hamilton 2007a). Skillnaden är 

den uppbyggda grunden. Husgrundsterrasserna kan vara svårare eller lättare att uppmärksamma i 

terrängen men följer samma mönster. Skillnader kan dock ses husgrundsterraser emellan. Vissa kan 

ha en mer uppbyggd tydlig terrass, mer sammanhängande stenpackning, i ena änden medan andra 

består av en stenram med en uppfyllnad av finare material och eller sten innanför. Den 

gemensamma nämnaren är dock själva uppbygganden av sten. Uppsatsen kommer behandla både 

husgrundsterrasser med mer tydliga terrasser, samt de med ”stenram”. 

2. Teori 

Utgångspunkten för uppsatsen är att det är möjligt att urskilja två agrara traditioner i östra 

Mellansverige, begränsat ungefärligt till Uppland. Hur hanterar man då två områden som skiljer sig 

men samtidigt har beröringspunkter med varandra? Huvudfokus har lagts på området där den agrara 

traditionen tagit sig uttryck främst genom röjningsrösen. Utgångspunkten i röjningsröseområdet kan 

förhoppningsvis i vidare bemärkelse säga något om områden med en annan typ av tradition, i detta 

fall stensträngar, och relationen mellan dessa.    
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Eftersom två områden har valts att behandlas, har synsättet på dessa varit en betydande del för 

uppsatsarbetet. Olikheterna är redan från början betonade, vilket lett till att en möjlighet för andra 

infallsvinklar och öppningar varit nödvändig.  Det kan vara lätt att se till synes olika områden 

endast i motsatts till varandra, och därför blir jämförelsen binär och på det sättet skapas motsatspar. 

Genom att använda mig av begreppet ”middle ground” hoppas jag komma runt ett synsätt som 

endast hamnar i motsättningar. 

Begreppet middle ground har framstått ur försök att bättre förstå situationer ur ett koloniserat 

perspektiv och mötet mellan olika grupper, kulturer och människor (White 1991).  Middle Ground 

kan ses som den sfär där mötet mellan människor förhandlas och omvandlas. För att komma 

överens skapas ”middle ground” utifrån behovet från två olika sidor. Det kan ses som ett sätt att 

lösa problem som uppstår i det vardagliga mötet mellan grupper och framförallt människor. I mötet 

suddas till slut från början tydliga gränser ut, eftersom båda parter bidrar med sin syn samt sina 

traditioner och något nytt skapas (White 1991:50,56). I ett koloniserat samhälle behövdes ofta ett 

samarbete mellan grupper komma till stånd. Situationer uppstår där det från det ena eller andra 

hållet inte går att komma vidare genom tvång, utan det enda sättet är att ”komma överens”. För att 

komma överens behöver ofta vissa jämkningar göras och ett sätt behöver finnas för att hantera 

situationen utifrån olika förutsättningar och traditioner. En huvudpunkt är båda parters möjlighet till 

påverkan, även om en ojämlikhet finns (Woolf 2009:209). När en gemensam grund skapades, 

skapades ”middle ground” och i och med det något nytt. Det nya består i försöken att ta till sig 

något annat och genom det skapas nya sätt att leva och vara. Uttrycket kom delvis ur hur man 

trodde att den andra parten uppfattade omständigheter men man handlade samtidigt utifrån den egna 

traditionen och det egna intresset (White 1991:51-52).     

Middle ground är som sagt sprungen ur idén om ett koloniserat samhälle och mötet mellan 

kolonisatör och ursprungsbefolkning i ett senare skede än det allra första mötet (White 1991:50-51). 

Mötet mellan kolonisatör och ursprungsbefolkning i historisk tid är en helt annan situation än den 

här studerade. Dels är källmaterialet ett helt annat men framförallt kan man inte på samma sätt tala 

om kolonisatörer och ursprungsbefolkning i sammanhanget, på så sätt som man översatt detta på 

exempelvis den romerska expansionen. Förutsättningarna är helt annorlunda för det i uppsatsen 

behandlade materialet. 

Det som dock går att plocka ut är själva mötet. Möten sker och har skett, på vilket sätt och i vilken 

omfattning är visserligen svårgreppbart i förhistorien. Men för att komma ifrån tanken om två 

motsatta områden tror jag att mötet är det viktiga att tillföra och behandla. Ett möte utesluter inte 

det ena eller andra utan kan vara befäst med en mängd tankar och uttryck, som inte behöver ställa 

sig antingen mot eller för. Genom att studera tre platser inom dessa två områden utifrån mötet, tror 
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jag man kan närma sig en större förståelse för olika skeenden. Mötet leder även till någonting nytt, 

något nytt som kanske inte alltid är helt uppenbart men som möjligen kan visa på olika uttryck 

utifrån olika idéer och traditioner. 

Ett koloniserat samhälle utgör flera faktorer och att maktförhållanden funnits mellan kolonisatör 

och ursprungsbefolkning går inte att bortse ifrån, även om det är en förenklad syn på detta man 

velat komma ifrån i och med begrepp som middle ground. Som sagt går inte det studerade 

materialet i denna uppsats att översätta på dessa förhållanden och ett maktförhållande utesluts. 

Däremot kan stensträngsområdet med sin organisation ses som ett område med möjlighet till 

inflytande, inte i relation till makt men med en växande betydelse. En ökande betydelse som gör sig 

påmint i andra områden. De två boplatserna i röjningsröseområdet, Nodsta och Källberga skog, 

kommer framförallt studeras utifrån middle ground. Boplatsen i Arninge kommer mer utgöra ett 

jämförande material.   

En del i uppsatsen, själva studien av lokalerna i sig, har rört hur relationen mellan boplatserna och 

de agrara lämningarna ska hanteras. En förståelse för sambandet har varit genom ”markbundet 

kapital”. Markbundet kapital (Landesque Capital) har sin utgång i de investeringar som görs i mark, 

investeringar som sedan kan bestå, det som exempelvis sker vid stenröjning av mark (Widgren 

2007:61). Hur markbundet kapital ska tolkas har diskuterats av Widgren (2007) och då ur aspekten 

att det är ett problem när odlingsmark förknippas med en viss period och exempelvis vissa politiska 

strukturer. Det man missar då är det markbundna kapitalets förmåga att fortsätta ”leva” in i andra 

perioder. Röjningsröseområdens långa kronologiska tidsspann tas upp som exempel där det 

markbundna kapitalet inte kan räknas direkt till en period, tidsaspekten är mycket mer komplex 

(Widgren 2007:72). Markbundet kapital bör således inte fixeras till en viss tid utan visar även på att 

mark som en gång investerats i kan fortsätta att ha ett värde, ”landesque capital is fixed in space but 

’fluid’ in time (Widgren 2007:61).  

Det markbundna kapitalet utgör en viktig aspekt för att förstå de agrara lämningarna som studeras i 

denna uppsats i relation till boplatslämningarna. Fornlämningarna och då med fokus på de agrara 

lämningarna kommer att tolkas utifrån Landesque capital där detta kan vara en hjälp i en möjlig 

datering av dessa. Min utgång är att hela lokalen som studeras måste behandlas som en helhet. 

Boplatslämningar måste ses i relation till intilliggande agrara lämningar och tvärtom, om så 

boplatserna kan härledas till järnålder eller historisk tid. Landesque Capital kan användas för att 

tolka platser där återbruk kan vara ett inslag, där olika inslag och olika tidsperioder kan vara 

närvarande.   
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Problematiken med att kategorisera agrara lämningar utifrån specifika tider och skeenden påpekas 

av Widgren (2007) men viktiga delar tappas då. Man vill tidsfästa till en enda tid och sammanhang 

och oftast är det den senaste fasen av brukning som då uppmärksammas. Det jag utgår ifrån här är 

att vissa skeende är möjliga att konstatera även om det kan handla om längre tidsperspektiv där 

odling skett under olika perioder. Jag menar att man kan plocka ut delar ur detta längre 

tidsperspektiv genom att placera in agrara lämningar i en kontext. Poängen är att fokusera på en del 

i en möjligen längre kronologi, exempelvis kan röjningsrösen ha en lång kronologi men här plockas 

en bit ut ur den kronologin för att studeras mer noggrant. 

3. Forskningshistorik 

3.1 Röjningsrösen 

Det skulle dröja fram till 1980-talet innan forskningen kring röjningsrösen kom igång på allvar 

genom mer ordentliga inventeringar och studier av röjningsröseområden i Jönköpings län (Tollin 

1989:43, Gren 1997:87, Widgren 1997:28f). Tre lokaler kom att specialstuderades (Tollin 1989, 

Gren 1989, Norman 1989) där lokaler som Järparyd karterades och stenröjd skogsmark kunde 

konstateras ligga intill gravrösen. En lokalisering ovan högsta kustlinjen (HK) kunde iakttas men 

även att röjningsrösen förekom under HK, så som i Närke och Uppland (Tollin 1989:57-61). 

Järparydundersökningarna blev de första i Sverige att undersöka röjningsröseområden med 

tvärvetenskapliga metoder för att komma åt frågor om datering, varaktighet och funktion (Pedersen 

& Jönsson 2003:12). Ett rumsligt samband med gravar av äldre järnålderstyp och 

röjningsröseområdenas lägen på den historiska bygdens utmarker gav antydan om att röjningsrösen 

var anlagda under förhistorisk tid (Tollin 1989:69, Norman 1989:97,106). Undersökningarna 

byggde i stor utsträckning på metoder utvecklade i samband med undersökningar 1984 i Vestfold, 

Norge (Pedersen 1990). Röjningsrösen hade tidigare undersökts utifrån hur man undersökt 

gravrösen. Istället insåg man här vikten av att utvidga schakt och profiler och att se till hur 

röjningsrösena kunde vara påbygga under olika perioder. Undersökningen syftade till att vara 

tvärvetenskaplig och paleobotaniker deltog i projektet (Pedersen 1990:22). Fortsättningsvis skulle 

undersökningar av röjningsrösen till stor del komma att bygga vidare på denna metod. 

Röstorpprojektet syftade till att undersöka ett västsvenskt röjningsröseområdes 

”bebyggelseutveckling och odlingshistoria” (Connelid et al 2003:170). Röstorpprojektet anknöt 

bland annat bland annat till de studier som Catharina Mascher (1993) gjorde i västra Sverige och 

syftade bland annat till att förklara hur odlingslandskapet vuxit fram under förhistorisk tid och hur 

markanvändning förändrats under länge tid (Mascher 1993:7). Undersökningar av detta slag har 

delvis kunnat visa på röjning under sen bronsålder och som resulterat i röjningsrösen. Under 
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romersk järnålder-folkvandringstid delades marken gradvis in i långsmala parceller. Det såg dock 

olika ut på olika ställen och markindelningarna kunde sägas ha varit i bruk från 200 e Kr-1100 e Kr 

(Mascher 1993:96,99). I Jönköpings län har dock denna kronologi inte gått att påvisa (Vestbö-

Franzén 1997:207). Större områden med röjningsrösen och parcellindelningar (strip fields) visar sig 

även i ett undersökt område vid Uussküla i norra Estland. Undersökningen ger en senare datering 

till ungefärlig vendeltid-vikingatid och som visar på en tydlig indelning av marken som sker 

samtidigt med röjningsrösenas anläggning (Lang 2000:357-358). Hänsyn behöver tas till olika 

former och processer som går att se inom olika lokaler och områden, någon enhetlig formel kan inte 

vara lösningen utan olika studier måste bidra till att visa på en större helhet.  

Västsvenska förhållanden har jämförts med Roslagen och Norrtälje som uppges;  

”uppvisa utan tvivel mycket stora likheter med exempelvis västsvenska miljöer”  

(Connelid 2009:13).  

Roslagens tätt liggande röjningsrösen, utan eller få avslutningsformer och med breda stensträngar 

liknar de i sydvästra Sverige. I södra Västergötland och Halland återfinns stensträngar i och runt 

områdena med röjningsrösen, vilka tolkas som tillkomna under en sen fas av 

röjningsröseområdenas framväxt i dessa delar (Mascher 1993, Connelid 2009:13-14).  

De första undersökningarna av röjningsrösen i Norrtäljetrakten och gårdar i Länna utfördes av Ulf 

Sporrong i en vilja att studera bebyggelseutveckling (Sporrong 1971). Oscar Almgren hade tidigare 

undersökt ”kummel” i Alunda där vissa vara tomma på ben och det är inte helt otroligt att dessa kan 

tolkas som röjningsrösen (Hermodsson 1998:67, Almgren 1912:327). Sporrong byggde sina 

tolkningar till stor del på de 
14

C-analyser som togs i bland annat stensträngar och röjningsrösen. 

Spridningen blev stor på dateringarna men gav i huvudsak medeltida-historiska dateringar. Idag är 

det svårt att förhålla sig till dessa förhållandevis gamla provtagningar och det är inte möjligt att se 

dem som helt säkra. Istället får man titta på Sporrongs inventeringar och karteringar av områdena 

som innehåller röjningsrösen, stensträngar och olika terrasseringar. Sporrong beskriver de 

stensträngar som nämns i studien, som avvikande från dem som man vid denna tidpunkt omnämnde 

som ”östgötatyp”. Vidare beskriver han hur karaktären på odlingsformer skiljer sig åt från de inre 

delarna av Uppland ju längre man kommer ut mot kusten ”Det är mestadels röseformer som möter 

oss - ofta förvillande lika gravhögar” (Sporrong 1971:37-38). Röjningsröseområden 

uppmärksammas men även stensträngar som omnämns skiljer sig från stensträngar mer inåt landet. 

Åren 1952-53 genomfördes inventeringar av nordöstra Uppland vilket åtföljdes av 

revideringsinventeringar 1994-95. Vid revideringsinventeringen av Östhammars kommun framkom 

röjningsröseområden och vad man såg som indikationer på boplatslämningar, skärvstenshögar, men 

även husgrundsterrasser samt stensträngar (Hermodsson 1998:64-66). Hermodsson (1998) gör en 
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jämförelse inom fornlämningsmiljön för att få en uppfattning om hur röjningsrösen går att koppla 

ihop med andra typer av fornlämningar. Röjningsrösena kopplas ihop med framförallt yngre 

bronsålderns och äldre järnålderns lämningar och det nämns att ett medeltida inslag även är möjligt 

(Hermodsson 1998:68-72). Att endast göra en bedömning utifrån den allmänna fornlämningsbilden 

är svårt och kompletterande studier behövs, samtidigt är studien ett första steg som är möjligt att 

utvidga. Hermodssons (1998) studie är dock mycket inspirerat av tidens diskussioner där mycket 

fokus legat på röjningsrösenas koppling till framförallt yngre bronsålder (se Lagerås 2013). 

Eftersom röjningsrösen dateringsmässigt är svåra att fästa till en specifik tid behöver mer lokala 

studier göras där röjningsrösena vägs in i respektive kontext. Att behandla röjningsrösen som en 

sammanhängande fornlämningsmassa inom större regioner kan inte leda till en större förståelse för 

dessa. 

Eftersom underlaget för att studera 

röjningsrösen i Uppland fortfarande är 

relativt tunt så har emellanåt en väg ut från 

detta ansetts vara att studera dessa ur ett 

sydsvenskt perspektiv. Sydsvenska studier 

av röjningsrösen går inte att bortse ifrån men 

i ”Röjning och Ritual - En diskussion kring 

röjningsröseområden i nordöstra Uppland 

och på sydsvenska höglandet” (Granath 

1999) landar man i enbart detta. Om man ser 

till själva studien av röjningsrösen i Uppland 

så blir det inte så mycket mer än en studie av 

röjningsrösen i Sydsverige. Detta är synd 

men speglar ändå hur svårt det upplänska 

röjningsrösematerialet är att hantera. 

Granath skriver att undersökningarna är få 

och materialet därför svårhanterat. Men att 

förpassa det uppländska materialet till rollen 

av ”lillebror” till det Sydsvenska höglandets 

är inte rättvist och ger ingen djupare kunskap 

om Uppland och de förhållanden som rått 

inom detta område. 
2. Spridningskarta över olika agrara system i Sverige. Distribution- 

map over different agrian systems in Sweden (Widgren  1997:21). 
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Historiken visar på en klar dominans för undersökningar på Sydsvenska höglandet. Ser man till mer 

schematiska spridningskartor (fig. 2) över olika agrara traditioner så är oftast endast Sydsvenska 

höglandet markerat som området med röjningsrösen (Widgren 1997:21). Området utmärker sig men 

det ger samtidigt en missvisande bild. Detta kan ses som en del i den dominans som råder, vilket ger 

en bild av en fornlämningskateori kopplad till ett visst område och i många fall även kopplat till en 

specifik period. Röjningsrösen är dock inte kopplade till ett avgränsat område eller period, utan 

måste studeras utifrån det sammanhang de befinner sig. Dominansen ur forskningshistorisk 

synpunkt visar även på att andra områden med röjningsrösen behöver ta plats för att ge en större 

förståelse för dessa områden. 

I Sörmland, alldeles utanför Eskilstuna, grävdes 1993 ett område med fossil åkermark, vid Hugelsta 

(Ericsson 2000). Vid grävningen kunde 12 röjningsrösen konstateras samt enstaka stensättningar. 

Stensträngar var registrerade sedan tidigare och visade sig snarare vara en form av 

”röjningssträngar” och ansågs inte överensstämma med det man annars bedömer som stensträngar 

eller hägnadsmurar (Ericsson 2000:16-23). Utifrån undersökningarna kunde man ana ett område 

som röjts redan under yngre bronsålder men med ett återbruk in i historisk tid. Man kopplade ihop 

sina resultat med pollendiagram där indikationer finns på en expansionsfas under yngsta bronsålder 

och ytterligare en under romersk järnålder (Ericsson 2000:33). Åkerytor och olika odlingslager 

kunde konstateras samt att röjningsrösena och härdar framförallt låg i kanterna av dessa. 
14

C-

analysen gav en varierad uppsättning dateringar, från i stora drag 1500 f Kr till medeltid-nyaretid 

(Ericsson 2000:30-31). De senare dateringarna kom från röjningsrösen och skulle vid en första 

anblick kunna förklaras med att röjningsrösena var medeltida medan det fanns en viss aktivitet 

under förhistorien. Inom Hugelsta tolkade man det dock som att de sena dateringarna härstammade 

från vissa röjningar av det som på historiska kartor betecknas som betesmark. De 

jordbruksindikerande fröer som hittades, lin och emmervete, och som kunde dateras hamnade alla i 

äldre järnålder (Ericsson 2000:30). Sammantaget måste man säga att tolkningen av området visar på 

vikten av att väga samman metoder och analyser samt att inte fastna vid 
14

C-dateringar av det ena 

eller andra slaget.  

Hugelsta kan jämföras med undersökningar i Rössberga i Odensala socken där bland annat 

pollenanalyser och 
14

C-dateringar utgjorde en del av tolkningsgrunden tillsammans med det 

arkeologiska materialet. En kraftig expansion under förromersk järnålder-romersk järnålder, som 

föregåtts av en viss aktivitet, kunde konstateras bland annat genom pollendiagram och 
14

C-

dateringar. Lämningarna visade sig i form av röjningsrösen och åkerterrasser men även en mindre 

husgrupp (Olausson 2006:35-41). Området fortsätter att nyttjas i viss utsträckning men efter 600 e 

Kr går det inte att se en lika tydlig aktivitet. Området med röjningsrösen tolkas i relation till den 
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samtida stensträngsbygden och anses ha brukats på ett ”ålderdomligt” sätt. Området kan ses som ett 

extensivt nyttjat område med säsongsbaserad bebyggelse (Olausson 2006:44-49). Frågan är om 

röjningsrösena verkligen ska ses som ett ”ålderdomligt” sätt att hantera odlingsmark. Röjningsrösen 

förekommer samtida med stensträngssystemen men framförallt i olika kontexter. Rössberga visar på 

att dessa olika kontexter behöver behandlas i relation till varandra.  

Under 1990-talet utfördes mindre undersökningar i Uppland där röjningsrösen ingick (Karlenby 

1990, Göthberg 1997). I Faringe grävdes 1997 två röjningsrösen invid väg 661. Röjningsrösena låg 

ensamma men på den andra sidan vägen kunde ett område med röjningsrösen konstateras. Genom 

14
C-dateringar och tolkningar ansåg man att röjningsrösen kunde vara anlagda i romersk järnålder-

folkvandringstid (Göthberg 1997:6-10). 

Röjningsrösenas liknelse med olika gravformer har i viss mån uppmärksammats (ex. Appelgren & 

Vinberg 2009, Sjölin 2013). Vid förundersökningarna i Farstorp i Småland gjordes tidigt en 

uppdelning mellan röjningsrösen och gravar där man utgick ifrån konstruktion, form och 

terrängläge vid bedömningen (Sjölin 2013:12). Resultatet upplevs något splittrat. Någon 

stensättning innehåller människoben (ex Sjölin 2013:29) men i övrigt är bedömningarna ibland 

något motsättningsfulla. Detta visar på svårigheterna kring bedömningen av dessa lämningar och att 

metodutveckling fortfarande i allra högsta grad är nödvändigt, kanske kommer 

slutundersökningarna ge tydligare resultat. 

I Värmunderyd kan en första etablering av odlingsmarken ses i järnålder samt en återetablering 

under medeltid, det vill säga en form av återbruk (Engman & Nordström 2001). Att tolka 

röjningsrösen utifrån ett formspråk är något som starkt kan ifrågasättas. Även 1800-talets 

odlingsrösen kan vara konstruerade på olika mer eller mindre omsorgsfulla sätt, skillnaden kan 

kanske tänkas ligga i mer eller mindre ”slarviga” bönder och behöver inte ha en djupare innebörd 

(Engman & Nordström 2001:20-21). Att därför tolka röjningsrösen endast utifrån form kan därför 

inte anses givande, det går inte att bortse ifrån att de är en del inom produktionen kring gård och 

odling. Nyligen har dock röjningsrösens stora forskningspotential påtalats, genom hur de kan ge en 

bild av det vardagliga livet. Men även att de speglar bredare samhälleliga skikt (Lagerås 2013:263). 

Röjningsröseområden uppträder inom olika områden i Sverige; exempelvis Dalsland, Värmland, 

Närke, Uppland och den halländska kusten (Connelid 2009:12). Det är genom att studera dessa 

inom olika kontexter man kan öka förståelsen för dessa men även för andra fornlämningsformer i 

större men även i mindre perspektiv. 
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3.2 Stensträngar 

Benämningen ”stensträng” infördes 1926 av Arthur Nordén samt riksantikvarien Sigurd Curman för 

att användas vid registrering av landets fornlämningar (Nordén 1930:83). Stensträngssystem är en 

företeelse som brukar förknippas med Öland, Gotland, Östergötland och delar av Uppland (se fig. 

2). Av Widgren beskrivs stensträngssystem som endast befintliga i ”begränsad utsträckning” i 

Västmanlands östra delar. Men Sörmland saknar dessa, trots samtida lämningar (1997:40,42). 

Allmänt förknippas stensträngarna och dess system med perioden 200-600 e Kr (Welinder 

2004:301).  

Arthur Nordén hade efter flera års undersökningar i Östergötland av stensträngar, från 1915 och 

framåt, inriktat sig på stensträngarnas koppling till gravkult som en enhetlig funktion för dessa 

(Nordén 1930:84). Att koppla samman stenstränssystemen med boplatslämningar gjordes av Nihlén 

och Boëthius på Gotland (1933). Nihlén gjorde en åtskillnad mellan stensträngar vid karteringen där 

han delade in dem i olika kategorier efter utseende och uppbyggnad, vilka kunde kopplas till några 

olika användningsområden: 

 I - Låg jordblandad vast (stensträng) med stenar av typ 3  

II - Enkel vast med stenar av typ 5 

III - Kraftig jordblandad vast (valliknande) med stenar av typ 4 

IV - Enkel vast med stenar av typ 3 

V - Jordvall med inga eller mindre stenar 

(Nihlén & Boëthius 1933:149).  

Vidare delades stensträngarna in efter funktion. Bortsett från funktionen som rena vägar delas de in 

i tre typer: 

I - Grav och kultvägar 

II - Ägogränser och tunhägnader, gårds- eller byskydd (mot vildmarken) 

III - Boskapsfållor och hägnader för djur 

(Nihlén & Boëthius 1933:155). 

Sven-Olof Lindquists (1968) undersökning i Halleby kom att visa på Östergötlands koppling till de 

gotländska och öländska stensträngssystemen. Lindquist såg sambandet mellan stensträngar och 

husgrundsterrasser i studien som vände sig mot kulturlandskapets utveckling i östra Östergötland. 

Här delades också stensträngarna in i olika typer men till skillnad från tidigare studier valde dock 

Lindquist att dela in dessa i ”regelrätta” hägnader (stensträngar med riklig förekomst av homogen 

sten) och begränsningar av annan funktion (stensträngar av vall- och terrass-karaktär som inte bör 

ha fungerat i hägnadssyfte). Att endast fokusera på själva hägnadsfunktionen ansågs 

självändamålsenligt och meningslöst (Lindquist 1968:12). En modell utvecklas kring bebyggelsens 

utveckling men denna kom delvis att ifrågasättas, även Lindquists dateringar ifrågasattes av Evert 

Baudou (1973).  
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Mats Widgren (1983) kom att bygga vidare på bland annat Lindquists undersökningar, som delvis 

kunde bekräfta men även avfärda delar av denna. Widgrens studie överensstämde med Lindquists 

vad gällde dateringar av stenstränssystemen till äldre järnålder men själva bebyggelseutvecklingen 

tolkades annorlunda. Widgren menade istället att stensträngsystemet bestod av ensamgårdar som 

samverkade över stora områden, till skillnad från Lindquists tolkningar av en form av bystruktur 

(Widgren 1983:123, Lindquist 1968). Stensträngssystemens samverkan grundade sig framförallt i 

en inägo- och utmarksstruktur. Stensträngssystem har kommit att förknippas med utmark och inägor 

(infield-outfield systems) där inägorna brukas intensivt och utmarken i en mer extensiv blandform 

(ex Dodgshon 1980). Sammantaget visade stensträngssystemen och boplatslämningarna på en 

kraftig expansion under äldre järnålder (Widgren 1983). Dan Carlssons studie på Gotland hade åren 

innan visat på att en ödeläggelse av gårdar inom stensträngsbygden inte var fallet, utan att en 

omstrukturering skett (1979:154-159).  

Diskussionen om ensamgårdar som samverkat, utan någon påtaglig hierarki, har kommit att 

omvärderas. Istället har idéer kommit att lyftas om gårdar med underlydande gårdar. Strukturer där 

någon form av hierarki går att urskilja, samhället är uppbyggt vertikalt och gårdarna kan inte anses 

ingå i en horisontell och likvärdig ställning gentemot varandra. Möjligen kan man i viss mån tala 

om ofrihet och godsdrift (Widgren 1998:295, Olausson 1998:112, Connelid 2011:60-63). Att 

stensträngssystemen skulle ha en nära relation till betesdrift och i förlängingen handel med 

överskottsproduktion har framhållits men där aspekten på fastlåsning av marken får ses som 

huvudpunkt (Welinder et al 2004:313-314). Fastlåsning och  investering måste ses som två viktiga 

aspekter.   

I södra Uppland skulle man i kölvattnet av delvis ovan nämnda undersökningar komma att 

uppmärksamma stensträngssystemen, där bland annat Stefan Höglins studie av Markim (1991) är 

värd att nämnas. Stensträngslandskapet kunde påvisas ha olika karaktär som i skillnaderna mellan 

exempelvis Markim och Skälby. Markim uppvisade större stensträngssystem med möjliga fägator 

och tydliga inägo och utmarksstrukturer, där gårdar skulle kunna ha samverkat. Medan Skälby 

uppvisade mycket mindre och kortare stensträngsanläggningar, beskrivna som ”fragmentariska”. 

Dessa skulle dock kunna ses genom vikten av att se till olikheter inom dessa områden. Inom Skälby, 

i anslutning till stensträngarna, fanns även husgrundsterrasser (Höglin 1991:32,39-41). Utmed E 18 

i Litslena utanför Enköping undersöktes även stensträngssystem och historiska kartor användes som 

underlag för att få en bild av kulturlandskapets utveckling (Höglin 1989). Just stensträngssystemen i 

Litslena hade redan tidigare uppmärksammats och då framhållits som lika just stensträngssystemen 

i Östergötland, dateringsmässigt ansågs de även överensstämma med de i Östergötland (Sporrong 

1971:168).  
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Även nya inventeringar, som i samband med undersökningar av Sandaboplatsen i Fresta socken 

norr om Stockholm, gav en ny bild av stensträngssystemens utbredning i dessa områden (Ericsson 

& Hermodsson 1994). Dock visar inventeringar som gjorts nyligen att mycket finns kvar att 

upptäcka, även i områden som är kraftigt exploaterade så som norra stor-Stockholms området 

(exempelvis Connelid 2012). Stensträngsbygden i Uppland och Mälarområdet har beskrivits som ett 

extensivt jordbruk med tanke på avsaknaden av mindre inhägnader (Widgren 1997:48), detta har 

dock kommit att ifrågasättas utifrån att en brist finns i kunskapen om åkerbruket under äldre 

järnålder i Uppland (Connelid 2011:67).   

Det som sammanfattar denna ”våg” av undersökningar av stensträngssystem är ett fokus på det rent 

praktiska och ”tekniska”. Diskussionen och undersökningarna leddes av framförallt kulturgeografer 

och fokuseringen låg på agrartekniska frågor. Ett enligt vissa ensidiga synsätt skulle dock komma i 

viss utsträckning ifrågasättas och diskuteras av både arkeologer och kulturgeografer. Stensträngar 

granskades som något mer än produkter av agrar verksamhet. Bland annat lyftes stensträngars 

avgränsande egenskaper och det i relation till människors världsåskådning (Widgren 1988, 1995, 

Burström 1989, 1994, 1995, Cassel 1994, 1998).  

Stensträngar och stensträngssystem ansågs vara viktigt att behandla ur perspektiv så som hur 

människan uppfattade sin omgivning; varför människor väljer att bygga med sten och hur 

stensträngarna ”embody the social structure of society” (Cassel 1994:41-42). Stensträngarnas 

uppdelning eller möjligen sammanlänkning av mark lyftes fram som möjliga tolkningar där 

”tankevärld och vardagspraktik” bands samman i form av stensträngarna. Begrepp 

sammankopplade med stensträngar kom att bli Midgård/Utgård och hur gården och stensträngar 

organiserade gårdsterritoriet samtidigt med samhällets kosmologi (Burström 1994, 1995:166-167).  

Förändringar i samhälle och tankevärd har utifrån stensgrundshusens bebyggelse och landskap med 

stensträngar varit utgångspunkten i studiet av den gotländska romerska järnåldern (Cassel 1998:12). 

Tidigare forskning, och framför allt Carlsson (1979), ifrågasattes för att ha förbisett ”människans 

initiativkraft” och ”kulturella orsaker”. Även teorier kring privatisering av brukningsrätten och 

utflyttning av gårdarna ifrågasattes (Cassel 1998:86-89). Valet att bygga med sten kunde istället ses 

som ett led i en vilja att göra någonting permanent och markera gården i landskapet med hjälp av 

stenens beständighet. Men även för en koppling bakåt i tid, i och med stenen i gravar, och koppling 

framåt i tid, inom ett samhälle i förändringar (Cassel 1998:100-102,174, 180). En återkoppling till 

den tidigaste forskningen av exempelvis Nordén (1930) kan ses där stensträngar kan ha haft olika 

funktioner som inte endast är kopplad till agrarproduktion (Cassel 1998:116). Snarare menar jag att 

stensträngar och dess system ska ses som ett framsynt drag som blickar framåt och inte bakåt, något 

som faktiskt kan ses som en del i något nytt.   
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Den senaste mer övergripande greppet kring stensträngssystemen i Uppland och Mälardalen, togs i 

och med sammanställningen av de arkeologiska undersökningarna i samband med Norrortsleden 

genom Vallentuna, Täby och Sollentuna (Ericsson & Strucke 2008). Befolkningsökning och 

utveckling inom jordbruket ses som ett led i ett ökat behov att hägna in och skilja markslag ifrån 

varandra (Ericsson & Strucke 2008:58-59). Det höga trycket på resurser ska ha skapat en 

virkesbrist, vilket lett till att man ”tvingats” till att bygga hägnader i sten. När skogen återhämtar sig 

under yngre järnålder, kan man således återigen bygga hägnader av trä (Ericsson & Strucke 

2008:89-90). Att stensträngarnas uppkomst skulle berott på en avsaknad av trä har dock tidigare 

framställts av Widgren som en möjlig anledning till valet av att bygga med sten (1997:41). 

Hamilton ställer frågan om detta även är anledningen till att man börjar bygga husgrundsterrasser 

(2009:46-47). För att detta ska vara rimligt så behöver en bevisning komma till stånd där man visar 

att tidigare och efterkommande perioder varit organiserade på samma sätt, vilket än så länge inte är 

fallet.  

Tidigare hade som ovan nämnts kritik mot ett uteslutande funktionellt synsätt lyfts fram. Widgren 

(1995) beskrev hur den tidigare forskningen kretsade kring modeller baserade på Boserup och 

Welinder från 1970-talet där odlingslandskapet sågs utifrån befolkningstillväxt och tillgänglig 

teknologi. Widgren ansåg dock att dessa faktorer inte var bärande. Istället lyftes förändring av 

territoriella förhållanden och således av rättigheterna till marken fram, snarare än själva 

odlingssystemen under mellersta järnålder (Widgren 1983, 1995:14). De äldre modellerna går dock 

till stor del igen i Ericsson & Struckes (2008) artikel. 

Frågan om stensträngsområdenas och dess boplatsers koncentrationer till vissa områden 

disskuterades och Widgren lyfte tre olika alternativ till koncentrationerna:  

1. De var ekonomiska och administrativa centra.  

2. Landskapstypen erbjuder större antal alternativa bebyggelselägen än andra landskapstyper.  

3. Utvecklingen efteråt har varit lågintensiv och därför kommit att bevara dessa strukturer. 

Widgren (1988:276) 

Ser man endast till 2:a och 3:e alternativet får man en tolkning som grundar sig i att utvecklingen 

sett ut likadant överallt. Widgren menar dock att stensträngssystem skildrar olika regioner med 

olika utveckling, vidare att dessa ”skillnader mellan olika regioner har ett stort och outnyttjat 

förklaringsvärde” (Widgren 1988:275-276), vilket sällan lyfts fram. Södermanland uppvisar 

exempelvis inga synliga spår av en intensifiering i jordbruket under romersk järnålder (Widgren 

1995:15), vilket varit svårförklarat. Widgren menar att detta möjligen kan ses ur politisk-

geografiska perspektiv (1995), till skillnad från Ericsson & Strucke (2008). Begränsningen blir 

tydlig i norra Mälardalens stensträngssystem som präglas av en tydlig avgränsning i exempelvis 

nordöst mot Roslagen och i söder mot Södermanland (Hamilton 2000:108).  
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3.3 Husgrundsterrasser 

Bland de allra första undersökningarna av husgrundsterrasser och stolpbyggda hus i Sverige kan 

nog sägas vara Oscar Almgrens undersökningar i Alunda (1912). Flertalet husgrundsterrasser med 

stenskoningar kom då att undersökas (Liedgren 1992:13), se vidare kapitel 6. 

Det skulle sedan dröja fram till slutet av 1950-talet innan husgrundsterrasserna skulle komma att bli 

ett mer allmänt känt begrepp och då i och med två skilda grävningar, dels på Helgö men även i det 

kanske idag mer okända Darsgärde fornborg. Detta trots att väl utförda undersökningar utförts av 

husgrundsterrasser i Hälsingland av Gustaf Hallström 1923, närmare bestämt vid Onsbacken 

(Liedgren 1992:14). Helgöundersökningarna kom att resultera i att flertalet husgrundsterrasser 

undersöktes, ”…till sin anläggning är av tidigare helt okänd karaktär” (Holmquist 1957:113). 

Genom utgrävningen kunde man bland annat konstatera terrasseringar uppbyggda av sten men även 

väggrännor. Att Helgö var en säregen plats förstod man och inte minst fynden skulle komma att 

visa på dess egenart (Holmquist 1957). Vid Darsgärde i Skederid socken kom undersökningar att 

utföras inom och utanför ett fornborgsområde med gravfält (Ambrosiani 1958). Större delen av 

fornborgsområdet hade nyttjats för bebyggelse. Ytor på klipporna och i svackorna var ”förbättrade 

med en enkel terrassering eller stenram för att utgöra underlag för de nu försvunna husen” 

(Ambrosiani 1958:167).  

Husgrundsterrasser kom åter att beröras i samband med gravfältsundersökningar. Monica Modins 

(1973) avhandlingserbete hade till syfte att kartlägga den förhistoriska bebyggelseutvecklingen i ett 

område i Täby. Gravfält undersöktes och intilliggande boplatslämningar på för tiden sedvanligt sätt. 

Boplatslämningarna kom att vid Ensta bestå av ett sammanhållet gårdskomplex med 

husgrundsterrasser, vilka konstaterades utgöra en enda bebyggelsefas (Modin 1973:63-73).  Även 

Agneta Bennett (1985) undersökte husgrundsterrasser inom en romersk järnåldersgård i Östertälje 

socken, Södermanland. Anläggning 44, bland andra, var framträdande med uppbyggda terrasser i 

kortsidorna och placerad tvärs över ett åskrön, vilket ansågs vara ett märkligt läge (Bennett 

1985:44).  

Undersökningar av husgrundsterrasser är inte helt sällsynta men några mer ingående studier av 

dessa saknas fortfarande. Mer sammantagna grepp kring husgrundsterrasser har dock utförts av 

John Hamilton (2007a, 2007b, 2009). Från början förknippades husgrundsterrasser gärna med en 

väldigt speciell bebyggelse, som exempel Helgö och Darsgärde. Men efter att fler undersökningar 

har berört husgrundsterrasser uppträder dock även en bild av den mer ordinära gården. Samtidigt 

ska det betonas att i de fall där husgrundsterrasse uppträder, verkar det handla om en större och mer 

eller mindre självständig gård (Hamilton 2009:42). 
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Spridningen av husgrundsterrasser (fig. 3) har sammanställts genom utdrag ur Fmis av Hamilton 

(2009:47). En lokalisering till östra Sverige kan ses men Hamilton påpekar även att det verkliga 

antalet fortfarande får anses vara oklart. Husgrundsterrasser har stora likheter med 

stensträngsbygdens utbredning och förknippas även ofta med fornborgar (Hjulström 2008:48). 

Men skillnader finns också där Södermanland, 

Roslagen och Hälsingland/Medelpad utmärker sig med 

en koncentration av husgrundsterrasser (Hamilton 

2009:45-46). Det bör även påpekas att en del av de 

lämningar som förts in som husgrundsterrasser i Fmis 

inte överensstämmer med husgrundsterrasser av 

förhistorisk typ, vissa är även ytterst tveksamma om det 

handlar om bebyggelse. Men i stort kan 

spridningskartan ge en uppfattning om förekomsten av 

husgrundsterrasser i Sverige. En skillnad vad gäller 

husgrundsterrasser och stensträngslandskap kunde även 

konstateras i Östergötland, där avsaknaden av synliga 

boplatslämningar var rådande i västra Östergötland, 

Väderstad. Medan husgrundsterrasser återfinns i östra 

Östergötlands stensträngslandskap (Ericsson & Franzén 

2005:18).  

Hus byggda på en grund av sten förekommer även på 

Gotland och Öland men där utformingen skiljer sig åt från husgrundsterrasserna på fastlandet. 

Husgrundsterrasser liknande de på Öland och Gotland har undersökts i sydvästra Norge vid 

exempelvis Ullandhaug (Myhre 1980:409). Ytterligare en variant där hus byggs på stengrund 

återfinns på Åland, men dessa dateras till yngre järnålder (Karlsson 1998).  

Det har påtalats att terrassernas själva huskonstruktioner inte skiljer sig från andra 

huskonstruktioner under romersk järnålder-folkvandringstid. Själva husen har byggts på samma sätt 

men med eller utan terrassering (Hamilton 2007a:95-96). Utformandet av terrasseringarna skiljer 

sig dock åt och olika varianter finns på terrasser, oftast är endast delar av husgrunden terrasserad 

och mindre vanligt är det att de följer husets yttre kontur (Hamilon 2007b:171). En 

sammanställning av olika typer av terrasseringar för hus är gjord av Björn Hjulström där fyra av 

dessa exempel överensstämmer med den äldre järnålderns husgrundsterrasser och ett kan jämföras 

med yngre järnålderns platåhus (Hjulström 2008:47-48).  

3. Spriden av husgrundsterrasser i Sverige. The 

distribution of house terraces in Sweden  (Hamilton 

2009:47). 
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Att bygga ett hus med en grund, en terrass, kan förklaras som rent funktionellt. Anledningen kan 

vara att plana ut en yta i exempelvis en moränbacke där de ofta återfinns, i vissa fall har det dock 

inte varit nödvändigt med en terrassering för att ha möjlighet till att bygga ett hus (Hjulström 

2008:46). Förklaringen kan nog anses vara mer komplex än rent funktionell,  

”Man bör även beakta symbolikens betydelse vid utformningen av husen med möjliga anspelningar på 

stabilitet, oförgänglighet och exponeringsmaximum”  

(Hamilton 2007b:171, se även Olausson 1998) 

Byggnaderna ligger välexponerade med utblick åt ett visst håll och det är inte en omöjlighet att det 

handlar om ett ”estetiskt-ideologiskt val”. Inte sällan skulle lägena som kräver terrasseringar kunnat 

ha undvikits och mer ”lämpliga” och plana områden istället utnyttjats. Plana ytor kan dock ha varit 

föremål för andra förehavanden än hus (Hamilton 2000:127). Husgrundsterrasser är även starkt 

förknippade med en avgränsad period och det är svårt att förstå varför de endast skulle uppträda 

inom denna period om de endast hade en rent praktisk funktion. 

 

Husgrundsterrasser förekommer både för huvudbyggnader och för ekonomibyggnader men terrasser 

med en mer tydlig terrassering och flera hörn terrasserade tycks oftast tillhöra någon form av 

huvudbyggnad. Huvudbyggnaden har även ofta ett markerat högt läge inom gårdsstrukturen 

(Hamilton 2000:126).  

Som ovan nämnts har undersökningar skett även i Mellannorrland av husgrundsterrasser, även 

Hamiltons spridningskarta (fig. 3) visar en koncentration till detta område. Mellannorrland och dess 

husgrundsterrasser undersöktes i och med Lars Liedgrens avhandling som behandlade 

agrarsamhället i relation till järnåldersgården i Hälsingland (Liedgren 1992:1). Ett starkt inslag är 

husgrundsterrasser samt röjningsrösen och där åkerterasser samt stensträngar är ovanligt. I 

anslutning till den äldre järnåldersgården kunde även gravar konstateras ligga invid bebyggelsen 

(Liedgren 1992:176,220). Röjningsrösena förekommer tillsammans med husgrundsterrasser i 60% 

av fallen men behöver inte ha med odlingsröjning, utan kan även ha med röjning kring gården att 

göra. Husgrundsterrassernas spridning i Mellannorrland får ses väl överensstämma i tid med 

exempelvis stensträngsbygderna i Östergötland, Gotland och Öland (Liedgren 1992, Widgren 

1997:57). Även i Mellannorrland visar sig en ytterst expansiv fas och period under mellersta 

järnålder. 

3.4 Undersökningar kring Norrtälje  

Forskning kring ovan nämnda fornlämningstyper brukar ske separat. På senare tid har dock försök 

omkring Norrtälje gjorts att lyfta frågan kring förhållandet mellan dessa. Att det skett just här beror 

framförallt på den exploatering som skett kring Norrtälje. 
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Vid Färsna, strax norr om Norrtälje, utfördes 2007 en undersökning som innefattade ett 

röjningsröseområde där en husgrundsterrass även förekom (Hamilton 2008). 15 % avbanades och 

endast två röjningsrösen grävdes ut. Historisk bebyggelse kunde konstateras inom 

undersökningsområdet i form av en husgrund med spisröse (Hamilton 2008:10-16) 

Husgrundsterrassen innefattas endast av förundersökningen och hade efter 
14

C-dateringar fått en 

möjlig brukningsperiod från senare hälften av romersk järnålder till åtminstone folkvandringstid 

(Holback 2006:17).   

Utgångspunkten var att man i de äldre skedena av odling endast utnyttjat naturligt stenfria ytor, att 

man strävat efter att snabbt få tillgång till odlingsbar mark med minsta möjliga arbetsinsatts 

(Hamilton 2008:21-22). Varför en önskan om så lite arbetsinsats som möjligt skulle vara mer 

påtagligt under äldre järnålder framgår inte. I senare skeden, under 1600-tal, ska en nyodling ha 

skett som har ett möjligt samband med nämnda torplämning. Själva röjningen som gett uppkomst 

av röjningsrösena skulle tillhöra denna sentida odling (Hamilton 2008:25). Odlingen ska således ha 

börjat inom naturligt stenfria ytor, för att sedan succesivt ha utökats mot norr där 

husgrundsterrassen ligger i historisk tid. Vidare skriver man att odlingsytan tillhörande 

husgrundsterrassen förmodligen varit större men att dessa områden kan ha legat längre åt väster och 

nordväst (Hamilton 2008:28).  

Själva slutsatsen behöver i stort inte vara fel men med tanke på undersökningens omfattning något 

långt dragen. I inledningen poängterar man även problematiken kring relationen mellan agrara 

lämningar och boplatslämningar;  

”Vid totalundersökningar av större sammanhängande ytor påvisas ofta stor komplexitet där omstrukturering 

av boplats och agrar verksamhet inbegripits  

(Hamilton 2008:8, se Hamilton 1999)  

Frågan är om man kommer åt denna komplexitet i en undersökning där en linjär utveckling står i 

centrum. 

Samtidigt med undersökningen vid Färsna påbörjades förundersökningar invid anstalten i Norrtälje 

som skulle komma att leda till slutundersökning de två nästkommande åren (Appelgren & Vinberg 

2009). Man följde samma exempel som vid Färsna med jordartskartering för att förstå 

markanvändningen. Målsättningen med undersökningen var att ”fastsälla när området tagits i 

anspråk och hur det har nyttjats under olika skeden” (Appelgren & Vinberg 2009:28-29).  

Undersökningen omfattade bland annat röjningsrösen, stensträngar och stensättningar. Inom 

förundersökningsområdet fanns även en husgrundsterrass men denna berördes inte under 

slutundersökningen (Appelgren & Vinberg 2009:29). Åtskillnaden mellan röjningsrösen och 

stensättningar är dock inte alltid helt uppenbar. Man har utgått ifrån form/konstruktion, innehåll och 
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läge när det gäller stensättningarna och i slutsatsen görs skillnad mellan gravar och röjningsrösen 

(trots avsaknaden av människoben), då ”gravarna är mer vällagda medan röjningsrösena tycks vara 

slarvigare uppbyggda” (Appelgren & Vinberg 2009:68) (se diskussion angående mer eller mindre 

vällagda röjningsrösen Engman & Nordström 2001). Stensträngarna bildade vad man ansåg kunde 

liknas vid ett sammanhängande hägnadssystem samt en fägata och som ledde rakt upp mot 

husgrundsterrassen utanför undersökningsområdet (Appelgren & Vinberg 2009:43).  

Att få en klar bild av området och undersökningen utgör ingen lätt uppgift. I grova drag kan man 

säga att man ser ”gravar” tillhöra en äldre fas, yngre bronsålder-äldre järnålder. Möjligen används 

stensträngarna under olika perioder men en av stensträngarna överlagrade en härd med en datering 

till vendel-vikingatid. Röjningsrösena bedöms tillhöra en mycket senare fas, medeltid eller senare 

(Appelgren & Vinberg 2009:69-71). I övrigt menar man att husgrundsterrasser dateras till yngre 

järnålder (Appelgren & Vinberg 2009:51), vilket är något förvånande med tanke på att den vanliga 

dateringen för husgrundsterrasser brukar ligga i mellersta järnålder (yngre romersk järnålder-

vendeltid) (Hamilton 2008:42).  

Sist ut i raden av undersökningar runt Norrtälje är Årsta gärde (Strucke et al 2013). Undersökningen 

byggde metodologiskt vidare på tidigare ovan nämnda undersökningar i Norrtäljeområdet (Strucke 

et al 2013:12). Årsta gärde omfattade framförallt röjningsrösen men även jordvallar och 

stensträngar (Strucke et al 2013:20). Den första odlingen dateras till romersk järnålder efter 

dateringar från odlingsytor och ett röjningsröse, till detta skede räknas även stensträngarna. Vid 

vendeltid-tidig medeltid tolkas det som att stensträngarna röjs bort och möjligen återföljs detta av en 

parcellindelning genom jordvallar som delvis följer de äldre stensträngarna. En trädesperiod följer 

sedan men marken återupptas genom nya röjningar i högmedeltid (Strucke et al 2013:66-67). Det är 

frågan om man gör materialet rättvisa genom att dela in det i en kronologi på det här viset. Man 

skriver om problematiken kring röjningsröseområden när långa perioder av användning ”suddar 

bort” äldre lämningar (Strucke et al 2013:54). En större diskussion kring processer och återbruk för 

framförallt röjningsrösena skulle gagna materialet.    

Avslutningsvis nämner man problematiken kring hur man ska hantera det man här ser som 

stensträngar och dess möjliga samtidighet med stensträngsbygden kring Mälaren. Stensträngarna 

har även tidigare (se Appelgren & Vinberg 2009) kallats för ”stensträngar av roslagstyp” på grund 

av deras skillnad i uppbyggnad gentemot andra stensträngar men ses ändå som möjliga ”varianter” 

av Mälardalens och Östergötlands stensträngslandskap (Strucke et al 2013:67-68).  
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3.5 Dateringar 

Dateringen av husgrundsterrasser brukar räknas till vad som kan ses som mellersta järnålder, d.v.s. 

yngre romersk järnålder-äldre vendeltid (Hamilton 2009:42, Hjulström 2008:48). Dateringar inom 

detta spann är vanliga vad gäller husgrundsterrasser. Några diskussioner som ifrågasätter detta finns 

inte i någon större utsträckning. Någon enstaka avvikelse går dock att hitta vid exempelvis Lilla 

Karby, resultatet får dock ses som ytterst spekulativ (Werthwein & Grönwall 2007) 

Stensträngars datering har allmänt ansetts tillhöra äldre järnålder. Detta med undantaget att enstaka 

stensträngar kan förekomma inom vitt skilda tidsperioder, tidsbestämningen äldre järnålder bör 

framhållas daterar former av stensträngssystem. Avvikande dateringar har exempelvis visat sig i 

Toland och Sylta i Fresta socken (Werthwein 2004, Andersson 1998) samt Västra Arlandastad 

(Grönwall 2009) där dateringarna har fått mycket senare dateringar som ligger i medeltid. De sena 

dateringarna skulle kunna spegla en återanvändning av stensträngarna, möjligen även om- och 

påbyggnader (Werthwein 2004:10) och motsätter inte ett anläggande för stensträngarna och 

stensträngssystem under äldre järnålder.  

I västra Östergötland har Maria Pettersson (2006) argumenterat för att stensträngssystemen där 

framförallt hör till medeltid efter nya undersökningar och dateringar. Detta i motsatts till tidigare 

undersökningar i östra Östergötland som blivit tongivande för synen på dateringar av 

stensträngssystem (Lindquist 1968, Widgren 1983). Petterssons tolkningar grundar sig på 

undersökningar i Väderstad och 
14

C-datering samt jämförelse med historiskt kartmaterial 

(2006:187-226). I andra undersökningar söder om Väderstad framkom inte samma bild. Istället fick 

man något äldre dateringar till förromersk järnålder men även dateringar där ”långa 

terrängslagsskiljande” stensträngar var anlagda i romersk järnålder och faller ur bruk i övergången 

till yngre järnålder (Ericsson & Franzén 2005:125-126).  

Peterssons (2006) tolkning har ifrågasatts av Mats Widgren (2006, 2009). Widgren (2006) 

framhåller att Peterssons dateringar står helt i motsättning till annan forskning och att det handlar 

om att datera stensträngssystem och inte stensträngar. Widgren (2009) följer sedan upp med att 

betona återbruk och vikten av markbundet kapital.  

Röjningsrösens dateringar har inte undgått någon diskussion. Tidigare har man ofta utgått ifrån den 

rumsliga aspekten som nämnts ovan (ex Tollin 1989 m fl). Aadel Vestbö-Franzén (1997) ansåg att 

detta synsätt länge varit rådande och att en stor skepsis funnits allmänt mot att datera röjningsrösen 

utifrån 
14

C-metod. Vestbö-Franzén delade inte denna skepsis utan ansåg istället att det rumsliga 

sambandet hade fått ta för stor plats i tidigare tolkningar och menade att det gick att lita på 
14

C-

dateringars riktighet (Vestbö-Franzén 1997:199). Att söka efter regionala strukturer ifrågasattes; 
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”ingenting pekar på att röjningsröseområden i hela Jönköpings län har gemensam tillkomsttid. Istället bör 

varje lokal ses som unik och undersökas utifrån sina egna förutsättningar”. 

(Vestbö-Franzén 1997:208).  

Nyligen har en sammanställning publicerats av 
14

C-dateringar av röjningsrösen i södra Sverige som 

jämförts med klimat och pollenanalyser (Lagerås 2013:264-265). Utifrån sammanställningen utläses 

detta:  

”Den första signifikanta expansionen sker vid början av bronsålder, följd av en mindre expansion under den 

yngre bronsåldern. Romartiden kännetecknas av stark expansion. Därefter gradvis tillbakagång fram till ca 

800 AD. Låga värden under vikingatiden följs sedan av stark expansion under medeltiden.” 

(Lagerås 2013:269)  

Jämförelsevis med stensträngsbygden så stämmer expansionsfasen under romersk järnålder väl 

överens.   

Sammantaget kan man ana problematiken kring dateringar och hur man ska tolka dessa. De minst 

”oproblematiska” i detta sammanhang får husgrundsterrasserna anses vara. Husgrundsterrasser är 

dåligt undersökta i exempelvis Roslagen men att sätta en allmän datering till äldre eller mellersta 

järnålder, utefter de undersökningar som hittills gjorts i andra delar av Sverige och Uppland, bör 

inte vara ett orimligt antagande. Röjningsrösen och stensträngar utgör en mer komplex bild 

dateringsmässigt på grund av återbruk. Stensträngssystem får dock fortfarande anses ha sin 

anläggningstid i äldre järnålder. Som olika undersökningar visar kan dateringarna för röjningsrösen 

ge sammantaget en spridd bild. Vissa grupperingar går dock att urskilja, vilket exempelvis Lagerås 

(2013) kunnat visa.  

4. Nodsta 

Nodsta ligger sydväst om samhället och staden Norrtälje i Frötuna socken. På Nodstas historiska ut- 

och ängsmark återfinns ett fornlämningsområde med väl bevarade olika typer av fornlämningar. 

Fornlämningarna består av röjningsrösen, stensträngar, husgrundsterrasser och enstaka gravar (Raä 

Frötuna 198, 118:1, 108:1, 107:1, 10:1-2).  

Idag ligger en stenkross invid fornlämningsområdet samt åkrar som fortfarande delvis brukas. Hela 

området ligger på en södersluttning på en mindre moränhöjd med berg i dagen. Nedanför den norra 

sidan om höjden, i en sänka, ligger Kyrksjön. Denna höjd och sänka avgränsar hela det behandlade 

området i norr. På andra sidan sänkan ligger byn Nodsta, vilken omnämns första gången 1409 som 

Nusta (Ortnamnsarkivet). Vid Nodsta finns ett antal gravfält av yngre järnålders karaktär, samt 

uppgifter om boplatslämningar och fynd av ett tyskt vikingatida silvermynt (Raä 2:1, 4:1, 6:1, 5:1, 

79:1).  
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Vid Kyrsksjön på en höjd ligger även fornborgen ”Borgen” som är en av få fornborgar i Uppland 

med husgrundsterrasser, förmodligen med en datering kring folkvandringstid (Raä 29:1). Kyrksjön 

har tidigare varit sammanbunden med sjön Lommaren som i sin tur lett ut mot Östersjön genom 

dagens Norrtälje. Som namnet antyder ligger Frötuna kyrka invid sjön, Frötuna som gett namn åt 

socknen och skeppslaget. Nodsta får anses utgöra ett kommunikativ om än samtidigt avskilt och vad 

som kan ses som något av ett isolerat läge. Sänkan norr om Nodsta har utgjort en vattenled under 

äldre järnålder (fig. 5), vilken Nodsta ka ha relaterat till men samtidigt varit avskild ifrån genom den 

avgränsande höjden. 

4. Lokaliseringen för Nodsta i Frötuna utanför Norrtälje. The location of Nodsta in Frötuna outside Norrtälje.                              

© Lantmäteriet (i2012/899). 

I söder avgränsas fornlämningarna som nämnts ovan av en stenkross och åkrar men även av ett 

större sammanhängande skogsparti där avsaknaden av fornlämningar är tydlig. Inventeringsluckor 

kan självfallet förekomma men skogsområdet verkar utgöra och ha utgjort ett gränsområde ut mot 

utmark. Nodsta är på det sättet välavgränsat och ligger på sätt och vis, med höjden som skiljer från 

Kyrksjön, något avsides även sett till en järnåldersbygd. Läget ger ett avskilt intryck och en plats 

med avsaknad av tydlig kontinuitet både bakåt och framåt i tiden.  

Området som behandlas här är en del av Nodstas tidigare ängsmark/utmark om man ser till äldre 

kartor. Området har varit äng och bete och i nyare tid har utkanten av fornlämningsområdet varit 

odlat och kallats ”österängen”, några namn vid fornlämningsområdet som är möjliga att härleda till 

historisk bebyggelse går inte att hitta. På historiska kartor går det att se något som förmodligen kan 

anses vara röjningsrösen, vilka idag i sådana fall skulle vara bortodlade. Även på andra sidan 

sänkan, vid själva Nodsta, går det att se på äldre kartor att området bestått av en mängd 
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röjningsrösen i vad som idag är uppodlade större åkrar. Detta tyder på att röjningsröseområdet 

förmodligen har varit mycket mer omfattande än vad som går att spåra idag.   

5. 7 meter över dagens vattennivå, vilket visar ett ungefärligt läge för Nodsta under den senare delen av äldre järnålder.        

7 meters above todays water-level, which show the approximate location of Nodsta in the early Iron Age later part.                            

© Lantmäteriet (i2012/899). 

Själva fornlämningsområdet är i grova drag 1000x300 meter stort och kan delas in i tre delområden, 

här kommer två av fornlämningsområdena samt enstaka lämningar behandlas. Tidigare har jag valt 

att kalla dessa för den ”Östra-”(Raä 198) respektive ”Västra höjden”(Raä 118:1 ) och 

Västerängsberget (del i Raä 118:1) (Jäderlund 2012).  I denna uppsats kommer Östra- och Västra 

höjden behandlas.  

4.1 Östra höjden 

Fornlämningarna inom den 

östra höjden består av 

husgrundsterrasser, 

röjningsrösen, stensträngar 

samt odlingsytor 

(Jäderlund 2012).  

Husgrundsterrasserna 

består av fem lämningar 

belägna intill varandra i en 

södersluttning (fig. 6). Den 

största husgrundsterrassen 

(A), som också ligger 
6. Husgrundsterrasserna vid den östra höjden i Nodsta. House terraces at the eastern hill in 

Nodsta. Ritning: Andrea Jäderlund 
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högst av dem, är 30-35x8 meter stor och ligger i öst-västlig riktning. Terrasskanten har tydliga hörn 

i sydöst, en antydan till ränna finns i den norra långändan och huset ser ut att kunna ha varit något 

konvext till skillnad från övriga husgrunder. Den konvexa formen är något som förknippas med en 

yngre form av hus, något som blir vanligare under yngre järnålder men som går att börja se 

tendenser till redan under äldre järnålder (Hamilton 2007a:84). Något som under mellersta järnålder 

kan anses vara något av en modernitet. Möjligen är det även stolphål som går att ana i marken i 

form av försänkningar. Öster om terrass (A) ligger en terrass (B) i nord-sydligriktning med två 

tydliga hörn och som mäter 16x6 meter. 

Nedanför terrass (A) återfinns på en avplanad yta tre husgrunder på rad. I mitten ligger terrass (C) 

som mäter 29x8 meter och begränsas i norr av sluttning (F) upp mot terrass (A). Öster om terrass 

(C) ligger terrass (E) som mäter 8x15 meter men som även överlagras av en stenansamling. Även 

väster om terrass (C) ligger en terrass (D) som liknar terrass (E). Terrass D och E är mindre än 

övriga terrasser och skulle därför ha bestått av mindre överbyggnader. Terrasserna varierar 

dessutom alla i storlek och till viss del form, där den översta (A) ser ut att var mer välkonstruerad 

och välexponerad i förhållande till övriga terrasser.  

Husen har utgjort en sammanhängande gårdsbebyggelse med en större byggnad högts upp och 

mindre byggnader runt om. Förmodligen skulle en funktionsindelning kunna göras av de olika 

byggnaderna där hus A kan ses som själva huvudbyggnaden inom gården (se Hamilton 2000:126) 

och övriga olika former av exempelvis uthus. Gården får anses vara ytterst välplanerad och 

terrasserna ligger väl placerade i relation till varandra, terrass D och E ligger båda på samma sätt 

intill terrass C. Terrass A med den konvexa terrassen skulle kunna tala för att boplatsen har en ”sen” 

datering till mellersta järnålder. 

I övrigt återfinns röjningsrösen och en stensträng inom området (fig.7). Stensträngen (1) följer 

sammanhängande längst med höjdens högre delar och röjningsrösen (3) återfinns på båda sidor om 

denna. Röjningsrösena (3) består av ca 20 stycken och här ligger de mest samlade och 

koncentrerade i jämförelse med hela fornlämningsområdet. Inga andra former så som jordvallar 

eller öppna odlingsytor går att se i relation till röjningsrösena. Stensträngen som löper längst med 

höjden ger ett intryck av en avdelande funktion, röjningsrösen finns dock om båda sidor om 

stensträngen vilket tyder på att det inte är denna form som skiljs åt. 

Längst i väster finns mindre terrasskanter med stenar och jord som avgränsar odlingsytor, mellan 

dessa återfinns röjningsrösen (8). Området avskiljs delvis från boplatsområdet av en mindre höjd. 

Röjningsrösena tycks ansluta till jordvallarna och ligger i kanterna av odlingsytorna. Jordvallarna 

och röjningsrösena ger ett organiserat intryck och skiljer sig avsevärt från området med endast 
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röjningsrösen (3). En tydlig skillnad finns således öster och väster om boplatsläget vad gäller de 

agrara lämningarna.  

Invid boplatsen finns ytterligare två större stenansamlingar (6 och 7), liknande den som överlagrar 

husgrundsterrass (E). Stenansamlingarna är inte tillnärmelsevis lika röjningsrösena utan innehåller 

mycket större stenar, viktigt att påpeka är att röjningsrösena inte i något fall överlagrar 

husgrundsterrasserna vilket dessa gör. Dessa stensamlingar bedöms inte tillhöra samma fas som 

boplatsen, framförallt med tanke på den ena som överlagrar en terrass.  Möjligen kan dessa kopplas 

samman med den sentida odlingen söder om boplatsen i form av röjningssten men är i dagsläget 

svårtolkade utifrån form och uppbyggnad. 

I övrigt finns två stensättningar som skiljer sig markant från övriga röjningsrösen (2 och 4). 

Möjligen skulle detta kunna röra sig om gravar. Nr 2 ligger mellan stensträngen som löper på 

höjden och en tydlig relation mellan dessa kan ses. Den är större och mer vällagd och välvd än 

röjningsrösena och ligger på en avsatts inom höjden, det vill säga inte inom odlingsbar mark som 

röjningsrösena gör. Nr 4 ligger något öster om stensträngen men kan inte relateras på samma sätt till 

denna. Framförallt är nr 4 rikligt upplandad med jord och skulle bättre benämnas som ett 

jordblandat röse, eller ”högliknande”. Den skiljer sig så markant åt från de bedömda röjningsrösena 

att den med stor sannolikhet bedöms vara en grav, nr 2 bedöms som grav men med viss reservation. 

7. Kartering över östra och västra höjden i Nodsta. För beskrivning av numreringen se texten. Mapping over the eastern and the western 

hill at Nodsta. Description of numbering in the text. Ritning: Andrea Jäderlund 
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4.2 Västra höjden 

Inom den Västra höjden (Raä 118:1)(fig.7) återfinns husgrundsterrasser, stensträngar, röjningsrösen 

och odlingsytor. Området återfinns även detta på sydsluttningen men på en avskild höjd från 

föregående med branten i norr som gränsar mot sänkan. 

Inom området finns två husgrundsterrasser som ligger i vinkel mot varandra med ca 30-40 meters 

mellanrum. Den ena (9) ligger i nordväst-sydöstlig riktning och mäter ca 24x6-7 meter, den andra 

(10) ligger i öst-västlig riktning och mäter 23x6 meter. Husgrundsterrass (10) omsluts i söder och 

väster av en kraftig terrasskant (11) som ger ett plant område väster och söder om 

husgrundsterrassen. Den plana ytan avbryts av en sentida väg, men ger intrycket av att ha utgjort en 

öppen yta runt husgrundsterrassen. Dessa två terrasser ger ett mer ordinärt intryck än boplatsen på 

den östra höjden. Endast två husgrundsterrasser kan iakttas, vilket inte utesluter fler byggnader. Det 

till synes väl avgränsade området, samt deras till synes helt olika utformning, kan tyda på en nära 

samverkan mellan dessa nu två nämnda boplatsområden inom den västra och östra höjden. 

Vid terrasskanten (11) finns ett odlingsröse (12) som förmodligen kan räknas till den moderna 

odlingen som återfinns nedanför i väster. Nedanför terrasskanten ligger ett röse (13) med antydan 

till kantkedja där det är svårt att avgöra om det handlar om en stensättning eller ett röjningsröse. 

Viss försiktighet iakttas här men det kan nämnas att detta skulle kunna handla om en grav, men med 

reservation för tidigare nämnda diskussion angående gravar och röjningsrösens utformning 

(Engman & Nordström 2001). 

En mindre grävning utfördes av Föreningen Sjuhundraleden under ledning av Ingmar Jansson runt 

den större terrasskanten (11)(fig.8), söder om den ena husgrundsterrassen (9). Området hade 

uppmärksammats av Ingela Jansson efter att hon insett att mycket inte var registrerat inom området. 

Föreningen Sjuhundragruppen gjorde en mindre genomgång med metalldetektor och fann då ett 

ämnesjärn av hälsingestorlek (Lindeberg 2009:271)(fig.9) samt en bronssmällta. Fynden ledde till 

en mindre utgrävning av platserna där fynden gjorts. Ämnesjärnet hade hittats i själva terrassen och 

bronssmältan nedanför terrasskanten (Jansson 1989:50). 

Ett schakt på 2x5 meter togs upp från terrasskanten och rakt norr ut. Terrasskanten kan ha varit från 

början en naturlig formation som påbättrats, vilket indikeras av större block i botten på schaktet. I 

terrasskanten var sten påförd men även ett skärvstenslager. Det var inom detta skärvstenslager som 

ämnesjärnet hade hittats ytligt. Fynden inom ytan var i övrigt keramik, järnslagg, ett flintavslag, en 

nitbricka, kol, nötskal och ben. Totalt skulle det komma att bli över tvåhundra fyndposter. Slaggen 

var spridd över ytan men vid skärvstenslagret kom även två bottenskållor på ca en decimeter i 
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diameter och två cm tjocka att hittas. Vid skärvstenslagret, och terrassen, kom även de flesta och 

största keramikdelarna (Jansson 1989:54, Ingela Jansson muntligt).  

Inom schaktet dök även fyra gropar upp. Den största gropen låg i schaktets norra del och var ca en 

meter djup med en flat sten i botten samt resta stenar. Gropen innehöll någon keramikbit men i 

övrig endast kol och sotfärgad fyllning, en stor del kol kom i de översta lagren. Gropen 

överlagrades av en stenpackning som verkade övertäcka och inte tillhöra själva gropformationen. 

De övriga groparna var mindre, ca två decimeter djupa med kraftigt sotfärgad fyllning. I groparna 

fanns skörbränd samt skärvig sten och i den ena fanns även en större mängd ben, tolkade som 

fågelben (Jansson 1989:55, Ingela Jansson muntligt). 

 

8. Kartering av det undersökta området av Föreningen Sjuhundraleden. Mapping over the investigated area, performed by the 

compound Sjuhundraleden. Ursprung: Ingela Jansson 

Vid platsen för fyndet av bronssmältan togs även ett schakt upp på 2x1 meter. Detta var nedanför 

och söder om terrasskanten (10). Kol iakttogs och en mindre järnbit med eventuellt lindad silvertråd 

runtom hittades (Jansson 1989:58). 

Anläggningarna man fick fram under utgrävningen var svårtolkade men fynden tyder på att någon 

form av metallhantverk bedrivits på platsen. Kring groparna fanns funderingar om ett samband med 

metallhantverket eller bränning av keramik (Jansson 1989:55). Undersökningen visade på en 

intensiv aktivitet på platsen och att stor potential finns för fortsatta undersökningar. 
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Spadformiga ämnesjärn är ett mellanled inför 

den slutgiltiga bearbetningen men har en långt 

bredare betydelse i det mellannorrländska 

järnålderssamhället. De återfinns framförallt i 

Mellannorrland men några enstaka fynd finns 

även i Mälardalen och på Gotland (Lindeberg 

2009:14,24). Ämnesjärnen har ibland smitts till 

kittlar men många hittas i depåer, där det inte 

sällan tolkas som en rituell handling (Lindeberg 

2009:16-17). Dateringsmässigt har de 

spadformiga ämnesjärnen framförallt sin huvudsakliga tyngdpunkt kring folkvandringstid, även om 

vissa dateringar kan förekomma från Kr. f. fram till vikingatid (Lindeberg 2009:30-39). Ser man till 

Uppland så har spadformiga ämnesjärn återfunnits på sex platser (Villsberga – Biskopskulla socken, 

Helgö  - Ekerö socken, Nodsta – Frötuna socken, Söderkräklinge – Skuttunge socken, Edsberg – 

Sollentuna socken, Valsgärde – Uppsala socken)(Lindeberg 2009:269-272). 

Spadformiga ämnesjärn har tolkats som deponerade på platser som anses vara liminala, de återfinns 

på platser som kan ses som gränslägen eller vara transitoriska. Deponeringar av spadformiga 

ämnesjärn ingår som en del av en deponeringstradition i det äldre järnålderssamhället men som 

utformats framförallt utefter mellannorrländska förhållanden. De hittas sällan i smideskontexter 

vilket bland annat talar för att en annan betydelse än en rent praktisk (Lindeberg 2009:187-189). 

Det spadformiga ämnesjärnet ger därför en datering ungefärligt till folkvandringstid för Nodsta, 

bortsett från husgrundsterrasserna. Det intressanta är även de få platserna där spadformiga 

ämnesjärn återfinns utanför Mellannorrland. Nodsta sällar sig som en av få tillsammans med 

utmärkande platser som Helgö och Valsgärde. Nodsta kopplas dock samman med metallhantverk 

med tanke på de övriga fynden, vilket som sagt spadformiga ämnesjärnsdepåer i andra fall oftast 

inte gör (Lindeberg 2009:271).  

På den västra höjdens högre delar går en tydligare stensträng (14), liknande den på östra höjden, 

som dock inte är sammanhängande på samma sätt. I övrigt finns mindre jordblandade vallar med 

sten (15) som verkar utgå ifrån den tydligare stensträngen. De jordblandade vallarna uppträder inte 

på samma sätt som stensträngen och kan närmast liknas vid område 8 vid den östra höjden, vallarna 

uppfattas mer som om dessa avgränsar odlingsytor. Stensträngen som löper på höjden inom östra 

och västra höjden uppfattas avgränsa något annat då odlingsytor inte kan iakttas och markslagen 

som stensträngen löper genom varierar kraftigt. Inom dessa odlingsytor mellan vallarna finns 

terrasskanter med odlingsytor samt röjningsrösen som delvis ansluter till vallarna. Området har varit 

9. Spadformigt ämnesjärn funnet vid terrass vid Nodsta. Spade-

shaped currency bar found at terrace in Nodsta. (Jansson 1989:49). 
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planerat och organiserat med både vallar och röjningsrösen som avgränsare. Högst på höjden, strax 

norr om stensträngen, finns ett mindre mittblocksröse (16) som tidigare i och med undersökningarna 

på platsen tolkades som en grav, vilket den även görs nu.  

Längst i väster finns även där ett område med stensträng, jordblandade vallar, terrasser och 

odlingsytor men endast till synes ett röjningsröse (17). Stensträngen i detta område är mycket tydlig 

och uppträder på en kort sträcka nästan som en mur. Möjligen skiljer sig dessa lämningar något från 

övriga inom det västra området och tillhöra en annan fas, där en återanvändning av lämningarna och 

en påbyggnad skulle kunna diskuteras. 

Sedan tidigare finns fem stensättningar registrerade inom område 17. Stensättningarna (18) ligger 

precis intill stensträngen och återfinns norr om denna. Detta liknar läget för mittblocksröset (15), 

möjligen kan detta visa på en uppdelning och antyda vad stensträngen avgränsar, att en skillnad 

görs mellan vad som ligger på vilken sida. På den östra höjden ligger dock röjningsrösen norr om 

stensträngen vilket bryter den trenden, de misstänkta gravarna ligger där snarare i linje med 

stensträngen. Stensättningarna och mittblocksröset ger dock en bild av någon form av åtskillnad.  

Väster om den ”Västra höjden” finns ytterligare ett område med enstaka röjningsrösen och odlade 

ytor. Vissa av dessa ytor går att återfinna på historiska kartor och detta område skulle kunna tillhöra 

i huvudsak en senare fas. Inom området finns två registrerade fornlämningar, ett röse på 8 meter i 

diameter (Raä 10:1) och en närmast 

rund stensättning på 5 meter i 

diameter (10:2). Området avgränsas 

naturligt i väster av ett mindre berg 

samt sluttningen i norr.  

5. Källberga skog 

Alunda socken ligger i de mer 

nordöstra delarna av Uppland, ca 3,5 

mil nordost om Uppsala. Landskapet 

runt Alunda är delvis ett öppet men 

mindre slättlandskap. I väster möter 

Ekeby socken upp var Olandsån 

präglar landskapet. I Alundas östra 

delar, och i väster i Ekeby, avgränsar 

10. Lokalisering för Källberga skog i Alunda. Location 

of Källberga skog in Alunda. © Lantmäteriet (i2012/899). 
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större skogsområden där framförallt historiska/sentida lämningar, alternativt gravrösemiljöer av 

yngre bronsålders karaktär återfinns. Skogsområden finns även insprängt mellan och runt Alunda 

och Ekeby i de mer kuperade delarna. Järnåldersbygden går att finna spridd över större delar av 

Alunda. I söder gränsar bland annat Tuna och Stavby socknar och i norr Skäfthammar socken. I 

Alunda har Källberga skog valts ut som studieobjekt där husgrundsterrasser, gravar samt 

odlingslämningar återfinns för att belysa detta område.  

Utanför Källberga skog ligger den valda lokalen som tidigare har kallats för ”Källberga skog” 

(Almgren 1912), vilket även används här. Källberga skog ligger ca 3 km nordväst om orten Alunda 

i ett skogsparti intill odlingsmark som brukas än. Historiskt har detta varit skogs- och utmark, vilket 

syns på kartor med den äldsta från 1642. Viss torpbebyggelse har dock funnits i närheten under 

olika perioder. Detta syns invid den väg som löper mellan skogen och odlingsmarken, ca 300 meter 

ifrån området som här berörs. Källberga skog återfinns vid vad som kan anses vara både dagens 

men även järnålderns utkant i relation till bygden i stort. Strax i väster tar ett större skogsparti vid 

där inga fornlämningar går att uppvisa. Källberga skog kan inte sägas ligga utanför men utan tvekan 

i utkanten och ut mot gränsen mot ett utmarksområde. 

Källberga skog har utgjort en ö från ca 1750 f Kr-1200 f Kr, 500 f kr är dock hela området i stort 

sett helt torrlagt (Uppland strandförskjutning, elektronisk resurs). Området utgörs därför, som 

många andra delar av Uppland, delvis av ett bronsålderslandskap med rösen uppe på höjderna. Inom 

Källberga skog finns dock ett antal husgrundsterrasser samt gravformer som får anses vara yngre än 

bronsålderslämningarna, även röjningsrösen förekommer runt om i området. Flertalet gravfält 

återfinns även i området där några består av gravformer som överensstämmer med den äldre 

järnålderns gravskick i form av resta stenar och kvadratiska stensättningar, bortsett från runda 

stensättningar. Runt Källberga skog finns således en varierad och rik 

fornlämningsbild men som avtar i väster. 

1,5 km i öst ligger Källberga gård samt gårdarna Spångby och 

Happsta. Där återfinns mer omfattande och sammanhängande större 

äldre järnåldersgravfält samt åtminstone ytterligare en 

husgrundsterrass. Vid Spångby, ca 400 meter om Källberga gård, 

har en av få ringar daterad till romersk järnålder hittats i en åker i början av förra sekelskiftet (fig. 

11). Ringen är en guldfingerring med en infattad sten, med inskriptionen DCH (Almgren 1926:9). I 

sammanhanget kan även två romerska guldmynt nämnas. Den ena funnen strax öster om Alunda i 

Jortslunda (kejsar Leo i Konstantinopel 457-474), det andra i grannsocken Stavby vid Husby (kejsar 

Claudius ca 50 e Kr)(Almgren 1926:9). Att Källberga skog i historisk tid legat under Källberga gård 

behöver inte betyda en relation under mellersta järnålder, dock är ovan nämnda gårdar den närmsta 

11. Ring funnen vid Spångby. 

Ring found at Spångby. Christer 

Åhlin SHMM. 
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mer sammanhängande bebyggelsen. Möjligen kan man tänka sig ett mer centralt och koncentererat 

läge för dessa gårdar, där Källberga skog ligger annorlunda mot detta.  

Alunda med omnejd är under äldre och mellersta järnålder en bygd som verkar genomgå en 

expansiv period. Socknarna söder om Alunda men även Alunda i sig har omnämnts som områden 

med omfattande gravfält av äldre järnålderskaraktär, det vill säga olikformade stensättningar så som 

kvadratiska och triangulära (Almgren 1934:167). I Alunda utfördes bland de första 

undersökningarna av dessa typer av gravfält, där de konstaterades höra till ett äldre järnålders 

gravskick (1912:329-345).  

Just Källberga skog kom att uppmärksammas av Oskar Almgren under början av 1900-talet när 

Alunda socken undersöktes. ”Stora rektangulära stensättningar”, hade hittats vid Källberga skog 

och tre kom att undersökas (Almgren 1912:342-345) av vad som får anses vara husgrundsterrasser 

(Liedgren 1992:13). Utöver dessa kom ett ”långsträckt kummel”, ett jordblandat röse och en 

treuddig stensättning att undersöktes. Området karterades även, där fornlämningar i området 

markerats (fig.12).  

12. Kartering utförd av Almgren av området runt Källberga skog. Husgrund A är märkt med “k”, husgrund B med “h”. 

Mapping performed by Almgren over the area around Källberga skog. House-foundation A I smarked by “k”, house-foundation B by 

“h”. (Almgren 1912:385). 

Det ”långsträckta kumlet” gav inga fynd men i röset fann man brända ben 

och spridda bitar keramik av delvis tunt, hårt gods. I den treuddiga 

stensättningen fann man ett svagt kollager under fyllningen (Almgren 

1912:328, 329,345). Röset och den treuddiga stensättningen (fig. 13) låg 

båda i närheten av den ena av husgrundsterrasserna som också skulle komma 

13. Tresidig stensättning. Triangular stone 

setting. (Almgren 1912:345). 
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att undersökas, kallad husgrund A, och kunde konstateras utgöra två gravar invid denna husgrund. 

Husgrund A (egen kartering nr 1, fig. 13) beskrevs ligga i en södersluttning och vara ordentligt 

uppbyggd med jord och sten samt med kantstensrader. Det enda man fann var ett skifferbryne i 

östra änden av huset (Almgren 1912:344). Det är svårt att avgöra hur mycket egentligen som har 

undersökts av huset och i vilken omfattning, en viss besvikelse uttrycks ”Här träffades dock inga 

mer intressanta anordningar, blott spår af eldstäder på ett par ställen”(Almgren 1912:344). Idag kan 

man fortfarande se spåren av undersökningen i form av dumphögar och nedgrävningar. Man kan 

tänka sig att man framförallt har grävt och skottat upp längst med kanterna för att få fram själva 

terrassen och dess lagda stenar. Det verkar som om det är den yttre konstruktionen man velat få 

fram. Andra konstruktioner eller fynd verkar inte ha prioriterats. 

Undersökningen var för sin tid ovanlig och som redan nämnts förmodligen en av de första 

underökningarna där den här typen av fornlämning undersöktes. Det får även ses som ha varit en av 

de första undersökningar där stolphål (se husgrund B nedan) undersöktes. Husgrunderna ansågs 

utgöra en form av timmerknutat hus där stenramen utgjorde syllen, hus med stolphål var fortfarande 

något som man inte hade någon större kunskap om. Utifrån detta måste man bedöma 

undersökningen och den ger tyvärr inte mycket att gå på. 

 

14. Husgrund A enligt Almgren. Terrass 1 enligt egen kartering. House-foundation A according to Almgren. Terrace 1 according 

to own mapping. (ATA UP 05138). 

Den opublicerade planen (ATA UP 05138)(fig.14) visar dock på mer än den kortfattade 

beskrivningen som finns. Det sydvästra hörnet är mer noggrant inritat och som vid kartering tycks 

vara en del av själva terrassuppbyggnaden, som är kraftigare och mer omfattande i denna del. Det 

framgår även att något som liknas vid ett stengolv har iakttagits. Två sotkoncentrationer är inritade 

och får antas vara de eldstäder som omnämns, utifrån planen sett kan det dock ifrågasättas om det 

skulle kunna handla om två nedbrunna stolphål. Läget på sotkoncentrationerna och stenarna tyder 
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på det. En viss indikation finns således på att detta är en byggnad med stolphål men där fyndbilden 

är oklar. 

 

15. Kartering över Källberga skog. För numrering se text. Innanför streckade ytor återfinns plana ytor som kan utgjort 

odlade områden. Mapping over Källberga skog. Description of numbering in the text. Inside the dotted line-area, are plane areas to 

be found that may have been used for cultivation Ritning: Andrea Jäderlund 

Utöver hus 1 (husgrund A) som mäter ca 25x9 meter kan ytterligare fem terrasser konstateras. 

Terrass 1 ligger lägst av dessa, något väster om terrass 1 ligger terrass 2 med en terrass på ca 15x8 

meter. Norr om terrass 1 ligger terrass 3 som mäter ca 6x20 meter. Terrass 3 ligger högst av 

terrasserna och terrassen är väluppbyggd, närmast platåartad. Läget kan liknas vid det i Nodsta där 

man kanske kan tala om en huvudbyggnad som är välexponerad gentemot övriga byggnader 

(Hamilton 2000:126). Terrass 3 utmärker sig tydligt gentemot övriga terrasser inom området. 

Ytterligare norr men något lägre än terrass 3 och vad man skulle kunna uppfatta som bakom detta 

ligger terrass 4, terrassen på denna mäter 17x9 meter. Man kan ana en husformation i form av svaga 

vallar längst med den tänkta kanten, terrassen är inte lika tydlig men en tydlig plan yta finns 
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innanför. Vid provstick kunde en förmodad härd konstateras inom den plana ytan, i form av ett ca 

10 cm tjockt kollager, vilket ytterligare pekar på att det rör sig om en husgrundsterrass. I övrigt har 

denna terrass samt 2 och 3 visat på olika mörkfärgade kulturlager på omkring 10 cm vid provstick. 

Öster om terrass 3 ligger terrass 5 vilket är 19,5x9 meter, det ligger något lägre och precis invid vad 

som kan ses som en röjd, alternativt odlad, yta men ser inte ut att vara störd av denna. Norr om 

terrass 5 ligger terrass 6 vars terrass mäter 13x8, denna ligger längst upp mot den svagt sluttande 

höjden och ligger mot ett sankare parti uppe i skogen. Även invid denna terrass återfinns vad som 

kan ses som mindre röjda ytor samt röjningsrösen. 

Det är alltså en omfattande gård med sex olika stora konstaterade husgrundsterrasser. Huruvida de 

varit aktiva samtidigt går inte att avgöra men husen inkräktar inte på varandra. Mellan husen kan 

vissa plana avsattser ses samt en mindre terrassering nr 7 med oklar funktion. Det hela utgör en väl 

sammanhållen och till synes välplanerad gård med osedvanligt många husgrundsterrasser. Som 

tidigare nämnts är det vanliga att själva huvudbyggnaden är mer välterrasserad runt fler hörn, 

medan ekonomibyggnader har mer enkelt utformad terrass (Hamilton 2000:126). Vid Källberga 

skog har flera av husen tydliga terrasser men man kan förmodligen, liksom vid Nodsta, tala om en 

funktionsdelning mellan dessa. 

Invid terrass 5 och 6 kan områden med röjda ytor i olika omfattning ses. Marken är röjd och större 

röjningsrösen ligger invid och i de röjda ytorna. Röjningsrösen fortsätter sedan i ett stort område i 

nordväst vid nr 8 men detta område har inte varit möjligt att kartera. Plana ytor som tolkas som 

odlingsytor ligger runt röjningsrösena och är tydliga runt nr 8 vilket syns på planen och karteringen. 

De närmsta ytorna och röjningsrösena vid gården är dock karterade. Nr 8-15 har bedömts som 

röjningsrösen men med en viss osäkerhet om hur man ska särställa dessa från gravar. De tydliga 

plana ytorna runt dessa som tolkas som odlingsytor (se streckade linjer på planen fig. 14) talar för 

att dessa till störst del ska räknas som röjningsrösen. Samma bedömning har även gjorts av tidigare 

fornminnesinventerare (Raä 384:1). Vissa av dessa är till ytan stora men stenmaterialet skiljer sig 

från övriga mer säkra gravar. Två mindre låga röjningsrösen, nr 15, anses vara säkra röjningsrösen.  

Röjningsrösen 11 och 12, där 12 är ett av de större stensamlingarna, verkar vara till stor del röjt från 

en mindre yta som bildar vad som kan ses som en mindre odlingsyta. Röjningsrösena och 

odlingsytan ligger på en mindre förhöjning som omsluts av större sammanhängande plana ytor. 

Mellan 11, 12 och16 leder en mindre plan yta, närmast en gång, upp till den röjda ytan. 

Inom området med röjningsrösen och odlingsytor ligger troligen det röse (nr 16) som Almgren 

grävde och som gav fynd i form av ben och keramik. Detta ligger vid kanten av en större 

sammanhängande odlingsyta och skiljer sig i stenmaterialet från övriga lämningar. Stenmaterialet i 
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nr 15 liknar de övriga gravar som vi ska återkomma till, medan de som anses vara röjningsrösen 

består av ett mer blandat material och framförallt större material. Röjningsrösen här är emellertid 

ganska välformade men inte på samma sätt rundade som gravarna och inte med samma tillsynes 

utvalda stenmaterial. Detta visar dock på problematiken att skilja dessa former åt och att de kan 

ligga inom samma områden. Nr 17 ligger också inom detta område och utgörs av en stensamling 

kring ett större block, i detta fall är det svårt att avgöra grav eller röjning. Stensamlingen ser dock i 

väster ut att vara upplagd mer rakt mot blocket och bildar på så sätt en fri yta mellan terrass 1 och 3. 

Detta skulle kunna tala för att det handlar om röjning invid gården för att frilägga ytor och inte om 

en grav. Detta kan även hänvisas till att röjning inte alltid utförts på grund av odling. 

Söder om terrass 1 återfinns en plan och förmodligen röjd yta som inramas av två parallella avlånga 

stenrevlar, nr 18-23. I söder avgränsas 19 och 22 av en sentida väg, men de avbryts även av en stig i 

norr som fortsätter längt i väster, i vissa partier kan den ses som en hålväg. Nr 19 och 22 utgör en 

gemensam avgränsning av ytan mellan dessa. Mot nr 19 ser dock stenar ut att vara upplagda 

(streckad linje), möjligen är stenen påförd i två skeden, därav dess bredd. Den möjligen påförda 

stenen ligger mer som en matta längst med stenreveln. Nr 19 avbryts av stigen men uppfattas höra 

samman med nr 18 som dock är något mindre och utan samma mängd sten Nr 22 avslutas vid stigen 

men uppfattas även fortsätta i form av en enskiktad stenrad nr 23.  

På andra sidan vägen fortsätter avlånga stenrevlar nr 20 och 21. Nr 20 något svagare medan nr 21 

tydligt fortsätter i böj i väster. Båda leder ned mot det större åkerområdet i söder. Mellan 20 och 21 

finns även två röjningsrösen (nr 24), av större karaktär. Om man kan tala om stensträngar är 

tveksamt och om de är samtida med gården går inte att helt säkert avgöra. Sammantaget leder 18-23 

rakt mot gårdsområdet och framförallt det nedre huset, sedan vidare ut mot de mer öppna områdena 

i söder. Med tanke på relationen mellan stenrevlarna och gården anser jag det troligt att dessa är 

samtida och även om man inte kan tala om ett stensträngssystem, så skulle man kunna tala om något 

som liknar detta.  

Nr 23 fortsätter in i nr 25 som bedöms som en röjning, möjligen kan man även här se två skeden av 

röjning. Även nr 26 och nr 27 ses om röjningssten. Mellan nr 25 och 26 kan ett svagt hak eller 

terrassering anas och söder om dessa återfinns en större sammanhängande stenfri yta/odlingsyta. 

Norr om nr 26 ligger vad som bedöms som röjningsrösen, nr 28 till nr 32. Alla utom nr 32 består av 

ett relativt stort stenmaterial och är mer avlånga/ovala till formen. Även dessa är sedan tidigare 

bedömda som röjningsrösen (Raä 43:1) Nr 32 är dock mindre och lägre och ligger i änden på en 

vallformation nr 33. Det är oklart om nr 33 är naturlig och man anpassat sig efter den eller om den 

är konstruerad. Röjningarna här behöver inte helt vara förknippade med odling, utan kan höra till 

röjning av själva gårdsområdet. 
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Väster om detta röjda område tar ett annat område vid och det är ett mindre gravfält (Raä 43:1). I 

Fmis beskrivs området bestå av ca 20 fornlämningar. Vid min kartering har jag ritat in de mer 

påtagliga gravarna. Den undersökta treudden nr 34 av Almgren ligger inom detta område och ligger 

något högre än övriga gravar. Invid ligger tre rösen nr 35-37, alla med gropar, 36 och 37 ligger 

något lägre än 34 och 35. Nedanför dessa i söder finns en kvadratisk stensättning nr 38 och bredvid 

den en flack stensättning nr 39. Rakt i väster följer sedan ett jordblandat röse nr 40, en något välvd 

stensättning nr 41 med antydan till en form av kantränna samt två något mindre stensättningar nr 42 

och 43. Stensättningar 41-43 är alla kraftigt övertorvade och jordblandade. Mellan 36, 37 och 40 

kunde stensättningar anas men området är beväxt med smågran och osäkert, därför har det inte 

markerats. Invid terrass 3 finns möjligen en rest sten nr 44 och längre upp på höjden två rösen nr 45.  

Norr om boplatsen finns ytterligare gravfält registrerade av varierande karaktär (Raä 385:1, 67:1, 

239:1, 124:1, 128:1, 125:1 m fl). Som nämnts ovan hör förmodligen vissa delar till 

bronsålderslandskapet. Exempelvis får nr 45 antas höra till en tidigare fas, med två rösen högt upp 

på kalberget. Men flera gravfält innehåller gravar som kan räknas till äldre järnålder, så som 

treuddiga stensättningar, rest sten samt en ansenlig mängd runda stensättningar (Almgren 1912:388-

389). Några av gravarna vid boplatsen är delvis osäkra om de tillhör ett tidigare skede, samtidigt 

kan flera med stor säkerhet föras till äldre järnålderns gravskik.  

Var man ska begränsa området för boplatsen är därför svårt. Gården med terrasser är avgränsad men 

röjningsrösen sträcker sig ut över större områden, om alla är samtida med boplatsen är naturligtvis 

oklart. Även flertalet gravfält i norr, och delvis i söder på andra sidan åkermarken samt i sydöst, gör 

avgränsningen svår. Vidare finns även fler boplatslämningar i området.  

Ca 200 meter öster om 

ovan behandlade boplats 

återfanns och 

undersöktes ytterligare 

en husgrund, kallad 

husgrund B av Almgren 

(1912:343). Husgrund B 

kunde ses, som bilden 

visar (fig. 16), ovan 

mark som en enkel 

stenkant som i stort sett 

bildar en rektangel. 16. Husgrund B enligt Almgren innan undersökning. House-foundation B according to 

Almgren before excavation. (1912:Plansch VI).  
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Vid utgrävningen framkom i mitten av huset en härd vid en jordfast sten som var eldpåverkad. Runt 

denna härd återfanns fyra stolphål (fig. 17). Vid norra 

väggen fanns ett ”kolblandad mylla fylld grop” invid 

ytterligare en större sten, som tolkades som antingen 

eldstad (stekgrop) eller avfallsgrop. I husets västra del 

uppfattade man det även som att golvet var stenlagt, 

liksom i husgrund A. Störst intresse visades dock 

lämningen mitt på den södra långväggen. Två mindre 

stolphål låg med drygt en meters mellanrum, mellan 

stolphålen var flata stenar lagda. Detta tolkades som 

”högsätet” i huset. Det är dock nog mer troligt att detta 

handlar om en ingång i husets södra långsida vilket 

nämns senare av Almgren som möjlig funktion (Almgren 

1934:27). Undersökningen av denna grund uppfattas som 

något mer ingående än tidigare nämnda husgrund A. Inga 

fynd iakttogs dock.  

Ytterligare en husgrund (Raä 175:2), som ligger 700 

meter nordväst om den karterade boplatsen, inåt i skogen 

grävdes också men de enda uppgifterna talar om ”endast 

kol hittades här och där” (Almgren 1912:345). 

Husgrundsterraassen ligger på en avsats och är 26x9 

meter. 

Dateringen på den karterade boplatsen har gjorts utefter husgrundsterrasserna samt den intilliggande 

gravgruppen. Dateringen skulle därför med stor sannolikhet kunna falla inom ramen för den senare 

delen av äldre järnålder till mellersta järnålder för boplatsen.  Återigen blir problemet att datera 

odlingsmarken kring gården men en gård av den här storleken bör med allra största sannolikhet ha 

röjt för odling i en större utsträckning. Röjningarna som gått att se intill den större boplatsen får 

därför anses högts troligt. Inga röjningsrösen eller stenar inkräktar på husen och en ursprunglig 

röjning bör kunna räknas som samtida med bosättningen. Att marken sedan återbrukats är inte 

uteslutet, även om det inte går att utläsa ur kartmaterialet.  

Källberga skog ligger som nämnts ut mot gränsen till ett större skogsområde men flera boplatslägen 

med husgrundsterrasser har iakttagits. På detta sätt liknar Källberga skog Nodsta, det ligger på 

något som både historiskt och förhistoriskt sett verkar i större eller mindre utsträckning ligga mot 

utmarken till. Vid Nodsta har det tolkats som att en relation mellan de två iakttagna gårdarna finns. 

17. Plan över husgrund B efter Almgren. Drawing 

over house-foundation B after Almgren. (1912:343). 
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Vid Källberga skog finns en åtskillnad mellan boplatslägen, liksom vid Nodsta, genom den 

karterade gårdens påtagligt större omfattning än övriga två. Vid de övriga har två 

husgrundsterrasser iakttagits i jämförelse med de karterade sex. Detta kan ses som en skillnad som 

kan innebära en relation och samverkan mellan dessa, förutsatt att dessa är samtida.  

6. Arninge 

Arninge (fig. 18) ligger i Täby sockens östra del. Arninge är idag ett köpcentrumsområde där 

flertalet undersökningar således har utförts. De undersökningar som har utförts har framförallt 

berört gravfält och i viss utsträckning boplatslämningar (Andersson et al 2012, Hamilton 2001, 

Hedman 1996, Olausson 1993). I och omkring Arninge finns flertalet lämningar efter stensträngar 

(Raä 317, 226, 585, 252 m fl), samt lämningar efter husgrundsterrasser (Raä 268, 334). I området 

finns även historiska lämningar i form av bytomter (Väster Arninge Raä 380 och Öster Arninge Raä 

371). Något utanför Arninge finns äldre lämningar från yngre bronsålder (Raä 391:2). Arninge har 

en längre mer eller mindre sammanhängande kontinuitet, fram till idag.  

18. Lokalisering för den undersökta boplatsen i Arninge i Täby. Location of the excavated settlement in Aninge in Täby.            

© Lantmäteriet (i2012/899). 

Arninge ligger vid Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken. Hägernäsviken är en del av Värtan 

och i förlängningen Östersjön. Väster om Arninge har den gamla sträckningen för 

Roslagsvägen/Norrtäljevägen gått, idag passerar E 18 mellan Norrtälje och Stockholm i öster. 
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Arninge har och har haft ett högst kommunikativt läge och det som idag är Värtan har gått upp mot 

dagens Arninge i form av en vik. 

Arninge som område skiljer sig från de två övriga lokalerna, Nodsta och Alunda. Undersökningarna 

är fler tack vare dess närhet till exploateringsinterssanta områden men Arninge skiljer sig även 

framförallt genom att lokalen ligger inom det område som kan definieras som stensträngsområdet, 

vilket visar sig i fornlämningsbilden. Samtidigt ligger Arninge i något av vad som kan räknas som 

utkanten av stensträngsomårdet, i öster avtar fornlämningar i form av stensträngar.  

Inom Arninge har en lokal valts ut, som en av de tre valda i uppsatsen. Det handlar om Raä 335, 63 

och 317, vilka är utgrävda och borttagna inför trafikleden 264s framdragning. Detta har resulterat i 

en rapport och en skrift som behandlar grävningen och lokalen (Hamilton 2001, 2007a). Lokalen 

har valts ut efter dess sammansättning av boplatslämningar samt agrara lämningar. Boplatsen består 

av fem huslämningar, där en utgör tydlig husgrundsterrass, och de agrara lämningarana 

representeras av stensträngar, vallar, odlingsytor men även ett antal röjningsrösen. 

Arningeboplatsen var välbevarad och stratigrafin relativt okomplicerad. Typologiskt daterades 

husen till yngre romartid-folkvandringstid, vilket även 
14

C-dateringar bekräftat (Hamilton 2001:8-

10,12, Hamilton 2007a:70-71).   

Arningeboplatsen låg på en berg- och moränhöjd på gränsen mellan ett skogsområde och i historisk 

tid odlat område av gårdarna Väster- respektive Öster Arninge. Gårdarna Väster- och Öster Arninge 

låg ca 400 meter samt 1000 meter öster om Arningeboplatsen. Från åtminstone 1600-talet och 

framåt har uppdelningen mellan gårdarna sett ut på det här sättet (Hamilton 2007a:71).  

Undersökningen ledde till att fem hus kunde konstateras inom boplatsen (fig. 19) och som delvis 

överlagrade en äldre boplats från yngre bronsålder (Hamilton 2001:8). Hus 1 är den största av 

byggnaderna och är ett av de hus som kan beskrivas som husgrundsterrass. Huset mätte 35x6-8 

meter och låg i östvästlig riktning, vilket även i stort sett övriga hus också låg i. I den östra delen av 

huset var en terrass uppbyggd med en storlek av 12x12 meter.  

2,5 meter nordväst om detta hus grävdes även en stensättning, som utefter tidigare grävda gravar 

bedömdes vara en mansgrav från folkvandringstid (Hamilton 2001:12). Hus 2 låg i det mellersta 

området, och överlagrade de äldre lämningarna, huset var 11,5x5,5 meter stort. En meter sydöst om 

Hus 2 fanns en stenpackning som mätte 6x6 meter. Stenpackningen bedömdes tillhöra Hus 2 i 

någon bemärkelse och utgöra någon form av terrass, dock ej ett terrasshus (Hamilton 2001:9-10). 

Hus 3 inom Arningeboplatsen låg något norr om Hus 1 och närmast jämsides detta. Huset mätte 8x6 

meter och inom huset återfanns något som skulle kunna tolkas som ett stenbelagt golv. Hus 4 mätte 
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11x6 meter och låg med ena gaveln 

mot en stenpackning/terrasserring 

på 4x12 meter, vilken var 

uppbyggd vid en kraftigt sluttande 

moränkant. Terrassen följde inte 

husets form utan sträckte sig långt 

utanför denna. Hus 5 bestod endast 

av fyra stolppar med ca 1,3 meters 

mellanrum och tolkades som ett 

möjligt mindre uthus av något slag 

(Hamilton 2001:10-11).  

Hus 1 anses utgöra själva 

huvudhuset med en möjlig fähusdel 

i den västra änden. I det 

treskeppiga husets östra del vilade 

ett rum på själva terrassen, vilket 

avskiljdes från det resterade huset 

med en stengrundsförseddvägg. 

Själva terrassen verkade vara 

tillbyggd i ett senare skede än 

själva huset och skulle då ha försett 

huset med ett extrarum (Hamilton 

2007a:77,96). Husets långsidor 

följdes av lagda stenrader och längs den norra långsidan fanns en stenlagd ränna. Husets långsidor 

var inte helt raka i förhållande till den inre konstruktionen utan följde en något konvex form 

(Hamilton 2007a:88). Den konvexa formen kan jämföras med det största huset i Nodsta. Som det 

nämns i samband med Nodstahuset, ett drag som blickar fram mot yngre järnålder. 

Hus 2 och 4 var likartade i sin utformning, båda var treskeppig men någon klar funktion har inte 

gått att utgöra. Hus 3 kunde dock tolkas som ett mindre kok- eller stekhus (Hamilton 2007a:78-79). 

Vid Arninge framkom flertalet hus som kan sägas utgöra en gårdsenhet. Möjlige kan detta liknas 

vid förhållandena i Nodsta och Källberga skog, där det utan grävning har gått att konstatera flera 

byggnader inom mindre ytor. Byggnaderna i Arninge är dock till synes något mindre än vad 

terrasserna talar för i fallen för Nodsta och Källberga skog. 

19. Plan över boplatsområdet vid den undersökta gården i Arninge. Map over 

the settlement-area by the excavated farm in Arninge. (Hamilton  2001:78). 
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De agrara 

lämningarna (fig. 20) 

undersöktes mer 

extensivt än boplatsen 

och låg från precis 

intill boplatsens 

bebyggelse till 

omkring 150 meter 

därifrån. 

Stensträngarna 

utgjordes av två typer. 

De ena ansågs vara 

huvudsträngar av 

hägnadstyp som 

delade in större 

markstrukturer, medan 

de andra var lägre och 

mer liknande 

småstensvallar. De 

mindre ansågs utgöra 

en form av finare 

indelning där de 

mindre strängarna 

utgick ifrån de större. Innan avtorvning var det endast de större stensträngana som var synliga. De 

mindre stensträngaran ansågs endast kunna ha fungerat som fysiskt avgränsande om någon 

ytterligare påbyggnad funnits. En större och en mindre sträng bildade en möjlig fägata som kan ha 

avdelat två områden med gärden och lett ut mot skogsområdet i norr (Hamilton 2007a:93, 2001:12).  

Odlade ytor framträdde som stenplockade ytor av oregelbunden karaktär. De odlade ytorna var 

terränganpassade och låg i ”slänter, i gränszonen mellan morän och lera, mellan röjningsrösen och 

naturliga, mindre bergknallar och förhöjningar i markytan (Hamilton 2007a:93). Stenträngarna 

angränsade inte alltid till själva åkerytan utan åkerhaken kunde återfinnas en bit innanför 

stensträngen. En stensträng, av mindre typ, skar på ett ställe igenom delvis sammanhängande 

odlingsytor, denna stensträng överlagras i sin tur av ett röjningsröse. Det tolkas som att stensträngen 

skulle kunna avgränsa olika brukningsenheter, alternativt representera en äldre odlingsfas som 

sedan utvidgats. De agrara lämningarna, liksom boplats lämningarna, anses ha fungerat under en 

20. Plan över området runt boplatsen i Arninge med de agrara lämningarna och gravfält. 
Map over the area around the settlement in Arninge and the agrarian remains together with grave 

fields.  (Hamilton  2001:89). 
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kortare period (Hamilton 2007a:93-95, 2001:12-13).  

Ca 100 meter nordöst om Arningeboplatsen undersöktes 2010 två gravfält. Totalt undersöktes 24 

gravar där alla utom en daterdes till folkvandringstid, ett ben från en grav daterades till 1000-1100-

tal. Gravfältet tolkas som att ha varit tillhörande Arningeboplatsen med tanke på närheten och att de 

dateringsmässigt stämmer väl överens. Inom gravfältet fanns stensträngar som bedömdes vara äldre 

än själva gravfältet men även en del av det (Andersson et al 2012:6-8, 19). 

Vid Arningeboplatsen och inom Arninge i stort ligger flera boplatser med husgrundsterrasser och 

stensträngar som kan ha bildat ett stensträngssystem. Arninge utgör en annan bild en de två övriga 

lokalerna i relation till omgivningen. Arninge ingår, som förväntat i ett tydligare stensträngssystem 

där någon form av samverkan kan anas inom Arninge i stort mellan gårdar.  

7. Tre lokaler  

Utgångspunkten för uppsatsen har varit att studera tre lokaler inom två områden med olika agrara 

traditioner. Lokalerna har valts utifrån vissa gemensamma nämnare där husgrundsterrasserna varit 

den gemensamma variabeln men i relation till röjningsrösen och stensträngar. Både likheter och 

olikheter har gått att se i de tre lokalerna, där just kombinationen av olikheterna och likheterna har 

kommit att bli bärande för hur dessa lokaler har tolkats i relation till varandra. Jämförelsen mellan 

lokalerna kommer här att presenteras mer utförligt, vad som kan vara anledningarna till att 

lokalerna ser ut som de gör kommer redogöras för nedan.  

På alla tre lokalerna har det gått att se röjningsrösen och husgrundsterrasser. På Nodsta och Arninge 

har stensträngar gått att lokaliser men här skiljer sig Källberga skog något åt genom att stensträngar 

inte gått att se. Dock har ett formelement som har valts att kallas för ”stenrevlar” noterats. 

Avsaknaden av formelement som överensstämmer med beskrivningen på stensträngar vid Källberga 

skog är den främsta skillnaden mellan dessa tre lokaler men som kommer utvecklas nedan. 

 

  Nodsta Källberga skog Arninge 

Husgrundsterrasser 5+2 6 (+2) 1 (+4 utan terrass) 

(+andra gårdslägen) 

Röjningsrösen Drygt 50 stycken Vid boplats ett 20-tal, 

omfattande i området i stort 

Knappt 10 

Stensträngar Stensträngar och 

mindre vallar 

Inga klara men stensrevlar Stensträngssystem och 

mindre vallar 

Gravar Enstaka, spridda 1 gravfält + 1 ensam 2 gravfält + 1 ensam grav 
Tabell 1. Sammanfattning av de tre lokalerna. Summary over the three sites. 
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Lokalen i Arninge är den som ligger i stensträngsbygden och där ett tydligt samband med 

stensträngssystem och intilliggande gårdar går att se. Vid undersökningarna uppfattades gården ha 

utgjort en egen enhet där en självständighet var påtaglig. Självständigheten utmärkte sig genom att 

de olika byggnaderna tillsammans utgjorde en enhetlig gård, den nära relationen till områden med 

odlingsmark och åkrar samt stensättningens läge nära intill gården. Själva husbyggnaden skiljde sig 

lite åt konstruktionsmässigt med samtida flatmarkshus. Utifrån Arningeboplatsens läge i 

Arningeområdet och dess sammanlänkning med andra gårdar är det möjligt att den samtidigt varit 

underställd en annan gård i detta system (Hamilton 2007a:105-106). Gården skulle kunna enligt 

denna tolkning vara självständig men inte helt friställd utan ha ingått i någon form av samverkan 

mellan likvärdiga gårdar. Om denna samverkan innefattat någon form av hierarki går inte att säga 

direkt utifrån det undersökta materialet.  

Arninge ligger något i utkanten av de mer centrala delarna där man återfinner stensträngsbygden 

men samtidigt i ett kommunikativt läge. För Nodsta och Källberga skog ser bilden något annorlunda 

ut. Nodsta ligger tydligt i utkanten vad gäller fornlämningsbilden men ligger även kommunikativt, 

om än dock samtidigt något isolerat. Källberga skog ligger även det tydligt i utkanten av ett större 

område med tät fornlämningsbild men inte i samma isolerade läge som Nodsta. Om Källberga skog 

utgjort ett kommunikativt läge går inte att avgöra men ingenting tyder på det.  

Fyndmaterialet vid boplatsen i Arninge utmärkte sig inte nämnvärt och var inte omfattande. Detta 

stödde tolkningen om att boplatsen skulle ha varit relativt kortlivad under folkvandringstid 

(Hamilton 2001:15). Arningeboplatsen utmärker sig varken via husen eller via fyndmaterialet som 

en särpräglad gård, vare sig i området eller periodmässigt, utan kan ses som en representativ 

”normalgård” i stensträngsbygden. Detta både i jämförelse med andra gårdar med 

husgrundsterrasser samt gårdar på flatmark (Hamilton 2007a:105).  

Vid Arningeboplatsen är det egentligen endast en byggnad som har legat på en terrass. Det finns 

även fler terrasser men vid dessa går det inte att se samma direkta samband med husen, de är även 

mindre. Detta är en stor skillnad jämfört med Nodsta och Källberga skog. Vid Nodsta behandlas två 

gårdslägen där den större har fem synliga terrasser som bedöms vara grunden för hus. Vid 

Källberga skog återfinns 6 terrasser som bedöms på samma sätt. I vissa fall kan terrasseringar vara 

uppbyggnader för att jämna ut en ojämn gårdsplan eller liknande, men de karterade terrasserna i 

uppsatsen anses alla kunna utgöra god grund för att vara terrasser till hus. Skillnaden är påtaglig 

mellan gårdarna där Nodsta och Källberga skog mer liknar varandra vad gäller mängden 

husgrundsterrasser. Även vid denna jämförelse verkar Arninge ha varit en mer ordinär gård och 

Nodsta och Källberga skog mer utpräglade vad gäller anläggande och utformning. Nodsta och 

Källberga skog utmärker sig på detta sätt, även i relation till boplatslämningar i deras egen närhet. 
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De övriga husen utan terrass vid Arningegården är även av mindre karaktär jämfört med Nodstas 

och Källberga skogs terrasser. Nodstas östra husgrupp och Källberga skog bedöms ytterst 

välplanerade och med en ansenlig mängd husgrunder. Man måste även beakta att alla byggnader 

inte alltid syns ovan mark.  

Både den östra gården vid Nodsta och Källberga skog måste sägas vara ytterst väl organiserade och 

båda kan med stor sannolikhet ha en uppdelning av olika funktioner mellan byggnaderna. Källberga 

skog utmärker sig med antalet terrasser som alla är av ansenlig storlek. Vid Nodstas östra gård är 

flera terrasser väl tilltagna men två utmärker sig som mindre i storlek. Vid Nodsta behandlas två 

husgrupper, det kan sägas en mindre (den västra) och en större (den östra). Vid Källberga skog är 

endast ett gårdsläge karterat men ytterligare två, till synes ensamliggande husgrundsterrasser finns i 

dess närhet. Om en samverkan finns på samma sätt som vid Arninge går inte att se, i huvudsak på 

grund av avsaknaden av stensträngssystem. Källberga skog och den östra gården vid Nodsta 

utmärker sig dock storleksmässigt gentemot intilliggande gårdslägen, vilket visar på en 

differentiering bebyggelsemässigt. Vid Nodsta tolkas de två gårdarna som nära sammanlänkade på 

grund av det avgränsade läget. Möjligen är detsamma gällande vid Källberga skog med de 

intilliggande husgrundsterrasserna, trots att läget inte är lika isolerat som Nodsta. Både Nodsta och 

Källberga skog tycks ligga inom områden som vid etableringstillfället legat i bygdernas utkanter, 

vilket visar sig framförallt genom fornlämningsbilden i stort.   

Husgrundsterrasserna på de tre platserna skiljer sig något åt i konstruktion. Olika former av 

husgrundsterrasser finns och dessa kan vara konstruerade på olika sätt (Hjulström 2008:47-48). 

Detta är tydligt vid jämförelsen av Nodsta, Källberga skog och Arninge. Vid Arninge är terrassen 

framförallt påtaglig i ena kortändan. Vid Nodsta har alla terrasserna flera sidor terrasserade, 

åtminstone en kort och långsida. Vid Källberga skog uppvisar flera terrasser denna uppbyggnad 

men exempel finns även på en enkel stenrad som omsluter byggnaden. Denna sistnämnda form kan 

jämföras med beskrivningen på husgrundsterrassen vid Darsgärde fornborg (Ambrosiani 1958:167). 

De agrara lämningarna var alla påtagliga vid de tre lokalerna, vilket lokalerna var valda utefter. I ett 

större perspektiv ingår Arningeboplatsen i ett stensträngssystem men de närmsta agrara 

lämningarna som undersöktes tolkades även som ovan nämnts som nära sammanlänkade till 

boplatsen. Vid dessa lämningar gick olika former att urskilja i form av stensträngar, mindre vallar 

och röjningsrösen, som visade på en indelning av inägomarken vid gården. Den exakta dateringen 

av detta område finns inte och i beaktande behöver tas att Arningeområdet i stort varit nyttjat i 

historisk tid. Den undersökta gården var dock mycket välbevarad och odlingsmarken relaterar väl 

till gårdsläget.  
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Alla tre lokalerna har odlingsmark som relaterar väl till bebyggelsen, framför allt går inga 

överlagringar mellan bebyggelse och agrara lämningar att konstatera. En åtskillnad finns mellan 

boplats och agrara lämningar inom alla tre lokalerna, vilket stärker uppfattningen om att dessa är 

samtida men ett återbruk under senare tid utesluts inte. Huvudpunkten är dock kontexten och 

relationen mellan lämningarna. Röjningsrösen förekommer vid Arningegården men inte alls i 

samma utsträckning som vid Nodsta och Källberga skog.  

Vid Nodsta och Källberga skog finns större sammanhängande områden med röjningsrösen och 

inslaget av dessa är påtagligt. Vid Nodsta går det efter dagens landskap att avgränsa dessa väl, vid 

Källberga skog är områdena mer spridda och omfattande. Vid Nodsta finns en större variation med 

ett inslag av tydliga uppdelningar som röjningsrösena kan ses utgöra en del av. Vid Källberga skog 

går inte denna mer ”fina” indelning att se ovan mark. Det ska påtalas att indelningar i form av 

exempelvis jordvallar har kommit fram först i och med undersökningar, vilket var fallet vid Arninge 

(Hamilton 2001, Strucke et al 2013). 

Vid Nodsta finns stensträngar samt jordblandade vallar. Själva stensträngarna följer 

höjdsträckningen inom båda det östra- och västra området och kan ses avgränsa och hägna dem 

båda områdena mot norr. En åtskillnad kan anas genom stensträngarna, det som saknas är ett med 

andra gårdar sammanlänkande system som finns vid Arninge. Sammanlänkningen skulle kunna ses 

i relation till den mindre gården vid Nodsta men det är svårt att dra några direkta paralleller utifrån 

det materialet som finns. En mindre uppdelning genom jordvallarna kan ses, som möjligen skulle 

kunna liknas vid en form av parcellering. Indelningen är dock inte av samma strukturella typ som 

parcellering förknippas med, som vid exempel från Västergötland (Mascher 1993) eller Estland 

(Lang 2000) men är värda att nämnas i jämförelse. Vallarna vid Nodsta avgränsar och avdelar dock 

någonting inom det som uppfattas som odlingsmarken och avsaknaden av system har sin förklaring 

i att Nodsta befinner sig utanför stensträngssystemens kärnområde. De stensträngar som finns inom 

området visar dock på en avgränsning av något eller avgränsning av gården eller gårdarna mot 

något. Skillnaden mellan stensträng och jordvall kan jämföras med Arningeboplatsen där skillnader 

mellan stensträng och jordvall görs, där jordvallarna ansågs utgöra en finare indelning (Hamilton 

2007a:93, 2001:12). Förhållandena kan även jämföras med nämnda Årsta gärde (Strucke et al 2013) 

där ”stensträngar” och jordvallar uppmärksammades men där dessa inte ansågs vara samtida. I 

Nodstas fall verkar dock stensträngar och jordvallar samverka, till skillnad från Årsta gärde där en 

omstrukturering från stensträngar till jordvallar skett. 

Eftersom även Källberga skog befinner sig utanför stensträngssystemens kärnområde går det inte att 

förvänta sig några större system där. Avsaknaden av stensträngar inom Källberga skog är en av de 

största avvikelserna. Vad som i stället framträder där är stensrevlar av uppkastad sten, som inte 
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överensstämmer med den klassiska typen av stensträngar eller dem av ”roslagstyp”. Men genom 

dessa stensrevlar framträder dock en avgränsning som tydligt leder upp till området med 

husgrundsterrasser. Stenrevlarna bildar en gång som kan ses leda upp till gården, alternativt ut mot 

det som idag är åker.  

En stor skillnad gårdarna emellan är förekomsten av gravfält och gravar. Denna variabel har inte 

vägts in i bedömningen för uttryck men skillnaden bör ändå påtalas. Inom området kring Arninge 

finns flera gravfält men två, varav ett undersökt dateras till folkvandringstid, har räknats genom sin 

närhet höra till den undersökta gården. Vid Källberga skog hade sedan tidigare ett gravfält 

registrerats men vid den egna karteringen kunde ytterligare gravformer iakttas, så som den 

kvadratiska stensättningen. Gravfältet ligger nära intill gården och är väl sammanhängande. Vid 

Nodsta finns enstaka möjliga gravar samt en mindre gravgrupp, vilken är registrerad som gravfält. 

Att kalla det för gravfält är aningen väl optimistiskt och avsaknaden av ett mer sammanhängande 

gravfält blir påtagligt. Detta skiljer Nodsta från övriga lokaler och skulle kunna förknippas med 

gårdarnas livslängd men skulle även kunna problematiseras i en bredare mening. Kanske kan man 

se gårdar med olika funktion, jag kommer inte gå vidare med detta men anser det viktigt att nämna i 

relation till gårdars olikheter och att en mall inte går att följa. 

8. Uttryck i sten – en slutdiskussion 

Jämförelserna mellan de tre lokalerna har lett fram till olika hypoteser om varför lokalerna 

uppträder som de gör. Likheterna och olikheterna har tolkats utifrån att de tre platserna bör ha varit 

ungefär samtida med varandra, det vill säga att de alla är aktiva under mellersta järnålder. Alla 

lokalerna har daterats i grunden utifrån förekomsten av husgrundsterrasser och andra aspekter har 

sedan kunnat styrka detta. Boplatsen vid Arninge kunde i samband med undersökningarna dateras 

till yngre romersk järnålder-folkvandringstid (Hamilton 2001:14), vilket får anses vara välgrundad. 

Vid Nodsta indikerar det spadformiga ämnesjärnet en datering till folkvandringstid, men något 

senare dateringar kan även förekomma (Lindeberg 2009:30-36), att tala om mellersta järnålder är 

därför att föredra. För Källberga skog har gravfältet väster om husgrundsterrasserna visat på en 

tillhörighet till åtminstone den äldre delen av järnåldern. I relation till husgrundsterrasserna kan en 

datering till den senare delen av den äldre järnåldern eller snarare mellersta järnålder hävdas. 

Nodsta, Källberga skog och Arningegården speglar således ett skede som delvis är ytterst expansivt 

(ex Lagerås 2013, Widgren 1983, Olausson 1998:105) men som även är en del i de förändringar 

som sker under mellersta järnålder mot den yngre järnåldern.  

En samtidighet till mellersta järnålder har påvisats men detta måste även ses i relation till de agrara 

lämningarna. De agrara lämningarna ligger alla nära boplatslägena och inte i något fall inkräktar de 
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agrara lämningarna på boplatslämningarna. Detta tolkas som en tydlig relation mellan dessa och att 

en samtidighet kan hävdas mellan många av de olika formelementen. Samtidigheten mellan boplats 

och agrara lämningar har diskuterats tidigare och vid undersökningar i Norrtälje har det hävdats att 

röjningsrösena föll inom historisk tid (Hamilton 2008, Appelgren & Vinberg 2009, Strucke et al 

2013). I det här fallet är det av yttersta vikt att relatera till Landesque captial (Widgren 2007) för att 

få en förståelse för boplatser och deras relationer till den omgivande marken, odlingsmarken. 

Odlingslämningarna kan inte dateras närmare än att de relaterar till boplatslämningar, vilka dateras 

till mellersta järnålder. Att hävda att odlingslämningarna helt och hållet hör till en annan fas är för 

mig en tanke som snarare väcker frågor och svar. Att en järnåldersgård, av den omfattning som går 

att se i detta material, inte skulle bedriva någon form av odling skulle vara ytterst anmärkningsvärt. 

Som nämns ovan befinner sig gårdarna i en expansiv fas och odling bör i allra högsta grad varit ett 

framträdande inslag. Att mark som odlas under järnålder sedan återupptas under exempelvis 

medeltid är därför inte på något sätt problematiskt. Grundstrukturerna kan dock relateras till 

järnåldersgårdarna, där sedan ett återbruk skulle kunna vara möjligt och utesluts inte. Det som 

studeras här är ett skeende under mellersta järnålder och det är i den kontexten odlingsmarken 

studeras. Att ingen odling förekommit runt de tre studerade järnåldersgårdarna är orimligt. Ur ett 

återbruksperspektiv kan dock olika faser och tider studeras ur en vald kontext. Kontexten här tolkas 

som att en samtidighet finns mellan husgrundsterrasser, röjningsrösen och stensträngar inom de tre 

lokalerna och denna faller inom mellersta järnålder.  

Det kan ses som en tillbakagång till tidiga undersökningarna där den fysiska närheten till andra 

fornlämningar spelade stor roll i tolkningar och dateringar (ex Tollin 1989). Jag hävdar dock inte att 

närheten är direkt daterande, utan att situation och kontext måste sammanvägas från fall till fall. Att 

förlita sig i för hög grad på enstaka 
14

C-dateringar är inte heller en väg ut, utan alla situationer och 

lokaler måste problematiseras utifrån de förutsättningar som finns. 
14

C-dateringar kan dock visa på 

större strukturer (Lagerås 2013), där till exempel expansionsskeden kan ses i relation till 

röjningsrösenas utbredning. De agrara lämningarna och boplatslämningarna kan absolut relateras 

till dessa expansionsfaser, även om mellersta järnåldern även är en början på en tillbakagång inom 

vissa områden. 

Stensträngsbygdens och röjningsröseområdenas olikheter i Uppland påtalades av Sporrong 

(1971:37-38), vilket har förstärkts av senare undersökningar i Norrtäljeområdet (ex Strucke et al 

2013). Denna olikhet visar sig även i detta material, stensträngsbygden får dock ses som det som är 

avvikande, röjningsröseområden förekommer mer spritt i flera områden i Sverige. En tydlig 

åtskillnad finns men inom Nodsta och Källberga skog har vissa element tolkats som liknande de 

formerelement som finns inom stensträngsbygden. En direktjämförelse är inte meningsfullt men en 
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diskussion kring dessa bör kunna lyftas.  

Vid studiet av boplatslämningar samt agrara lämningar behöver både den funktionella och 

symboliska aspekten vägas in. Att endast se till det ena eller andra leder endast till en rundgång. En 

aspekt av det material som här studeras är rent funktionellt men i en vidare menig kan man utifrån 

dessa tre lokaler även tala om ett symboliskt värde.  

Stensträngsbygden kan ses som ett väl organiserat område där en hierarki i ett vertikalt samhälle går 

att urskilja (Widgren 1998:295, Olausson 1998:112, Connelid 2011:60-63). Huruvida andra 

områden har varit mer eller mindre väl organiserade är svårt att avgöra men huvudpunkten är hur 

stensträngsbygden manifesteras i relation till en viss samhällstruktur. Inom detta kan även 

husgrundsterrasserna manifestera något bortom en funktionell aspekt (ex Hamilton 2007b:171). Att 

stensträngsområden skulle utgjort någon form av maktanspråk på områden som idag ses ligga 

utanför är inte en form som jag ser som trolig. Att en mentalitet som så tydligt manifesteras kan 

dock tänkas ha gått igen i många delar av samhället. Ur denna synvinkel kan man se Nodsta och 

Källberga skog i relation till Arningegården.  

Nodsta och Källberga skog med lokaliseringar till Roslagen förväntas inte ingå i stensträngssystem 

och kan inte sägas göra det heller. Vad som visar sig inom lokalerna är dock vad jag menar ett 

uttryck för något. Stenen har varit det bärande i studien och hanteringen av sten kan spegla detta 

uttryck. Vad uttrycket står för menar jag är själva mötet mellan vad man kan kalla traditioner och 

nya idéer, där människorna självklart står för mötet men uttrycken visar sig i hur man utformar sin 

omgivning och vardag. 

Eftersom Arninge är boplatsen som ligger i stensträngsbygden utgör den en bild av hur en gård kan 

se ut inom detta område. Nodsta och Källberga skog skulle kunna ses som svar på ett område, 

stensträngsbygden, som växer sig stark genom sin säregenhet och tydliga organisation. En styrka 

som inte nödvändigtvis behöver ta sig uttryck genom maktpåtryckningar utan kanske snarare kan 

speglas genom hur andra förhåller sig till detta. Mötet mellan människor från olika traditioner 

(White 1991, Woolf 2009) speglar sig i framförallt Nodsta och Källberga skog, som kan ses som 

blandformer av två traditioner. 

Det som framförallt visar sig som något gemensamt är husgrundsterrasserna. En ingång är att dessa 

har en närmare koppling till stensträngsbygden än andra områden men återfinns även utanför (ex 

Hamilton 2009:45-46). Husgrundsterrasserna som uppträder inom Nodsta och Källberga skog kan 

ses som en del i en mentalitet som blev som tydligast inom stensträngsbygderna. Mentalitet och 

världsåskådning har tidigare behandlats, där symboliken kan sägas utgöra huvudpunkten, (ex 

Burström 1994, 1995, Cassel 1998) men där aspekter av organisation och faktisk funktion saknas. 
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Husgrundsterrasserna skulle kunna representera en mentalitet under delar av äldre och mellersta 

järnålder som finns över stora delar i järnålderssamhället, där konstruktion med sten befäster och 

avsiktligt visar på en oförgänglighet. Starkast uttryckt blir dock detta i stensträngsbygden, ett 

uttryck som grundar sig i ren funktion men samtidigt i en framsynt hållning. 

Vid Nodsta och Källberga skog återfinns husgrundsterrasserna men även stensträngar och något 

som kan ses som en form av dessa, stenrevlar. Vid Nodsta och Källberga skog skulle mötet mellan 

stensträngsbygden kunna speglas genom de jämförelser som gjorts. Samtidigt som röjningsrösen är 

påtagliga och väl synliga runt gårdarna, framstår även viljan att hägna och avgränsa. Att 

avgränsningarna i form av stensträngar (Nodsta) eller stenrevlar (Källberga skog) visar sig inom 

dessa lokaler tolkar jag som ett aktivt uttryck för denna vilja. Att exempelvis stensträngsbygden kan 

ses i relation till andra områden har lyfts tidigare (Widgren 1988) snarare kan man se en relation 

mellan dessa gårdar.  

I mötet mellan människor uppstår missförstånd (White 1991:52), ett sätt att förstå skillnaderna 

mellan de tre lokalerna skulle kunna vara utifrån missförståndet. Missförstånd som sedan lever 

vidare och kan sägas bilda något nytt. Uttrycken för att avgränsa och hägna vid Nodsta och 

Källberga skog skulle kunna tolkas som en form av missförstånd gentemot stensträngsbygdens 

organisation. Ett ”missförstånd” som leder till en annan variant, ett ”missförstånd” som blir något 

annat när det uttrycks på en plats som Nodsta. Något annat som inte kan räknas till vare sig 

stensträngsbygden eller röjningsröseområdet. 

Även hanteringen av mötet mellan människor ger olika uttryck. Mötet kan bestå i att ta till sig vissa 

uttryck men även det motsatta. Nodsta och Källberga skog skulle istället kunna ses som försök att ta 

till sig ett uttryck som blivit allt mer påtagligt genom stensträngsbygden. Istället för missförstånd så 

är det inte hela konceptet som tas emot, utan delar av detta som passar och kanske ansågs 

tillräckligt. Detta utifrån ett sätt där man behöver jämka i försök att ta till sig något. Vissa uttryck 

tar man till sig medan vissa egna utryck behålls, detta leder till nya former och varianter av ett 

ursprungligt begrepp eller uttryck som på det sättet får en i vissa meningar annan betydelse. 

Oavsett om det handlar om missförstånd eller jämkning kan Nodsta och Källberga skog ses genom 

middle ground i relation till Arninge. Vid Nodsta och Källberga skog kan två traditioner ses komma 

samman och där uttryck från olika håll får en ny form och en ny innebörd. På grund av detta ser inte 

boplatserna likadana ut, även om vissa strukturer går att ana som delar ur olika traditioner.   

Att inte ta till sig allt är även ett uttryck för ett visst motstånd. Röjningsrösena är påtagliga och 

framträdande vid både Nodsta och Källberga skog. Det motsatta kan ses vid Arningeboplatsen. Jag 

anser inte röjningsrösen vara befästa med en viss inneboende symbolik eller mentalitet men i 
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relation till något annat kan det bli ett starkt uttryck för en viss tradition. Ett uttryck som står för den 

egna traditionen, där stensträngssystemen framstår som något främmande och något man kanske 

med en viss tveksamhet försöker ta till sig på vissa platser. Röjningsrösena kan ses som ett uttryck 

för detta motstånd. Något av ett passivt motstånd men ändå tydligt, där man förstärker med den 

egna traditionen. Det ska påtalas att Nodsta och Källberga skog ännu får ses som avvikande i 

Roslagen, Nodsta och Källberga skog får genom mina tolkningar ses som inte fullt så 

motståndsfulla. Röjningsrösena kan dock ses som en aktivitet som visar på en tradition. Vid 

Källberga skog återfinns röjningsrösena tätt invid boplatsen väl exponerade och detta skulle kunna 

tyda på en vilja att uttrycke en egen identitet. Att inte göra något är ett lika starkt uttryck och 

ställningstagande som att göra något. Där röjningsrösena skulle stå för ett visst motstånd och visa på 

att man väljer att inte göra vissa saker som förknippas med stensträngsbygden.  

Förhållandet mellan husgrundsterrasser och röjningsrösen vid Nodsta och Källberga skog kan delvis 

liknas vid förhållandet i Mellannorrland (Liedgren 1992:176), kopplingen till Mellannorrland går 

även att se vid Nodsta med det spadformiga ämnesjärnet. Skulle även Nodsta kunna ses som en 

plats med marginell eller transitorisk betydelse (Lindeberg 2009:187-189) i relation till detta 

ämnesjärn? Husgrundsterraser förknippas ofta med lägen ut mot utkanten av det som kan ses som 

mer centrala delar av bebyggelsen (Hamilton 2009:42) om detta beror på faktiska förhållanden eller 

bortbyggnation får fortfarande anses oklart. Alla de tre lokalerna överensstämmer med detta. 

Inbördes finns dock en skillnad där Nodsta utmärker sig som liggandes inte bara i utkanten utan 

även avskilt. Kanske kan Nodsta i större bemärkelse ses som en gränsande plats till andra 

traditioner, som inte endast behöver ses i relation till stensträngsbygden. Kanske kan framförallt 

Nodsta förknippas med någon form av specialisering där kopplingen till andra traditioner blir 

tydligare. 

I den här uppsatsen har jag försökt tolka ett material med medvetenhet om att detta är ett stort och 

svårarbetat sådant som förmodligen inte kommer leda till några klara slutsatser. I och med denna 

uppsats har det dock gått att formulera olika hypoteser för att kunna gå vidare med detta material, 

både i ett lokalt perspektiv men även rörande mer övergripande strukturer. Själva slutsatsen och 

kanske det mer klara resultatet är att försök måste göras för att väva in olika material av denna typ 

som studerats här i olika tolkningar och diskussioner, där olika mindre lokaler kan belysa större 

områden och skeenden.  
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9. Summary 

Two areas with different agrarian tradition have been recognized in the landscape of Uppland, 

northeastern Middle Sweden. The traditions are seen as a clearance cairn-area in the northeastern 

parts of Uppland, Roslagen, and a low stone-area in the southern parts of Uppland, the northern 

parts of Lake Mälaren. The agrarian remains consists of clearance cairns and low stone walls but in 

relation to these agrarian remains has settlement remains been handle as a part of the context. The 

settlement remains are represented of house terraces that are the house-foundations build out of 

stone. The common component of these three remains is stone. Stone is the basis for these three 

remains and shows how stone is handled in different sites and areas.  

The aim for the study is to get a better understanding for clearance cairns and low stone walls in 

relation to house terraces and their wider connection to society and tradition in Uppland. Three 

sites, where these different structures have been able to be recognized, have been compared to each 

other. Two of the sites are located in the clearance cairn-area; Nodsta in Frötuna and Källberga skog 

in Alunda. One sites is located in the low stone wall-area; Arninge in Täby. The three sites show 

both differences and similarities, and the combinations of these two are the basis of the wider 

interpretation. For the interpretation of the sites, has concepts of “middle ground” (White 1991) and 

“Landesque capital” (Widgren 2007) been used.  

When studying clearance cairns in Uppland there has been a tendency of focusing on the southern 

parts of Sweden (Widgren 1997) but, these remains are wider spread. Low stone walls are 

connected to certain areas in Sweden and often are house terraces connected to these areas 

(Ericsson & Strucke 2008, Hamilton 2009). House terraces do though sometimes appear in other 

places, in different parts of Sweden.  

Nodsta consists of two groups of house terraces where one is smaller and one is larger, but also 

clearance cairns and different types of low stone walls are present. Källberga skog consists of one 

group of house terraces but also two solitary house terraces. Also clearance cairns are present but 

not the usual form of low stone walls, though a possible different kind of form of these has been 

identified. Arninge (Hamilton 2001, 2007a) is, unlike the other two, situated in a “classical” low 

stone-area. Arninge consists of a group of buildings where one has a clear house terrace. Otherwise 

there are low stone walls and some appearance of clearance cairns. 

Both Nodsta and Källberga skog are situated in the outer parts of what can be described as the 

settlement-area but do in some way differ from each other. Though compared to the settlement in 

Arninge, Nodsta and Källberga skog stands out by being seemingly larger and more organized. The 

house terraces are linking these places together, though they differ in appearance, the agrarian 
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remains do both differ and have similarities between the three sites. In Arninge and Nodsta low 

stone walls are to be found, in Källberga skog other forms are to be found but that can be translated 

into a will of demarcation. In Arninge and Nodsta low earth walls with stone are also to be found as 

another level of demarcation. Clearance cairns are present in all three sites but most apparent in 

Nodsta and Källberga skog, as expected. Through the study, and partly through Landesque Capital, 

a dating to the middle Iron Age has been possible to recognize for the three sites.  

The three places can be seen I relation to each other. Nodsta and Källberga skog can be seen 

through middle ground where they can be explained through misunderstanding, resistance or a way 

to make different traditions to come together. All of this is resulting in something new, where 

Nodsta and Källberga skog have to be seen in the light of this and from their own conditions and 

also in relation to sites like Arninge.    
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