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Fig. 33. Fornborg vid Långsjön i Hölö socken. 
(Fig. 34, nr 20.) 

Om Södermanlands fornborgar. 

Av 

E. M. H E R M E L I N . 

ornborgarna i Södermanland hava ej i nämnvärd grad 
varit föremål för ingående studier från forskares 
sida. Upplands och Östergötlands äro långt bättre 
kända. De förra, ej minst genom Gunnar Gihls anti-

kvariskt-topografiska beskrivning, införd i Upplands Fornminnes
förenings tidskrift b. XXXIII; de senare, bland andra genom B. 
Schnittgers undersökningar och grävningsresultat 1907—1909. 
framlagda uti Östergötlands Fornminnesförenings meddelanden. 

Som forskningsresultat av undersökningarna inom dessa båda 
områden har framgått, att östgötaborgarna, av vilka Schnittger 
känner 50 st., kunna dateras till tiden omkr. 400—500 eft. Kr. 
födelse. Deras förläggning inom landskapet skulle vittna om en 
enhetlig ledning och plan i försvarssyfte. De förmenas vara an
lagda som skydd mot fientliga anfall både från norr och söder. 
Slättbygdens borgar hava i en del fall haft bebyggelse inom mu
rarna under längre eller kortare tidsskede, skogsbygdens däremot 
äro i stort sett i avsaknad av kulturlager, som häntyda på sådan bo
sättning. Upplandsborgarna — Gihl upptager 64 st. — hava visat 
sig tillhöra en långt senare tid — 900—1000-talen. Någon enhet
lighet vid deras förläggande, som tyder pä gemensamma försvars-
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åtgärder, omfattande landskapet i dess helhet eller större delar 
av detsamma, kan näppeligen spåras. Det har ansetts troligt, att 
dessa borgar utgjort reträttplatser vid fientliga anfall under vi
kingatiden. 

Södermanland, med sitt läge mellan dessa båda provinser, bör 
förklarligt nog kunna giva en hel del ytterligare material för be
lysande av fornborgarnas historia. Landskapet inrymmer större 
antal dylika fornminnen än något annat inom landet. Endast den 
del, som omfattar Södermanlands län kan uppvisa omkring 100 
borganläggningar. Med ledning dels av Sveriges geologiska under
söknings kartor, dels av uppgifter, inhämtade från intresserade 
personer länet runt, som känna sin hembygds fornminnen, hava 
jämnt 100 st. kunnat antecknas och inläggas på karta (fig. 34). 
Därmed är visserligen ej sagt, att alla, som verkligen finnas, bli 
vit medtagna, ej heller är det uteslutet att en del fä avskrivas 
såsom varande naturbildningar, tomtningar e. d. Sammanförda, så 
att de kunna överskådas pä länets karta, frapperas man av huru 
ojämnt de äro fördelade. Länets norra del, som berör Mälaren 
och dess tillflöden, äger omkr. ett trettiotal. Tätast ligga de vid 
de större sjöarna i de mellersta och östra delarna, där Långhal
sen—Båvens sjösystem inrymmer c:a 1/3 av samtliga borgar. 1 
göder och sydväst däremot, från Oxelösund och hela den 10 mil 
långa sträckan mot Ösfgötagränsen, är ett 20 km. brett bälte, som 
endast har tvenne borgar, den ena i Björkviks socken, den andra 
i V. Vingåker. Liknande är förhållandet mot Närkesgränsen i 
väster, där det bördiga Oppunda härads västra del ägor endast en 
borg — i Julita socken. Norr om Hjälmaren mot Västmanland 
börja de äter förekomma, i större antal ju mera man närmar sig 
Mälardalen. Denna brist på ifrågavarande försvnrsanordningar i 
söder och väster, där landskapet huvudsakligen begränsas av 
större sammanhängande skogsmarker, tyder på att befolkningen i 
de trakterna ej varit utsatt för sådana anfall eller pltmdringståg 
som grannarna i norr eller i länets centrala delar. Några lång
variga fram- och återgående fientliga operationer, under tiden som 
nu är ifråga, över skogarna mot Östergötland och Närke kan för
visso ej utläsas av där befintliga borgar. Den täta förläggningen 
av ett femton tal borgar i ett bälte i ost-västlig riktning pä CM 
20 km. avstånd från kustlinjen i sydost, berörande huvudsakligen 
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Rönö härads södra del, kan däremot möjligen uppfattas som en 
planlagd spärr mot anfall söderifrån. En eventuell fiendes opera
tionsbas skulle i så fall vara förlagd till kustområdet öster och 
nordost om Nyköpingstrakten. Från denna sydligaste grupp av 
borgar fördela de sig inåt landet, anslutande sig till vattendragen 
— Långhalsen, Lidsjön, Hallbosjön, Båven och i samband med 
dem stående mindre sjöar ända upp till Mälaren i Mariefredstrak
ten. Rönö och Daga härader hava att uppvisa den tätaste förlägg
ningen; enbart Gryts socken äger ej mindre än 7 borgar. 

Det torde vara för tidigt att draga några mera vittgående slut
satser av materialet, så ofullständigt som det ännu föreligger. 
Dock tyder borgarnas förläggning på att bygderna, som ligga in
till de inre vattenvägarna och Mälaren, varit utsatta för anfall 
och oroligheter i långt större utsträckning än de som lågo mera 
avsides från dåvarande kommunikationsleder. Huruvida förveck
lingarna gällt en gemensam yttre fiende, eller det varit grann
sämjan bygderna emellan som brustit och givit upphov till stri
digheter, torde vara svårare att avgöra. 

I Fornvännen 1925, s. 215, lämnades en kortfattad notis rörande 
pågående utgrävning av kulturlagret i Baldersborg — en forn
borg i Hälla socken, Jönåkers härad av Södermanlands län (nr 2 
å kartan, fig. 34). Då undersökningen slutförts under sommaren 
1927, framlägges nu resultatet i sin helhet och därmed ett an
språkslöst bidrag till belysande av dessa Sörmlandsborgars hi
storia. 

Det befästa berget (av äldre personer kallat tjurberget) höjer 
sig lodrätt i väster och söder 10 k 12 m. över nedom liggande 
mark (fig. 35). Norra och östra sidorna äro lättare tillgängliga 
men skyddas av en c:a 100 m. lång, kraftig mur av grov sten. 
På den svagaste punkten är anbragt ytterligare ett utanverk av 
större stenar. Kulturlagret ligger i en klyfta mellan två starkt 
sluttande bergpartier i borgens sydöstra del. Det var c:a 12 m. 
långt, 4 m. brett och hade en mäktighet av 1,5 m. i den del, som låg 
intill murväggen. Någon regelbunden lagerföljd med skikt av 
likartad struktur kunde svårligen fastställas. Det översta jord
lagret, som uppstått av förmultnade växtdelar och det sönderdel-
ningsarbete, som de rikligt förekommande jordmaskarna åstad
kommit, var ett typiskt humusrikt matjordslager i saknad av fynd. 
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Fig. 35. Plan över Baldcrsborg i Hälla socken. 
(Fig. 34, nr 2.) 

Därunder, ända ned till bergbotten, förekom växelvis hårt packad, 
askblandad mylla av grå eller rödaktig färg, ljusare lätt stoft och 
mörkare linjer, fläckvis med riklig inblandning av träkol. Större 
och mindre stenar, en del som varit utsatta för eld — härdar —, 
förekommo rätt så mycket. 

Denna c:a 60 kbm. mäktiga jordmassa genomgicks medelst såll
ning, varvid framkom: obrända ben av c:a 25 liters rymd, c:a 200 
lerkärlsbitar, 15 delar av genomborrade lertrissor, ett par andra 
föremål av bränd lera, 6 föremål av järn, 4 st. knackstenar, diverse 
slaggstycken, en hartsbit och en myckenhet kolbitar. 

Ungefär hälften av benmaterialet bar kunnat fastställas, ett 
arbete som utförts av docenten Elias Dahr. Av den lämnade redo-
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görelsen framgår, att häst av en relativt småvuxen ras finnes re
presenterad; benen av svin tyckas hava tillhört djur med ganska 
höga och smala extremiteter och med föga framträdande domesti-
kationskaraktär, resterna av får tyda på medelstora eller stora 
djur. Talrikast förekomma ben av nötboskap, de hava varit små-
vuxnal och finlemmade och varit försedda med horn. Uti det ej 
bestämbara materialet fanns ej något som kunde misstänkas till
höra annan djurart än de nu nämnda. Ett bakben av får bar märke 

Fig. 36. Rekonstruerat lerkärl från Baldersborg. '/«. 

av hund- eller rävtänder. Då endast detta ben uppvisar spår av 
rovdjurständer, kan man med ganska stor säkerhet draga den slut
satsen, att bebyggarna ej hade hund. Frånvaron av ben, tillhöran
de vilda djur, älg eller annat slag, häntyder på samma sak; jägare 
eller fiskare hava ej uppehållit sig inom murarna. De grövre 
märgbenen voro i regel kluvna, märken efter ett 3 ä 4 cm. brett 
eggverktyg kunde spåras i en del fall. 

Lerkärlsbitarna voro fördelade uti hela kulturlagret, såväl mera 
ytligt som nere mot botten. De hava tillhört ett flertal kärl av 
olika storlek och former. De största kärlen (fig. 36) hava en 
bottendiameter av 17—20 cm., en böjd av c:a 20 cm. och en tjock
lek på godset av 8—15 mm. De äro hårt brända och gjorda av god 
slammad lera med inblandade, finkrossade korn av kvarts och av
putsade både in- och utvändigt med en trästicka, vars ådror salt 
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märken i godset, liknande svaga refflor av en smörspade. På ett 
av kärlen går denna reffling pä insidan i vågrät som lodrät 
riktning. De hava tämligen raka sidor med inböjd mynning och 
ha antagligen använts som kokkärl att döma av sotrester som 
förekomma. Mynningsbitar äro sällsynta, bottnarna äro bäst be
varade, tydligen hava do varit hårt kantstötta och defekta innan 
de hamnade i avskrädeshögen. Fragmenten av de smärre kärlen 
framvisa samma hårda och goda material, men de låta ej samman
sätta sig, så att man får någon bestämd uppfattning om formerna, 
dock med ett undantag — ett litet lågt fat, ej överstigande 4 cm. 
höjd. Även förekommer en mindre bit med två små hål, tillhöran
de en silbotten. 

\ ~ ^ _ 

Fig. 37. Viivtyngdcr (?) från Baldorsborg. %. 

De genomborrade plattrunda trissorna av bränd lera (fig. 37) 
förete en del skiljaktigheter, dels uti storleken, som varierar mel
lan 5—7 cm. diam. och 3—4 cm. tjocklek, dels ock uti mitthålets 
olika grovlek 4—18 mm. De största förefalla för grova och tunga 
till sländtrissor och de mindre hava för litet hål för en sådan an
vändning. Som vävtyngder lämpa de sig däremot bra. Ett före
mål av samma material, dock endast fragmentariskt och närmast 
påminnande om ett avslaget hörn av en tegelsten, har möjligen haft 
samma uppgift (fig. 37, vänster). Vävtyngder av en fyrkantig form 
äro nämligen kända från Boberget i Östergötland. 

Av järnföremålen (fig. 38) tilldrager sig holkyxan största in
tresset. Den anträffades endast 30 cm. under ytan och härrör sä
lunda från en sen tid för kiilturlagrets tillkomst. Den är starkt 
förrostad och har hårt sliten eggdel, som i nuvarande skick verkar 
något skålformig. Denna yxa har tillverkats av ett utsmitt järn
stycke, som vikts dubbelt. Den halvdel, som bildat eggdelen har 
vällts ihop, varemot skarven å holkdelen har lämnats öppen. Yxan 
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är 11 cm. lång, har 4 cm. bred egg och 2,5 cm. holkdiameter, inre. 
mått. En liknande yxa, fastän av större mått, är förut funnen i 
Jönåkers härad. 

En remsölja av halvrund form, som torde tillhört dräkten, är 
ock värdefull för tidsbestämningen. Av de fyra övriga järnföre-
målen kan möjligen ett betecknas som pryl, ett som isbrodd med 
lång uppståndare — den andra är avbruten, samt tvenne möjligen 
som tornar till söljor e. d. 

Fig. 38. Järnföremål från Baldorsborg. 'A. 

Två av de rundslitna, handstora stenarna (fig. 39) hava an
tagligen varit använda vid krossning och förmalning av säden. 
En framvisar facetterade slitytor och smärre rostfläckar, vilket 
kan häntyda på att den begagnats som hammare vid järnsmide. 
För utrönande härav har den undersökts av sakkunnig metallurg. 
Då själva stenen emellertid innehåller små insprängda korn av 
magnetisk järnmalm, kan rostfläckar uppstå på ytan utan att den 
varit i beröring med annat järn, vadan ett bestämt uttalande i 
denna detalj oj kan göras. Slitytorna kunna ock förklaras såsom 
uppkomna vid pulvrisering av den kvarts, som använts vid ler
kärlstillverkningen. Den fjärde stenen är sönderbränd och för
vittrad. 
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Det stycke harts, som påträffades, är sådant som under äldre 
järnåldern användes vid tätning av träkärl; det avger en välluk
tande doft vid förbränning. 

Kolbitarna härrörde från både barr- och lövträ, även bitar av 
tumstjocka förkolnade hasselkäppar voro talrika, kvartsstycken 
och ett lätt poröst slagg, rostfärgat vid sönderbrytning, före
kom ock. 

Då man kunnat förvänta, att lämningar av bostäder skulle på
träffas ovanför kulturlagret intill borgmuren, eller vid sidan av 
bergklyftan, gjordes där flera grävningar, men med negativt re
sultat. Däremot fanns flata, valda stenar, som varit utsatta för 
eld, jämte kolstycken uti själva avfallslagret. Det föreföll som 
om bosättning, åtminstone under något tidsskede, ägt rum pä 
själva kulturlagret. Kojorna måtte ha varit av synnerligen pri
mitiv beskaffenhet, antagligen uppförda för mera tillfälligt bruk 
och kanske ej heller lämpade för den kallare årstiden. 

Av de gjorda fynden och förhållandena i övrigt tycks framgå 
att Baldersborg utgjort tillflyktsort för en del av bygdens folk 
under ett längre tidsskede, dock med ganska avsevärda mellan
rum. De som sökt skydd inom murarna hava haft tillgång på 
jordbruksprodukter och boskap av flera slag. De hava ej idkat 
jakt eller fiske under vistelsen där. Inventariet, som kvarläm-
nats, tyder mera på kvinnlig (t. ex. vävtyngderna) än manlig 
bosättning. Av en krigares utrustning fanns intet. Holkyxan, 
den halvrunda söljan och möjligen även lerkärlsmaterialet date
rar bosättningen och borganläggningen till senromorsk järnålder 
eller tidig folkvandringstid — 300 å 400-talet eft. Kr. f. över
ensstämmelsen mellan fynden i denna borg och i Östgötaborgarna 
är påtaglig. 

Fig. 39. Malstcnar från 
Baldersborg. •/,,. 

7 — Fornvännen 1929. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

E. M. H e r m e l i n : t)ber dio Bauornburgcn Södermanlands. 

Das Län Södermanland besitzt mindestens gegen hundert Bauernburgen, 
die hauptsächlich längs den Wasscrläufen im mitllorcn und östlichen Teil 
des Läns sowio längs dem See Mälaren im Norden angelegt sind (Fig. 34). 

Diese Verschanzungen öder Zufluchtsstätten fiir die ländliche Bevölkerung 
sind auf schworzugiinglichen, steil abfallenden Felsen (Fig. 33) errichtet 
worden. Schwächere Punkte sind durch Mauern aus dicken Steinen, bis
weilen auch durch Erdwälle befestigt worden. Die Lage der Burgen gibt 
an, dass die Gebiete neben den Wasserwegen feindlichen Angrilfen und 
Plundorungsziigen in grösserer Ausdehnung ausgesetzt gewesen sind als 
Gegenden, die mehr abseits von diesen Verkehrswegen lagen. Ob es sich 
clarum gehandelt hat, sich gegen einen gemeinsamen äusseren Feind zu 
schiitzon, und ob die Verlegnng der Burgen nach einem einheitlichen Plan 
mit Riicksicht darauf geschehen ist, öder ob Zwistigkeiten zwischen Nach-
bargebieten diese Anlagen erzwnngen haben, steht dahin. 

Mehr daucrnde Niedcrlassung innerhalb der Mauern, die Spuren in Form 
von Kulturlagern hinterlassen hat, ist bisweilen vorgekommen. Das ist der 
Fall bei einer Bauernburg im Kirchspiel Hälla, der sogenannten Balders
borg (Fig. 35), wo ein etwa 60 cm. mächtiges Abfallager einer Unter
suchung unterzogen worden ist. 

Die gemachten Funde bestehen aus Knochen, die Pferden, gehörntem 
Rindvieh, Schweinen und Schafen angehört haben; Knochen von wilden 
Tieren fchlen gänzlich. Scherben von grösseren und kleineren Tongefäs-
sen kommen einigo Hunderte vor (Fig. 36), ebenso ein durchstochenes 
Stuck eines Siebbodens. Fragmente von Webgewichlen, flachrunde durch-
borto Wirtel aus gebranntem Ton in einer Anzahl von etwa 15, wurden an
getroffen (Fig. 37). Von Eisen wurden einige kleinere Gegenstände (Fig. 
38) gefunden, von donen eino wohlorhaltene Diillenaxt und eine halbrunde 
Riomonschnalle Anhalt fiir die Datierung gewähren. Ausserdem wurden vier 
rundabgeriebenc Pochstoine (Fig. 39) angetroffen, die zum Mahlen des Ge-
treidos, möglicherweiso auch zum Zerkleinern dos Quarzos, der einen Be-
siandteil des Tongefässmaterials bildete, benutzt wurden. 

Aus der Untersuchung geht hervor, dass die Baldorsburg zu wiederholten 
Målen bewohnt gewesen ist, jedoch mit ziemlich bcträchtlichon Zwischen-
zeiten und vermutlich nur während der wärmeren Jahreszeit. Die Fundo 
deutcn mohr auf dio Anwesenheit von Frauen als von Männern. Als Zeit 
fiir dio Entstehung des Kulturlagcrs känn die spätrömische Eisenzeit odcr 
die Friihzeit der Völkerwanderungen — das 4. bis 5. Jahrhundert n. Chr. — 
angesetzt werden. 


