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ABSTRACT

This work, which deals with ceremonial enclosures, prehistoric hillforts and fortified farms, has shown that enclosure sites make up 
particularly important archaeological source material. My research has been able to show that behind an apparently simple term a 
series of different categories hide. Prehistoric hillforts and bank enclosure sites and different ceremonial enclosures, in which the concentric 
enclosures of Odensala type are typical, include a type of ancient monument which has been completely disregarded by earlier re
search. This is also true of the hilltop settlements which were present in Uppland from the Bronze Age up to the centuries around the 
birth of Christ. The enclosure sites are not identical but must be understood in terms of discontinuity with some aspects of their 
functions being illustrated over long spans of time. They seem to have been of a mainly symbolic/ideological character and in some 
extent and in only a few cases in more practical and functional terms. The reasons for their development should mainly be sought in 
political geography which in one region (Uppland) may have been represented by a number of inter-relating but independent socio
political groups. Thus, the study of enclosure sites is one way of identifying a social structure and its changes over a long-term perspective.

These investigations have covered sites where the only visible structures were made up of one or more ramparts or banks. Some
times, the internal features could be defined. In other cases the lack of stratigraphy was evident. It has been shown that they were in 
use during only limited periods. The category of hillforts alone has been shown to have stratigraphy. The conditions for this interpre
tation has been dependent on the constitution of the source material.There has, however, to be one reservation: the interpretation of the 
bank enclosures.
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"Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande, inte under om
ständigheter som de själva valt utan under omständigheter, som är omedelbart för handen givna 
och redan existerande".

Karl Marx: Louis Bonapartes 18:e Brumaire

"Om vi tänker efter, inser vi att när vi ställer oss frågan vad varje människa är, menar vi vad 
människan kan bli, om alltså människan kan bli herre över sitt eget öde, om hon kan 'göra' sig, 
skapa sig ett liv"

Antonio Gramsci: Fängelseanteckningarna
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1

SYFTE, METOD OCH AVGRÄNSNINGAR

1.1 Inledning
Min utgångspunkt för denna avhandling är, att det enda 
gemensamma för den fornlämningskategori som i dag
ligt tal benämns ”fornborg” är att de är hägnade anlägg
ningar. Det innebär att på ett av människor definierat 
område, anläggs en form av fysisk lämning, en konstruk
tion som därmed kommer att avgränsa området innan
för från det som är utanför. Ett specifikt rum innesluts 
därmed av en eller flera orsaker. Handlingen att hägna 
in ett specifikt område med en eller flera vallar är dock 
ej liktydigt med att området befästs.

Hägnaden har haft olika utföranden, och byggts i olika 
material, men huvudsakligen av sten, sand, jord och trä 
eller en kombination av dessa. Bland dessa hägnads- 
anläggningar kan tre topografiska grupper urskiljas: an
läggningar på berg, lågland och sjö/myrar. En del av 
dessa anläggningar kan sägas uppfylla kriterierna för en 
befäst anläggning. Med ”fornborgar” avser jag därför en
dast befästa anläggningar på berg/höjder. De befästa an
läggningarna på lågland benämns ”ringborgar”. Ett stort 
problem, kanske framför allt mentalt, utgörs av det 
traditionsbundna och av åsikter nedtyngda ordet ”forn
borg”. Mycket talar för att det helt skulle avskaffas. Jag 
har dock valt att behålla det av olika skäl, "fornborg” 
betyder ju ”gammal befästning”, men jag använder den 
betydligt snävare än vad som görs inom RAA:s forn
minnesregister.

Kronologiskt har "fornborgar” huvudsakligen förknip
pats med folkvandringstid även om det i andra samman
hang talats om en förekomst under alla förhistoriska 
perioder samt medeltid. Dessa mycket vida ramar tror 
jag saknar grund och slutsatsen bygger på felaktiga pre
misser som exempelvis "fornborgsliknande” medeltida 
vallanläggningar. Utifrån mina egna och andra forskares 
resultat kan de kronologiska ramarna (idag) sättas från 
bronsålder och in i yngre järnålder. Bortsett från ett fåtal 
exempel är avsaknaden av (kända) vikingatida befästningar 
anmärkningsvärd. Neolitiska hägnader utgör en egen 
kategori. En koppling mellan dessa och de yngre från 
bronsålder och framåt låter sig för närvarande inte göras 
mer än rent teoretiskt.

1.2 Några teoretiska utgångspunkter
Centralt för den arkeologiska forskningen, vilket även 
utgör ämnets stora attraktion, är den klart uttalade kopp

lingen mellan teori och praktik. Mats P Malmer har i 
flera sammanhang påtalat ämnets egen styrka gentemot 
andra discipliner i det att det arkeologiska materialet är 
stumt och mänskligt. I motsatts ställs naturvetenskaperna 
vars material är stumt och icke-mänskligt och andra hu
manistiska vetenskaper med ett verbalt och mänskligt 
material (Malmer 1993, s 146). Detta menar Malmer 
betyder att det inom arkeologin är en klarare distink
tion mellan observerbar data och den verklighet om vilken 
vi vill erhålla kunskap.

Denna möjlighet förnekas av den postprocessuella 
strömningen även om dess främste företrädare, I Hodder 
idag tycks ha övergivit denna extrema hållning. Bland 
svenska företrädare kan denna uppfattning fortfarande 
observeras (t ex Burström 1993, 1994). Istället hävdar 
man att dagens arkeologiska forskning är en historia kring 
vår egen tid (jfr Bintliff 1993). Förvisso är kunskap en 
social produkt. Och förvisso är forskarens attityd, fråge
ställningar m m präglat av och beroende av sin omgiv
ning och därvidlag en nutidsprodukt. Men en total rela
tivism och förnekande av kunskapsproduktion kring för
historien måste avvisas. Därvidlag kan postprocess- 
ualismen jämföras med den idealistiska filosofiska 
strömningen som räddar sig ur sina egna motsägelser 
genom att reducera iakttagelsens innehåll till en ren 
subjektiv företeelse - en egenskap hos betraktaren (Ljung
dahl 1967, s 68, jfr t ex Burström 1993).

M P Malmer menar att med ”en teoretisk realism”, 
skulle både positivism och relativism kunna undvikas 
bl a genom att den teoretiska realismen framhåller teorins 
ontologiska betydelse (Malmer 1993, s 147-148). För 
Malmer genomförs en vetenskaplig kunskapsuppbyggnad 
genom en oändlig serie av observationer utav mer eller 
mindre sannolika slutsatser (Malmer 1993, s 147) och 
Malmers inställning till kunskapsproduktion kring förhis
torien är snarlik flera forskare influerade av K Marx teo
rier. Nämnas kan förutom G Childe även R H McGuire 
(1992) och M Rowlands (1984). Ett dialektiskt förhåll
ningssätt inom arkeologin innebär att varken ett rent 
spekulativ, empiriskt eller rent objektivt eller subjektivt 
sätt är att föredraga (McGuire 1992, s 106-114) och 
Rowlands menar att motsatserna objektivitet och sub
jektivitet måste förenas inom arkeologin i ett gemensamt 
forskningsfält (Rowlands 1984, s 108ff, 113).

Denna strävan är dock synnerligen komplicerad och 
svårgenomförd. Ämnet har försvagats påtagligt när den 
ena sidan dominerar och ideologiskt upphöjts till ”det enda 
rätta”. Detta har under slutet av 1980- och böijan av 1990-
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talet kännetecknat den postprocessuella strömningen 
inom arkeologin som tenderar till att enbart framhålla 
teorin på bekostnad av praktiken, att enbart ställa frå
gor men aldrig presentera alternativ (dvs teori och prak
tik). Denna inriktning får som konsekvens att forskningen 
tenderar att reduceras till en samling av spekulationer 
(jfr McGuire 1992, Bintliff 1993).

I diskussionen kring materiell kultur kan man beakta 
ett par synpunkter av Gordon Childe. Det första rör 
verktyg dvs en del av produktivkraftema. Dessa återspeglar 
de sociala och ekonomiska förhållanden under vilka de 
skapats. Den andra gäller Childes påpekande att föremål, 
artefakter måste behandlas som konkreta uttryck och 
materialisering utav mänsklig tanke och idéer - kunskap. 
Dessa komplexa påståenden där materiell kultur ses som 
teknologi, som en social produkt och som bärare av mening 
och kunskap, är samtidigt ett uttryck för våra möjlighe
ter till kunskap om förfluten tid (jfr McGuire 1992, s 
102).

Hur uppfattas människans förhållande till omgiv
ningen, till andra grupper, strukturer? Strukturalismen 
tenderar att se samhällena, mänskliga relationer, grup
per osv som frusna, beroende delar, strukturer där män
niskan alltid är underordnad dessa. I motsatts till exem
pelvis positivismen som betonar individens underord
nande under strukturerna, tenderar postprocessualistema 
att överbetona individens roll, individens frihet och obe
gränsade roll gentemot strukturer och olika sociala grup
peringar. Detta är en syn som för övrigt har mycket ge
mensamt med nyliberalismen och dess ekonomiska teo
rier (jfr Bintliff 1993, s 45ff) och är ett exempel på en 
av postprocessualismens egna motsägelser. Men dessa 
strukturer existerar aldrig oberoende av människors ex
istens och människors inbördes relationer och det är detta 
som konstituerar ett samhälles olika "strukturer”.

Materiell kultur och dess innebörd diskuteras flitigt 
inom arkeologin. Jag uppfattar det som att materiell kultur 
kan sägas förena de sociala relationerna vilka utgör be
tingelserna för dess existens. Det är både en produkt av 
dessa relationer och en del av strukturen som utgör de 
sociala relationerna. Härigenom är de märkta av dessa och 
återspeglar dem i vissa avseenden. Då det utgör en del 
av de sociala relationerna påverkar den människans hand
lingar och kan därmed användas som ett redskap för att 
påverka andra människor och samhällsförhållanden. 
Materiell kultur både möjliggör och begränsar handlingar. 
Detta är dock ingen deterministisk syn utan en inställ
ning som hävdar människans centrala roll i samhälls
förändringarna, att det är människan som skapar sin egen 
historia och därmed är fullt kapabel att förstå och för
ändra tillvaron, men alltid under omständigheter som är 
för handen givna.

Teorier kring social utveckling och övergången från 
egalitära till ickeegalitära samhällen kan inte enbart re
duceras till medeltid eller industrikapitalism. I flera sam
manhang har man därför påvisat möjligheten av att an
vända Marxs teorier på förkapitalistiska och mindre

komplexa samhällen (Bloch 1983, Spriggs ed, 1984 och 
däri införda arbeten, T B Larsson 1986, Bender 1989, 
McGuire 1993).

1.3 ”Fornborgs”-forskningen
Denna har lidit en skriande brist på teoribildning och 
därav uppbyggd hypotesformulering. Johan Engströms 
arbete omTorsburgen på Gotland har hittills utgjort den 
enda avhandlingen i ämnet (Engström 1984). Betydande 
fältmaterial från Oscar Almgren och Bror Schnittgers 
undersökningar av flera anläggningar (bl a s k boplats
borgar) i Östergötland från början av 1900-talet ligger 
fortfarande obearbetat (Schnittgers fältritningar finns till
gängliga sedan en tid tillbaka (jfr Lamm 1994). Detsamma 
gäller Eketorps-undersökningen.

Kombinationen av avsaknad eller bristfällig teoridebatt 
liksom empiri har format de nyttjande begreppen och 
definitionerna. Dessa karaktäriseras av impressionistiska 
bedömningar och tyckanden och utgör exempel på ett 
veritabelt arkeologiskt lapptäcke (jfr Olausson 1982). De 
tolkningar man gjort har istället framsprungit ur allmänt 
hållna tolkningar av ett förhistoriskt, kulturhistoriskt 
förlopp.

Uppfattningen att det enbart rört sig om befästningar 
grundlädes på ett mycket tidigt stadium. En rad fakto
rer, bl a uppfattningen om anläggningarnas ”enkla” utfö
rande och deras lokalisering till vad som sågs som utmark 
bidrog starkt till att de uppfattades som temporärt nytt
jade ”tillflyktplatser”. De kom därför även på ett tidigt 
stadium att intimt sammanlänkas med sin närmiljö, till 
"bygden” och betraktats som en organisk del avjämålders- 
samhället. En logisk följd blev att dessa befästningar (nå
gonting annat var otänkbart) var uppförda pga externa 
fientliga operationer. Att de framsprungit ur interna 
motsättningar och därmed kunnat spela en viktig roll i 
lokala, regionala samhällsförändringar var en otänkbar 
tanke.

Denna uppfattning hade säkerligen ett flertal orsaker 
och grundlädes tidigt. En, kan ha haft sin grund i beho
vet av nationell enighet och sammanhållning som upp
stod efter Tsar-Rysslands erövring av Finland 1809. En 
hållning som därefter kom att prägla Götiscismen och 
den Geijerska historieskrivningen. Behovet blev knappast 
mindre i samband med stormaktskonfliktema och första 
världskrigets utbrott 1914. Med all sannolikhet härstam
mar tankarna om mer eller mindre regelrätta forsvars
linjer från denna tid, där ”fomborgama” och vårdkaseplatser 
var de mest framträdande lämningarna. En form av teo
retiskt ”fornborgssystem” som fortfarande förekommer 
inom delar av forskningen, men som kanske framförallt 
omfattas av en historieintresserad allmänhet.

Även om det sällan eller aldrig uttalats direkt i litte
raturen, framskymtar bakomliggande ideologiska och 
politiska orsaker (jfr FLIS nr 2, se kap 2 nedan). Om 
interna orsaker påtalas framför externa, skulle en poli-
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tisk kantring ske. Intresset skulle härigenom kunna fo
kuseras på interna motsättningar, både under förhisto
risk tid och nutid. Man skulle tala om ”motsättningar", 
"klasser” osv och därmed slå undan argumenten om na
tionell sammanhållning och gemensamma intressen. 
Därigenom kan man säga att det arkeologiska forskar
samhället avseende fornborgarna (och samhället i stort) 
hade en klar ideologisk/politisk uppfattning mer eller 
mindre medvetet. Man skulle kunna säga att det upp
stått en mytbildning inom arkeologin kring fornborgar, 
myter om anläggningarnas "enkelhet” och funktioner. My
terna har kunnat fortleva inte kanske så mycket tack vara 
ideologiska och politiska orsaker utan framför allt pga 
av det ringa intresse som visats från olika antikvariska 
inrättningar och myndigheter men även från universi
teten. Ett ringa intresse som blivit en tradition.

Alltsedan forskare som Ivar Schnells, Sten Anjous, 
Arthur Nordens och Mårten Stenbergers undersökningar 
på 1930-talet och framåt, har man på ett eller annat sätt 
påtalat fornborgsmaterialets heterogena karaktär ur flera 
aspekter. Det har rört sig kring datering, funktion, rumslig 
spridning m m. Denna uppfattning förs även fram av den 
modema fornborgsforskningen. Men i samma andetag 
man talat om dem som en heterogen massa envisas man 
att fortsätta att skriva att i Sverige finns det idag ca 1140 
"fornborgar”. Samtidigt måste det påpekas att Riksantik
varieämbetet sedan ett år tillbaka påbörjat en kategori
sering och nomenklatur som kan sägas vara ett försök att 
dra konsekvenser utifrån insikten rörande materialets 
heterogena karaktär (jfr FLIS nr 2 1993 samt kap 2 & 3 
nedan). Själv har jag sedan länge upplevt en stor frustra
tion kring detta dilemma och kring bristen på redskap 
för att frilägga den enorma kunskapspotential som lig
ger inkapslad i alla dessa anläggningar. Detta inte minst 
med tanke på min egen forskning.

1.3.1 Teorier om ett fornborgssystem
Oaktat den skriande bristen på konkreta undersökningar 
och empiri är frågan kring hägnadsanläggningarna; forn
borgar, vallanläggningar, gravhägnader - en nödvändig 
differentiering och strukturering av materialet, dess tids- 
ställning, funktioner och deras förhållande till bygden ett 
problem av teoretisk natur. Det teoretiska ”fornborgs
system” som präglat forskningen har aldrig framförts di
rekt eller programmatisk men kan sägas utgöra ett syn
tes äv Björn Ambrosianis och Åke Hyenstrands arbeten 
(Ambrosiani 1964, Hyenstrand 1974,1981,1984). Dessa 
bygger i sin tur i mycket på äldre forskare, framför allt 
Ivar Mårten Schnell, M Stenberger m fl (se kap 2). Sys
temet är dock knappast renodlat och rymmer flera 
motstridigheter. Det skulle kunna ses som en strävan 
efter att applicera generella förklaringsmodeller på hela 
det svenska fornborgsmaterialet. Centralt är den kro
nologiska fixering till järnåldern där "fornborgar” betraktas 
som en organisk del av järnålderssamhället. En av

motstridighetema yttrar sig därefter då materialets he
terogena karaktär avseende funktion och datering fram
hållas. Efter den kronologiska fixeringen delas därefter 
"fornborgarna" in i två funktionella huvudgrupper: 
aktivitetsborgar/boplatsborgar (anläggningar med kul
turlager) och tillflykts/farledsborgar (kulturlagertomma). 
Med detta som bakgrund har man därefter lanserat två 
system med avseende på deras utveckling och koppling 
till samhällsstrukturen i övrigt. Ett kännetecknas av en 
långsam utveckling från stam/klansamhälle med kollek
tivt till privat ägande och privat kontroll av produktions
medlen. Det andra av en period med snabba förändringar 
med en framväxande statsapparat med ambitioner till 
kontroll av territorier (Hyenstrand 1981, s 32).

Gentemot detta har ovan poängterats vikten av att 
bryta ned detta "fornborgssystem” och att dra konsekven
serna av den idag allmänt företrädda uppfattningen att 
"fornborgar” är en heterogen samling. En skiktning av 
materialet innebär att endast en del kan beskrivas som 
"befästning” och därmed benämnas "fornborg”. Den kro
nologiska fixeringen till järnålder (folkvandringstid) måste 
numera anses vara definitivt uppbruten och represente
rar en förlegad uppfattning. I stället för ett statiskt 
angreppssätt där utvecklingsförloppet är lineärt och frik
tionsfritt bör man istället lyfta ffarn ett oj ämnt utvecklings
förlopp vilket beskriver ett stort antal brott. Dvs att be
tona diskontinuitet före kontinuitet och olikheter i rö
relsen inom och mellan olika landskap, regioner (jfr Collis 
1981, 66ff).

Över ett längre tidsperspektiv vore det möjligt att 
studera inomregionala och intraregionala förskjutningar 
och lokala särarter inom hägnadsanläggningarna. En fo
kusering till lokala och regionala studier bör därför fram
hållas där tyngdpunkten läggs på lokala analyser av varje 
enskild hägnad och där resultaten därefter får utgöra grun
den för mer generella analyser och tolkningar. Detta är 
motsatsen till det bakvända förhållandet där hägnaderna 
behandlas i andra eller tredje hand och där deras kunskaps
potential reducerats till att vara ett "bakgrundsbrus” i 
förhållande till bebyggelsen i övrigt.

1.3.2 En alternativ syn

I avhandlingen har jag strävat efter att dra konsekvenser 
utav denna insikt men att göra en strikt och logisk defi
nition av en "befäst hägnadsanläggning” låter sig dock ej 
göras, inte minst med tanke på forskningens nuvarande 
nivå. Definitionen blir med nödvändighet operationell 
och måste fungera som ett teoretiskt redskap som hela 
tiden förändras i takt med utvecklingen av en teoretisk 
och metodisk diskussion som söker förena teori och prak
tik i ett dialektiskt samspel.

Men detta förhållningssätt, att allt som oftast disku
tera kring termer av "befäst” och "icke befäst” kan upp
fattas som ett negativt angreppssätt på källmaterialet. 
Kanske i synnerhet då hägnader på berg s k fornborgar,
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alltid varit synonymt med någon form av befästning. 
Denna utgångspunkt är dock svår att komma ifrån. His
toriens och traditionens bördor ligger tunga och bristen 
på adekvata begrepp är påtaglig. Samtidigt har det för 
mig gällt att försöka värdera denna forskningsinriktning, 
inte minst för att se var jag själv står. Det har dock fram
stått som väsentligt att som en sida av studierna att kon
kretisera ett antal olika hägnadstyper och vilken roll dessa 
kan ha haft, vilken typ av samhälle som har frambringat 
alla dessa olika hägnader. I förlängning har även frågan 
uppstått om på vilket sätt de har förändrat samhällsstruk
turen.

De olika typer av materiella lämningar som hägnads- 
anläggningarna utgör, har tillkommit under en längre 
tidsperiod, från mitten av bronsålder och in i vikingatid. 
Kontexten, de omständigheter, sociala politiska och eko
nomiska förhållanden under vilka dessa anläggningar till
kommit i (och av) har uppenbarligen förändrats och skiftat 
betydligt. Om vi inskränker oss till den militära aspek
ten så har krigsteknik, handvapen, byggnader m m för
ändrats väsentligt. Inte minst själva karaktären av kon
flikter och strid. De förändrade förutsättningarna är både 
materiella och ideologiska till sin karaktär.

En hypotes i avhandlingen är att det föreligger en 
identitet, en klar relation mellan funktion och form. Detta 
är knappast något okomplicerat eller oantastligt förhåll
ningssätt. Ty det kan tyckas tillräckligt att påpeka att 
hägnader och befästa anläggningar i många fall kan ha 
fyllt en rad funktioner; ”Human structures tend to assume 
general rather than specific suitability for functions - hence 
many buildings are multi-purpose and cope with a a wide 
värity of activities” (Chapman 1988, s 23-24). Men sam
tidigt gäller det ju att sätta in varje hägnadsanläggning i 
ett samhälleligt kontext i ett historiskt perspektiv.

Samhällsförändringar bör alltså även avspeglas (till en 
viss del) funktionsmässigt och formmässigt i hägnads- 
anläggningarnas skiftande morfologi samt skiftande kom
bination med andra materiella lämningar sett i ett längre 
tidsperspektiv. Varför saknas det nästan helt hägnader, 
fornborgar eller gravhägnader inom stora delar av västra 
Uppland? Varför uppträder den största ansamlingen i de 
centrala och östra delarna av landskapet? Går det att 
urskilja särdrag, typiska för fornborgar från yngre brons
ålder? Är de inbördes likheterna mellan flera av grav- 
hägnaderna i Uppland ett uttryck för en övergripande 
gemensam arkitektonisk idé inom bronsålderssamfundet? 
Vad kännetecknar vallanläggningarna från förromersk 
järnålder?

Det som konstituerar en fornborg i betydelsen ”be
fäst inhägnad” är vallen/arna. Frågan inställer sig då hur 
murens effektivitet kan mätas. Försök härpå har gjorts 
bl a i en relativ volymberäkning av vallarnas stenmängd. 
En sammanvägning måste dock göras mellan uträknad 
vallstyrka och de topografiska förhållandena. Bedömning
arna och tolkningarna är självfallet subjektiva och måste 
göra på varje enskild anläggning för att därefter gå vidare 
med regionala studier.

1.4 Syfte
Målsättningen med detta arbete är att i ett långtids
perspektiv söka belysa hägnadsanläggningamas skiftande 
samhälleliga funktion, inom delar av östra Mälardals- 
regionen, Uppland, från mellersta bronsålder till och med 
äldsta järnålder fram till Kristi födelse.

Förutsättningen för att kunna göra detta är att den 
antikvariska enhetligt bedömda men synnerligen hete
rogena fornlämningskategorin "fornborg” slagits sönder 
och att mer relevanta och definierade kategorier utsönd
rats. Stor vikt läggs därför vid forskningshistorik och teori. 
Gemensamt för hägnadsanläggningama är samhällets och 
människornas behov av att hägna in, innesluta ett rum 
av en eller annan anledning.

Det långa tidsperspektivet är både en börda och en 
fördel. Bördan består framför allt i att man tvingas be
akta omfattande samhällsförändringar med allt vad det 
innebär. Förutsättningarna för uppkomsten av olika 
hägnadsanläggningar har förändrats - från bronsålderns 
ritualiserade teokratiska hövdingadömen till en mer 
fragmenterad samhällsstruktur under äldsta järnålder. 
Fördelen ligger i möjligheten att bättre kunna urskilja olika 
hägnadstyper som framträder utifrån ”fornborgs”-massan, 
deras förändring över tiden samt skiftande samhälleliga 
funktioner.

Fenomenet uppträder under en stor del av förhisto
rien men aldrig i egenskap av ett ständigt närvarande 
bakgrundsbrus. Istället utgör hägnadsanläggningama ett 
synnerligen viktigt arkeologisk källmaterial - inte minst 
inom ramarna för en s k bebyggelsearkeologi. Även om 
en rad olika hägnadsanläggningar, däribland regelrätta 
befästningar förekommer under ett långt tidsavsnitt och 
under ett antal traditionella förhistoriska perioder, är en 
utgångspunkt här att de uppträder mycket oregelbun
det och att flera olika perioder härvidlag framträder mer 
än andra. Enstaka kan sägas ha kännetecknats av omfat
tande byggande av dessa lämningar. Tonvikten kommer 
därför att läggas vid samhällsformationens ojämna utveck
ling, vid diskontinuitet före kontinuitet och på föränd
ringar. Grundläggande för förändringar är samfundets 
interna motsättningar, motsättningar på alla nivåer och 
inom alla delar av samhället. Motsättningar ses därför även 
som den primära orsaken till uppkomsten av olika 
hägnadsanläggningar.

För att tolka arkeologiska processer eller enskildhe
ter som artefakter, krävs att de sätts in i ett större sam
manhang. Samtidigt måste varje enskildhet vare sig det 
rör anläggningar eller artefakter studeras separat. Detta 
är mer ett taktiskt än ett strategiskt förhållningssätt. Den 
ringa kunskapen kring hägnadsanläggningar innebär därför 
att dessa i stor utsträckning måste studeras med tonvikt 
på den enskilda anläggningen. En strukturering och klass
ificering som syftar till att det studerade avvinns kun
skap. Möjligheterna att kunna särskilja olika hägnads
anläggningar utifrån deras morfologi och därmed kunna 
upprätta en relativ kronologi och typologi, har ju längre
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jag arbetat med materialet framstått som en av de vik
tigaste frågorna för ”fomborgs’-forskningen. Denna upp
gift är dock synnerligen grannlaga och omfattande och 
förutsätter ett långt större empiriskt material än vad som 
idag finns för handen. I förlängningen hoppas jag att min 
avhandling kan bidraga till denna angelägna uppgift.

Avsikten med denna långa tidsperiod var att visa på 
föränderligheten i materialet, föränderlighet rörande 
morfologi men även funktion. Jag avser att söka konkre
tisera ovanstående frågeställningar i tre lokala studier från 
olika delar av Uppland. Ett undersökningsområde ligger 
en knapp mil sydväst om Uppsala vid Hågaån. Det an
dra omfattas av Angarnsjöområdet ca 3 mil norr om Stock
holm och det tredje området omfattas av den norra de
len av Odensala socken, beläget strax väster om Arlanda 
flygplats. De naturgeografiska och därmed ekologiska 
förutsättningar skiljer sig mellan områdena - något som 
jag uppfattar som en fördel i detta sammanhang. De 
undersökta hägnaderna inom dessa områden har som en 
gemensam nämnare att de registrerats som ”fornborg”, 
dvs de har bedömts utgöra en likartad materiell lämning 
i varje enskilt fall. Analys av hägnaderna samt relationen 
mellan dessa och övriga delar av bygden inom varje lo
kal kan sägas representera olika modeller från tre delvis 
skilda perioder. Funktionerna varierar delvis men även 
mer grundläggande skillnader uppträder.

De undersökta anläggningarna kommer att analyse
ras utifrån fyra faktorer:
• Topografiska faktorer; berg, stup, omgivande jordarter, 
vegetation
• Morfologiska faktorer; anläggningarnas planlösning, 
murtyper och andra konstruktionsdetaljer.
• Kronologiska faktorer; datering av murarnas konst- 
ruktionsdelar, anläggningstid, användningstid, över
givande, flera faser, stratigrafi.
• Funktionsfaktorer; kontinuitet, diskontinuitet, primär, 
sekundär användning, inre lämningar, kulturlager, gravar 
m m, relationer till övrig samtida bebyggelse.

Valet av undersökningsobjekt och områden är både 
ett resultat av medvetna val som Håga- och Angarn
sjöområdet, men även av slumpens spel vilket gäller 
Odensala-området. Genom mitt deltagande i Angarn- 
sjöprojektet1 vilket bedrevs vid Arkeologiska institutionen 
vid Stockholms Universitet i början av mina akademiska 
studier föll sig valet på Angarnsjöområdet ganska själv
klart. Det valdes dock inte ut pga av att just detta spe
cifika område i Uppland kunde tänkas hysa de bästa 
förutsättningarna för att studera ”fornborgar”. En sådan 
insikt och kunskap saknades. Istället var det områdets * &

1 En redogörelse för Angarnsjöprojektet har redovisats tidigare (Olausson
& Petré 1982). Projektet utvidgades till att omfatta fältkurser och uppsats
skrivande men även till ett påbörjat samarbete med andra discipliner t ex 
Kulturgeografiska Institutionen, samt Vallentuna Kommun och de lokala 
hembygdsföreningarna, framför allt Vallentuna hembygdsförening.

karaktär och den totala fornlämningsbilden som var 
avgörande.

Genomgången av äldre fornborgsundersökningar i 
Uppland (se kap 2) ledde mig in på Håga-området där 
det visade sig att artefaktema från en äldre undersökningen 
av fornborgen Predikstolen var av brons ålderstyp. En 
möjlig datering av borgen till bronsålder och dess geo
grafiska närhet till Håga-högen i den uppländska brons- 
åldersbygdens kärnområden motiverade i högsta grad 
fortsatta undersökningar. Slumpen eller snarare exploa- 
teringsstyrda undersökningar ledde mig in på Odensala- 
området. Undersökningar som kom att beröra en kultisk 
hägnad från bronsålder och äldsta järnålder var betingad 
av statsmakternas satsning på utbyggnad av den s k 
infrastrukturen.

En övergripande målsättning med avhandlingen är 
därför att visa på möjliga förhållnings- och angreppssätt 
på ett stort antal materiella lämningar i Uppland (Sverige 
generellt?) som hittills i praktiken betraktats som en 
homogen grupp och givits en enhetlig ”definition” dvs 
”fornborgen”.

Detta innebär att endast ett mindre antal av de ca 
150 st anläggningar i Uppland registrerade som fornborg, 
kommer att benämnas "fornborg". Övriga kategorier 
kommer att benämnas ”vallanläggning". Genom den ofta 
mycket svåra bedömningen av hägnade anläggningar på 
höjder vad gäller befästningskriterier, har gruppen vall
anläggningar delats i två. Vallanläggning typ A utgör 
materialets verkliga "gråzon” i en förmodligen lång gli
dande skala. Vallanläggningar typ B, saknar helt befäst
ningskriterier och uppvisar påtagliga morfologiska lik
heter med gruppen ”gravhägnader”. Vallanläggningar kan 
förekomma både på berg och lågland.

En sidogren av denna kategori utgörs av de s k grav- 
hägnaderna. Förenklat kan de sägas rymmas inom kate
gorin vallanläggningar med gravar. Men eftersom begrep
pet gravhägnad visar på en ytterligare möjlig skiktning 
och differentiering av hägnadsanläggningarna bör det 
behållas. Det kan på goda grunder antas att termen ”grav
hägnad” enbart innebär en grov kategorisering och som 
enbart visar att det förekommer gravar innanför en häg
nad men där begravningar i själva verket endast är en 
aspekt, en del av anläggningens funktion. Denna forn- 
lämningskategori utgör ett av de viktigaste källmaterialen 
i denna avhandling.

En fjärde grupp anläggningar som kommer att behand
las utgörs av s k höjdbosättningar. Dessa utgörs av bo
platser på berg och höjder vilka avgränsas av stup och 
branter men saknar mestadels någon form av hägnad. 
Kronologiskt utgörs de av föregångare till flera hägnade/ 
befästa anläggningar men de kan även uppträda samti
digt. Av dessa orsaker måste de därför behandlas i ett 
sammanhang tillsammans med hägnadsanläggningarna. 
Fenomenet med höjdbosättningar har hittills uppmärk
sammats i ringa utsträckning i Skandinavien. Förmodli
gen beroende på det enkla faktum att så få hägnads-
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anläggningar undersökts. I Östersjöländerna (bortsett från 
Danmark), övriga Europa samt Brittiska öarna är feno
menet ett sedan länge känt faktum. De kallas oftast 
”Höhensiedlungen’' eller ”hilltop settlements”.

1.4.1 Avhandlingens uppläggning
Jag avser huvudsakligen att arbeta med olika typer av 
hägnadsanläggningar på lokal och regional nivå. Resul
taten från lokala och regionala undersökningar kommer 
att ställas mot varandra och även i vissa avseenden mot 
det totala registrerade ”fornborgs”-materialet i Uppland. 
Det gäller framför allt i diskussioner rörande de olika 
kategorierna: fornborg, vallanläggning, gravhägnad osv, 
förekomst, topografi, morfologi samt storlek. Efter en 
genomgång av definitioner, forskningshistorik samt teo
retiska utgångspunkter, redovisas fältmaterialet. Mäng
den av detta har med nödvändighet medfört en uppdel
ning av redovisningen där fältmaterialet återfinns i en 
katalogdel. I avhandlingens textdel finns endast ett urval 
av sektioner, planer, fyndritningar m m. Syftet har varit 
att denna skall kunna läsas separat utan tillgång till kata
log.

Redovisningen och diskussionen sker i tre led/nivåer. 
Det första utgörs av en redovisning av alla fältarbetslokaler 
i rapportform enligt RAÄ/UV-standard. Rapportdelen 
utgörs av avhandlingens del II, består av anläggnings- 
beskrivningar, fyndlistor samt analysresultat i form av 
tabeller. En diskussion kring 14C- ochTL-resultaten förs 
i avhandlingens textdel (kap 5). De osteologiska analy
serna samt bestämningen av makrofossil, pollen- samt 
lipidanalys presenteras i katalogdelen.

Det andra ledet som återfinns i textdelen, består av 
en sammanfattande beskrivning och analys av varje en
skild Undersökningslokal. Det tredje utgörs av en dis
kussions- och tolkningsdel i avhandlingens andra halva, 
kallad "Hägnadsanläggningar och samhället”. Med ”sam
hället” avses inte någon teoretisk definition utan skall 
uppfattas som en metodisk avgränsning och ett försök 
att placera in olika hägnader i ett begränsat geografiskt 
rum som huvudsakligen motsvaras av en bygdnivå. Men 
det innebär även att en social och politisk dimension med 
avseende på deras funktioner kommer att diskuteras.

1.5 Metod och avgränsningar
Valet av problemställning är avhängigt av den enskilde 
forskarens intressen, teoretiska utgångspunkter och kun
skap. Den metod man därefter väljer att arbete efter är 
beroende av frågeställningarna. Med nödvändighet kom
mer frågeställningar och probleminriktning och även 
metodiken att förändras mer eller mindre under arbe
tets gång. Detta arbete har genomförts utifrån överty
gelsen att ämnet arkeologi måste innefatta en empirisk

och em teoretisk sida, som förenas, åtskiljs och förenas 
igen i en ständigt pågående diskurs.

Stor vikt läggs vid redovisning av fältmaterialet. Trots 
att omfånget kan uppfattas som en alltför betungande, 
anserjag att en dylik framställning är nödvändig. Det gäller 
i synnerhet den totalundersökta anläggningen vid Oden
sala Prästgård. Stor vikt läggs även vid att presentera 
materialet, både de undersökta men även ett större 
referensmaterial i form av planer. Detta är inget självän
damål utan som ett betydelsefull del av analys och 
tolkningsmomenten (jfr Johnson & Rose 1982). Förhopp
ningsvis kommer det inom en inte alltför avlägsen framtid 
finnas möjlighet till att publicera ett mer komplett ma
terial.

Avhandlingsarbetet påbörjades under en period då 
fältarbeten kunde ingå som en del i avhandlingsarbeten 
och där även inriktning med egna utförda fältarbeten 
uppmuntrades. Metodiskt kan det sammanfattas som 
”problemlösande, ytmässigt små och tidsmässigt begrän
sade fältinsatser".

Forskningshistoriskt har denna metodiska inriktning 
en lång tradition. Väsentligt är dock att framhålla flera 
arkeologiska och kulturgeografiska arbeten och den ak
tiva dialog som fördes mellan företrädare för dessa 
dicipliner, inte minst inom ramen för Stockholms- 
seminariet på 1970 och första hälften av 1980-talet. En 
debatt inom den s k bebyggelsearkeologin som bl a kret
sade kring bebyggelsestruktur, bybildning och landskaps- 
utnyttj ande. Av arbeten där inriktning, metodik och fram
ställning till stor del byggde på fältundersökningar kan 
nämnas Dan Carlsson (1979), MatsWidgren (1983), Gert 
Magnusson (1986), Anders Broberg (1990), Lena Holm
quist Olausson (1993) och Peter Norman (1993).

De konkreta fältundersökningarna utgjorde det pri
mära för mig. Utifrån preciserade frågeställningar till varje 
objekt, kunde ytmässigt och därmed även resursmässigt 
begränsade undersökningar genomföras. Dylika fältarbeten 
genomfördes mellan 1981/83 och 1988 samt 1992 inom 
ramen förAngarnsjöprojektet vid arkeologiska institutio
nen (se ovan) och projektet Upplands fomborgar, arkeo
logiska forskningslaboratoriet, bägge vid Stockholms 
universitet. 1992 och 1993 genomfördes två undersök
ningar inom ramen för RAÄ/UV-Stockholm varav den 
ena var en totalundersökning och den andra en riktad 
begränsad undersökning som genomfördes som ett sido- 
projekt till exploateringsärendet. I ett inledande skede 
utgick jag i mitt fältarbete från en teoretisk modell, vil
ken kan sammanfattas i termerna "befäst gård" och 
”boplatsborg”. Dessa lanserades av Björn Ambrosiani 
(1964, s 178), och användes som synonyma begrepp. En 
boplatsborg kunde enligt Ambrosiani var en anläggning 
med inre kulturlager, eller en som ligger i direkt anslut
ning till gravfält m m och/eller att den ligger bunden 
till fast bebyggelse av by- eller gårdskaraktär.

Modellen testades genom ett antal undersökningar 
av intilliggande gravfält, boplatslämningar och agrar fossil
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vid två anläggningar (Olausson 1982, 1989a). Förutsätt
ningen för modellens trovärdighet låg i samtidig- 
hetskriteriet. Samtidighet i tid behöver dock inte inne
bära funktionell enhet. I ett fall kunde ett starkt tids
mässigt samband påvisas, i det andra förelåg raka mot
satsen (Olausson 1982 & 1989). Modellens goda sidor, 
utgjordes framför allt av att den utmanade den gamla 
funktionalistiska befästningstanken. Försöken att testa 
modellen avsåg att hitta andra infallsvinklar för att stu
dera de s k fornborgarna och deras möjliga ”vardagliga” 
funktioner, lokalt och regionalt och i relation till ett 
hypotetiskt omland. Härmed kom de interna orsakerna 
till deras byggande att framhävas.

Nackdelen var att problematiken och frågeställning
arna kring lämningarna utanför hägnadsanläggningen i sig 
var så omfattande att de tenderade att överskugga de som 
direkt kunde relateras till hägnaden.

Vid de fortsatta undersökningarna kom därför fält
arbetena uteslutande att fokuseras på varje enskild häg- 
nadsanläggning.

1.5.1 Fältarbeten
Merparten av alla fältarbeten har utförts i form av 
seminariegrävningar på AB- och C- nivåerna från Stock- 
holmsseminariet. I undersökningarna av Predikstolen 
utanför Uppsala, deltog studenter både från Stockholm 
och Uppsala-institutionerna. Enstaka undersökningar 
(Lingsberg) genomfördes i form av arkeologikurser i sam
arbete mellan Vallentuna hembygdsförening och Vuxen
skolan Studiefrämjandet. Tillsammans med Sollentuna 
hembygdsförening var Vuxenskolan även medarrangör till 
en kurs i Sollentuna. Inom ramen för denna genomför
des undersökningarna av Sjöbergs fornborg.

Den ytmässigt största undersökningen utfördes av 
RAÄ/UV-Stockholm då hägnadsanläggningen vid Oden
sala Prästgård totalundersöktes.

En rad källkritiska och metodiska frågor måste ställas 
till varför två grävmetoder använts, delundersökningar 
och totalundersökningar.

Delundersökningar av fornlämningar har många för
delar. Den första ligger i att man väljer objekt utifrån frå
geställningar som formulerats fritt. Åverkan på materia
let är begränsad. Resultaten kan alltid kontrolleras vid 
förnyade undersökningar. Insatserna är arbetsbesparande 
och kräver mindre ekonomiska medel (förutsatt att man 
inte genomför en rad kostnadskrävande analyser). Begräns
ningen och nackdelarna ligger i just det faktum att det 
rör sig om ett utsnitt, att man är tvingad att arbeta med 
en mindre del av en helhet i sitt analys- och tolkningsar- 
bete. Är utsnittet representativt för helheten? I förläng
ningen måste man även ställa sig frågan huruvida de tolk
ningar som gjorts av materialet vid delundersökningar, 
är representativa, eller tillräckligt entydiga så att de kan 
ligga till grund för bedömningar av andra liknande an
läggningar utan undersökning.

De arkeologiska fördelarna med en totalundersökning 
är betydande. Främst är det möjligheterna till en total 
överblick. Utifrån vetskap om helheten kan därefter olika 
prioriteringar göras och olika taktiska förändringar 
(omprioriteringar) kan till vissa delar göras under arbe
tets gång. Detta kan inte nog betonas, liksom möjlighe
ten att finna artefakter. Strategiskt kan en totalunder
sökning av en fornlämning vara synnerligen betydelse
full, särskilt då det rör sig om en arkeologiskt dåligt känd 
eller "ny” fornlämningskategori.

Men nackdelarna är likaledes uppenbara. Insatserna 
är kostnads- och arbetskrävande och fomlämningen är 
för alltid förstörd. Det finns inga framtida möjligheter 
till kontroll av vunna resultat, att tillämpa annan meto
dik, nya analysmetoder m m.

Totalundersökningar utförs i form av exploaterings- 
undersökningar. Fältarbeten som effektueras utifrån lag
stiftning om fornlämningsskydd och skyldighet att un
dersöka innan exploatering. Det är dock en myt att denna 
typ av undersökningar som ofta blir ytmässigt stora, en
bart går ut på att verkställa administrativa beslut, dvs att 
gräva bort fomlämningen utan att undersökningen 
probleminriktas för att generera ny kunskap. Förvisso finns 
risken för slentrianmässighet och att fältarbeten genom
förs utan på förhand uppställda frågeställningar. Men den 
risken anser jag föreligger även vid forskningsstyrda un
dersökningar från universitetens sida då även dessa kan 
tendera till att enbart besvara det "man redan vet”. Gra
den av vetenskaplighet minskar inte eller försvinner helt 
vid exploateringsundersökningar. Däremot ställs det 
mycket större krav på skärpa och vetenskaplighet, inte 
minst med tanke på att undersökningsobjektet inte är "fritt 
valt”, utan är något som den ansvarige arkeologen får sig 
tilldelat.

Därför anser jag det även olyckligt med en uppdel
ning av forskningen som inte enbart gäller fältunder
sökningar utan arkeologin i stort, i en s k vetenskaplig 
arkeologi och en exploateringsarkeologi. Denna strate
giska åtskillnad bör slopas. Det väsentliga måste vara att 
forskningen och då huvudsakligen fältundersökningarna 
probleminriktas.

1.5.2 Avgränsningar

Genom mitt deltagande iAngarnsjöprojektet kom jag att 
ägna mig åt områdets fornborgar, fyra till antalet. Incita
ment för val av område kan delvis sökas i Björn Am
brosianis avhandling (Ambrosiani 1964), vari Angam- 
sjöområdet ingick som ett av fyra studieområden.

Ambrosianis tolkningar av bebyggelseutveckling, date
ringar men inte minst karaktäristik av området ”forn
borgar” och resonemang kring begrepp som "befäst gård”, 
”boplatsborg”, "gravhägnad” m m kom att fungera som 
en viktig utgångspunkt för mina undersökningar.

Som väsentlig framstod frågan om relation till övrig 
samtida bebyggelse, både lokalt och regionalt. Därmed
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var frågor rörande olikhet - likhet nödvändiga och frå
gor rörande samtidighet , dvs datering. I avhandlingen 
ingår resultat från 12 uppländska hägnadsanläggningar. 
11 av dessa har delundersökts. Totalundersökningen av 
den som fornborg registrerade hägnadsanläggningen vid 
Odensala Prästgård innebar oerhörda möjligheter. Häri
genom kunde ytterligare faktorer studeras och problem
komplexet utvidgas betydligt, i synnerhet i jämförelse med 
de tidigare genomförda delundersökningarna. Jag gör dock 
ingen särskild distinktion i framställningen mellan de 
delundersökta och den totalundersökta anläggningen. 
Resultaten från varje enskilt undersökningsobjekt måste 
värderas utifrån sina egna förutsättningar, men en analys 
och syntes måste göras därefter.

För samtliga utom en av de undersökta anläggning
arna har den antikvariska benämningen varit ”fornborg’’. 
Den sistnämnda har varit registrerad som ”stensträngs- 
system” (docksom ”fornborg” iförstagångsinventeringen). 
Utifrån ovan angivna målsättning redovisas undersöknings
resultaten i fyra olika kategorier; ”gravhägnad”, ”vall
anläggning", ”fornborg”. samt "höjdbosättning”. Under
sökt gravhägnad är RAA 235, Odensala Prästgård, Oden
sala socken. I anslutning redovisas även en med grav
hägnad snarlik anläggning, RAÄ 115, Rävsta, Ångarns 
socken (Andersson & Dunér 1987). Undersökta vall
anläggningar är Raä 231 Olhamra ”Klosterbacken” 
(Olausson 1982), RAÄ 265,266, Lingsberg ”Fjället” 
(Olausson 1989a), bägge i Vallentuna socken. Vidare 
RAA 116, Helgö, Ekerö socken samt RAÄ 7, Norrby/ 
Mörby ”Ekhagen”, Lunda socken.

Undersökta fornborgar är RAA 111, Veda, Ångarns 
socken (Olausson 1993), RAA 3, Berg, ”Sjöhagsberget” 
i Frösunda socken, RAÄ 84, Sjöberg, Sollentuna socken 
(Olausson 1986b, 1993), RAA 133, Övernäs/Vårdsättra, 
”Predikstolen” i Uppsala-Näs socken (Olausson 1992, 
1994a) samt RAA 2, Runsa, Eds socken.

Två höjdbosättningar behandlas, bägge överlagrade av 
folkvandringstida murverk och boplatslämningar. Det är 
RAA 84, Sjöberg, Sollentuna socken och RAÄ 2, Runsa, 
Eds socken.

De delundersökningar som gjorts av boplatser och 
gravfält i anslutning till två hägnadsanläggningar är RAÄ 
230, gravfält och boplats, Olhamra, Vallentuna socken 
(Olausson 1982), RAÄ 262, gravfält, boplats, agrara läm
ningar, Lingsberg (Olausson 1989a) RAA 263, boplats, 
Lingsberg (Olausson 1989a), samt RAÄ 254, gravfält, 
Lingsberg, samtliga fornlämningar belägna i Vallentuna 
socken.2

Beskrivningar av ovanstående undersökningslokaler

2 Dessutom har två räddningsgrävningar genomförts, bägge inom Angarn- 
sjöområdet. Det är undersökningen av runstensbron RAA 257 vid Lingsberg, 
Vallentuna socken (Olausson 1986b), samt gravfältet RAÄ 68 Hacksta, i 
Ossebygarns socken (Olausson 1988). I bägge fallen föranledes undersök
ningarna genom betydande åverkan orsakad av jordbruksarbete.

redovisas i avhandlingens katalogdel utom de som re
dovisats i tidigare sammanhang. Det sistnämnda gäller 
RAÄ 235, samt delar av RAÄ 231 och RAÄ 257, 
Vallentuna socken (Olausson 1982, 1986a) samt RAÄ 
68, Össeby-Garns socken (Olausson 1988).

Med arbetets gång har mitt intresse dock alltmer kom
mit att fokuseras på det äldre tidsavsnittet, bronsålder 
och äldsta järnålder. Inte minst materialmängden gjorde 
det därför nödvändigt att koncentrera framställningen. 
De senromartida/folkvandringstida anläggningarna dvs 
den ”klassiska” borgtiden, behandlas därför mer över
siktligt. Det gäller framför allt Runsa, RAA 2, Eds socken, 
Sjöberg, RAA 84 i Sollentuna socken samt Sjöhagsberget, 
RAÄ 3 i Frösunda socken samt Helgöborgen, RAÄ 116 
i Ekerö socken. Resultaten från dessa undersökningar 
presenteras som de övriga men kommer i tolknings
momentet huvudsakligen att användas för att visa mate
rialets stora spännvidd och att ge perspektiv till den i 
avhandlingen behandlade perioden.

Resultaten diskuteras därför huvudsakligen i kapitel 
5 som rör förändringar i morfologi, funktion m m. Dis
kussionen om Runsa, och befästa stormannagårdar un
der folkvandringstid kommer att föras i ett annat sam
manhang (Olausson manus). Däremot kommer fynden 
av boplatslager från yngre bronsålder-äldsta järnålder 
under de folkvandringstida murarna och husterrasserna 
att framhållas då de är av stor vikt i sammanhanget.

1.5.3 Dateringskriterier, källkritik och metodik

Valet av undersökningsobjekt vilka dominerats av vall
anläggningar och fornborgar med en inre yta huvudsak
ligen bestående av kalberg, har medfört att insatserna i 
fält fokuserats på vallarna. De med kulturlager har valts 
ut i mindre utsträckning. En anläggning har total- 
undersökts. För att kunna besvara frågor framförallt rö
rande morfologi (byggnadsteknik) och kronologi har 
undersökningarna huvudsakligen inriktats på tvärgående 
schakt genom vallarna. Begränsade undersökningar, av 
t ex endast utsnitt av vallarna är förvisso tidsbesparande 
men tenderar till att huvudsakligen begränsa problema
tiken till datering vilket måste betraktas som otillräck
ligt. Genom att däremot undersöka hela konstruktionen 
erbjuds betydande möjligheter att studera förekomst av 
stratigrafi i form av olika påbyggnadsfaser, förändringar i 
konstruktionsdetaljer osv. När man diskuterar hägnadema 
som befästningar, dvs fornborgar förutsätts alltid att sten- 
vallarna haft en överbyggnad av trä, ett bröstvärn i form 
av palissad eller liknande. Möjligheten att frilägga denna 
detalj går förlorad vid begränsade undersökningar. Där
för är det även väsentligt att schakten är tillräckligt breda 
(i murens längdriktning).

Johan Engström skrev i sin avhandling omTorsburgen 
på Gotland, att fornborgsforskningens viktigaste uppgift 
var att upprätta en fornborgskronologi (Engström 1984, 
s 92). Detta skulle ske genom att en rad undersökningar
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genomfördes. Jag tror att Engström hade mycket rätt i 
detta. Mot detta kan invändas att enbart dateringar inte 
föreslår som redskap. Att datera är inte detsamma som 
att tolka, förklara. Hans påstående gav uttryck för den 
frustration man som arkeolog och fornborgsforskare kän
ner genom närmast total brist på empiri. Dessutom satte 
det fingret på en av kärnfrågorna inom fornborgs- 
forskningen.

Men om problematiken begränsas till enbart krono
logiska aspekter, är det väsentligt att klargöra vad som 
dateras. Jag ställer mig tveksamt till om detta överhuvud
taget är möjligt då endast ett utsnitt av vallen undersöks. 
Kommer kolet från den sista eller mellersta konstruktions
fasen? Eller är det kol som legat på marken innan borgen 
byggdes? Möjligheten att datera arkeologiska lämningar 
utifrån s k röjningskol har som metod huvudsakligen lan
serats och använts av kulturgeografer. Dessa har ansett 
att etableringen av åkersystem föregåtts av en röjnings- 
fas varför man med fördel kunnat använda sig av kol under 
stensträngar och åkervallar. Byggandet av vallanläggningar 
och fornborgar har uppenbarligen föregåtts av liknande 
förfarande med omfattande röjning och avbränning av 
ris och buskar. Kol som påträffas under vallarna skulle 
därmed representera en röjnings- och därmed en eta
bleringsfas, varför flera anser att metoden är att föredraga 
framför att datera konstruktionsdetaljer (jfr Damell 1971, 
Damell & Lorin 1985). I anslutning till undersökningar 
av fornborgar i Bohuslän lanseras metoden som den enda 
att datera med l4C (Nyqvist 1989, s 12, Lindman 1989, 
s 18ff, Lindman 1992, s 22ff). Möjligheten att datera kol 
som påträffas inne i murarna nämns inte. Någon källkri
tik av metoden har aldrig framförts.

Jag anser att felkällorna överväger varför metoden att 
ta s k röjningskol bör undvikas så mycket som möjligt. 
Risken för kontaminering, både äldre och yngre är mycket 
stor, i synnerhet då det kan föreligga stor tveksamhet 
huruvida kolet kommer från en verklig sluten kontext. 
Hur vet man att kolet härrör från en röjning som före
gått vallbygget? och inte en tidigare röjning eller en skogs
brand? 14C-metoden i sig är behäftad med tillräckliga 
osäkerhetsmoment, varför ytterligare inte behöver till
föras av arkeologen genom prov med osäker kontext. 
Datering av s k röjningskol har utförts i anslutning till 
detta arbete (se kap 4.2). Vid ett par tillfällen blev resul
taten identiska med de från inre konstruktionsdetaljer. I 
ett annat fall, då vallens utförande inte medgav att da
tera något annat kol från inre konstruktioner utan ute
slutande av det som insamlats under stora stenar (en till 
synes sluten säker kontext) blev resultatet helt oanvänd
bart. Den stora diskrepansen mellan resultaten på när
mare 1000 år medgav knappast några möjligheter till en 
trovärdig arkeologisk tolkning. I ett tredje fall med snar
lik konstruktion av vallen, användes inte denna metod. 
Istället användes Thermoluminescens-datering på skör
bränd sten.

I diskussionen kring eventuell stratigrafi har jag ut

gått från ett eller flera sot/kollager och iakttagbara 
konstruktionsdetaljer såsom inre defekta murliv m m. 
Rent källkritiskt kan det vara problematiskt att avgöra 
vad man daterat. Centralt är att kunna särskilja anlägg
ningstid, nyttj andetid samt tidpunkten för övergivandet. 
Detta förutsätter dessutom att källmaterialet besitter 
denna potential dvs vallen måste konstruerats på ett sätt 
som innefattat någon form av fyllning av finare mate
rial, sand, lera och småsten. Förutsättningen för att stu
dera stratigrafi ligger i förekomsten av olika slutna lager 
med möjligheter att lokalisera eventuella trärester.

I de fall där det förekommit kulturlager innanför vall
arna har det varit centralt att klarlägga stratigrafiska för
hållanden mellan vall och boplatslager och huruvida det 
förelegat samtidighet mellan lager och vall eller inte.

Jag har i så stor utsträckning som möjligt strävat efter 
att datera konstruktionsrester. Det rör sig om lager av sot/ 
kol, i bästa fall av genombrända större virkesrester. Dessa 
har vedarts- och om möjligt även åldersbestämts i sam
band med 14C-analys. 157 14C-dateringar har genomförts 
i de undersökta hägnadsanläggningarna (se kap 5). Över
givandet har jag sökt föra till nedbränningsfasen. En 
möjlighet att datera denna har givits genom Ther- 
moluminescens-metoden använd på skörbränd sten. I en 
sammanvägning av dessa resultat har möjligheter givits 
att diskutera kring en nyttj andefas.

Möjligheten att göraTL-prover på bränt stenmaterial 
aktualiserades i samband med de första undersökning
arna som gjordes av vallanläggningar inom ramen för denna 
avhandling (Olausson 1982) Här kunde betydande eld- 
påverkat stenmaterial påvisas och det framstod som 
väsentligt att börja använda metoden. Till en början kom 
den att fungera som en parallell provtagningsmetod vid 
sidan av 14C-metoden, men kom alltmer att användes som 
en helt självständig metod och oberoende av 14C-meto- 
den. Ett av syftena var dock att kunna jämföra metoderna 
och resultat inom varje enskild anläggning. TL-metoden 
har konsekvent använts på alla undersökta vallanläggningar 
och fornborgar (där det funnits förutsättning). Om möjligt 
togs proven i flera vallschakt inom varje enskild anlägg
ning. Det var även väsentligt att söka frilägga eventuell 
stratigrafi, olika påbyggnadsfaser med hjälp av metoden, 
horisontalt men framför allt vertikalt.

Luminescens-metoden
Metoden som numera kallas Luminescens-metod då den 
omfattar bådeThermoluminescens (TL) och Optisk Sti
mulerad Luminescens (OSL), innebär mycket stora 
möjligheter inom arkeologin. Fördelama är betydande inte 
minst då metoden till skillnad från l4C, används på icke
organiskt material och kan därför används direkt på ett 
arkeologiskt material som skörbränd sten, keramik, te
gel eller flinta. Härigenom erhålls en direkt datering till 
skillnad från 14C- som i flera fall alltid innebär en indi
rekt arkeologisk datering. Det är alltid det sista upp- 
hettningstillfället som dateras. Metoden beskrivs utför-
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ligare nedan i kapitel 5. Denna har utvecklats huvud
sakligen av engelsmännen som M J Aitken i Oxford och 
i Skandinavien av dansken Vagn Mej dahi vid Århus 
Geologiske Institut (Aitken 1985, Mej dahi 1987, 1990, 
1991, Mej dahi & Bötter-Jensen 1993).

I två avhandlingar har luminescens-metoden ingått 
som en betydande del i den arkeologiska tolkningen. I 
”Sörmländsk bronsåldersbygd” av Sonja Wigren är den 
avgörande. Avhandlingen har undertiteln ”En studie av 
tidiga centrumbildningar daterade med thermolumi- 
nescens” (Wigren 1987). I den andra, "Ancient hillforts 
of Finland. Problems of analysis” av J-P Taavitsainen, läggs 
stor vikt vid kronologin och dateringsproblematik. Aven 
här har ett flertalTL-prover utförts (Taavitsainen 1990).

Wigren använder sig av koncentrationer av skärvstens- 
högar och rösen som hypotetiska centrumbildningar i 
Södermanland. TL-metoden användes på skörbränd sten 
i de övre lagren av skärvstenshögar (Wigren 1987, s 76ff). 
Hon påpekar skärvstenshögamas stratigrafiska uppbygg
nad och framhåller att det som daterar är deras slutfas - 
en datering som enligt Wigren även får representera slut
fasen för bronsålderns centrumbildningar. En slutfas som 
inträffat senast 900-800 BC (Wigren 1987, s 134-136).

J-PTaavitsainen redovisar goda resultat medTL-date- 
ringar där dessa används för att datera skörbränd sten i 
en borgvall (Kuhmoinen). Valet styrdes av att 14C och 
TL togs på samma plats i schakten, för att därigenom 
kunna jämföra metoderna (Taavitsainen 1990, s 32-33). 
Genom att det rör sig om två helt olika dateringsmetoder 
anser Taavitsainen det omöjligt att diskutera kring en fi
nare indelning av kronologin. Han finner dock en god 
samstämmighet mellan 14C ochTL i en äldre och en yngre 
grupp. I bägge fallen tenderar TL att visa något yngre 
resultat än 14C (Taavitsainen 1990, s 45-47).

Luminescensmetoden baseras till övervägande del på 
mineralerna kvarts och fältspat som har den egenskapen 
att de gradvis upptar den naturliga radioaktiva strålningen 
och lagrar den som energi. När material i en arkeologisk 
kontext som stenar i en härdgrop, keramik i en ugn eller 
lera på brinnande husväggar upphettats till minst ca 500°, 
töms det på energi, "TL-klockan” stannar. Därefter växer 
den lagrade energin linjärt med tiden - den lagrade ener
gin är proportionell mot åldern. För att kunna göra en 
mätning av åldern, upphettas provet och den latenta 
energin, den ”arkeologiska” energin som lagrats sedan 
härdgropen användes för sista gången frigörs. Vid denna 
tömning frigörs ljusenergi som mäts. Därefter bestrålas 
provet med en känd stråldos och det upphettas igen, 
varefter man mäter luminescenssignalen. Intensiteten i 
de båda luminescenskurvoma jämförs varefter man be
stämmer den ekvivalenta dosen eller paleodosen. Efter 
att provets årliga dos bestämts kan dess ålder avgöras med 
ekvationen: arkeologisk ålder = ackumulerad dos (pa- 
leodos) genom dos per år.

Elektronerna kan även frigöras för mätning av lu
minescenssignalen i form av lj usb etestr ålning (infrarött

eller grönt ljus) s k optisk stimulerad luminescens (OSL).
Förutsättningarna för att kunna mäta den årliga 

strålningsdosen är att det görs en bakgrundsmätning av 
den naturliga bakgrundsstrålningen på provtagningsloka- 
len. Detta är en procedur som hör till metodens nega
tiva sidor. Det är huvudsakligen tre faktorer som begrän
sar dateringsprecisionen:
• absolut kalibrering av standardkällor och standard- 
material (internationella mätningar och jämförelser)
• mätningsosäkerhet
• osäkerhet som sammanhänger med en eventuell tids
bunden variation av strålningsintensiteten (Mejdahl & 
Wintle 1984, Aitken 1985)

Det är kanske framförallt punkt 3 som är den svagaste 
delen, dvs att standarden grundar sig på ett antagande 
att strålningen alltid varit konstant.

Precisionen för TL anges till mellan 3-5 %. Detta 
förutsätter att arkeologen insamlat ett flertal prov från 
härdgropen och att provserier kan genomföras. Härifrån 
kan sedan ett medeltal räknas från de olika resultaten, 
vilket reducerar den totala osäkerheten på omkring 6 % 
till 3-5 % (Mejdahl 1990). Därför brukarTL-prover pre
senteras i form av ffamräknade medeltal. I detta samman
hang redovisas varje prov för sig och ett framräknat me
deltal (se kap 5).

Teoretiskt skulle OSL-metoden medföra ökade 
precisionsmöjligheter. Vid TL försvinner den lagrade ar
keologiska signalen efter upphettning. Vid OSL då pro
vet ljusbestrålas, behålls signalen. Standardavvikelsen kan 
pressas ned till 1-2 %. Mycket mindre provmängd krävs 
till skillnad frånTL. Men OSL är i mycket hög grad fort
farande en metod under utveckling (Mejdahl 1992). En 
korrigeringsmetod har nyligen presenterats SARA (single 
aliquot regeneration + added dose) (Mejdahl & Bötter- 
Jensen 1993). Numera är det standard att alla arkeolo
giska TL- och OSL-dateras och korrigeras med SARA.

Om man utöver de arkeologiska felkällorna i form av 
osäker kontext för provet, utgörs luminescens-metodens 
största felkällor av otillräckligt upphettat material samt 
läckage av den lagrade energin s k fading. Inte sällan har 
det visat sig att lerklining från hus varit otillräckligt 
upphettad, varför skörbränd sten samt keramik och te
gel är att föredraga. En annan osäkerhetsfaktor ligger i 
provets ålder. Standardavvikelsen tenderar att öka i för
hållande till provets ålder. För medeltid och vikingatid 
ligger den på mellan +/-30 till +/-80 år men har ökat till 
mellan +/-210 till +/-560 år för dateringar ned till 5000 
BC.

Vid undersökningarna av den första vallanläggningen 
inom ramen för denna avhandling, kunde betydande eld- 
påverkat stenmaterial påvisas (Olausson 1982). Möjlig
heten att göra TL-prover på bränt stenmaterial aktuali
serades och det framstod som väsentligt att använda 
metoden mer frekvent, både enskilt men även parallellt 
med provtagning för 14C-bestämning. Metoden har kon
sekvent använts på alla undersökta vallanläggningar och
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fornborgar (där det funnits förutsättning). Om möjligt 
togs proven i flera vallschakt inom varje enskild anlägg
ning. Det var även väsentligt att söka frilägga eventuell 
stratigrafi, olika påbyggnadsfaser med hjälp av metoden, 
horisontalt men framför allt vertikalt.

Totalt har 57 prover analyserats (se kap 5). Bakgrunds- 
mätningar och dateringar har utförts av Dr Vagn Mej- 
dahl vid det Geologiske Institut, Aarhus Universitet, 
Danmark.

l4C-metoden
Ett problem som rör tolkningen av resultaten är meto
dernas olikhet. Den ena, 14C, utförs på organiskt mate
rial där träslag och egenålder måste beaktas. En tolkning 
av resultaten kräver en kalibrering av l4C åldern. Bero
ende på arkeologens medvetenhet och inställning till l4C, 
varierar även redovisningssätten, inte minst i den grafiska 
framställningen. Resultaten kan inte betraktas som 
axiomatiska, snarare krävs en kritisk inställning till de 
erhållna värdena som bör anges med 2 sigma inom en 
intervall. Detta innebär betydande problem för arkeo
logen som tvingas brottas med att inta ett relativt 
förhållningsätt till provresultaten samtidigt man med 
nödvändighet strävar efter att vara så precis och krono
logiskt noggrann som möjligt i alla sammanhang. I slut
ändan kan historiska händelser som utspelar sig under 
en kort period, kanske endast med ett par års mellan
rum komma att arkeologiskt tolkas och "omvandlas” till 
händelser som utspelas under en tidsperiod av flera hundra 
år.

Ty detta tycks vara fallet med de här behandlade 
hägnadsanläggningarna vilka, i motsats till vardagslivets 
ständigt återkommande årsrytm på en boplats inom brons- 
och järnålderssamhället i långt större omfattning känne
tecknas av diskontinuitet, oregelbundenhet och kortva
rigt nyttj ande.

Ett sätt att minska klyftan mellan dessa oförenliga 
förhållningssätt är att ställa krav på en hög precision i 
laboratorierna med en så låg standardavvikelse som möj
ligt. Som framgår av 14C-tabeller och diagram varierar 
precisionen mellan laboratorierna. Denna har vad gäl
ler traditionell 14C-metod inte förändrats eller föränd
rats mycket lite sedan 1960-talet Fördelen med AMS- 
datering har huvudsakligen gällt provmängd och möj
ligheten att variera provmaterial som makrofossil men 
inte precisionen i sig. Variationerna i kalibreringskurvan 
innebär att graden av den angivna standardavvikelsen 
(+/-) kan få stora konsekvenser för den arkeologiska tolk
ningen.

I litteratur som berör den i avhandlingen behandlade 
tidsperioden förekommer ofta tidsbestämningar som 
"anläggningen xx dateras till yngre bronsålder-äldsta järn
ålder" dvs en period av 600-800 år. Detta kan ha flera 
orsaker. En är bristfälligt bearbetat material. En annan 
kan vara kulturhistorisk betingad och måste i mycket 
anses helt riktig. Flera företeelser som gravskick, grav

former är närmast identiska under hela den angivna 
perioden. Boplatsstrukturer och kulturlagrens samman
sättning är också påtagligt lika med sin rikliga mängd av 
skärvsten, sot/kol samt bränd lera, brända ben, knack- 
stenar och flinta. Skärvstenshögar är till mindre utsträck
ning ett annat exempel. Har man begåvats med hus
grunder och gårdsstrukturer från ca 200-100 BC fram
träder en påtaglig skillnad och tydliga tecken på föränd
ring (jfr kap 6.2).

Problem uppstår då den arkeologiska (kulturhistoriska) 
tolkningen uteslutande baseras på l4C-dateringar. Därför 
är hög precision särskilt viktigt för de kalibreringsmässigt 
problematiska l4C-perioderna. Yngre bronsålder eller 
närmare bestämt runt 600 BC är en annan och i detta 
sammanhang central och viktig period är en sådan. Vi
kingatid är en annan. Här talar man om en ”platåeffekt” 
(Stuvier, et al 1993). Detta innebär att l4C-åldern mot
svarar ett stort antal kalenderår vid kalibrering vilket i 
sin tur innebär att bronsålderns V-VI:e perioder och 
järnålderns period I är synnerligen problematiska att 
datera med l4C. En försök att begränsa tolknings- 
problematiken är därför att få ett prov med en så låg 
standardavvikelse som möjligt, men denna möjlighet är 
dock mycket begränsad tack vare platåeffekten. Som 
framgår av diagrammen är skillnaden mellan 1 och 2 
sigma såpass ringa att den är försumbar i detta samman
hang. Ett annat sätt att söka bemästra problematiken är 
att sätta l4C mot luminescensmetoden.

Redovisning av provresultaten
Som framgår av TL-tabellerna varierar redovisningen av 
resultaten något. För de prover som är tagna under 1980- 
talet och början av 1990-talet redovisas TL-ålder (dvs 
uppmätt tid från nutid) samt i förekommande fall där 
det tagits fler än ett prov även ett medelvärde framräknat 
av laboratoriet. Under 1990-talet då OSL-metoden 
började introduceras alltmer har man kommit att 
standardmässigt på varje prov utföra bådeTL- och OSL- 
dateringar. För prover som är tagna under 1990-talet 
redovisas TL/OSL resultaten samt antalet mätningar 
gjorda för varje anläggning (se fig 4:42 från Odensala 
Prästgård).

På diagrammen redovisas ,4C och luminescens- 
provema grafiskt på ett snarlikt sätt. Skillnaden är att några 
centralvärden inte anges för 14C utan BP, +/-, samt kali
brerat BP med 1 sigma (på diagram är både 1 och 2 sigma 
markerade). TL/OSL-dateringarna anges med ett central
värde samt standardavvikelse. De kan alltså ej läsas på 
samma sätt.

1.5.4 Fosfatprovtagning
En möjlighet att lokalisera kulturlager eller andra akti
viteter görs med fördel med hjälp av fosfatprovtagning 
(jfr Arrhenius 1990). För att erhålla indikationer på inre



Syfte, metod och avgränsningar 19

aktiviteter i hägnaderna har fosfatprovtagning genom
förts i ett flertal. Naturgeografin inom merparten av de 
undersökta anläggningarna består av berg i dagen samt 
större och mindre partier av moränsediment. I enstaka 
fall kunde flera lägen lämpliga för bebyggelse konstate
ras men inga synliga strukturer som terrasser m m. Syf
tet var att se huruvida provtagning kunde indikera nå
gon form av aktivitet innanför vallarna som avsatts i form 
av fosfater. Förhöjda fosfatvärden har bestämts i rela
tion till ett förmodat ”normalbrus” utanför vallarna.

I enstaka fall undersöktes mindre schakt för att se 
huruvida de förhöjda fosfatvärdena som kunde tolkas som 
bebyggelseindikerande, motsvarades av faktiska, register
bara lager och fynd. Arbetsinsatsen begränsades dock vad 
gäller detta moment, framför allt av tidsmässiga och eko
nomiska skäl. Det föreföll knappast meningsfullt att 
avbana större ytor, i synnerhet som fosfatvärdena över
lag visade låga värden och med ofta mindre ytor lämp
liga för ”bebyggelse” eller annan aktivitet. Av tio under
sökta hägnadsanläggningar visade sig fyra innehålla nå
gon form av inre lämningar, samtliga fornborgar. I två av 
dessa fanns det inget kronologiskt samband mellan vall 
och inre lämningar.

Fosfatprovtagning av "fornborgar” har använts sedan 
K-A Gustafsson och G Westin undersökningar av Pre
dikstolen utanför Uppsala 1944 (Olausson 1993). Där
efter kom den att användas på så gott som alla fornborgs- 
undersökningar. Nämnas kan Styrmansberget på Got
land (Lundström 1955) och Högsta i Bälinge, Uppland 
(Biörnstad 1960). Den har framför allt kommit att an
vändas i samband med en rad seminarieuppsatser om 
fornborgar (Stockholm och Uppsala). Inom projektet 
”Fornborgar i Rekarnebygden” har metoden använts på 
områdets samtliga registrerade ”fornborgar” (Damell & 
Lorin 1985, Lorin 1985, 1987). Provtagningsmetoden 
har inneburit enstaka nedslag utifrån subjektiva bedöm
ningar av lämpliga boplatslägen, men mycket sällan större 
yttäckande provtagningar. I andra fall har ingångarna varit 
styrande. Dessa har kompletterats med referensprover 
utanför vallarna.

Möjligen är metoden inte alltid tillämpbar inom 
hägnader. De "lämpliga lägena” och "ytorna” är i regel 
mycket begränsade i både de uppländska och sörmländska 
anläggningarna. De uppländska vallanläggningama och 
fomborgarna är generellt mycket små, vanligast är mel
lan 0,3-0,5 ha. Okulär besiktning i kombination med 
mindre provgropar kan vara lika meningsfulla förutsatt 
att det inte rör sig om ytmässigt stora anläggningar men 
förhållandevis jämna inre ytor. I enstaka fall kan det vara 
minst lika påkallat att kartera områdena omedelbart ut
anför vallarna, där dessa uppvisar jämna och boplats
lämpliga ytor. I flera sammanhang har terrasser noterats 
i direkt anslutning till vallar, bl a i Östergötland och Sö
dermanland. Provresultaten måste utvärderas utifrån varje 
enskild anläggning och i förekommande fall av ytor med 
höga värden kan provundersökas. Någon samlad utvär
dering av fosfatprovtagningen har aldrig genomförts.

1.5.5 Paleobotaniska analyser

Att behandla ett såpass långt tidsavsnitt från 1300 f Kr 
till Kristi födelse, innebär betydande svårigheter om man 
avser att även diskutera förändringarna i kulturlandska
pet under sagda period. En period som kännetecknats 
av betydande samhällsförändringar inte minst inom be
byggelsestrukturen, den sociala organisationen, jordbruks- 
ekonomi, jordbruksteknik och introduktionen av en ny 
metall. Syftet har dock inte varit att diskutera föränd
ringar i den agrara strukturen i ett långtidsperspektiv. 
Däremot har syftet varit att utifrån väldaterade pollen
analyser ringa in faserna då olika hägnadsanläggningar 
använts. Inte för att eftersträva generella mönster, utan 
för att bättre kunna analysera och tolka vallanläggningamas 
och fornborgarnas lokala och regionala funktion.

Möjligheten att till de olika arkeologiska analyserna 
och tolkningarna även foga olika paleobotaniska analy
ser som makrofossil och pollenanalys till en mer heltäck
ande kulturlandskapsanalys framstod som synnerligen 
betydelsefullt. Vilken typ av landskap och landskaps- 
utnyttjande föregick de olika hägnadsfaserna? Vad kän
netecknar faserna och vad händer efter att de upphör att 
användas? Eller kan inga förändringar avläsas pga av för 
kort nyttj andetid? Kan byggandet av dessa anläggningar 
avläsas i pollendiagrammen t ex i form av markerade 
kolhorisonter, i kraftig nedgång av speciella arter t ex 
minskning av ek och tall. Vedartsbestämning tycks visa 
att man huvudsakligen använt sig av dessa trädslag till 
vallarnas timmerkonstruktioner. Eller kan man se tecken 
på ett öppnande av landskapet genom en kraftig ökning 
av antropofyter? Växter som rallarros och nässlor, väx
ter som snabbt kommer in på en plats som kalhuggits 
eller på annat sätt utsatts för betydande påverkan.

De pollen- och makrofossilanalyser som genomförts 
i anslutning till avhandlingsarbetet presenteras i katalog
delen. En pollenanalys har kunnat genomföras med medel 
beviljade från HSFR. Provet togs i Angarnsjöängen i 
Vallentuna socken och analysen har gjorts av Ingemar 
Påhlsson. Vid val av provtagningslokal eftersträvades ett 
prov så nära en av undersökningslokalerna som möjligt 
och vid borg- och boplatskomplexet vid Lingsberg i 
Angarnsjöområdet (kap 4.3, 6.2) fanns ett antal sank
marker. Genom aktiv betesgång förelåg risk för konta
minering, varför provtagningspunkten förlädes till en smal 
ficka av Angarnsjöängen i dess sydvästra del. Flera pro
blem har varit förknippade med tolkningen av sediment- 
kärnan. Ett gäller dateringen av Angamsjöns isolering och 
hur kärnans översta skikt skall värderas.

Flera omständigheter gjorde att endast ett par 14C- 
dateringar kunde göras. Provtagning och konstruktion 
av pollendiagrammet gjordes av Ingemar Påhlsson och 
Arnold Olsson. Håkan Ranheden, RAÄ/UV-Stockholm 
har gjort en tolkning av diagrammet (se kap 6.2 och bilaga 
II).

Under de omfattande undersökningarna inom det 
s k Arlandaprojektet som RAÄ/UV-Stockholm genom
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förde mellan 1992 och 1994, har stor vikt lagts vid olika 
paleobotaniska och arkeobotaniska undersökningar. Dessa 
genomfördes i samarbete med Kvartärgeologiska insti
tutionen vid Stockholms Universitet vilket bl a resulte
rat i tre pollenanalyser. Två av dessa, bägge från Oden
sala socken kommer att behandlas här. Det ena är från 
Svartsjön, belägen intill hägnadsanläggningen vid Odensala 
Prästgård. Det andra är från Slaskerna, en sankmark vid 
Rössberga, ett område med fossila odlingslämningar och 
en fornborg. Bägge proverna kan tolkas som en avspeg
ling av en lokal landskapsutveckling. Pollenanalysema från 
Slaskerna och Svartsjön har gjorts av Sven Karlsson och 
Martina Hättestrand, Kvartärgeologiska Institutionen, 
Stockholms Universitet.

Att genomföra allehanda analyser förutsätter ett gott 
källmaterial, frågeställningar samt en god ekonomi, varav 
sistnämnda knappast varit aktuellt. Makrofossilanalys är 
ett sådant exempel. Inom flertalet undersökningsloka- 
ler har det inte varit aktuellt att genomföra paleobotaniska 
och arkeobotaniska analyser därför att det inte funnits 
förutsättningar i materialet. I samband med undersök

ningen av anläggningen vid Odensala Prästgård lades stor 
vikt vid makrofossilanalys. Denna har utförts av Ann- 
Mari Hansson, Arkeologiska Forskningslaboratoriet, 
Stockholms Universitet. Övriga makrofossilanalyser 
gjordes på material från en av boplatserna vid vall
anläggningen vid Lingsberg, Vallentuna socken av Ing
emar Påhlsson.

1.5.6 Mineralogiska analyser

Vid undersökningar av ett flertal vallanläggningar och 
enstaka fornborgar framkom sintrad sten och lera i vallar
na. Detta har aldrig tolkats som något avsiktligt i kon
struktivt syfte, hypoteser som framförts inom den eu
ropeiska arkeologin men som idag tycks ha övergivits 
till stora delar. För att söka bringa klarhet i omständig
heterna kring sintringsprocessen, vilka temperaturer som 
uppnåtts vid nedbränningen osv, har ett antal mineralogi
ska analyser genomförts utförda av Peter Kresten, RAA, 
UV-Uppsala.
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2.1 Inledning
I Sverige finns idag över 1 000 anläggningar registrerade 
under beteckningen ”fornborg” i fornlämningsregistret. 
Den geografiska fördelningen är mycket ojämn. Tätast 
återfinns de i Mälardalslan dskapen samt på Västkusten,i 
Östergötland samt i norra Småland. Öland och Gotland 
är också väl företrädda. Ett mindre antal i förhållande 
till ytan finns i södra Norrland, Västergötland, Värm
land, Dalsland, Småland samt Halland, Skåne och Ble
kinge. Den kraftigaste koncentrationen återfinns i Sö
dermanland (ca 300 st) och på Södertörn. I Uppland finns 
ca 150 anläggningar.

Antalet "fornborgar" har ökat successivt, inte minst i 
takt med RAA:s fornminnesinventeringar. Denna säregna 
fomlämningskategori uppvisar en ojämn fördelning, både 
intra- och interregionalt men även på en lokal nivå. Denna 
faktor observerades tidigt (jfr Almgren 1904). Almgren 
noterade dessutom de öländska och gotländska borgamas 
avvikande morfologi i förhållande till fastlandsborgamas. 
I dessa avseenden har ingenting förändrats. Alla fornborgs- 
studier har dock ägnats fornborgsrika områden, bortsett 
från Södertörn, ett område som ej har uppmärksammats. 
Mälardalen, Östergötland, Öland och Gotland tillhör de 
landskap där fornlämningen studerats flitigast. På senare 
år har även fomborgarna i Norrland, Bohuslän och Värm
land studerats.

Denna genomgång av forskningshistorien kring det 
vi dagligen kallar ”fornborg” avser ej att behandla allt som 
skrivits i ämnet.

Jag har istället sökt att rikta in mig på frågor jag anser 
vara av betydelse för förståelsen av forskningsprocessen 
kring fornborgar. Det gäller fornlämningsbegreppet och 
dess beroende av sin samtid som förändrats i en lång pro
cess alltsedan 1600-talet, men huvudsakligen under 1900- 
talet. Men även hur begreppet/lämningen behandlats av 
forskarsamhället, om olika trender kan utläsas och inte 
minst om och på vilket sätt forskarna varit medvetna om 
sina utgångspunkter och premisser. Går det exempelvis 
att se en direkt koppling mellan oroligheter, tiden före, 
under de bägge världskrigen, Korea, Vietnam m m och 
ett uppsving i artiklar rörande ”fornborgar”?

Andra viktiga frågor gäller hur man behandlat läm
ningarna, vilken status de givits, både inom forskningen 
och rent antikvariskt.

Ett klassiskt spörsmål inom "fornborgs”-forskningen 
gäller dateringar. Denna kommer att tas upp men däre

mot kommer jag inte att ge mig in i en mer omfattande 
redovisning av det veritabla lapptäcke som kan uppbringas 
när en hägnadsanläggnings funktion skall definieras eller 
snarare beskrivas. Det gäller uttryck som "farledsborg”, 
”spärrborg”, "kultisk borg”, ”tingsplats”, marknadsplats”. 
Enstaka av dessa termer behandlas i kapitel 3 (Forsknings
strategier). (För en utförlig presentation av dessa termer 
hänvisas till Johan Engström 1984).

Slutligen redovisas äldre undersökningar i Uppland 
samt en genomgång av det därigenom framkomna fynd
materialet. För enkelhetens skull användes ordet "fom- 
borg" i detta kapitel enligt gängse traditionell uppfatt
ning.

2.2 Äldre projekt
I sin avhandling "Fornlämningar och bebyggelse” skrev 
Björn Ambrosiani om mångfalden och om de olika tolk
ningsförsök som tillämpats på fornborgar och att just detta 
faktum visade på ”betydande brister” i möjligheterna att 
entydigt bedöma deras funktion (Ambrosiani 1964, s 176- 
177). Enligt Ambrosiani fanns två grundläggande bris
ter; för få grundliga undersökningar samt ett antagande 
att borgarna alltid varit en angelägenhet för ett större 
område "bygden”. Detta innebar att forskningen inte 
observerat borgarnas läge i förhållande till närmast be
lägna fornlämningar, bygravfält och förhistorisk bebyg
gelse (Ambrosiani 1964, s 177).

Ambrosiani blev dock i viss mån hörsammad. Enstaka 
mindre samt ett par större undersökningar har genom
förts där Eketorpsundersökningen intar en särställning 
genom sin omfattning. Ett stort antal arbeten, inte minst 
seminarieuppsatser har skrivits om fornborgar, huvud
sakligen på Stockholms och Uppsala universitet. Forn- 
borgama ingår även i flera lokala och regionala översik
ter och analyser av bebyggelseutvecklingen utifrån 
fomlämningsmaterialet. Flera brister fanns dock. Upp
satserna tenderar till att bli allmänna socken- eller bygde- 
översikter där fomborgarna delvis skjuts åt sidan. Lite 
uppmärksamhet ägnades lämningen som sådan.

Nämnas kan arbeten huvudsakligen kring fomborgs- 
murar (Göthberg 1985) samt ett nyligen utkommet ar
bete om Värmlands fornborgar (Lind 1993) som foku
serats på lämningarna i sig. Detta är dessutom den första 
studien som behandlar Värmlands fornborgar (återstår 
Dalsland som är den enda kvarvarande vita fläcken).
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Forskningen kring det vi kallar fornborgar, en beteck
ning som först myntades av Fredrik Nordin i samband 
med dennes översikt av Gotlands fornborgar (Nordin 
1881), kännetecknas av entusiastiska anslag i preludierna, 
för att därefter övergå i upprepningar och slutligen tyna 
bort. Fomborgama förefaller att vara någonting som flera 
forskare behandlade utöver sina "ordinära” intresseom
råden. Nämnas kan forskare som Emil Echoffj StenAnjou 
och Wilhelm Bergh vilka huvudsakligen sysslade med 
medeltida byggnader.

Flera forskare har uppställt viktiga mål och uppgif
ter, inte minst i form av ansatser till olika regionala 
fornborgsstudier. En viktig grundsten till forskningen 
utgjordes av Olof Hermelins resor i Södermanland un
der 1800-talets andra hälft med bl a flera betydande 
uppmätningar och teckningar av fornborgar. På västkusten 
genomfördes den s k Göteborgsinventeringen som pub
licerades i serien "Bidrag till kännedom om Göteborgs 
och Bohusläns fornminnen och historia”. Dessa utkom 
mellan 1874-1892. Fomborgama registrerades under 
begreppet "Borg”, dvs synonymt med medeltida anlägg
ningar.

Åren 1907-1908 övertog Bror Schnittger Oscar 
Almgrens undersökningar i Östergötland och Schnittger 
kom att göra ett utkast till ett omfattande undersöknings
program (Schnittger 1908). De betydelsefulla undersök
ningarna i Östergötland summerades av Schnittger 1913 
i festskriften till Oscar Montelius. Han gjorde även ett 
försök att summera alla dittills gjorda undersökningar i 
landet, samt formulerade vissa tolkningsforslag. I upp
satsen lanserade även Schnittger sin tes om att Östgöta- 
borgama byggts och fungerat i striderna mellan svear och 
götar under folkvandringstid (Schnittger 1913). Denna 
infallsvinkel har även tagits upp senare. Utifrån det fak
tum att Västergötlands fornborgar till övervägande del 
återfinns i landskapets NÖ delar och i gränsbygden till 
Närke, anknyter Sahlström till Schnittgers idé (Sahlström 
1930, s 23)

Ett problem för senare forskning har varit en i det 
närmaste total avsaknad av äldre dokumentationsmaterial, 
framför allt olika slags fältritningar. Det har endast varit 
möjligt att ta del av ett fåtal planer på ATA av t ex Bror 
Schnittgers omfattande undersökningar i Östergötland. 
Tursamt nog har en stor del av Schnittgers kvarlåtenskap 
bl a med ett flertal ritningar från hans undersökningar i 
Östergötland nyligen kommit i dagen. Inte minst finns 
sektioner från flera betydelsefulla anläggningar (jfr Lamm 
1994).

Samtidigt som Schnittger genomförde sina undersök
ningar, pågick karteringar och undersökningar i enstaka 
bohuslänska borgar av Wilhelm Berg. Även Berg skissade 
på ett program för fortsatta undersökningar. Men även 
dessa tycks ha avstannat (Berg 1909).

År 1918 publicerade Gunnar Gihl en antikvarisk-to- 
pografisk översikt av Upplands fornborgar. Vid sidan av 
publiceringen av äldre och av honom själv utförda pla

ner med kortfattad text redovisades alla tillgängliga anti
kvariska uppgifter som fanns om borgarna med grund
liga källhänvisningar. Bland dessa fanns ett betydande inslag 
av gamla myter och sägner.

Under 1920-talet påbörjade Ivar Schnell ett projekt 
kring borgarna i Västmanland och västra Uppland. Det 
innefattade framförallt mycket noggranna karteringar. I 
en första del publicerades västra Upplands fornborgar 
(Schnell 1933) och ett år senare de västmanländska 
(Schnell 1934). Ritningarna är dock till viss del ide
aliserade. Rasmassor har i flera fall inte medtagits, utan 
Schnell återgav det han tolkade som den ursprungliga 
mursträckningen.

Schnell utförde även ett antal provgrävningar i de 
västmanländska anläggningarna. Omfattningen av dessa 
är dock något oklar. De förefaller uteslutande ha rört sig 
om mindre schakt. I en anläggning, Skovsta Skans, på
träffades dock kulturlager och fynd (Schnell 1934, Olaus
son 1987a).

År 1933 kom Mårten Stenbergers avhandling "Öland 
under äldre järnålder" vari Ölands borgar publicerades. 
En mer ingående redogörelse för dessa och senare arbe
ten kring Ölands borgar följer längre fram.

I sin Östergötlandsmonografi från 1938 tog Artur 
Norden vid där Bror Schnittger slutat. Detta gjordes bl a 
genom de tillgängliga resultaten huvudsakligen fynd 
publicerades. Han utförde även egna undersökningar. 
Dessutom publicerades alla då kända östgötaborgar i 
enhetlig skala.

Under denna korta period, från 1902 fram till 1938 
då Norden publicerade sina resultat, genomfördes hu
vuddelen av de fomborgsundersökningar som genomförts 
i landet. Undantaget är dock Stenbergers Eketorpsund- 
ersökning mellan 1964 och 1972 samt Ambrosianis Dars- 
gärdeundersökning mellan 1956 och 1961. Startpunk
ten kan sägas ha utgjorts av undersökningarna av Run- 
saborgen i Eds socken utanför Stockholm vilka genom
fördes 1902 av Oscar Almgren och blivande kronprin
sen Gustav Adolf.

2.3 Undersökningsresultat
I de flesta fall kunde grävningarna visa på ställvis bety
dande kulturlager, huskonstruktioner och ett rikt och 
varierat fyndmaterial. Det osteologiska materialet var 
mycket rikt - inte minst i jämförelse med det magra 
material man hittills kände från "ordinära” boplats
undersökningar.

På Borråsberget i Dragsmarks socken i Bohuslän på
träffade Wilhelm Berg bl a två husgrunder, kulturlager 
med sot, keramik samt djurben. Liknande lämningar 
påträffades av G Hallström på Börås kulle i Skredviks 
socken med bl a fynd av förkolnad säd (Berg 1909, s 229ff, 
Schnittger 1913, s 340f). Ett mycket stort material fram
kom genom Oscar Almgrens men framför allt Bror
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Schnittgers undersökningar av upp emot 20-talet bor
gar i Östergötland. Namnkunnigast är Boberget, Gull- 
borg, och Braberg. Förutom ben (över 100 kg obrända 
ben från Boberget), och keramik framkom en mycket 
stor mängd vävtyngder samt järnverktyg bl a liar och 
skäror. I enstaka fall, som på Boberget och G ullborg, 
framkom fynd av närmast högstatuskaraktär, provinsi- 
alromerskt glas, bl a delar av en flaska, guldämnen, guld
ring m m. Andra spektakulära fynd utgjordes av ett flertal 
mycket stora förrådskärl samt förkolnade bröd. (Alm
gren 1906, Schnittger 1908,1909 & 1913, Norden 1938).

I Södermanland undersökte E M Hermelin B alders
borg i Halla socken. Fyndbilden var snarlik både den i 
Bohuslän och i Östergötland med keramik, sländtrissor, 
knackstenar m m (Hermelin 1929).

Få, för att inte säga inga, boplatsundersökningar hade 
dittills givit ett så rikt och varierat material. Här måste 
dock tilläggas att boplatsundersökningar under denna tid 
var synnerligen ovanliga. Resultaten från borgarna tycks 
dock inte ha beaktats nämnvärt. I sitt sammanhang kom 
de närmast att betraktas som kuriosa.

Darsgärde i Skederids socken, Uppland omfattade ett 
par gravfält, underliggande boplatslager, samt en fomborg. 
Denna innehöll de konstruktions- och fyndrikaste lag
ren. B Ambrosiani kunde påvisa en omfattande bebyg
gelse vilken omfattade ett 20-tal hus omgivna av en inre 
kraftigare samt en yttre något klenare vall. I den inre kunde 
det konstateras att den bränts ned och byggts om ett flertal 
gånger. Helt nytt för fomborgsforskningen var det fak
tum att den befästa borgfasen föregåtts av ett skede med 
en obefäst höj dbosättning. Den sistnämnda daterades till 
yngre bronsålder/äldsta järnålder medan borgen datera
des till folkvandringstid. Genom sin undersökning kunde 
Ambrosiani visa att det fanns boplatser inne i fornborgar. 
Genom resultaten kunde Ambrosiani konkret vederlägga 
den gamla uppfattningen om att de Uppländska borg
arna inte var äldre än vikingatid. En uppfattning som 
förfäktats alltsedan Runsaundersökningarna 1902.

Darsgärde-undersökningen var ett incitament för 
Ambrosianis fortsatta studier och därmed grunden för 
en bebyggelsearkeologi som kom att påverka svensk ar
keologi, från mitten av 1960-tälet till början av 1980-talet. 
Utgångspunkten för Ambrosianis avhandling var att sätta 
in Darsgärde-undersökningarna i ett större sammanhang 
(Ambrosiani 1964, s 15). Men Darsgärde kom aldrig att 
bearbetas. Allteftersom kom undersökningen alltmer i 
skymundan för att slutligen försvinna ur Ambrosianis 
bebyggelsearkeologiska arbeten.

2.4 Fornborgarnas roll i forskningen
Detta, kan i mycket sägas illustrera hur forskningen be
handlar fornborgsproblematiken. Som framgått ovan har 
ansatser till flera projekt tagits. Men av en eller annan 
orsak har arbetet avbrutits. Den enskilde arkeologen har

fortsatt med någonting annat. Utbildnings- och forsk
ningsanstalterna liksom Riksantikvarieämbetet har in
tagit en i många fall intresserad men knappast engage
rande hållning. Man skulle kunna hävda att en av orsa
kerna till detta ligger i att fornborgar aldrig berörts av 
exploateringsundersökningar (med ytterst få undantag). 
Det har alltså ej funnits några incitament, drivkrafter 
för att få igång ett intresse. Själv tror jag att huvudorsa
ken är mental, ideologisk. Genom de tolkningar man 
på ett tidigt stadium har fastslagit, har forskningen kom
mit att skjuta undan denna fornlämningskategori - en 
lämning som varit/är ”spännande” men som legat långt 
bort i ett dunkelt töcken.

Mårten Stenberger kan ses som en motpol till denna 
inställning. Han inleder fornborgsavsnittet i ”Det forn
tida Sverige” med att sätta in dem i ett kulturhistorisk 
och politiskt sammanhang - fornborgarna var en med 
mossfynd, guldskatter, ödelagda byar samtida företeelse 
och förknippas med de ”orosmättade tider” under sen
romersk och folkvandringstid. Men alla fornborgar var 
inte folkvandringstida, något som Stenberger noga po
ängterade. Insiktsfullt diskuterade han problem kring 
anläggningstid, nyttj andetid osv.

Frågan om dateringen har länge spelat en central roll, 
men tyvärr har inte arkeologerna alltid observerat 
Stenbergers text. Ett exempel härpå utgör Bertil Almgrens 
avsnitt just med rubriken ”Folkvandringstidens fornborgar” 
i samlingsverket Sveriges Historia del 1 (1977).

Behandlingen av fornborgarna inom forskningen un
der hela 1900-talet föranledde Stenberger att skriva: 
”Hittills har de blivit styvmoderligt behandlade av forsk
ningen. Omfattande och systematiska undersökningar är 
här en stor, angelägen framtidsuppgift” (Stenberger 1964/ 
1979). En uppmaning som knappast blivit mindre aktu
ell idag.

Går vi till universiteten, så kan flera trender observe
ras. Det största intresset för fornborgar återfinns i Upp
sala och Stockholm. Studier kring lämningar i Mälar- 
dalslandskapen och Östergötland dominerar. Ett stort antal 
C-uppsatser har skrivits på bägge institutionerna. Förutom 
Stenbergers arbete "Öland under äldre järnålder” från 
1933 där även fornborgar behandlades, har hittills en
dast en avhandling producerats, Johan Engströms arbete 
rörande Torsburgen från 1984.1 Gundula Lindmans av
handling om ”förhistoriska aggresionstrukturer” intar 
fornborgarna en viktig plats (Lindman 1985). I Umeå 
har endast ett fåtal uppsatser skrivits. Nämnas bör i sam
manhanget Ove Hemmendorffs doktorandarbete kring 
Mjälleborgen på Frösön, Jämtland. Enstaka uppsatser har 
skrivits i Göteborg liksom i Lund.

Försök har dock företagits till att organisera och struk
turera den något disparata fomborgsforskningen. Enstaka 
seminarier har hållits, i Örebro 1982, Västervik 1983. 
En summering gjordes 1987 av fomborgsforskningen, 
där materialet publicerades landskapsvis (Darnell red 
1987). Denna gjordes i regi av Arkeologiska samfundet
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som under ett par år under 1980-talet sökte samla en 
fornborgsgrupp.

2.5 Forskningsstrategier och tolkningar
År 1935 publicerade Sten Anjou en artikel med titeln 
"Fomborgamas betydelse ur etnografisk synpunkt - En 
diskussionsffåga” i tidskriften RIG. Artikeln var ett mar
kerat polemiskt inlägg i fornborgsdebatten och riktade 
sig mot den då allenarådande uppfattningen att dessa 
anläggningar uteslutande var av militär karaktär och hade 
ett militärt syfte, eller "om fomborgarna såsom försvars
verk, endast avsedda för tillfälligt beboende under en 
hastigt uppkommen stridskonflikt" (Anjou 1935, s 2). 
Han konstaterade att det skett en förskjutning i debat
ten om uppgiften som försvarsverk gällt hela borg
beståndet, till att samma fråga måste ställas och besvaras 
olika för skilda grupper av samma material.

Anjou påtalade nödvändigheten av flera "noggranna 
och allsidiga” undersökningar av ett stort antal borgar. 
Visserligen hade flera utförts, men de hade ensidigt ut
gått från frågeställningar rörande ålder och försvars- 
duglighet (Anjou 1935, s 2). Ivar Schnells arbeten rö
rande Västmanlands och västra Upplands fornborgar 
framhölls. Dessa resulterade i ett särskiljande av de forn
borgar som inte hade en borgs förnämsta egenskaper - 
att kunna försvaras.

Belägg för att borgarna varit bebodda fann Anjou hos 
Jordanes Rimberts Ansgarskrönika samt Gutasagan. Han 
polemiserar framför allt mot Emil Echoff och de gene
rella resonemang denne för om fornborgsmaterialet i 
artikeln "Tvenne fornborgar vid Tullinge" från 1899. 
Echoff kan dock knappast lastas för att inte beaktat re
sultaten av O Almgrens och B Schnittgers Östergötlands- 
undersökningar, eller undersökningar av borgar i Bohus
län samt på Öland och Gotland, samtliga utförda under 
1900-talet. Dessa hade frilagt borgar med kulturlager och 
i flera fall husgrunder. Istället var det uppenbarligen så 
att Echoff fick symbolisera den under 1930-talet rådande 
uppfattningen om fomborgarna. Medveten om beroen
det mellan forskaren och de samhälleliga förhållanden 
forskare verkar i, skrev Anjou klarsynt att Echoff var starkt 
påverkad av sin tids starka krigshistoriska intressen och 
utifrån denna grundval formulerade ”motiven” för den 
nuvarande fornborgsuppfattningen (Anjou 1935, s 4).

Men Anjou själv, var knappast någon pacifistisk före
språkare rörande fomborgarna. Hela hans resonemang gick 
ut på att söka finna mer ”vardagliga" tolkningar rörande 
deras funktion, ej enbart som uttryck för att de nyttjats 
i konfliktsituationer. I motsats till en mer rörlig sommar
säsong, tecknar Anjou en sedentär bebyggelsestruktur 
under vinterhalvåret, fokuserad på fomborgarna. Det var 
här man verkade och bodde, stallade boskap m m. Un
der sommarhalvåret fungerade borgarna som samlings
platser eller "skyddsfästningar” vid förmodade överfall.

Oro och sociala konflikter var synnerligen närvarande 
för att inte säga latenta för Anjou.

Att konflikter, och då i första hand krig skulle ha ut
gjort den primära drivkraften i anläggandet av fornborgar 
har ifrågasatts av få forskare. Uppfattningen att de skulle 
ha kunnat vara uttryck både för faktiska strider men även 
”symbolisk krigföring” eller "symbolisk prestigekamp” har 
på allvar börjat att diskuteras först under senare år (jfr 
Olausson 1987a & 1994a, Johanssen & Pettersson 1993).

Vad orsakade konflikterna? varifrån kom hotet, vilka 
var fienden? I sina betydande antikvariskt-topografiska 
arbeten rörande Västmanlands och västra Upplands forn
borgar betonade Ivar Schnell materialets heterogena ka
raktär, både vad gällde funktion och datering (Schnell 
1933, 1934). Morfologiskt delades de upp i 6 grupper, 
A till F med lika många undergrupper. Han arbetade även 
med att söka urskilja olika murtyper. Detta ledde fram 
till ett behov att utesluta de anläggningar som inte mot
svarade kraven för försvarsdugliga anläggningar enligt ett 
antal kriterier (Schnell 1933, s 24Iff, 1934, s 40ff).

Enligt Anjou var det viktigaste problemet att lösa 
huruvida borgarna varit bebodda eller ej. Följde man 
Schnells krav på "rensning” i materialet skulle man av
säga sig denna möjlighet enligt Anjou (1935, s 7). Ty, 
till skillnad från Schnell, ansåg Anjou att uppfattningen 
om borgarnas perifera belägenhet gentemot övrig be
byggelse var överdriven. Att välja något längre transporter 
av sommarens skörd och fodertäkt till de välskyddade 
borgplatserna utgjorde knappast ett hinder eller var till 
nackdel.

Borgamas avsides placering tolkades av Schnell så, att 
hotet kom utifrån, en avlägsen kommande fiende och han 
förefaller i det närmaste utesluta möjligheterna av interna 
strider, strider mellan byar eller bygder (Schnell 1933, s 
262, 1934, s 34). Ett gemensamt drag för den svenska 
fomborgsforskningen har genomgående varit just att hotet 
alltid kommit utifrån. Sten Anjou förefaller ha varit täm
ligen ensam om att hävda att skyddet som borgarna gav 
var ägnat "väl ej så ofta från främmande land (kommande) 
utan från närliggande bygder”, och orsakerna anges som 
brist på föda (Anjou 1935, s 6). Möjligen återfinns en
staka företrädare för denna uppfattning hos John Nihlén 
och Gerda Boethius i deras studie kring Gotländska byar 
och gårdar under äldre järnålder (Nihlén & Boethius 
1933).

Anjou avslutar sin uppsats med att vända på proble
matiken och som hypotes hävda att alla fornborgar varit 
bebodda men att det även gällde att undersöka hur, och 
att motsatsen skulle bevisas (Anjou 1935, s 10). I sam
manhanget bör dock nämnas Clas Claessons och Harry 
Thålins artikel om sydvästsvensk odling och bebyggelse 
under järnålder där de kan tänka sig fornborgar i en för
historisk fäbodrift (Claesson &Thålin 1940, s 21).

Uppenbarligen var Anjous uppsats alltför kontrover
siell, i synnerhet rörande de interna orsakerna till strider 
kontra de externa. Ingen polemiserade mot Anjou och
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debatten tycks ha avstannat eller fortgått i gamla invanda 
spår - ett alltför vanligt förekommande drag inom svensk 
arkeologi.

2.6 ”Fornborgs”-forskningen och samtiden
Fomborgar har under en lång tid beskrivits som ”enkla” 
och "konstlösa” (Echoff 1899, s 297). Enstaka forskare 
vände sig dock på ett tidigt stadium mot detta bl a Wil
helm Berg (1909), men de av Echoff myntade uppfatt
ningarna har fått råda. Denna uppfattning kan möjligen 
vara en av förklaringarna till att äldre forskning (men även 
modern) såg anläggningarna som temporära tillflykts- 
platser. Denna uppfattning har även enligt min mening 
bidragit till mytbildningen kring det vi kallar fornborgar. 
Denna myt kännetecknas av övertygelsen om att alla 
fomborgar är befästningar. Men, kan verkligen dessa enkla 
anordningar, stenrösen på berg ha använts? är en vanlig 
fråga. Uppfattningen har även konserverats och återgi- 
vits okritiskt och mytbildningen hålls i många stycken vid 
liv av och återges inom arkeologin av det arkeologiska 
etablissemanget.

I "Göta Älvs områdets fornlämningar” av G Sarauw 
och J Althin beskrivs anläggningarna som mycket enkla 
och där "natur själv har fått den största parten av skyd
det” (Sarauw & Althin 1923, s 43). Betecknande är 
inledningsstycket till artikeln ”Folkvandringstidens forn
borgar” från 1977 i samlingsverket den Svenska Histo
rien del 1: "Om man tar sig upp på ett av de till hälften 
kala berg där vanligen svenska fomborgar är belägna”...”blir 
man ofta ganska besviken”. Vidare ”Här och var kan en 
sänka i stenramlet visa några hörnstenar till en ingång men 
det hela förefaller ganska planlöst och improviserat”, 
"...dessa stenvallar endast tjänade som tillfälligt skydd mot 
fiender, som tillflykt för folk och fä...” (Almgren 1977, s 
111-112). Detta förhållningssätt innebär enligt min 
mening att man (i text) avhänt sig möjligheten till kon
kreta studier av dessa lämningar, och mytbildningen vid
makthålls.

Uppfattningen att ”fomborgama” var enkla och okom
plicerade anläggningar, har föranlett forskare till slutsat
sen att de saknar typologiska och kronologiska hållpunkter 
och de därför i princip skulle kunna ha konstruerats un
der alla hittillsvarande tidsperioder (jfr Lindman 1986, s 
12-13).

Kan hypoteserna om deras funktion som enkla för
svarsanstalter för bygdens befolkning under perioder av 
oro och utifrån kommande anfall, sättas i samband med 
perioder då borgforskning varit framträdande inom svensk 
arkeologi? Ett rimligt antagande vore att perioder av social 
oro och våldsamma konflikter skulle avspeglas i inten
siv borgforskning. Exempelvis borde de bägge världs
krigen, det kalla kriget, Vietnam och Bosnien m m åter
speglas även inom forskningen. Så enkelt är det tyvärr 
inte. Möjligen finns en antydan till en uppgång i antalet

fomborgsuppsatser åren innan andra världskrigets utbrott.
De premisser och tolkningar som framfördes i Anjous 

(1935) liksom Claessons &Thålins (1940) kan inte sam
mankopplas med tankar kring ökat försvarsbehov eller 
liknande. Att fornborgsforskningen tagit sig sådana ut
tryck och former, från slutet av 1800-talet och in på 1960- 
talet får tillskrivas en kombination av flera orsaker och 
faktorer. Bindningen till en uppfattning (teori), brist på 
empiri och brist på diskussioner om fomborgar och det 
bakomliggande samhället är flera exempel.

Anjous påpekande rörande Emil Echoff (se ovan) hör 
till ovanligheterna. Det kan vara värt att notera att Artur 
Norden i sin Östgötamonografi från 1938 skrev rörande 
fynden i de östgötska borgarna att "själva bebyggelsen till 
sist kunnat bli sitt eget ändamål och trängt det militära i 
borgkaraktären i bakgrunden” (Norden 1938, s 339). 
Uttalandet låg i stora delar i linje med Anjous teser två 
år tidigare, men Norden hänvisade inte till honom.

Flera forskare men framförallt I Schnell och G Posse 
diskuterade stridstaktik, bemanning, skottavstånd osv. 
Skillnaderna mellan G Posses två skrifter, en från 1937 
och en från 1939 illustrerar en tydlig förändring och 
”intresseförskjutning". I artikeln "Fomborgar som försvars
anläggningar” från 1937, anlades ett renodlat militärt 
synsätt på fomborgama med beräkningar rörande olika 
vapens duglighet. Grunden för förståelsen av fornborgar- 
na ansåg Posse ligga i förståelsen av de vapen som bru
kades samt samspelet mellan vapen och vallkonstruktioner 
(Posse 1937, s 235ff). I artikeln från 1939 som behand
lade Uppsala-traktens fornborgar, återkommer detta re
sonemang men samtidigt finns ansatser till ett mer över
gripande kulturhistoriskt perspektiv. Nu diskuteras fram
för allt kring dateringsproblematik utifrån geologiska och 
ekologiska förutsättningar (Posse 1939).

Hur samtiden påverkat en arkeologisk tolkning kan 
illustreras av diskussionen kring Birkas stadsvall av Hol
ger Arbman 1939. Här jämförs den tyske kejsaren Hen
rik I erövring av Hedeby med Hitlertysklands annekte
ring av Österrike 1938 och den därpå följande riksdags
debatten som beviljade medel för upprustning av det 
svenska försvaret. Då Hedeby varit under svearnas välde, 
kan erövringen ha resulterat i att man som motåtgärd 
förstärkte Birkas försvar (jfr Holmquist Olausson 1993, 
s 15).

Nämnas kan även Evert Wrangels bok om medeltida 
borgar. Det första kapitlet bär den talande titeln "Nordens 
politiska läge. Försvarets nödvändighet” (Wrangel 1938).

I de olika arkeologiska standardverken t ex Oscar 
Montelius "Sveriges historia till våra dagar" (Montelius 
1919) och Oscar Almgrens ”Sveriges fasta fornlämningar 
från hednatiden”, finns ingenting som visar att de på
verkats av en orolig och krigsrustande omvärld. Mon
telius nämner överhuvudtaget inte fomborgar. I den första 
upplagan av Almgrens bok från 1904 kallas fornborga- 
ma för ”bergskansar”, med barrikader av fällda träd. Dessa 
var förmodligen endast i undantagsfall bebodda. Boplats
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fynden i Runsaborgen i Eds socken i Uppland nämns 
liksom förekomsten av ett hus i en borg i Gryts socken 
i Södermanland samt fynd av gravar i en borg i Edsbro 
socken. ”Bygdeborgama” som de därefter kallas dateras 
till ”hednatidens” slut (Almgren 1904).

I upplagan från 1924 har exempelsamlingen utvidgats 
där flera fomborgsvarianter tas med. För första gången 
presenteras även en tolkning av Runsaundersökningama. 
Runsa skulle vara en utpost för det närbelägna Sigtuna. 
Huruvida några fomborgar i Mälardalen kunde vara äldre 
än vikingatid föreföll ovisst. Almgren nämner även fynden 
av boplatslager i flera Ostgötaborgar samt enstaka Bohus
länska borgar, daterade till 400-talet (Almgren 1924).

I den sista upplagan från 1934 finns inga förändringar 
av något slag i texten rörande fornborgarna.

Antagandet att borgarna skulle ha uppförts för att fungera 
som ett skydd mot en yttre fiende förs fram av ett flertal 
forskare. Ambrosiani framhöll att det vid fomborgsstudier 
inte enbart räckte att huvudsakligen sammankoppla borg
arna till en bygd, utan även deras förhållande till sin om
givning i mindre skala dvs till närmsta belägna gravfält, be
byggelse. Det är dock tveksamt vad Ambrosiani avser rö
rande orsakerna till byggandet. Hans uppdelning i farleds- 
tillflykts- och boplatsborgar, tycks dock förutsätta en yttre 
fiende (Ambrosiani 1964, s 176-189).

Flera forskare har i större eller mindre utsträckning 
behandlat fornborgarna som uttryck för en större sam
manhållen organisation, inte sällan tillsammans med 
vårdkasar. På senare tid är det framför allt Olle Lorin men 
delvis även David Damell som diskuterat detta. Damell 
rörande Uppsala, Uppsala-bygdens försvar (Damell 1984) 
och Lorin rörande Rekarnebygdens borgar (Damell & 
Lorin 1985, Lorin 1985, Lorin 1987).

Johan Engström är den som mest konsekvent och 
grundligast drivit hypotesen om borgar och en krigsor
ganisation. Det görs i avhandlingen rörande Torsburgen 
på Gotland (Engström 1984). Utifrån borgens storlek, 
antalet gårdar på Gotland under folkvandringstid och 
gårdarnas ytmässiga behov under en 14 dagars belägrings- 
period, studier av marschtid m m, visar Engström att hela 
Gotlands befolkning kunde ligga bakom borgen: Den 
lämpligaste enheten för byggnation och uppbåd utgjor
des av den s k sättningen (Engström 1984, s 118-119). 
Borgens oerhörda betydelse framgår av det faktum att 
Engström genom sina undersökningar kunde konstatera 
en anläggningsfas under romartid med tre därpå följande 
nedbrännings- och uppbyggnadsfaser under folkvandrings- 
tid, Vendeltid och vikingatid (Engström 1984, s 24-25).

Engström har i senare arbeten sökt vidareutveckla sina 
hypoteser, då han behandlar fomborgar och stridsteknik 
under framför allt romartid och folkvandringstid (Eng
ström 1991 & 1992). Han återknyter därmed till tradi
tionen från framför allt Mårten Stenberger (jfr Stenber- 
ger 1964, s 537ff) om fornborgen som en produkt av 
orostiderna och krisen under folkvandringstid. Flera in
lägg har dock gjorts rörande den folkvandringstida kri

sen. Flera bl a Dan Carlsson anser att krisen och dess 
verkningar överbetonats (Carlsson 1979). Han menar 
att ödeläggelsen av kämpgravsbygden på Öland och Got
land inte varit så omfattande som man tidigare antagit. 
Viktiga inlägg rörande den folkvandringstida krisen har 
därefter gjorts, bl a Ulf Näsman och Per Rahmqvist i 
samlingsvolymen "Folkevandringstid i Norden” från 1988 
(Red Näsman & Lund 1988) samt i "Samfundsorgani
sation og Regional variation. Norden i romersk jernalder 
og Folkevandringstid” (Red Charlotte Fabech & Jytte 
Ringtved) från 1991.

Det förefaller som om de i många avseenden avvikande 
uppfattningarna om krisen som framförts (Carlsson 
1979), även påverkade fornborgsforskningen, inte minst 
i de stora antal seminarieuppsatser som skrevs, framför 
allt vid Stockholms och Uppsala universitet. I flera fall 
strävade man efter att söka belysa borgarnas "vardagliga” 
roll, deras funktion i ett agrar-samhälle (se bl a Sandell 
1980, Olausson 1982 & 1987, Elfwendahl 1983, Nyqvist 
1987 & 1992, Aspeborg 1989, Skyllberg 1991).

Det faktum att fyndmaterialet som påträffas har en 
uppenbar "civil” karaktär har tagits som belägg för en av 
svagheterna i ”befästnings”-hypotesen och att fornborgarna 
haft en helt annan funktion (jfr Lindman 1985 och 1986, 
Johansen & Petersson 1994, s 177-178).

2.7 Regionala studier

2.7.1 Öland

Det förefaller väsentligt att belysa några regionala 
fomborgsstudier vilka haft stor betydelse för forskningen 
som helhet. Inte minst för att åsikter och strömningar i 
den dåtida samhällsdebatten tycks ha varit viktiga för 
forskarna och kan utläsas i olika tolkningsforslag.

Vid sidan av Östergötland och Gotland intar Öland 
något av en särställning i forskningshistoriken kring forn- 
borgar. Av öns 16 fomborgar, samtliga låglands- eller s k 
ringborgar utom en (Bårby, klintborg), tilldrog sig i syn
nerhet ett par anläggningar ett särskilt intresse. Det var 
Gråborg, Ismanstorp och Eketorps fornborg. År 1925 
publicerade Mårten Stenberger en uppsats rörande 
Ismanstorps borg (Stenberger 1925, s 358ff) och 1933 
publicerade han sin banbrytande doktorsavhandling 
”Öland under äldre järnålder” (Stenberger 1933).

Arbetet var det första inom den s k bebyggelsearkeo
login där arkeologi och kulturgeografi förenades utifrån 
analyser av gårdar, byar, stensträngar, gravar och fom
borgar i en syntes. Fornborgarna sattes in i samma kro
nologiska och rumsliga sammanhang som skattfynd och 
offerfynd i en tes rörande oro och ödeläggelse av byg
den. Detta är av stor betydelse då Stenbergets hypote
ser kom att vara riktgivande för både fornborgs- och 
bebyggelsearkeologisk forskning för en lång tid.

Fömtom Eketorps borg, tilldrog sig Ismanstorps borg
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störst intresse. Ismanstorps uppvisade en rad egenhe
ter. Här fanns 88 husgrunder, brunn samt nio ingångar 
(vanligast en eller två). Anläggningen hade tidigare va
rit föremål för mindre undersökningar av H Hildebrandt 
och T J Arne. Dessa liksom Stenberger kunde konsta
tera att kulturlager och fynd saknades. Andra än rent forti- 
fikatoriska hänsyn spelade in vid Ismanstorps byggande 
och den kunde istället ha fungerat som en central plats 
för offentliga religiösa handlingar (Stenberger 1933, s 
242-243). Stenberger såg flera likheter med germanska, 
keltiska men framför allt slaviska s k tempelborgar.

Stenberger var dock inte den förste att lansera tankar 
om borgar som kultplatser. Gunnar Gihl gjorde det 1918. 
Ivar Schnell skrev 1934 att borgarna "otvivelaktigt utö
ver sin krigiska uppgift flerstädes tjänat som kult- och 
möjligen även som tingsplats” (Schnell 1934, s 36).

För Schnell fanns en rad detaljer bland svenska forn- 
borgar som inte kunde förklaras utifrån strategiska syn
punkter. Andra skäl än ”försvarshänsyn” måste ha varit 
drivande. Schnell föreslog därför att som förklaringsgrund 
diskutera fornborgarnas ”dubbla uppgifter i samhället” 
(Schnell 1934, s 36-37).

År 1964 inleddes det omfattande Eketorps-projeket. 
10 år senare var merparten av borgen undersökt. Denna 
är, vad gäller omfattning, fortfarande unik i fomborgs- 
sammanhang. Genom Vitterhetsakademien planerades 
resultaten att publiceras i en serie på sex delar. Tre har 
hittills utkommit, samtliga under slutet av 1970-talet. 
Den första ”The Monument” (Borg et al 1976) innehål
ler huvudsakligen analyser av murar och byggnader samt 
en artikel rörande stratigrafin. En andra del kallad ”The 
Setting” (Näsman et al 1979) kan huvudsakligen beteck
nas som en studie av Eketorps omland. Undantag är en 
studie av bosättningens agrara verksamhet (Helbaek 1979, 
s 115ff). Del 3 ”Die Fauna”, innehåller en osteologisk 
analys och utkom 1979 (Boesneck & van den Driesch 
1979). 1984 utkom Ulf Näsmans avhandling som var 
en studie av glasmaterialet från Eketorp II. I övrigt tycks 
en bearbetning och publicering av hela fyndmaterialet 
återstå. Materialet är gigantiskt. Enbart från Eketorp III 
finns ca 25 000 fynd registrerade (Stenberger 1973, s 
14).

Stenberger kom dock att publicera en preliminär sam
manfattning av undersökningarna (Stenberger 1973). 
Redan 1933 hade han i samband med provundersökning
arna observerat två faser i borgen - en yngre vikinga
tida/medeltida samt en äldre från folkvandringstid (Sten
berger 1933). Nu kunde bebyggelsefaserna delas i tre: 
Eketorp I, II och III. Eketorp I, ansågs sakna spår av per
manent bosättning. Istället tolkades den som marknads
plats, mötesplats eller kultplats (Stenberger 1973, s 2). 
Eketorp II, som enligt Stenberger användes mellan ca 
350 och 650 AD hade varit permanent bebodd av jord
brukare. Den stora mängden fårben indikerade att 
boskapsdrift utgjort basen i ekonomin (Stenberger 1973, 
s 8-9). Likheterna mellan Eketorpshusen och husen i

stensträngsbygden "kämpgravsbebyggelsen” framhölls.
Eketorp II:s agrara karaktär var mycket framträdande. 

Skillnaden mellan Eketorp och den övriga järnålders- 
bebyggelsen på Öland, var att Eketorp var ett väl orga
niserat bysamfund innanför en kraftigt befäst ringvall. Inga 
spår av sociala grupperingar kunde spårats. På samma sätt 
som att alla hade gemensamt ansvar för försvaret, kunde 
man även tänka sig en form av kollektivt arbete (Sten
berger 1973, s 9-10). Detta uteslöt dock inte privat 
ägande. Fornborgar med inre radiellt placerade hus
grunder, som Isman storp, uppfattades till en början som 
en inhemsk, germansk företeelse (Stenberger 1933). I 
ett senare sammanhang (Stenberger 1973, s 112) påta
lar han betydande likheter mellan öländska borgar och 
de bysantiska. En tanke som tidigare diskuterats av bland 
annat Joakim Werner (1949) och B Skarin-Frykman 
(1967, s 255).

Frågan om det bysantiska inflytandet har på senare 
tid huvudsakligen behandlats av Frands Hersehend med 
avseende på måttsystem, byggnadsteknik m m och kan
ske framför allt Eketorp II:s fällgallerport (Herschend 
1989, s 133ff).

Påverkan tycks för Stenberger framförallt ha rört sig 
kring ett idémässigt inflytande med byggnaden/be
fästningen som en del av en social organisation. Han såg 
orsaken till byggandet av Eketorp framför allt som en 
tanke, ett accepterande av en utifrån kommande idé om 
ett kollektivt samhälle (bysamhälle?) i en enklare form 
med lokal organisation och administration. Stenbergers 
sammanfattning är emellertid betydelsefull inte minst vid 
en jämförelse med inlägg rörande Eketorp under 1980- 
1990-talen (jfr Näsman 1988 & Herschend 1988, 1992, 
1993).

Det sista skedet, Eketorp III kännetecknades av hant
verk, med industriell gjuteriverksamhet, samt att borgen 
fungerat som marknadsplats. Oroligheter i södra Öster
sjöområdet utgjorde de grundläggande premisserna för 
att borgen återanvändes igen (Stenberger 1973, s 18). Han 
konstaterade närvaron av slaviska föremål i borgen. Möjligt 
var att det pågått ett livligt utbyte i form av handel mel
lan Eketorp och slaviska områden. Kopplingen till sla
viska områden, slaviska borgar är intressant, inte minst 
då Stenberger redan 1925 i sin artikel om Ismanstorps 
borg, såg likheter mellan denna och borgarna Arkona och 
Karentia på ön Rügen.

En nästan logisk följd av resonemangen ovan, inne
bar att Stenberger kom att föra in begrepp såsom ”stad” 
eller "stadsliknande” i sin analys av Eketorpsamhället. 
Tråden togs upp av E Wegreus som 1976 karaktäriserar 
Eketorp som ett befäst samhälle men där den senare fa
sen (Eketorp III) skall ses mot bakgrund av urbaniserings
processen i Europa (Wegreus 1976, s 44). Det förefaller 
som om denna hypotes inte har beaktats i diskussionen 
om de tidiga städerna.

Det har framhållits att betydelsen av undersökning
arna av Eketorps borg ligger däri att den visat att ”den
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mellersta järnålderns samhälle var både politiskt och 
militärt välorganiserat” (Näsman 1988, s 236). I detta 
sammanhang kan det vara värt att påtala äldre forskning, 
inte minst med historiematerialistisk utgångspunkt, vil
ken framkastat liknande uppfattningar rörande folk- 
vandringstid och vendeltid. Denna skulle ha känneteck
nats av en s k militärdemokrati (jfr Nyström 1978, s 64ff). 
De sydskandinaviska vapenoffren och borgarna vittnar 
enligt Näsman om en orolig period och måste sättas in i 
ett europeiskt perspektiv.

Näsman finner Stenbergers tes bekräftad, dock med 
den reservationen att krig och väpnad kamp inte är kri
sens orsak utan en av dess yttringar där vapenoffer och 
borgar utgör de enda oomtvistliga krissymptomerna 
(Näsman 1988, s 250). Vidare anser sig Näsman kunna 
slå fast att många, möjligen flertalet av de nordiska 
fomborgama är från sen romersk järnålder - folkvandrings- 
tid. Mycket hade därför inte förändrats sedan Stenberg
ers avhandling 1933.

Frands Hersehend har mer specifikt diskuterat folk- 
vandringstid, Öland och Eketorp (jfr Herschend 1988, 
1989, 1993). Generellt som fenomen, anser Herschend, 
att borgarna har ingått i samma ekonomiska och sociala 
system som den öppna eller ”friliggande” bebyggelsen - 
en agrar ekonomi dominerad av intensiv boskapsskötsel.
I det öländska bebyggelsemönstret tycker sig Herschend 
se en expanderande befolknings behov av fler boplatser 
(Herschend 1988, s 51). Borgamas förhållande till övrig 
bebyggelse skiljer sig mellan de med husgrunder och de 
som saknar hus (en antydan finns att de sistnämnda lig
ger mer perifert, Herschend 1988, s 52).

Borgarna med hus fyller två funktioner, dels som be
fästning för civila, dels en fast bosättning. Eketorp inde
las nu i fyra faser: Eketorp I, en icke-permanent bebyg
gelse, Eketorp II: permanent bebyggelse med komplett 
gårdsstruktur, bostad, fähus, förrådshus samt hantverk. 
Mot slutet av Eketorp II görs alla hus till bostäder. Sista 
skedet kännetecknas av en ”ruinbebyggelse” (Herschend 
1988, s 53).

Ur en agrar aspekt är Eketorps placering marginell. 
Istället var syftet att ge innevånare möjlighet att bedriva 
extensiv boskapsskötsel, samt trygghet åt sig själva och 
sina grannar. Borgen var helt beroende av ett omland. 
Herschend finner det svårt att tänka sig en central bety
delse i ett sådant sammanhang om det inte finns en makt
apparat manifesterad i administrativa byggnader. Alla var 
trångbodda i Eketorp och planeringen gör ett jämlikt 
intryck (Herschend 1988, s 54-55).

Dock finns det en gård som är större än de andra.Till 
denna hörde även ett ”finhus”, en hallbyggnad. I jämfö
relse med storgårdar i den friliggande bebyggelsen och 
deras hallhus, framstår denna enhet inom Eketorp II som 
synnerligen blygsam. Herschends slutsats blir att borg
herren inte bott inne i Eketorp. Det gör dennes ställfö
reträdare och då i gården med hallhuset (Herschend 1988, 
s 58). I senare sammanhang talar Herschend om be

byggelsestrukturen i Eketorp som ett "a social experi
ment” (Herschend 1993, s 193).

2.7.2 Bohuslän
Ett annat område där det genomförts låt vara ej ytmässigt 
stora undersökningar, men ett stort antal mindre, är Bo
huslän. Ovan nämndes Wilhelm Bergs arbeten i början 
av 1900-talet. Bergs borgprojekt kom att övertas under 
en period av Gustaf Hallström vilken genomförde ett 
antal undersökningar (Nyqvist 1989, s 14).

Flertalet av de 19 undersökningarna som genomförts 
mellan 1902 och fram till 1980-talets slut, bestod mes
tadels av mindre sökschakt (Nyqvist 1989, s 12-17).

En intressant undersökning, inte minst ur ett regio
nal perspektiv är den som berörde Keberget i Tossene 
socken. Sammansättning av kulturlager och fynd var snar
lik flera äldre undersökningar (Nyqvist 1989, s 15). Ge
nom att borgberget förefaller sakna befästningsan- 
ordningar som vallar, kan den utgöra en sk höjdbosättning 
(se kap 4.6).

Andra fornborgar där kulturlager och fynd påträffats 
är den vid Sköttegården i Ödsmåls socken. Vallen kunde 
dateras till yngre bronsålder (Nyqvist 1989, s 17, 1992, 
s 60-61). I samband med det s k Orust-projektet, vilket 
utgör en del av projektet "Bebyggelse och markanvänd
ning i Västsverige 2500-500 före nutid” har fem borgar 
delundersökts. Erhållna 14C-resultat visar en disparat bild. 
Resultaten spänner från äldre j ämålder och fram till 1600- 
talet (Karlsson-Lönn et al 1985, s 125ff, Lindman 1986, 
Nyqvist 1989). Till detta kan läggas det nyligen påbör
jade projektet kring Djupedals fornborgar på Hisingen 
(Hall 1992, s 28-35).

Någon egentlig bearbetning av de äldre fyndrika un
dersökningarna förefaller inte ha gjorts.

Bohusläns fornborgar har under senare tid behand
lats i två populärvetenskapliga arbeten, båda av Göte
borgs Arkeologiska museum. En från 1989 (FYND 2/89) 
samt en större skrift från 1992 kallad ”Borgar från forn
tid och medeltid i Västsverige” (S Andersson et al red
1992).

2.7.3 Södermanland
Som framgått ovan har fornborgar i Södermanland äg
nats stor uppmärksamhet där Olof Hermelins antikva
riska översikter och E M Hermelins undersökning av 
Baldersborg nämndes. Nämnas skall även mindre anti- 
kvariskt-topografiska översikter av Ivar Schnell (1932). 
Efter Hermelins undersökningar 1929, kom det att dröja 
ända till 1978, innan ytterligare fomborgs undersökningar 
utfördes. Det är framför allt Olle Lorin som utfört en 
rad (13 st) mindre undersökningar. Dessa har koncen
trerats till landskapets västra del, i Rekamebygden (Lorin 
1985, 1987, 1993).
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Undersökningen av Hultberget i Husby-Rekarne socken, 
kunde påvisa flera husterrasser, kulturlager med fynd av 
keramik, ben och vävtyngder (Lorin 1978, 1985, s 40f). 
Under 1980-talet genomfördes därefter ett antal begrän
sade undersökningar inom projektet "Rekarnebygdens 
fomborgar” (Damell & Lorin 1985, Lorin 1985). Syftet 
var att utarbeta en lämplig undersökningsmetodik som 
kunde ge svar på ett antal begränsade frågor. Problema
tiken fokuserades på dateringar samt på förekomst av 
kulturlager inne i borgarna.

Utgångspunkten för projektet har varit att betrakta 
fornborgama i ett system, bl a har siktlinjer och vårdkase- 
platser studerats, men även deras eventuella funktion inom 
en förhistorisk infrastruktur.

Utifrån en hypotes om att bergen avröjts före byg
gandet, har man avsett att datera s k röjningskol i kom
bination med provgropar inne i borgarna (Lorin 1985, s 
9). Lorin förefaller även vara den som mest konsekvent 
genomfört fosfatkarteringar av fornborgar (44 st). Prov
tagningen har dock begränsats till utvalda punkter med 
referenspunkter utanför.

Av de 44 registrerade ”fornborgama” i Rekarnebygden, 
har Lorin konstaterat husterrasser i tre (Lorin 1987, s 2). 
14C-dateringar samt enstaka TL-prover indikerar att 
merparten av Rekarnebygdens borgar skulle kunna föras 
till yngre romartid och folkvandringstid (Lorin 1985, 
1987). Avvikelser förekommer dock. Sibroborgen i Rips a 
socken vid sjön Båven har givit en datering till slutet av 
förromersk järnålder (2050 +/-70 BP, ST 13003), (Lorin 
muntl uppgift). Vid sidan av att vara Södermanlands 
största "fornborg” (5 ha) uppvisar den en annan egen
het i det att den anlagts på en grusås. En ovanlig topo
grafisk lokalisering för en fornborg i Mälardalen. Från 
vallanläggningen vid Kyrktorp i Grödinge socken före
ligger dateringar till ca 300-200 B C (Åkerlund et al 
manus).

Av seminarieuppsatser kan Hans Göthbergs och Hå
kan Aspeborgs arbeten nämnas. Göthberg behandlar vallar 
och Aspeborg Nyköpings-områdets fornborgar (Göthberg 
1985, Aspeborg 1989). Anmärkningsvärt är, att Söder
törn, den fornborgstätaste delen av Sverige, inte har be
handlats.

2.7.4 Norrland
Under 1980- och 1990-talen har ett stort antal betydande 
bebyggelsearkeologiska undersökningar genomförts, fram
för allt inom ramen för doktorandarbeten på Umeå Uni
versitet. Lokaler som Gene i Ångermanland (Ramqvist 
1983), Trogsta i Hälsingland (Liedgren 1993) kräver 
knappast någon närmare presentation. Dessutom har en 
översikt av arkeologin i Jämtlands län publicerats. I denna 
ingår ett flertal bebyggelsearkeologiska arbeten (Hem- 
mendorff 1989, red).

I inget av de omfattande projektet som utgått från 
Umeå-institutionen har någon fornborg kommit att be

röras. De behandlas på ett översiktligt sätt och tolkningen 
av deras roll sker indirekt. Owe Hemmendorffs arbete 
kring Mjälleborgen i Jämtland är ett undantag. Vid sidan 
av omfattande undersökningar av borgen, har det övriga 
Norrlands-, samt mellan- och nordnorska borgmaterialet 
behandlats (Hemmendorff 1985, 1989).

2.8 Norge, Finland och Danmark

2.8.1 Norge

Allmänt anses att fornborgama eller ”bygdeborgene” är 
ett uttryck för någon form av försvar. På senare tid har 
det dock framkommit arbeten som hävdar behovet av 
en mer nyanserad syn både vad gäller deras funktion och 
datering (Haraldsen 1980,1982, Ringstad 1989). Mycket 
få undersökningar har gjorts och forskningen har uppen
barligen till övervägande delen dominerats av antagan
den och tyckanden (jfr Hemmendorff 1985, Myhre 1987, 
Ringstad 1989).

Flera norska arkeologer diskuterar kring förekomst av 
olika lokala och regionala försvarssystem. Utgångspunk
ten har alltid varit områdena med koncentrationer av 
borgar. Björn Myhre (1987) placerar in bygdeborgarna 
som en viktig beståndsdel i framväxten av ekonomiska 
och politiska centra i Västnorge under folkvandringstid. 
Myhre tycker sig se ett klart samband mellan rika byg
der (bl a högstatusgravar), hög odlingspotential och bygde- 
borgar. Myhres teoretiska modeller är influerade av E 
Services teser om redistrubutiva hövdingadömen, men 
han tycks även vara öppen för tanken på hövdingadömen 
med ett antal självförsörjande lokala enheter och hänvi
sar till T Earles arbeten (Myhre 1987, s 182-185).

En något avvikande utgångspunkt har Björn Ringstad 
i sitt arbete kring bygdeborgar på Nordvestlandet i det 
han resonerar kring bygdeborgar som centrumsin- 
dikerande faktorer i periferin (Ringstad 1989). Med pe
riferi avses här i första hand områden i Norge med få 
borgar. Några teorier om omfattande försvarsystem går 
inte att applicera här. Istället betonas lokala förhållanden 
och borgarnas lokala funktion. Den militära aspekten 
dominerar och Ringstad talar om funktioner som ”utsikts
poster”, ”tillflyktsplatser” eller ”vamingsposteringar” (Ring
stad 1989, s 4). Slutligen påtalas på vilken lös grund 
uppfattningen om borgarnas datering grundat sig och 
han sammanfattar med att konstatera att den begyn
nande kronologiska variationen som konstaterats i 
centralbygderna även kan avläsas i periferin (Ringstad 
1989, s 8).

2.8.2 Finland
De finska fornborgama uppvisar vad gäller topografi och 
morfologi betydande likheter med de svenska, norska
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och de på Bornholm. Ett antagande har varit att mer
parten härrör från yngre järnålder och korstågstiden. Stora 
likheter finns med (äldre) svensk och norsk uppfattning 
om borgamas funktion. Tanken på ”tillflykt” och försvar 
dominerar gärna i termer av system med borgar och 
vårdkasar. Allt som uttryck för ett organiserat samhälle 
och dess förmåga att skydda sig mot en utifrån inkom
mande fiende (jfrTaavitsainen 1990).

Av landets ca 90 fornborgar har över 30 undersökts 
på ett eller annat sätt. Nämnas kan två avhandlingar un
der senare tid som behandlat ämnet. Den ena är Jukka 
Luotos "LeidonVanhanlinnan Mäkilinna” (Louto 1984) 
som handlar omVanhanlinna dvs den gamla borgen. Den 
andra är skriven av J-P Taavitsainens ”Ancient Hillforts 
of Finland. Problems of analysis” (Taavitsainen 1990). 
Luotos arbete saknar sammanfattning på annat språk än 
finska, varför den är mycket svårtillgänglig. Luoto har dock 
i ett tidigare sammanhang utvecklat flera av sina tanke
gångar rörande, kronologi och funktion (Luoto 1980) 
utifrån finska befästa boplatser daterade till bronsålder.

Luotos tes är att flera finska borgar genomgått hu
vudsakligen tre faser: yngre bronsålder-äldsta järnålder, 
folkvandringstid och vikingatid/korstågstid. Taavitsainen 
vänder sig mot denna uppfattning och utifrån en meto
disk diskussion kring artefakternas representativitet, de
ras relation till vallar och andra inre stmkturer presente
ras en alternativ tolkning. Utgångspunkt är Taavitsainens 
undersökningarna av Kuhmoinens fornborg. En rad 14C- 
ochTL-dateringar visar att anläggningen var från vikinga
tid/korstågstid. (Taavitsainen 1990, s 26f(45ff). Bland 
fynden från dessa perioder fanns även äldre (ca 800 ad). 
Taavitsainen tolkar dessa som lösfynd, eller insamlade fynd 
avsedda att smältas ned, smidas om. Fyndsammanhang 
liksom slagg och andra spår av smidesverksamhet är tecken 
på att de inte kan datera själva borgen (Taavitsainen 1990, 
s 57ff) och han talar om återanvänding av äldre metall
skrot. Utifrån en inventering av samtliga undersökta borgar 
konstateras att smidesverksamheten förekommit på an
dra borgar med fynd av bl a slagg och äldre föremål ”scrap 
metal”.

Taavitsainen anser att förutsättningarna för borgarnas 
uppförande låg i utvecklingen inom jordbruk, i lokala 
förhållanden och att de inte kan ses som uttryck för större 
försvarsorganisationer med signalsystem och liknande 
(Taavitsainen 1990, s 118ff, 142ff).

2.8.3 Danmark
Till skillnad från övriga nordiska länder saknas en borg
forskningstradition i Danmark. Bornholms-anläggning- 
arnas likheter med de övriga nordiska ländernas forn
borgar framhålls ofta. Enstaka av dessa bl a Gamleborg 
kom att undersökas av Ole Klindt-Jensen (1957). Hans 
idéer uppvisar stora likheter med M Stenbergers. Öns 
borgar sattes i samband med orostider och guldskatter

under folkvandringstid. Borgarna tolkades som tillflykts- 
och skyddsplatser och som tecken på en större övergri
pande organisation under en hövding eller kung (Klindt- 
Jensen 1957, s 152ff).

Utöver dessa uppvisar Danmark ett stort antal vall
anläggningar, dvs anläggningar på lågland. Intresset för 
förhistoriska befästningar eller andra hägnadsanläggningar 
i Danmark har kommit att begränsa sig till ett fåtal läm
ningar och då framförallt de vikingatida s k Trelleborg- 
arna. I övrigt kan nämnas de jylländska långvallarna eller 
s k folkevolder. Enstaka undersökningar av dylika har givit 
dateringar till romartid och folkvandringstid och de tol
kas som belägg på en framväxande centralmakt av nå
gon form (Neumann 1982).

Annars är det en anläggning, Borremosse i Himmerland 
på Jylland, som fått representera Danmarks förhistoriska 
befästningar (Brønsted 1960 III, 87ff). Brønsted och 
P V Glob undersökte större delen av anläggningen. Näm
nas kan även F Kauls undersökningar av Priorsløkke, även 
den på Jylland. Kaul kallar lokalen för en befäst landsby. 
Den bestod av ett flertal hus inhägnade av en palissad 
med en grund vallgrav (Kaul 1985, 1989).

En förklaring till det ringa intresset som framförts, är 
att alla befästningsanläggningar, kallade voldsteder har 
antagits vara medeltida (jfr H Andersen 1992). Det skulle 
visa sig att enstaka var förhistoriska. Borremosse-anlägg- 
ningen på Jylland kom länge att betraktas som ett uni
kum (H Andersen 1992, s 19). Lokalen har i senare tid 
ägnats förnyad uppmärksamhet (jfr Martens 1990, s 159ff).

I en genomgång av Danska vallanläggningar (Ander
sen 1992) påpekas att trots att man under senare tid känt 
till ett flertal förhistoriska vallanläggningar, i enstaka fall 
med järnåldersdatering, har de inte ägnats någon egent
lig uppmärksamhet. Andersens artikel har den upp- 
fodrande titeln ”De glemte borge”. En inventering av de 
förhistoriska vallanläggningarna är nödvändig anser An
dersen. Vallanläggningarna utgörs huvudsakligen av en 
vall med ett dike framför, men dessa delar kan även upp
träda var för sig, eller dubblerade. Andersen urskiljer tre 
topografisk/formmässiga grupper:
• ringborg med en runt om löpande vall och vallgrav,
• halvkretsvallen, där en sjö eller sankmark utgör en na
turlig gräns, samt
• borg med spärrvall. Denna kännetecknas av en vall och 
dike sam går tvärs över och stänger av ett näs eller udde 
(H Andersen 1992, s 20).

Storleksmässigt finns uppenbarligen betydande va
riationer men Andersen anger dock inga siffror. Han re
dovisar totalt 37 anläggningar i Danmark, varav fem på 
Bornholm. De fyra vikingatidaTrelleborgama ingår också. 
Borremosse och Priorsløkke har redan nämnts (Ander
sen 1992, s 23). Andersen diskuterar även borgar och 
ortnamn, framförallt Trelleborgsnamnen (Traelborg). Åtta 
vallanläggningar har Trelleborgnamn. Dessutom finns 
ytterligare 25 som ortnamn, gårdar osv.

Liksom i Sverige och Norge har dessa vall anläggningar
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ansetts utgöra nödvärn för den lokala befolkningen, därav 
benämningar som ”folkeborge, bygdeborge, bondeborge”. 
Andra kan ha varit anlagda runt stormannagårdar (An
dersen 1992, s 21). Han finner det troligt att dessa vall
anläggningar hör hemma i järnåldern. Den antikvariska 
behandlingen av dessa lämningar i Danmark tycks ha 
mycket låg prioritet. (Andersen 1992, s 29-30).

2.9 Äldre undersökningar av fornborgar och 
andra hägnadsanläggningar i Uppland

2.9.1 Runsa
Fornborgen vid Runsa ligger i Eds socken (RAA 2), Upp- 
lands-Väsby kommun, ett par mil norr om Stockholm. 
Med sina välbevarade lämningar och ett högt läge vid 
Mälaren, utgör anläggningen en av Mälardalens mest 
imponerande fornlämningar. År 1902 genomfördes en 
begränsad undersökning inom borgen av Oscar Almgren, 
prins Gustav Adolf och dennes adjutant greve Göran 
Posse (greve Posse är densamme som skrev fornborgs- 
artiklar under 1930-talet, se ovan).

Undersökningen var mycket viktig och betydelsefull. 
Inte bara för att det var den första fornborgsunder- 
sökningen i Uppland (och Sverige) utan snarare genom

att Almgrens tolkningar av resultaten kom att vara ton
givande ur flera aspekter för fomborgsforskningen en lång 
tid framöver. Almgren daterade borgen till ”slutet av 
hednatid” dvs vikingatid, tidig medeltid (Almgren, brev 
ATA, Almgren 1923). Därefter kom alla Upplands forn
borgar att dateras till vikingatid. Argumenten var sällan 
välgrundade och som påpekats tidigare gavs ett antal prov 
på cirkelargumentation (jfr Elfwendahl 1983, Göthberg 
1985). Almgren utgick från fynd i Svarta jorden på Björkö 
(Stolpe) när han daterade Runsa. I och med Björn 
Ambrosianis undersökningar av Darsgärdeborgen blev 
det accepterat att det fanns såpass gamla fornborgar i 
Uppland som från folkvandringstid.

Runsaborgen omnämns i antikvariska sammanhang 
för första gången i "Rannsakningar...”: "Wedh Runsa en 
odelaghd Bårgh som ännu kallas Runsabårgh, dher alle
nast finnes en upgångh” (Rannsakningar del 1 1667- 
1684). Borgen finns även med på en karta från 1720.

Avsikten med undersökningen av Runsa var att ”ut
röna dess ålder”.

Valet var dock knappast slumpartat. Almgren hän
visade till en skrivelse av Oscar Montelius från 1872, 
vari fanns uppgifter om kulturlager med "talrika djur
ben”. Lämningar efter en långvarig bosättning, konsta
terade Almgren.

Historien om Runsa föregick Montelius ärende, vil
ket inte gällde borgen utan den 43 m långa 
skeppssättningen belägen i ett gravfält (RAA
1) nedanför borgberget. Grävningen i denna 
gav ingenting förutom sot och kol. Montelius 
redogjorde slutligen för ”undersökningar” inne 
i borgen som ägaren till Runsa, kapten Anckar- 
crona genomfört, med fynd av ”husdjursben” 
som bestämts till får, svin och nöt samt fynd 
av kol och en järnklump (O Montelius, brev 
1872 ATA).

Vid undersökningen 1902 grävdes en ca 25 
m2 stor yta i borgens sydvästra hörn samt två 
mindre gropar (se fig 2:3). I huvudschaktet 
registrerades tre lager om en sammanlagd 
tjocklek av ca 1 m. På berggrunden var ett sot- 
bemängt kulturlager med fynd av kol och en 
"liten glaserad lerskärva”, vilken vid besiktning 
(förf) visade sig vara ett degelfragment. En
dast delar av detta lager undersöktes. På detta 
var ett ca 0,2 m tjockt lerlager utan fynd och 
överst ett kulturlager med en härdgrop i dess 
nedre del. Häri påträffades den omtalade spel
tärningen, keramik, järnbroddar, "lertriss-
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Fig 2:1. Karta över Upplands hägnadsanlägg
ningar. Äldre undersökningar markerade. Map of 
the enclosures and hillfort in Uppland. Older 
excavations are marked.
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Fig 2:2. Urval av fynd från 1902 års undersök
ning. 1) Tärning 2) Degelfragment 3) Eldslagnings- 
flinta 4] Jämbroddar. Teckning av Rune Johannes
son. Selected finds from the excavation in 1902. 
1) Dice 2) Fragmented crucible 3] Strike-a-light 
flints 4) Iron calks. Drawings by Rune Johannes
son.

Fig 2:3. RAÄ 2, Runsa i Eds socken. Husterrasser och 
vattenhål markerade. Skala 1:2000. Kartering: Michael 
Olausson, Roland Edbom och Tore Ingman. RAA 2, 
Runsa in Ed's parish. House terraces and water holes 
are marked. Scale 1:2 000. Mapping by Michael 
Olausson, Roland Edbom och Tore Ingman.



Forskningshistorik 33

Fig 2:4. Västerby- 
borgen, Ålands socken. 
Skala 1:2 000. Efter 
Schnell 1933. The 
Västerby hillfort, Åland 
parish. Scale 1:2 000. 
From Schnell 1933.

Fig 2:6. Gaseborg, 
Järfälla socken. Skala 
1:2 000. Efter Olde- 
berg 1927, ATA.
G åseborg, Järfälla 
parish. Scale 1:2 000. 
From Oldeberg 1927.

Fig 2:7. Stenby skans, Adelsö. Skala 1:2 000. Efter 
Rydh 1936. Stenby hillfort, Adelsö. Scale 1:2 000. 
From Rydh 1936.

fragment” samt en stor mängd obrända djurben samt 
degelfragment (fig 2:2).

Man hänvisade till fynd av degelfragment i Svarta jor
den samt att lertrissfragmenten var av samma typ som 
de man påträffat på Björkö, ansåg Almgren att en date
ring till vikingatid eller tidig medeltid var det mest tro
liga. Delar av benmaterialet (ca 13 kg), bestämdes till 
nöt får/get och svin. Dessutom höns?, fisk (obest), gås 
samt hare. I ett av de mindre schakten påträffades även 
hästben. Vid röjning i murens rasmassor kunde ett kall- 
murat yttre liv konstateras.

2.9.2 Västerby
Samma år som Runsa undersöktes, genomförde samma 
”lag”, dvs O Almgren, prins Gustav Adolf en uppmätning 
och röjning av borgen vid Västerby i Ålands socken (fig 
2:4). Inga kulturlager kunde registreras (Gihl 1918, s 86).

2.9.3 Billerstena
Några år senare genomförde Gunnar Gihl provgrävningar 
i Billerstena-borgen i Altuna socken, RAA 54 (fig 2:5). 
Det är dock oklart huruvida ett verkligt kulturlager på
träffades. Gihl angav ftjrekomst av ”rikligt med kol” (Gihl 
1918, s 87).

2.9.4 Gåseborg
Uppenbarligen var det uppgifter om förekomst av gravar 
inne i fornborgar som föranledde Gihl att genomföra sina 
undersökningar. Så förefaller det även ha förhållit sig med 
Gåseborg i Järfälla socken, RAA 62 (fig 2:6). En mindre 
uppgift i hans fomborgs-sammanställning berättar om en 
påträffad stensätta ing, vilken genomgrävdes ”utan resul
tat” (Gihl 1918, s 87). Ett ”röse” finns markerat på Gihls 
karta över borgen. Gåseborg ligger i Järfälla socken vid 
Mälaren och utgör vid sidan av borgen vid Runsa en av 
Upplands mest imponerande fornborgar.

2.9.5 Stenby
I samband med sitt omfattande Adelsö-projekt under 
början av 1900-talet, genomförde Hanna Rydh mindre 
undersökningar av öns bägge fornborgar (Rydh 1936). 
Den mindre av anläggningarna som återfinns vid Skogs
torp (RAA 11) ligger på kalberg i direkt anslutning till 
Mälaren och saknar kulturlager. Fomborgen vid Stenby 
på Adelsös östra sida, RAA 86 (fig 2:7), även kallad Skans
berget som omtalas i "Rannsakningar...” som en ”skantz 
af steen”, var föremål för en mindre undersökning (Rydh 
1917, s 95). Förutom kartering samt friläggande av hu
vudingång samt vissa muravsnitt, undersöktes även ett 
mindre parti med kulturlager i borgen. Den 5,5 m breda
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och upp till 3 m höga muren hade ett yttre 
kallmurat liv. Murens insida var kallmurad 
men med en avkragning, varigenom en 
närmare 1 m hög avsats erhölls, av Rydh 
tolkad som underlag för en skyttegång.

Kulturlagret innehöll endast ke
ramik, vilken daterades till folk- 
vandringstid eller vikingatid (fig 2:8,
SHM 15727). Vallens anläggnings
tid kunde därmed enligt Rydh här
röra från bägge perioderna (Rydh 
1936, s 195-196).

2.9.6 Lundboborg
Gunnar Gihl genomförde även en min
dre undersökning av Lundboborg, RAA 
56, i Edsbro socken 1916 (fig 2:9). Den 
föranleddes av uppgifter om förekomst av 
gravar inne i borgen (se Almgren 1904, s 17).
Inga gravar påträffades men däremot "betydande 
kulturlager” (Gihl 1918, s 86) på mellan 0,2-0,3 
m med fynd av oornerad keramik (fig 2:10). Någon ka- 
raktäristik gavs ej av keramiken men Gihl daterade den 
till vikingatid genom dess likheter med keramiken från 
Skansberget vid Stenby på Adelsö.

Keramiken från Lundboborg utgörs endast av myn
nings och bukfragment från ett kärl. Det har rak myn
ning, kort hals och markerad utsvängd buk. Godset är 
bränt i oxiderande atmosfär. Ytan var handavstruken. 
Kärlet var av mindre typ, med en diameter av ca 14 cm.

Gihls datering av Lunboborgkeramiken till vikinga
tid, i analogi med keramiken från Skansberget förefal-

Fig 2:9 Lundboborg, Edsbro socken. 
Skala 1:2 000. Efter Gihl 1918. 
Lundboborg, Edsbro parish. Scale 
1:2 000. From Gihl 1918.

Fig 2:8. Keramik från 
Stenby. Skala 1:1. Teckning 
av Rune Johannesson. 
Pottery from Stenby. Scale 
1:1. Drawing by Rune 
Johannesson.

ler vara ett cirkelargument och felaktigt. Orsaken till 
Gihls datering får snarare sökas i en bindning till dåti
dens uppfattning om Upplandsborgarna som varande ute
slutande vikingatida.

Keramiken från Skansberget och Lundboborg är 
mycket allmän i sin karaktär, både vad gäller bränning, 
tjocklek, form och ytbehandling. Keramiken från Skans
berget skulle dock försiktigt kunna betraktas som något 
finare. I linje med Hanna Rydhs tidigare redovisade upp
fattning kan en närmare bestämning än till yngre järn
ålder ej göras. Men snarare dess äldsta period dvs 
folkvandringstid än yngre. Den stora skillnaden i fynd
kontext mellan anläggningarna bör framhållas. Adelsö- 
keramiken härrör från ett knappt 12 m2 stor yta med 
kulturlager i en borg där ytan innanför vallarna i övrigt 
utgörs av kalberg. Keramiken från Lundboborg är från 
en husterrass. Borgen innehåller minst sex husterrasser.

Fig 2:10. Keramik från Lundboborg (UMF 
5637). Skala 1:1. Teckning av Agneta Åker
mark. Pottery from Ludboborg. Scale 1:1. 
Drawing by Agneta Åkermark.
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2.9.7 Predikstolen

Vid Hågaåns dalgång, ett par 
mil sydväst om Uppsala lig
ger en av Upplands ytmässigt 
största fornborgar omfat
tande 4,5 + 1,5 ha (fig 2:11). 
Borgen som ligger på socken
gränsen mellan Bondkyrko 
(RAA 421) och Uppsala-N äs 
(RAÄ 133) socknar, kallas 
omväxlande för ”Gottsun- 
da”, ”Lurbo”, ”Norsten”-bor- 
gen. Denna blev 1944 före
mål för den hittills mest 
omfattande fomborgsunder- 
sökningen i Uppland, ledd av 
Karl-Alfred Gustawfsson och 
Gunnar Westin (jfr Olausson 
1992, 1994a). Undersök
ningen förgicks av kartering 
samt en fosfatkartering.

Enstaka mindre schakt 
upptogs samt ett antal prov
gropar, varvid påträffades 
härdgropar, ett tunnare kul
turlager samt fynd av kera
mik, flinta samt brända och 
obrända ben (för en närmare 
redovisning av undersök
ningen, se Olausson 1994a). 
Utifrån flintan men även 
keramiken daterades anlägg
ningen till vikingatid i ana
logi med flintfynden från 
Runsa (Westin 1944). Westin 
var dock osäker i sin datering.

Beararbetningen av ma
terialet från Predikstolen re
sulterade i ett konstaterande 
att keramiken var av rabbig 
bronsålderstyp och att flintan 
- ett spån, var tillverkad i en 
för perioden typisk teknik. 
Gfr Olausson 1994a). Westin 
hade gjort en försiktig date
ring till vikingatid i jämfö
relse mellan flintfynd från 
Runsa och flintan från Pre
dikstolen. Runs a-flintan är 
dock eldslagningsflinta. En 
jämförelse mellan dessa illus
trerar tydligt skillnaderna (fig 
2:12).

Materialet från Prediksto
len analyserades aldrig.

fig 2:11. Predikstolen, Uppsala-N äs socken. Skala 1:2 000. Undersökningsschakten från undersök
ningarna 1944 och 1988 markerade. Efter Westin 1944. Kompletterad 1988 av Michael Olausson. 
Predikstolen, Uppsala-Näs parish. Scale 1:2 000. The trenches from the excavations in 1944 and 
1988 are marked. From Westin 1944. Supplemented in 1988 by Michael Olausson.
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Fig2:12. Fyndfrån 1944 års undersökning: rabbig keramik samt retuscherat flintspån. Skala 1:1. Teckning av Rune 
Johannesson. Finds from the excavation in 1944: coarse-slipped pottery and retouched flint blade. Scale 1:1. 
Drawing by Rune Johannesson.

2.9.8 Darsgärde
Under slutet av 1950-talet samt 1960-talet kom tre upp
ländska fornborgar att beröras i samband med olika ty
per av markexploatering: Darsgärde i Skedrids socken, 
Svartsjö i Sånga socken samt Tunberget i Sollentuna 
socken. Samtliga undersökningar utfördes av RAA/UV.

Preliminära tolkningar av resultaten från undersök
ningarna av Darsgärdeborgen i Skederids socken, RAA 
16 (fig 2:13), som undersöktes mellan 1957 och 1961 
av Björn Ambrosiani har presenterats i många olika sam
manhang varför en kort redovisning endast görs här (jfr 
Ambrosiani 1958,1959, 1964, Olausson 1987a, Reisborg 
1989). Anläggningen kom att benämnas ”befäst gård” 
bestod av ett flertal husgrunder, en brunn samt ett med 
de östgötska borgarna snarlikt fyndmaterial: allehanda

Fig 2:13. Darsgärde, r
Skederids socken. ( 
Skala 1:2 090. Efter ( 
Flallberg Sti Ambro- 
siani, ATA. Dars- <v-
gärde, Skederid 
parish. Scale 1:2 000. 
From Hallberg & 
Ambrosiani, ATA.
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husgeråd och föremål, keramik, knackstenar, malstenar, 
enstaka vävtyngder, holkyxa, åderbill. Vallen har bränts 
och byggts upp ett flertal gånger. Med en lång serie kol
prov daterades vallarna och huslämningar till slutet av 
romartid och tidig folkvandringstid. Det yngsta fyndet 
ett s k Husby-spänne dateras av Ambrosiani till ca 500 
AD (Ambrosiani 1964, s 12). De kalibrerade 14C-resul- 
taten redovisas nedan (kapitel 5, fig 5:10).

2.9.9 Svartsjö
Fornborgen vid Svartsjö i Sånga socken, RAA 20 (fig 
2:14), belägen på Svartsjölandet i Mälaren, undersök
tes 1963-64 av Hilka Andersson.

Undersökningen omfattade huvudsakligen en ca 800 
m2 stor platå på borgbergets södra del belägen intill och 
söder om en markerad förkastningsbrant. Fosfatprover 
togs med fem m intervall med ansamling av förhöjda 
värden till platåns västra del. Denna bestod huvudsak
ligen av en plan st enpackning i ett myllaliknande lager. 
Huruvida packningen var anlagd eller huvudsakligen na-

Fig2:14. Vallan
läggningen i Sånga. 
Skala 1:2 000. 
Efter L Eriksson, 
ATA. The 
enclosure at 
Sånga. Scale 
1:2 000. From 
Eriksson.

turlig, framgår inte. Endast en härdgrop påträffades med 
fynd av järnslagg. Dessutom en slipsten, benffagment, 
hängbryne av skiffer samt två blå glasflusspärlor (SHM 
28368, fig 2:15). Ingen utvärdering gjordes (Andersson- 
Pettersson 1965, ATA dnr 006789/66). Pärlorna har da
terats till yngre järnålder av Ambrosiani (1964, s 178) 
medan Hyenstrand preciserade dateringen till vikinga
tid (Hyenstrand 1981, s 33).

Genomgången av Svartsjö-anläggningen ochTunbergs- 
borgen gav möjligheter till att datera tillvarataget kol. 
Kolet från härdgropen i Svartsjö-borgen erhöll en med
eltida datering (ST 9516, BP 555 +/-75). Diskrepansen 
är alltför stor mellan denna datering och dateringen av 
fynden. Här kan även hängbrynet av skiffer dateras till 
yngre järnålder. Möjligen rör det sig om en betydande 
kontaminering.

2.9.10 Tunberget
Fornborgen Tunberget ligger på en markerad bergshöjd 
i Sollentuna socken (RAA 69) på edet mellan sjöarna 
Eds viken i söder öch Norrviken i norr (fig 2:16). Inför 
utbyggnad av vägen till vattentornet, karterades och un
dersöktes enstaka partier av vallen, huvudsakligen vid 
ingången i norr. Anläggningen är något säregen, inte minst

Fig 2:16. Fornborgen på Tunberget mellan Eds- och Norrviken i 
Sollentuna socken. Skala 1:2 000. Efter Ringqvist 1974. The 
hillfort at Tunberget between Edsviken and Norr viken in 
Sollentuna parish. Scale 1:2 000.
From Ringqvist 1974.

Fig 2:15. Fynd från Sånga- 
undersökningen: två blå 
glassflusspärlor, skala 2:1, 
samt ett hängbryne av skiffer, 
skala 1:1. Teckning: Rune 
Johannesson. Finds from the 
excavation at Sånga: two 
blue glass beads, scale 2:1, 
and one hanging whetstone 
made of slate, scale 1:1. 
Drawing by Rune Johan-

/

I
enesson.
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Fig 2:18. Broborg, Husby-Lång- 
hundra socken. I bakgrunden 
Långhundra-leden och Uppsala
slätten. Foto från O av Jan Norr
man, RAA. Broborg, Husby- 
Långhundra parsih. The Långhan- 
dra trail and the plains of Upp
sala can be seen in the backgro
und. Photo from the east by Jan 
Norrman, Central Board of 
National Antiquities.

genom sin strategiska placering. Vallen består endast av 
kortare partier med ställvis stora uppehåll mellan vall
partierna. Den är mest ”avancerad” vid den norra in
gången. Möjligen rör det sig om en aldrig färdigställd 
anläggning.

Vid undersökningen påträffades inga fynd utom en 
malstensunderliggarel Dessutom tillvaratogs kol från ett 
par vallavsnitt. Några l4C-analyser genomfördes dock inte 
(Ringqvist 1974).

I ett senare sammanhang har två kolprov kunnat da
teras Q fr Olausson 1986b). Resultaten gav århundradena 
före och efter Kristi födelse (ST 9372, ST 9373, BP 1905 
+/-70, BP 1995 +/-90).

2.9.11 Lovö
Under 1980-talet har en mindre undersökning genomförts 
av fomborgen vid Lunda, Lovö socken, RAA 20 (fig 2:17). 
Ett mindre antal fosfatprovtagningar har genomförts utan 
indikationer av förhöjda värden, samt mindre provgrävningar 
i form av ett schakt i den kraftiga vallen. Några kulturlager 
har inte kunnat konstaterats innanför vallen.

Muren visade sig varit bränd med fynd av sintrad sten 
samt bränt virke i murens längdriktning. Ett ,4C-prov 
föreligger med datering till folkvandringstid/Vendeltid 
(ST 9827, BP 1420 +/-100, Petré 1984b, s 164).

Fig 2:17. RAÄ 20,
Lunda, Lovö socken.
Skala 1:2 000. Efter 
Petré 1984b. RAÄ 20,
Lunda, in Lovö 
parish. Scale 1:2 000.
From Petré 1984b.

2.9.12 Broborg

Få Upplandsborgar är så mytomspunna och fascinerande 
som Broborg vid Stenby i Husby-Långhundra socken, 
RAA 156 (fig 2:18). Flera mindre undersökningar har 
genomförts men ännu har ingen egentlig rapport publi
cerad. Att döma av uppgifter av G Olsson (1992) har 
undersökningarna berört ett antal ”tomtningar” i form 
av rektangulära stenfria ytor eller tom regelrätta hus
grunder. Borgen innehåller kulturlager med fynd av ke
ramik. Ett schakt har grävts genom den inre muren och 
i anslutning till detta ett schakt över en husgrund med 
stolphål (2:19). Det är dock oklart hur huset var kon
struerat. Det finns vidare uppgifter om två l4C-dateringar, 
ett från vallen och ett från ett stolphål med dateringar 
till folkvandringstid (Olsson 1992, s 167-168). Huvud
intresset för Broborg har kommit att fokuseras på de 
fenomen som kunnat observerats i form av omfattande 
partier (i den inre vallen) med sintrad och tom glacerad 
sten. Diskussionen kring detta fenomen har drivits av 
geologen Peter Kresten i ett flertal artiklar. Fenomenet 
med den glacerade inre muren anser han vara avsiktligt 
gjort i konstruktivt syfte (Kresten & Ambrosiani 1992).

Fig 2:19. Plan över 
Broborg med husgrunder. 
Skala 1:2 000. Efter 
Elfwendahl 1983. Plan 
of Broborg with its 
house foundations. Scale 
1:2 000. From Elfwen
dahl 1983.
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Fig 2:20 (ovan/above). Sätterringen i Frösunda socken, en 
vallanläggning i anslutning till stensträngssystem (stensträng
arna fortsätter utanför bilden). Skala 1:1 000. The Sätter ring 
in Frösunda parish, an enclosure connected to a stone reef 
system (the stone reeves continue outside the picture).
Scale 1:1 000.
Fig 2:21 (t vAeft). Borgen vid Sunnersta, och en av de fåtaliga 
exempel på hägnadsanläggningar som anlagts på en ås 
(Uppsala-åsen). Skala 1:2 000. Efter Hellman &ć Thålin,
ATA. The hillfort at Sunnersta, and one of the few examp
les of a mountain ridge enclosure (the Uppsala ridge).
Scale 1:2 000. From Heilman & Thålin, ATA.

2.9.13 Borg/Björkö
Borg på Björkö i Mälaren har figurerat i flera fornborgs- 
sammanhang. Av misstag, har Holger Arbmans under
sökning av den s k Garnisonen, belägen på en platå nord
väst om borgen förts fram. Vad som kan vara väsentligt 
att framhålla, är att Stolpe även grävde inne i borgen. 
Resultaten har tolkats som varande gravar. Utifrån upp
gifterna i Holger Arbmans Birka-publikation, kan det 
finnas anledning att till vissa delar göra en omtolkning. 
Stolpes undersökning verkar huvudsakligen berört ett 
kulturlager (Arbman 1943, s 127f)

I sammanhanget skall enstaka provtagningar för be
stämning av ,4C som gjorts på ett par fornborgar och 
andra hägnadsanläggningar i Uppland nämnas. Ett här
rör från fomborgen vid Sunnersta (RAA 411) i Bondkyrko 
socken, strax söder om Uppsala (fig 2:21). Borgen lig
ger på Uppsalaåsen. En mindre räddningsgrävning har 
genomförts. Det är oklart om denna innebar någonting 
utöver insamling av kol. Detta tolkades som härrörande 
från ett under vallen avbränt vegetationsskikt. Dateringen 
gav sen romersk järnålder (Damell 1974, s 6ff).

Enstaka provtagningar har utförts av Arbetsgruppen 
Långhundraleden och finansierats av RAA (projektle
dare D Damell). Två prover är tagna i Gottsunda-bor- 
gen i Österåkers socken (RAA 21). Provernas kontext

är dock synnerligen oklar. Någon undersökning i form 
av schakt eller liknande gjordes inte. Proverna gav date
ringar till tiden för Kristi födelse och äldre romersk järn
ålder (ST 9034, BP 1967 +A245, ST 9035, BP 1810 +/ 
-250). Dessutom genomfördes en mindre fosfatprov
tagning. Resultatet är dock svårtolkat (Brev från Alfred 
Westerberg 21/11-1984).

En annan lokal som berördes av samma projekt var 
den s k Sätter-ringen (RAA 85) i Frösunda socken (fig 
2:20). Anläggningen som i RAA:s fornminnesregister är 
registrerad som ”boskapsfålla” är en låg, oregelbundet 
närmast kvadratisk vallanläggning ca 120 m2 stor, vilken 
ligger i anslutning till ett stensträngssystem. Denna lo
kalen fosfatkarterades och ett l4C-prov från en liten prov
grop inne i anläggningen gav en vikingatida datering. Även 
i detta fall är kontexten synnerligen oklar.

2.10 Sammanfattning av tidigare undersök
ningar
Genomgången ovan har visat att ett nytt metodiskt mo
ment fosfatprovtagning kom att introduceras på ett re
lativt tidigt stadium. Den första genomfördes 1944 på 
Predikstolen. Olof Arrhenius genomförde fosfatprov
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tagningar av Torsburgen och fornborgen på Styrmans- 
berget i samband med Vallhagar-undersökningarna 
(Arrhenius 1955, s 1056-1057). Metoden tycks börja 
tillämpas alltmer från slutet av 1970-talet och framåt. 
Inte minst används den som en enkel och billig metod 
för att spåra eventuell bosättning inte minst i samband 
med C-uppsatsarbeten (Rydberg 1977, Lorin 1978, 
Olausson 1982, Göthberg 1985, Rudin 1992). Men även 
inom flera regionala projekt som "Rekamebygdens forn- 
borgar” (Damell & Lorin 1985 & Lorin 1985, 1987) och 
”Upplands fornborgar” (Olausson 1987b).

Någon samlad utvärdering av detta arbete vilket måste 
anses som betydelsefullt, inte minst metodiskt har ald
rig gjorts. En diskussion förs dock av Gun-Britt Rudin i 
samband med fosfatprovtagning inom Runsa fornborg 
(Rudin 1992). Lorin har gjort ett antal mindre under
sökningar inom sitt projekt där utslag av höga fosfat
värden till viss del kunnat verifieras i form av fyndför
ande kulturlager (Lorin 1985,1987). Fosfatprovtagningar 
i fornborgar tycks huvudsakligen ha nyttjats i Mälarda
len.

I och med genomgången av fynd och ritningsmaterial 
samt enstaka koldateringar som utförts, har ett betydande 
källmaterial framkommit. Resultaten indikerar en inbör
des variation mellan de uppländska ”fornborgarna”. Från 
lämningar utan inre strukturer till de med enstaka 
keramikfyndigheter och till de med betydande kultur
lager och husterrasser. Förhållanden som även indike
rar avsevärda funktionella skillnader. Det framstår som 
en angelägenhet för forskningen som behandlar hägnads- 
anläggningar, att resultaten från Darsgärdeundersökningen 
bearbetas och publiceras. För närvarande pågår ett ar
bete huvudsakligen kring det keramiska materialet från 
höj dbosättningen som föregick borgbyggandet (jfr 
Reisborg 1989).

De anläggningar som varit möjliga att datera utifrån 
fynd, alternativt l4C, kan sägas representera ett betydande 
tidsavsnitt, från yngre bronsålder till yngre järnålder.

2.11 Försök till en kategorisering
Riksantikvarieämbetet har genom sin skrift ”Från borg 
till bunker” sökt att arbeta fram nya antikvariska rikt
märken för definitioner och ny kategorisering av 
fornborgsbegreppet. Den är utgiven i serien Forn-

lämningar i Sverige, i fortsättningen förkortad till FLIS, 
Nr 2 1993. Den är viktig ur många aspekter. Det kan 
betraktas som ett tidsdokument där författarna (Birgitta 
Johansen & Ing-Mari Petersson) i flera avseenden söker 
anlägga ett postprocessuellt synsätt.

Inom en tidsperiod från ca 3000 BC fram till nutid, 
omfattar skriften såpass disparata anläggningar/förete
elser som Alvastra pålbyggnad, neolitiska hägnader, lång
vallar, "fornborgar”, gotländska ringborgar, Trelleborgar, 
gravhägnader, pålspärrar, kastaler, övriga medeltida borgar, 
exercisfält, stridsvagnshinder osv fram till bunker. Un
derrubriken till skriften kan sägas vara ”befästa anlägg
ningar”, vilket författarna hävdar att samtliga ovanstå
ende utgör.

Definitionen av "befäst” och vilka anläggningar som 
skall beaktas kan sägas vara synnerligen vid.

Författarna definierar en befäst anläggning som ett 
område som helt eller delvis avgränsas av vallar, murar 
m m och där tillträde/utträde och/eller insyn har varit 
begränsad och/eller kontrollerad (FLIS nr 2:1993, s 10). 
Till detta görs ett tillägg om konstruktioner i kombina
tion med topografiska förutsättningar.

Man söker visa på hur begrepp och definitioner va
rit beroende av forskarnas samtid. Något som även vi
sar sig i denna skrift där ”Rannsakningar ...” från 1600- 
talet, liksom sägner och myter får stor uppmärksamhet. 
Författarna menar att tidigare funktionalistiska synsätt 
uttryck i försvars/militärtekniska termer, defensiv- of
fensiv-borg, tillflykt- farled- boplatsborgar m m bör utgå. 
Definitionen som skall användas i fornminnesregistret 
bygger på de ovan angivna begreppen, avgränsning/ut- 
märkning, begränsning/kontroll. Till denna definition, 
menar författarna, är de morfologiska kriterierna cen
trala (FLIS nr 2 1993, s 32-33). Detta för att tolkningar 
inte längre behöver begränsas till någon funktionell sfär. 
Fornborgar skall istället förstås som en del i och av en 
föreställningsvärld - dvs fornborgar som "meningsbärare” 
(FLIS nr 2 1993, s 33).

Förutom ”fornborg” har man lagt till kategorin "vall
anläggning”. Denna kan sägas var en fornborgslik anlägg
ning, dock av mindre dimensioner avseende byggnads
verken. I denna grupp insorteras såpass disparata läm
ningar som långvallar (Götavirke), neolitiska hägnader 
samt gravhägnader (FLIS nr 2 1993, s 73ff,80ff). Skrif
ten behandlar nästan uteslutande anläggningar i Mälar
dalen.
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TERMINOLOGI, BEGREPPSANALYS OCH FORSKNINGSSTRATEGI

"Ha ni ej ännu fått nog av att spärras bak murarna 
inne?" Iliaden 18:e sången, 287 
"The world is based on the limit. Heaven and earth 
are separated by the limit. The eyes have an enclosure.
The mouth has a limit. Everything has a limit"
En gammal kabylisk bonde citerad av Pierre 
Bourdieu 1977, s 124

3.1 Innesluta - hägna in
”Fornborgs”-forskningen kom mycket tidigt att obser
vera de stora skillnaderna som uppträdde inom materia
let, något som redogjorts för ovan. Trots detta tolkades 
”fornborgarna” uteslutande som någon form av befäst
ning oaktat om anläggningarna uppfyllde grundläggande 
fortifikatoriska krav eller inte. Därav följde en rad av 
”definitioner” som även var kopplade till borgarnas topo
grafiska belägenhet, och den tolkning som gjordes av 
landskapsutnyttj andet och rumsliga relationer mellan 
”borg” och "bygd”. Resultatet kan ses som ett arkeologiskt 
”lapptäcke” (jfr Olausson 1982) med begrepp som offen
siv- farleds- boplatsborgar och defensiv- tillflyktsborgar. 
Listan är lång. En sammanfattande översikt har gjorts av 
Johan Engström (Engström 1984, s 85ff, 92).

Grunduppfattningen ligger inkapslad i den antikvariska 
definitionen under registerbegreppet ”fornborg”: ett av 
sten- eller jordvallar jämte naturliga avspärrningar av stup, 
branter, vatten, sankmark etc inhägnat område, vanligen 
beläget på krönpartier” (Selinge 1969). Denna defini
tion har utgjort grunden för registrering inom fommin- 
nesregistret och därmed förutsättningar för all grund
forskning under en 20-årsperiod. Skrivningen innebär 
inte att ”fornborgen” definieras som ”befästning”, utan 
endast som ett med vall eller liknande inhägnat område 
- en "fornhägnad”.

Begreppen innesluta, avgränsa och hägnad är centrala 
för mig och min framställning. Det innebär att på ett 
definierat område anläggs en form av konstruktion som 
därmed kommer att avgränsa området innanför från det 
utanför. Beroende på kunskapsnivå/empirin och en kom
bination mellan dessa och olika gällande föreställningar, 
ideologi, traditioner, har olika tolkningar gjorts kring dessa 
anläggningar. Centralt för bedömningen har varit utse
ende och topografisk belägenhet. Dessa lämningar kal
las allt som oftast för stensträng, vall, mur, gärdesgård osv. 
"Hägnad”, skall alltså uppfattas som ett samlingsnamn för

allehanda konstruktioner där det gemensamma varit att 
avgränsa. Hägnad skall inte förstås utifrån en snäv funktio
nalistisk tolkning som ”hägnad för djur” eller liknande. 
Inte heller i betydelsen gränsVägomarkering.

Den förhistoriska människan rörde sig mellan ett an
tal olika hägnader eller rum. Men kanske framför allt i 
modern tid har människan kommit att bli så van vid en 
”inhägnad” tillvaro och dagligen förflytta sig mellan så 
många slags rum och hägnader att hon aldrig reflekterar 
över detta (Mercer 1990, s 7). Roger Mercer diskuterar 
handlingen att avgränsa/inhägna ett område och ser det 
som det första konkreta uttrycket för mänsklig vilja att 
kontrollera och exploatera specifikt utvalda områden.

Liknande tankegångar förs fram bl a av J Chapman 
(1988) och Richard Bradley (1993). Chapman diskute
rar runt övergången från jägar/samlarsamhälle till bonde
samfund, vilket innebar en förändrad världsbild. Förut
sättningarna var att specifika relationer mellan människor 
organiserades. Ett rum ("space”) var önskvärd för en 
”funktion”. Genom den sociala organisationen som bil
dats för att genomföra denna specifika aktivitet, blev 
rummet en plats, ”...the ”space” becomes the "place” - 
that is, a single unit of function and social context” (Chap
man 1988, s 22). Till skillnad från jägarsamhällena där 
man framförallt kontrollerar vägar mellan platser, så hägnar 
bondesamfundet in specifika resursområden (Bradley 
1991, s 136).

Richard Bradley menar att det inte enbart räcker att 
ställa frågorna varför och hur? monument som exempelvis 
hägnader byggdes, utan framför allt att ställa frågan vad 
gör monument? (Bradley 1993, s 5). Ett av hans svar är 
att de bidrar till en ny tids- och rumsuppfattning. Ett 
samhälles stabilitet kunde bekräftas genom monument
byggande, som en del av den sociala reproduktionen. 
Monument innebär minne, ihågkomst. En plats eller 
monument förknippad med personliga minnen, men inte 
minst enskilda samhällens minnen.

Samhällen kan minnas bland annat genom ritualer, 
ritualer i en av dess betydelser som en form av kom
munikation. Bradley ansluter sig här i mycket till den 
fransk-brittiske antropologen Maurice Blochs tankegångar 
(Bradley 1993, s 2, Bloch 1985, 1992). Minnen fixeras 
till platser och i takt med historiens gång blir platser ” 
invested with accumulations of mythical and historical 
meanings in complex layers of cultural memory” (Towns
end 1987, s 512).



42 Det Inneslutna Rummet

Fig 3:1. Drömmen om det inhägnade paradiset? By hos fulani-folket i nuvarande Gambia i Västajrika. Litografi från 1747 av 
engelsmannen Francis Moore, tjänsteman på Kungliga Afrikanska Kompaniet. Dreaming of the enclosed paradise? Pulani 
village in present Gambia in West Africa. Lithograph from 1747 by Francis Moore, from England and employed at the 
Royal African Company.

Hägnader, hägnade anläggningar ibland av monumen
tal karaktär förekommer förmodligen inom alla jord- 
brukarsamfund och samhällsformationer och är tidlösa 
(fig 3:1, 2, 3). Det kan gälla en kalvhage, åker, gårds
plan, skolgård, kyrkogård eller fotbollsarena. Exemplen 
är otaliga. Paradiset, Elysion, uppfattades som den bättre 
världen, själarnas boning i form av en inhägnad trädgård 
av den medeltida människan. Betydelsen framgår även i 
språket. Det kinesiska tecknet för inhägnad utgörs av 
en kvadratisk ramfigur, men den uppträder alltid i kom
bination med andra tecken t ex svinstia, sädesförråd m 
m. Betydelsen är svinstia eller sädesförråd, inhägnat av 
(Lindqvist 1989, s 299). Möjligen innehåller flera 
hällristningstecken, som de s k ramfigurerna tolkas ur 
och andra symboler (fig 3:4, nästa uppslag).

Handlingen att hägna in är så central att ordet ”gård”

Fig 3:2. Byinvånare bygger en hägnad runt sin by i Afgoi i 
södra Somalia. Virke utgörs av grova taggiga grenar, som binds 
ihop med ett enkelt flätverk. Foto: Anders Broberg. Villagers 
building a fence around their village in Afgoi in Somalia. 
The used material is coarse prickly branches, which are 
bound together with plain plaited work. Photo: Anders 
Broberg.
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3:3. En palissad-inhägnad folkvandringstida gård vid Haga 
Norra utanför Stockholm. Minst ett hus anlagt på en stensatt 
terrass tolkat som samtida med palissaden vilken representerar 
gårdens yngre fas. Efter Andersson 1995. A palisade-enclosed 
farmstead from the Migration Period at Haga Norra outside 
Stockholm. At least one house was built on a stone terrace, 
interpreted to be contemporary with the palisade, which 
represents the late phase of the farmstead. From Andersson 
1995.

som i fornsvenskan skrevs ”garder” (Granlund 1960), är 
synonymt med ordet ”inhägna”, som också skrevs 
"garder”. Tun, gårdstun skrevs ”tungarder” (Hobroh 
1961). Efterledet finns i t ex "gärdesgård”, "trädgård” 
m m. Liksom i kinesiskan, uppträder ordet för inhägna, 
”garder”, alltid i kombination med andra ord. Gård, tolkas 
alltså som ett antal hus på en inhägnad plats.

I sammanhanget bör även hänvisas till diskussionen 
om de gotländska s k Stavgardsnamnen (jfr Olsson 1976, 
Kyhlberg 1991, s 105, 110).

Hägnademas betydelse inom äldre järnålderns samhälle 
och då i form av stensträngar inom de s k stensträngs- 
systemen har behandlats av flera forskare (jfr Widgren 
1983). I det feodala medeltida Sverige kan hägnademas 
centrala roll utläsas av landskapslagarna. Beskrivningarna 
är ofta mycket detaljerade och för försummelser eller 
brott mot hägnadsföreskrifterna, kunde höga böter 
utkrävas (Myrdal 1977).

Hälsingelagens Manhelgdsbalk, VI, vilken berör ”vilja- 
verksdråp och gäster”, innehåller ett intressant avsnitt.
I en målande beskrivning förs läsaren, från utmarken, 
vidare genom de första hägnade markerna, hagar, ängar, 
åkrar och in till gårdstunet för att slutligen hamna vid 
bondens sängplats. Beskrivningen kan betraktas som en 
viktig information om hur en medeltida gård kunde vara 
organiserad, vilka typer av hus som fanns och hur det 
såg ut inne i stugan. Men den kan även ses som en sym
bolisk resa genom ett geografiskt rum och genom antal 
hägnader in till det mest centrala och betydelsefulla, 
stugan. Poängen med denna lagstiftning var att ffidsboten 
gradvis ökade ju närmare man kom gårdens mest cen
trala del (Holmbäck & Wessen, HL, MH:VI, §2:328 samt 
noter s 343-345).

Hittills har endast hägnader i samband med det för
historiska (och medeltida) jordbrukarsamhällets profana 
verksamhet berörts. Minst lika betydelsefullt är hägna
der i kultiska, religiösa sammanhang, dvs hägnaden som 
enligt religionshistorikerna utgör en faktisk och symbolisk 
gräns mellan profan och hefig mark (jfr Brereton 1987, 
Townsend 1987). Syftet med detta resonemang, är inte 
att göra ett ord eller begrepp så mångtydigt att det för
lorar all innebörd och blir omöjligt att använda som red
skap. Det är snarare för att visa på komplexiteten i dess 
innebörd när det appliceras på olika slag av hägnadsanlägg
ningar inom en rad skiftande förhistoriska samhälls
formationer.

3.1.1 Det inneslutna och det slutna rummet
"Det slutna rummet. En undersökning. Det finns tre 
huvudavdelningar, A, B och C. A: Brottet har be
gåtts i ett slutet rum, vilket verkligen är slutet och 
låst från vilket mördaren har försvunnit, därför att 
det inte fanns någon mördare i rummet. B: Brottet 
har begåtts i ett rum, som endast förefaller att vara 
hermetiskt tillslutet och från vilket det finns någon 
mer eller mindre listig möjlighet att ta sig ut. C: Mord 
där mördaren stannat kvar och håller sig gömd."
Maj Sjöwall och Per Wahlöö, ”Det slutna rum
met” 1967, s 216-217.

Bakom det antikvariska begreppet "fornborg” finns en
dast en materiell lämning i form av stensträng, vall eller 
liknande som placerats på en höjd, som i en konkret si
tuation kommit att definiera platsen, rummet innanför 
vallen och därmed fungera som gräns mellan det som 
är innanför och det som är utanför. Man kan därför tala 
om ett inneslutet rum. Men detta är inte detsamma som
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hägnadens funktion. Och att innesluta ett rum är inte 
heller detsamma som att rummet är slutet. Problemet 
med det slutna rummet förekommer vid sidan av ex
empelvis olika hemliga sällskap i kriminalromanen - från 
Sherlock Holmes och mysteriet med ”Det tomma hu
set” till kommisarie Martin Beck i ”Det slutna rummet”. 
I bägge fallen är händelserna som utspelats inne i rum
met omöjliga utan kontakt utifrån och istället betingade 
av denna kontakt.

Om man tillsvidare frångår funktionalistiska tolk
ningar som inhägnade eller befästa boplatser eller ren
odlade militära anläggningar torde speciella markerade 
rum vara centrala i olika kultiska och religiösa samman
hang. Graden av slutenhet är avhängig dess funktion och 
kan markeras genom att ytan innanför en vall görs helt 
oåtkomlig för utomstående betraktare genom en svår
tillgänglig placering och exempelvis höga murar. En 
hägnad kan också placeras mycket avlägset och långt från 
en bygd. Ett inneslutet rum kan göras slutet medelst ett 
ideologiskt ramverk där ritualer medför att en skarp skilje
linje upprättas, och där gränsen - vallen fungerar som 
en ikonostas och allt som sker innanför är reserverat ett 
fåtal invigda. Denna exklusiva karaktär kännetecknar olika 
religiösa sekter och loger där allt är ordnat och reglerat, 
från byggnadens hemliga inre utformning till tal, rörel
ser m m [jfr Bradley 1993). Andra är speciella inhägna
de platser för initiationsriter samt idrottsarenor. Kom
binationen av initiationsriter och idrott i samband med 
religiösa högtider tycks varit vanligt under antiken [jfr 
Burkert 1983).

Att definiera en plats, som särskiljer sig från andra

Fig 3.4. Till vänster ramfigurer vid Vändle gård, Tortuna 
socken i Västmanland. Upptäckt och uppmätt 1993 av S 
G Broström och K Ihrestam. Ovan ramfigur från Släbro, 
Nyköping. Efter Wigren et al 1991. To the left figures at 
Vändle gård, Tortuna parish in Västmanland. Discover
ed and measured in 1993 by S G Broström and K 
Ihrestam. Above figure from Släbro, Nyköping. From 
Wigren et al. 1991.

framställs som ett grundläggande och allmängiltigt drag 
i religionsutövandet av religionshistorikerna. En helig 
plats fokuserar uppmärksamheten på form, objekt och 
handlingar i denna, och uppenbarar dem som bärare av 
religiös mening. Dessa symboler uttrycker den grund
läggande sammansättningen av verkligheten som den 
uppfattas av ett religiöst samfund. Vidare så definierar 
symbolerna livet i överrensstämmelse med den upp
fattningen och förser medlen för tillgång, inträde mel
lan det profana och de gudomliga verkligheterna.

Detta innebär att en helig plats inte är godtycklig utan 
betydelsen ligger i dess unika karaktär. Därför behöver 
inte heller heliga platser alltid vara iögonfallande, stor
slagna. ”Oansenligheten”, uppfattas framförallt av en 
utomstående betraktare [Brereton 1987).

Sambandet mellan olika ritualer och inhägnade plat
ser kan studeras i antikens Grekland. Som exempel kan 
man ta initiationsriter. Den grekiska tragedin tycks från 
början ha varit en initiationsrit för unga män [Furuhagen 
1994). Den utfördes inför folkförsamlingen på teatrar
nas spelpalts, orchestra, vilka ursprungligen tycks ha varit 
fyrkantiga som den äldsta kända anläggningen i Meta- 
pontum i Syditalien. Med breda gångar för inmarschen 
var den helt innesluten av en elliptisk läktare. Ordet 
tragedi kan härledas ur ordet tragos som betyder geta
bock, men även bibetydelser som har med pubertet, svett 
och bräkande målbrott att göra. Körerna i de grekiska 
tragedierna utgjordes av unga män, epheber. Genom att 
först förnedrats som unga getabockar kom deras upp
visning på teatrarna, i nästa skede att vara en uppvisning 
av blivande hopliters exercis - de grekiska stadsstaternas
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tungt beväpnade infanteri och ryggrad. Genom en sär
skild koregrafi anpassades uppvisningarna för att fung
era som skådespel, inte minst i form av taktfast marsche
rande körer. De unga pojkarna lämnade bockstadiet och 
blev män (Furuhagen 1994).

I andra sammanhang har "fomborgama” sammankopp
lats med bl a initiationsriter och hemliga sällskap. Johan 
Hegardt har ifrågasatt flera av de s k fomborgamas mili
tära funktion. Han vill istället se dem som öar, platser som 
tilldelats "utvaldhetens privilegium” och en utmärkt plats 
för hemliga esoteriska sällskap (Hegardt 1991 b, s 64ff). Han 
sammankopplar, monumentala byggnader som fomborgar 
med hemliga sällskap i ett patrilateralt samhälle. I dessa 
slutna rum som kontrollerades av manliga förbund reglera
des samhällets reproduktion genom kontroll av äktenskap, 
myter, den religiösa sfären och hela det politiska livet 
(Hegardt 1991b, s 76f). Tanken är intressant men kräver 
att socialantropologisk och religionshistorisk litteratur be
handlas för att kunna föras vidare.

Distinktionen mellan ett inneslutet och ett slutet rum 
är viktigt för analys och tolkning av hägnaden och dess 
funktion. Här spelar förhållandet mellan det privata - 
hägnaden, och det offentliga - det kollektiva, i form av 
den omgivande miljön, landskapet med dess olika läm
ningar en stor roll. Graden av slutenhet liksom hägnad- 
ens relation till andra platser som gårdar, vägar, gravrösen 
liksom olika terrängformationer i en bygd är av stor vikt. 
Detta ansluter till frågan om graden av privat respek
tive kollektiv karaktär i ett rituellt landskap eller i en 
helig geografi och kommer att behandlas närmare i ka
pitel 6.3. Resonemanget förutsätter förvisso att det arkeo
logiskt går att särskilja sakrala, kultiska platser som flera 
hägnader enligt min mening kan ha utgjort, från pro
fana lämningar som boplatser, åkrar m m. Detta pro
blem kommer att diskuteras nedan efter att begreppet 
befästning diskuterats och en uppställning av de olika 
hägnadstypema som behandlas i avhandlingen gjorts.

3.2 Befästa - befästning
"Kort därefter kom sändebud från Sege stes som bad 
om hjälp gentemot sina egna landsmän som höll ho
nom under bevakning...
Germanicus fann det värt att vända, stred mot dem 
som inneslöt Segestes och befriade honom tillsammans 
med många av hans släktingar och följe, däribland 
förnäma kvinnor och även Arminius hustru, Seges
tes dotter"
Tacitus, Annaler Bok 1:57

Att avgränsa ett område är en aktiv medveten handling. 
Men det är knappast identiskt med att området blir ”be
fäst”. Att "befästa” innebär att karaktären på det som in
hägnats har förändrats kvantitativt varvid en kvalitativ 
skillnad inträdder. För det kan knappast förhålla sig så 
att alla former av vallar, stensträngar på bergshöjder i

Uppland och Sverige som kategoriserats som ”fomborg”, 
har utgjort verkliga befästningar. Istället är det ett stort 
spektrum av allehanda funktioner där det enda gemen
samma är att en yta avgränsats med någon form av kon
struktion. Görs inte denna grundläggande distinktion och 
tillämpas den inte teoretisk och praktiskt kommer arkeo
login att fortsätta att famla kring det som ofta benämns 
"fomborgamas gåta”.

Ovan (kap 2) nämndes de ansatser til ny kategorise
ring av "fomborgar” som gjorts från RAA:s sida. I FLIS 
Nr 2 för författarna resonemang kring centrala begrepp 
som "avgränsning”. Centralt för författarna är begrepp 
som "avgränsning/utmärkning och begränsning/kontroll 
av ett utvalt område” (FLIS Nr 2, s 11). Man betonar 
att lämningarna som behandlas är morfologiskt, kronolo
giskt och funktionellt mycket olika. Kronologiskt ryms 
lämningarna inom tidsramen neolitikum - nutid. Skilda 
funktioner anges som försvar, boplats, rituell plats. En 
anläggning kan ha innefattat fler funktioner, men an
vändandet kan även ha varierat över tiden. Berörda läm
ningar är allt från fomborg, vallanläggning, borg, skans, 
stadsbefästning, pålbyggnad.

Men då utgångspunkten är att samtliga behandlade 
anläggningar, från neolitiska vallanläggningar, gärdesgårdar 
och palissader runt järnåldersgårdar, vallar på berg osv 
är "befästningar” har man lämnat sin grundläggande ut
gångspunkt om avgränsning. Genom att den ursprung
liga grundläggande utgångspunkten inte bibehålls kombi
nerat med en synnerligen vid definition och tillämpning 
av begreppet "befäst” är man tillbaka i den traditionella 
”fornborgs”-forskningen igen. Visserligen påpekar man 
svårigheterna i att avgöra till vilken grupp olika lämningar 
skall föras. Det kan bero på att forskningen kring ”be
fästa anläggningar” varit inskränkt till vissa typer. Kun
skap rörande funktion och dateringar är därför begrän
sad. Centrala begrepp har enligt författarna varit anfall 
/försvar, taktik/strategi (Hör inte detta intimt samman 
med begreppet ”befäst anläggning”?). De förhistoriska 
och medeltida befästa anläggningarna definieras som om
råden vilka på en eller flera sidor avgränsas eller utmärks 
av anlagda vallar,palissader m m eller en kombination 
av dessa. Tillträde/utträde och/eller insyn har varit be
gränsad/kontrollerad (FLIS 2, s 10). Men vad man gjort, 
är ingen ”definition” av en befäst anläggning. Snarare en 
beskrivning av en materiell lämning som har som enda 
gemensamma karaktäristik att ett område avgränsas av 
en konstruktion, vall, vallgrav, mur m m, ingenting mer. 
Att definiera ”befästning” återstår.

Den etymologiska betydelsen av ordet "befäst" är; göra 
fast, stadga, stärka, styrka. En "befästning”, är en "an
läggning som skyddar en viss militär funktion mot vapen
verkan” och "befästningskonst”, är "vetenskapen om 
terrängens omdaning för stridsändamål”(NE Band 2). 
Syftet har alltid varit att möjliggöra för den svagare att 
framgångsrikt försvara sig mot den starkare. Vissa be
fästningar har även byggts för att inrymma fredlig verk
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samhet, som borgar (bostad). Vid byggandet av dessa 
var den arkitektoniska utformningen ofta lika viktig som 
försvarsfunktionen.

Genom den tekniska utvecklingen, inte minst ar
tilleriets introduktion i krigskonsten, kom den tudelade 
medeltida borgens funktion i försvar och bostad att se
pareras. I adelns renässansslott, har försvarfunktionen 
mer eller mindre försvunnit. Den fanns endast kvar som 
dekorativa arkitektoniska element (jfr Lundberg 1935, 
Tulse 1952).

Den mycket vida definition av ”befäst anläggning" som 
tillämpas i FLIS-skriften, skulle utan vidare kunna app
liceras på bogårdsmuren runt en kyrka, ja tom på altar
ringen inne i kyrkan. I bägge fallen är det klart avgrän
sade och kontrollerade områden. I första hand en kon
troll av ideologisk/religiös och social/politisk karaktär. 
De medeltida kyrkornas bogårdsmurar kan dock fung
era som ett bra exempel på definitionen av "hägna”, 
"avgränsa”. Men även på hur en kvantitativ förändring 
kan innebära även en kvalitativ förändring. Ett exempel 
på detta är hur bogårdsmurarna i flera fall förstärktes 
och kom att fungera som defensiva befästningar. Kon
trollen av ett inhägnat, avgränsat rum kom därmed i en 
del av dessa fall även att ytterst vila på fysiskt våld.

Då kyrkogården var en invigd begravningsplats skulle 
den avgränsas med en hägnad. Den grundläggande funk
tionen för hägnaden var att utgöra en gräns mellan vigd 
jord och ovigd jord vilket även innebar att kyrkans 
jurisdiktionsrätt gällde innanför hägnaden (J Johansson 
1976, s 7ff,69ff). Enligt Johansson hade den medeltida 
kyrkogården endast en beröringspunkt med dagens och 
det var att fungera som begravningsplats. Den medel
tida kyrkogården var ett område med en mångsidig funk
tion. Denna mångsidighet kom att påverka utformningen 
av kyrkogårdens hägnad. Johansson urskiljer tre huvud
varianter: diket, hägnader av trä samt murar av sten (Jo
hansson 1976, s 12ff). Hägnaden utformades för att både 
tjäna religiösa och profana syften, bl a att hålla undan 
betande djur från kyrkogårdarna.

Av Johanssons arbete kan tre komponenter utläsas, 
vilka kan sägas utgöra kriterierna för att bogårdsmuren 
skall tolkas som befäst. Någon inbördes relation mellan 
ickebefäst - befäst bogårdsmur angående dimensioner 
anges ej, utan enbart att den givits "ansenliga” dimensio
ner. Bedömningen ”ansenlig dimension” grundar sig för
stås på jämförelser inom ett större material. Utöver dessa, 
inte sällan överdimensionerade bogårdsmurarna, finns 
exempel på regelrätt befästningsarkitektur. Det kunde 
röra sig om skyttegluggar och till och med skyttebänkar 
och kreneleringar (Johansson 1976, s 21fj 70 ff). Den 
tredje faktorn utgjordes av topografin, där kyrkorna låg 
på en höjdsträckning. I en del fall har arbeten företagits 
för att höja den inre markhöjden på kyrkogården i för
hållande till den yttre (Johansson 1976, s 73).

3.2.1 Befästningar i antika källor
Det finns få skriftliga källor rörande befästningar eller 
liknande hos de germanska stammarna. Men enstaka 
notiser finns hos antika författare. I Sueutonius krönika 
över romerska kejsare finns även redogörelser av den 
romerska erövringen av Britannien år 43 e Kr. Fälttåget 
företogs under kejsar Claudius tid och den romerska 
legionen (Legio II Augusta) leddes av en legat vid namn 
Vespasianus, sedermera själv kejsare. Sueutonius beskriver 
hur den romerska legionen utkämpade 30 bataljer där 
20 fomborgar intogs och två mäktiga stammar besegra
des (Collis 1981, s 67, Cunliffe 1993, s 213ff). Roma
rna fick inta dessa "oppidum” efter "oppidum” i västra 
och nordvästra Britannien. (Sueutonius benämner alla 
platser oppidum men endast ett fåtal utgjorde verkliga 
oppida). Denne del av England är den fomborgstätaste 
delen av hela Storbritannien. Med all säkerhet avsåg 
Suetonius flera av de stora s k "countor forts” bl a 
Hambledon Hill, Hod Hill, Maiden Castle och South 
Cadbury. Fynd i flera visar tydliga spår efter stridigheter, 
bl a romerska ballistpilar och massbegravningar (Cunliffe 
1993, s213ff).

Flera engelska arkeologer ser i detta ett indicium på 
att fomborgssamhällena representerade mindre stamsam
fund med låg organisationsgrad. Detta i motsats till östra 
England med få fomborgar där man också återfinner de 
fåtaliga definitionsmässigt klara oppida i hela England 
(Collis 1984, Cunliffe 1991,1993). Det faktum, att romar
na fick slå ut den ena fornborgen efter den andra, har 
tagits som belägg för oförmåga till samarbete och att 
uppträda enat, dvs brist på organisation hos de keltiska 
stammarna (Collis 1981, s 67). Detta är ett resonemang 
som kan vara av betydelse när man diskuterar orsakerna 
till fornborgarnas ojämna rumsliga fördelning i Sverige.

Hos Tacitus återfinns enstaka passager bl a som i det 
ovan återgivna citatet. Efter nederlaget i Teutoburger- 
skogen år 9 e Kr då tre romerska legioner i det närmaste 
utplånades av en germansk armé under ledning av 
Cheruskerh öv dingen Arminius, drog sig romarna tillbaka 
söder om Rhen (Schlyter 1993).! samband med romarnas 
vedergällningsaktioner under åren 13—17 e Kr vid 
Rhengränsen, nämns vid två fall germanska befästning
ar. Det ena är en försvarsvall ursprungligen byggd mot 
Cheruskerna, den s k Angrivarierrvallen (Tacitus, An
naler 11:19, Steuer 1982, s 100-101, Schlyter 1993) men 
som även kom att användas mot de romerska trupperna 
ledda av Germanicus (adoptivson till kejsar Tiberius). 
Det andra är den ovan återgivna händelsen då den ger
manske upprorsledaren Arminius svärfar Segestes, blev 
"innesluten” av upprorsarmén. Ordet "inneslöt” kan tol
kats som att Segestes befann sig i en befäst anläggning 
under belägring.

I sin beskrivning av de olika skandinaviska stammarna, 
troligen gjord under 500-talet, nämner den gotiske his
torieskrivaren Jordanes bland de olika stammarna på
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Sveriges västkust en som kallades ”eua-greotingi”, vil
ket skulle betydda ”klippbebyggarna” (Hyenstrand 1982, 
s 62). Men betydelsen skulle kunna appliceras på flera 
av Bohusläns talrika fornborgar.

Ett annat exempel utgörs av den s k Rö-stenen från 
Otterön, Grebbestads socken i Bohuslän. Runstenen är från 
400-talet och på den nämns ordet ”StainawarijaR”, vilket 
tolkats som ”borgförsvararen” (Ragnesten 1992, s 75).

3.2.2 Neolitiska hägnader
Att likställa begreppen befästning med olika former av 
hägnad förekommer i flera sammanhang. Denna be- 
greppsnivillering görs ofta utifrån en kombination av funk- 
tionsbestämning och datering. Ett klassiskt exempel härpå 
utgörs av de neolitiska hägnadema, s k causewayed camps, 
eller causewayed enclosures som de kommit att kallas. 
De har tolkats som allt från boskapsfållor, boplatser, kult
platser och befästningar. Få fornlämningar har genom
gått så radikala skiften rörande tolkningen under en längre 
forskningsperiod (närmare 80 år) som causewayed camps. 
Någon kategorisering har inte varit möjlig att göra (Evans 
1988b, s 47 ff).

Beteckningen ”camp” är en äldre beteckning när man 
var osäker om funktionen och inte minst dateringen och 
kopplingar gjordes till romarnas erövring av Brittanien 
och "hillforts” (Evans 1988b, s 49). Här figurerar namn 
som ”Ceasars Camp” och "Vespasians Camp”. Men lik
som i en rad länder har legender och mytologi kommit 
att blandats friskt och fått ge namn på en rad förhistoriska 
lämningar och inte minst olika slags hägnader. Från Eng
land kan namn som ”Robin Hoods Ball” nämnas. Här finns 
uppenbara paralleler mellan flera europeiska länder. I 
Sverige har ett antal fornborgar alltsedan 1600-talet be
nämnts som ”skans” och inte sällan har de samman
kopplats med fornnordisk mytologi, sagor och även kring 
legender om de första kristna. Här finns namn som ”Tors- 
burgen”, "Dackeskans” och ”Jättekyrkan”. ITyskland åter
kommer denna koppling mellan förhistorisk och histo
risk befästning. Även här kallas flera fornborgar för ”Schan- 
tze”. Ett exempel utgörs av rektangulära eller kvadratiska 
anläggningar, s k ”vierechssch antze”. Undersökningar har 
visat att de inte har någonting med ”skansar”, befästningar 
att göra, utan att de var keltiska kultanläggningar (Krau
se & Wieland 1993, s 59-63).

De neolitiska hägnadema har dock oftast ansetts fung
era som någon form av ”rituella platser”, inte sällan med 
en roll som centralplats med flerfunktionell betydelse. 
I senare skeden har flera av dem kommit att nyttjas som 
boplatser och i en del fall som befästningar (Bradley 1993, 
s 87ff). Det finns exempel på hur neolitiska hägnader 
blivit förstärkta och för att faktiska strider ägt rum, t ex 
Hambledon Hill och Crickley Hill i England (Dixon 
1988, s 75ff Mercer 1988, s 89ff).

Snarlika tolkningar har applicerats på Sarup-anlägg-

ningen i Danmark. Dess topografiska belägenhet på en 
svag höj drygg i form av ett näs, omgivet av åar och an
dra vattendrag, framhäver en defensiv karaktär. Mot 
detta talar enligt M Andersen bl a det stora antalet 
brovägar ("causeways”), avsaknaden av en ordentlig 
palissad inom flera avsnitt samt de ofta små och grunda 
dikena (Andersen 1990, s 112-113). Andersen före
faller ändock föredra att kalla dessa neolitiska hägna
der för ”befaestede kultpladser” i senare sammanhang. 
Men han anmärker att de varken är boplatser eller 
befästningar (Sarup). Förutsättningen för en förståelse 
av platsens funktion ligger i att utröna sambandet mellan 
”befäst kultplats” och bygden (Andersen 1989, 60ff, 
68ff).

En annan neolitisk lokal som tolkas som någon form 
av befästning är Alvastra pålbyggnad (jfr FLIS nr 226- 
27,86). Mats P Malmer hävdar dock att Alvastra pål- 
byggnad inte är någon defensiv anläggning. Den omgi
vande terrängen runt mossen var högre. Virket i palissaden 
var alltför klent, och den var anlagd på ett alltför långt 
avstånd från plattformen för att fungera som skydd. 
Paleobotaniska studier visar att mossen var beväxt med 
vass under den aktuella perioden. En potentiell brand
härd enligt Malmer. Den bästa platsen för anläggande av 
en befästning var uppe på Omberg. Där finns också tre 
fornborgar (Malmer 1986, s 96).

Här bör även den begränsade undersökningen av 
Stångebergets fornborg i Västergötland nämnas. Ett kol
prov gav en neolitisk datering (ST 10582, 4880 BP +/- 
350) men kontexten är dock mycket osäker och utgrävarna 
menar att borgen mycket väl kan vara av järnålderstyp 
(Engström et al 1987, s 155ff).

3.2.3 ”Fornborgar” och deras klassificering

Genom att man inte dragit konsekvenserna av det hete
rogena begreppet ”fornborg” vare sig teoretiskt eller prak
tiskt har detta fatt konsekvenser för registreringen av denna 
kategori och därmed i vilken utsträckning och hur forsk
ning kan bedrivas. Något som bl a avspeglar sig i RAA:s 
fornminnesregister under sakordet "fornborg”. Registre
ringen och de enskilda beskrivningarna av objekten är 
ofta alltför knapphändiga för att kunna användas i kvan
titativa och kvalitativa bearbetningar. I flera fall kan dock 
anmärkningar som t ex ”osäker fornborg” eller ”osäker 
som fornborg” förekomma. Detta är viktiga kommenta
rer och borde därför inneburit att anläggningarna regi
strerades som ”vallanläggning” alternativt ”hägnad”. Ett 
exempel utgörs av RAÄ 178 i Bro socken. Anläggningen 
är registrerad som ”Fornborg?”. Betydande osäkerhet 
rörande anläggningens status noteras av inventeraren; 
”stenvallamas placering mellan de föga branta och skydda
de hällkrönen tyder mest på fornborg av typ hägnad för 
djur”.

I andra sammanhang kan möjligen tradition kring en
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lokal varit styrande för bedömning. En sådan är sten- 
strängssystemet RAA 17 i Danmarks socken. I första- 
gångsinventeringen registrerades det som "Fomborg” och 
i revideringen som ”Fomborg???”. I kommentaren talas 
det dock om ”ett komplett system av hägnadsmurar” som 
inte ger något intryck av att ”vara anlagt som försvars
verk”.

Ibland har en totalrevidering gjorts. RAA 7 i Lunda 
socken (se kap 4.2) registrerades i förstagångsinven- 
teringen som ”fomborg” men omtolkades i reviderings
inventeringen som "stensträngssystem + röse”. Fornläm- 
ningen består av en vallanläggning med dubbla vallar 
("fornborgen”) ett röse mellan den inre och yttre vallen, 
samt ett stensträngssystem. Det kronologiska och 
funktionella sambandet mellan de olika fornläm- 
ningskategorierna är en annan historia.

I andra sammanhang används kategorin "hägnad” för 
att beskriva en hägnadsanläggning som inte kunnat be
dömas utgöra en ”fornborg" (i betydelsen befästning). 
Exempel härpå utgörs av fyra sinsemellan mycket lika 
hägnadsanläggningar i Knivsta socken, RAA. 9, 66, 71 och 
74. De benämns "hägnad”, ”steninhägnad”. De sistnämnda 
lokalerna kallas "steninhägnad platå”.

I de delvis nya direktiven för klassificering som pre
senteras (FLIS nr 2) får avgränsningen utgöra den antik
variska utgångspunkten för bedömningen av förhisto
riska ”befästa” anläggningar där morfologiska kriterier är 
centrala. Tyvärr definieras inte dessa kriterier. Kategori
er i sakordsregistret (RAÄ/Fr) är "fomborg”, "fornborg 
med grav/ar", "fornborg med boplatslämningar”, ”vall
anläggning” och "gravhägnad” (FLIS Nr 2, s 33). I konse
kvens med begreppsförvirringen och avsaknad av defi
nitioner sägs därefter att "befästa anläggningar” skall re
gistreras som "fomborg”, då de helt avgränsar ett område. 
"Vallanläggningar” (befäst anläggning?) är de som endast 
delvis avgränsar ett område. "Gravhägnader” (befäst an
läggning?) utgörs av vallanläggningar med gravar.

3.2.4 Analogier till den svenska problematiken
Problemet att definiera och klart avgränsa befästa anlägg
ningar är stort. Detta framgår inte minst i Storbritanni
en, där man jämfört med Skandinavien ägnat betydande 
insatser till att undersöka "fornborgar” eller ”hillforts” 
samt ett stort antal andra hägnadsanläggningar. Något 
som tydligt framgår av Barry Cunliffes stora arbete "Iron 
Age Communities in Britain” (1991). Flera samhälleli
ga företeelser/lämningar, ensamgårdar byar, rituella an
läggningar, gravar och fornborgar har allt som oftast mar
kerats med ett dike /grav samt en vall. (För Causewayed 
Enclosures se bl a Burgess et al 1988, rörande Henge- 
monumenten bl a A F Harding & Lee 1987 samt Wain- 
wright 1989).

I Storbritannien beskrivs ”hillforts” som en inhägnad 
vilken befästs och placerad i terrängen på ett sådant sätt 
att man erhållit taktiska fördelar (Hogg 1984:xi, Dyer

1981, s 5). En klassindelning utifrån storlek samt antal 
vallar har gjorts där de minsta är 0,2 ha. Här finns en klar 
gråskala där de mindre och enklare anläggningarna, när
mast befästa ensamgårdar dominerar. Tolkningar kring 
funktion har givits vida ramar (Hogg 1984, s 33). Hill
forts placeras i en specifik kronologisk fas, ca 800 BC 
till 43 AD (Järnålder fram till den romerska erövring
en). Därför har man uteslutit neolitiska hägnader cause
wayed camps, medeltida vallborgar, men även uteslutit 
det man anser vara klart urskiljbara speciella och regio
nala anläggningar såsom de s k ”brochs” och "duns" som 
påträffas i bland annat Skottland. Tillämpat på svenskt 
material skulle de öländska och gotländska ringborgarna 
uteslutas ur kategorin "fornborgar".

Den vanligaste bosättningsformen från bronsålder och 
järnålder i Storbritannien utgjordes av en inhägnad bo
sättning s k ”enclosured settlements”, med en närmast 
rektangulär form med vallar, diken eller palissader, inte 
sällan i kombination med varandra (Cunliffe 1991, s 2ff). 
Man skiljer dock på "enclosed settlements” och "defen
ded enclosures” (Cunliffe 1991, s 39,229,fig 12.10). De 
befästa hägnade boplatserna definieras huvudsakligen 
utifrån sin monumentala framtoning och i jämförelse 
med andra boplatser kraftigt tilltagna vallgravar och vallar 
(Cunliffe 1991, s 39f). En annan variant utgörs av s k 
”hill-top enclosures", ofta större anläggningar på mar
kerade höjder bl a Rams Hill och Norton Fitzwarren. 
Dessa har i en del fall under de yngre faserna befästs 
med kraftigare vallar av närmast ”hillforf’-karaktär 
(Bradley & Ellison 1975).

I en studie av Henry Gent (Gent 1983), av förråds
byggnader "four post-structures”, noteras att dessa domi
nerar kraftigt i de hägnade anläggningarna, både i 
Storbritannien och på kontinenten (Gent 1983, s 25- 
4ff). Två kategorier av hägnader noteras - "defensible” 
och "non-defensible". De första inkluderar alla med vall 
och diken och där vallen överstiger två meter. Ett alter
nativ är en konstruktion med en mycket kraftig palissad 
(Gent 1983, s 252).

Inhägnade boplatser "encloused settlements” är väl 
företrädd i Storbritannien. Men att dessa för den skull 
betraktas som ”befästa” förefaller närmast som uteslutet. 
Går man till exempelvis Danmark påträffas inhägnade 
boplatser och landsbyar som Grøntoft och Hodde un
der förromersk järnålder. Andra välkända hägnade lands
byar är Vorbasse och Jelling. Den sistnämnda bestod av 
två gårdar varav den ena markant avvek från andra går
dar under äldre romartid, bl a utifrån ett stort antal ut
hus och att den tolkas som en storgård (Hvass 1988, s 
62-67). Att det skulle röra sig om en ”befäst” anlägg
ning nämns inte.

Landsbyn Priorsløkke har tolkats som en befäst 
landsby (Kaul 1985, s 172ff). Under en yngre fas (äldre 
romartid) då byn utgjordes av ca 9 gårdar, anläggs en 
palissad och en grund vallgrav. Härigenom har tillträdde 
till landsbyn som var belägen på en udde, omgiven av
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en å på ett par sidor avstängst. Här fanns endast en in
gång med en bredd som tillät passage av vagnar. Detta 
kan j ämföras med hägnaden runt landsbyn i Hodde, även 
den med en ingång (Hvass 1988, s 66). Denna hägnad 
har dock aldrig tolkats som en ”befäst” anläggning.

Borremosse-anläggningen dateras till senare delen av 
förromersk järnålder (Brøndsted 1960:111, s 87ff). I mot
satts till Brøndsteds uppfattning hävdar man idag att det 
aldrig förelegat någon kronologisk åtskillnad mellan 
befästningsverk och bebyggelse (Martens 1990). Befäst- 
ningskaraktären framträder inte enbart av vall och vall
grav utan i en kombination av detta och lokalens topog
rafiska belägenhet mitt i en mosse (Martens 1990, s 159 
ff, 179-180). Här betonas alltså naturgeografiska förut
sättningar, topografi i kombination med fysiska lämningar 
som ett viktigt kriterium för en befästning.

I Sverige känner man idag inhägnade boplatser/går- 
dar från huvudsakligen äldre järnålder och folkvandrings- 
tid. Två slag har registrerats; gärdesgårdar av trä eller sten
strängar (jfrWidgren 1983, Herschend 1993). Möjligen 
kan enstaka låga vallanläggningar inte sällan i direk
tanslutning till stensträngssystem utgöra en särskild bo
platskategori. Här bör de öländska och gotländska s k 
låglandsborgarna nämnas varav flera kan utgöra hägnade 
eller till och med befästa boplatser. Havor på Gotland 
är en sådan. Vasstäde med sin palissad av plankor är en 
annan (Manneke 1971). Flera forskare bl a S O Lindqvist, 
D Carlsson (1979) och P Manneke (1979, 1983) har i 
skilda sammanhang sammankopplat låglandsborgarna på 
Gotland på ett påtagligt sätt med bygden, produktio
nen och den sociala organisationen. Det nära rumsliga 
sambandet mellan låglandsborgar och "celtic fields” har 
påtalats av Lindqvist och Carlsson.

Som exempel kan nämnas en palissad-omgärdad gård 
från yngre romartid, folkvandringstid som undersöktes 
1991 vid Haga-parken. Palissaden var dubblerad med 
medelgrova stolpar på ett regelbundet avstånd av 0,5 m, 
och kunde följas diagonalt över området på en sträcka 
av 25 m i boplatsens norra del men även fragment 
påträffades i den södra (G Andersson 1992, s 79-81, 
1995). Den uppvisar betydande likheter med den danska 
Jelling-anläggningen. Men gårdens placering i en slutt
ning kan knappast sägas vara betingad av taktiska/ 
defensiva överväganden. Att benämna den "befäst bo
plats” förefaller missvisande. Troligare är, att den repre
senterar en speciell boplatskategori där gårdens status 
markerats genom terrasshus samt en palissad. Det krävs 
dock fler liknande exempel för att resonemanget skall 
kunna föras vidare.

En delvis snarlik men betydligt äldre lämningar ut
görs av Vistad i Östergötland. Den har varit föremål för 
ett större arkeologiskt projekt, varvid en stor fyndmängd 
av delvis ovanligt slag framkommit i en boplats med flera 
hus. Förutom hus framkom i flera schakt stensträngs- 
lämningar som visade sig vara fundament till en palis
sad. Fynden framför allt keramik av Lausitz-typ samt

l4C-prov daterar boplatsen och palissaden till perioden 
900-500 BC (T B Larsson 1993). Lokalen tolkas av Lars
son som en befäst storgård med en central funktion i 
bygden men även interregionalt.

Han anser attVistad utgör en kopia av befästa Lausitz - 
anläggningar i Polen. Enligt min mening finns det mycket 
små likheter mellan Vistad och Lausitz-anläggningarna.

Att boplatsen skulle karaktäriseras som en "befäst 
gård” förefaller mig vara mycket vanskligt för att inte 
säga helt fel. Anläggningen ligger på en låg kulle i slätt
landskap och saknar därmed de taktiska fördelar som 
kännetecknar en befäst anläggning som utnyttjar topo
grafin. Avsaknad av höjder kan kompenseras med bety
dande vallar och vallgravar (strukturer mycket typiska 
för Lausitz-borgarna) men detta har inte gjorts här. Det 
är även osäkert huruvida palissaden löper runt hela bo
platsen. Den mest framträdande delen som blottlädes 
under grävningen löper dessutom tvärs över ”gårdstunet” 
(T B Larsson 1993, s 50ff, fig 54,samt plansch 1).

Vistad representerar enligt Larsson därför en enklare 
variant av ”fortifikation”. Detta motiveras med att de 
politiska förhållandena var lugnare i Skandinavien än på 
kontinenten under yngre bronsålder. Därmed var kon
struktionen på Vistad fullt tillräcklig för östgötska för
hållanden. En brasklapp läggs dock in. Palissaden kan 
istället för en direkt försvarsteknisk funktion, utgjort en 
direkt statusmarkerande symbol för den politiska mak
ten i området (T B Larsson 1993, s 86).

3.3 Befäst hägnad - ett försök till beskrivning
Jag har här i första hand sökt påtala de stora brister som 
funnits och finns inom ”fornborgs”-forskningen med av
seende på använda begrepp och definitioner, hur forsk
ningen domineras av impressionistiska bedömningar och 
beskrivningar (jfr Malmer 1963, s 23). Att definiera en 
befäst anläggning utifrån ett logiskt resonemnag, mate
matiskt formulerat låter sig inte göras, i synnerhet inte 
utifrån forskningens nuvarande kunskapsnivå. Materiella 
lämningar såsom "fornborgar” har tillkommit under en 
lång tidsperiod. Kontexten, de omständigheter, sociala 
ekonomiska och politiska förhållanden under vilka dessa 
anläggningar tillkommit i (och av) har uppenbarligen 
förändrats och skiftat betydligt. Detta bör även avspeg
las funktionsmässigt och i materialets skiftande morfo
logi samt skiftande kombination med andra materiella 
lämningar.

Definitionerna får ses som instrumentella och som 
teoretiska redskap som hela tiden bör förändras och skär
pas i takt med att nytt empiriskt material tillförs forsk
ningen och i takt med utveckling av den teoretiska dis
kussionen, dvs teori och praktik i ett dialektiskt sam
spel. Jag avser alltså inte att söka fastslå förhistoriska rele
vanta typdefinitioner för en ”befäst anläggning”. Däre
mot avser jag att söka ringa in olika funktionella typer
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under den i avhandlingen behandlade tidsperioden ca 
1300 f Kr till Kristi födelse. Ett antagande är att dessa 
dessutom delvis förändrats morfologiskt över tiden. Jag 
vill därmed visa på möjliga förhållnings- och angreppssätt 
på ett stort antal materiella lämningar (i Uppland) som 
hittills betraktats som en homogen grupp och givits en 
enhetlig ”definition” dvs "fornborgen". Mitt arbetssätt 
kan beskrivas som en heuristisk inställning.

När man avser att definiera begreppet ”befäst” rör man 
sig i flera avseenden i en stor gråzon där utförande skif
tat både regionalt men möjligen även intraregionalt. Skill
nader som betingats av behov, tekniskt kunnande, gra
den av organisation, byggnadsmaterial samt topografiska 
förhållanden. Militärteknik och stridssätt är även av stor 
betydelse. Övergången obefäst hägnad till befäst hägnad 
kan i många fall var synnerligen svårurskiljbar. Men fram
för allt svårmätbar, i synnerhet om Malmers metodik 
med objektivt registrerbara typologiska element skall 
tillämpas (Malmer 1963, s 14ff).

Exemplet ovan med den medeltida bogårdsmurens 
övergång från enbart avskiljande till ”befäst” avskiljande 
är dock en utgångspunkt.

Det visar enligt min mening att en bedömning hu
ruvida en hägnad är befäst eller inte är kontextavhängig. 
Materialets stora kronologiska spännvidd och deras ojämna 
rumsliga fördelning är faktorer som ytterligare visar att 
bedömningar hurvida anläggningarna uppfyller befäst- 
ningskriterierna eller inte, måste göras utifrån varje en
skild anläggning. I takt med ökad mängd data och kun
skap kan bedömningar göras med stöd av en större mängd 
samlad data och kunskap varefter resultaten från varje 
enskild anläggning kan sättas i relation till en större mängd, 
till en region eller liknande. Ty, det är ju uppenbart att 
materialet uppvisar betydande morfologiska variationer, 
både rörande byggnadsteknik och planlösningar, inte minst 
inom Mälardalsregionen (se kap 5).

Som exempel på vilka möjligheter som föreligger, 
kan nämnas de tendenser till regionala särdrag som kan 
skönjas mellan å ena sidan merparten av de uppländska 
och de västmanländska och västsörmländska å den an
dra. I de sistnämnda områdena förekommer inte sällan 
borgar med kraftiga murar, ibland dubbla och även tre
dubbla. I dessa fall är de yttre murarna av klenare utfö
rande. Något som kan utläsas av Hans Göthbergs under
sökningar rörande fornborgsmurar i västra Mälardalen 
(Göthberg 1985, s 53ff). Borgar med kraftiga murar upp
träder även relativt frekvent inom västra Södermanland 
(Göthberg 1985, Lorin 1985,1987). De uppländska an
läggningarna uppvisar ett betydligt mindre antal borgar 
av dessa typer (Olausson 1987a, 1987b).

Fornborgar och andra hägnader kan dessutom ha fun
gerat delvis olika inom skilda regioner, de morfologiska 
likheterna till trots. Ojämnhet och brott i utvecklingen 
både korologiskt och kronologiskt bör betonas snarare 
än den bild av jämvikt som kan synas vara för handen 
då en karta med ”fornborgarnas” utbredning presenteras.

I synnerhet som ingen grovsortering av materialet ge
nomförts utan allt redovisas under kategorin ”fornborg”. 
Problemet blir akut när borgarna därefter inplaceras i 
”system” och modeller vilket diskuterades ovan (kap 1) 
(jfr Collis 1981, s66ff).

Problemet med befästningskriterier har nyligen be
handlats i ett arbete rörande Värmlands fornborgar av 
Hans Lind (1993). Lind uppställer en rad kriterier för 
att kunna göra en bedömning av huruvida anläggningarna 
kan anses vara fornborgar dvs ”befästa” eller inte. Förutom 
kriterier såsom brandspår i murar, anläggningarnas areal, 
förekomst av kulturlager m m, kallas det viktigaste kriteri
et för ”fortifikatorisk funktionalitet" (Lind 1993, s 11). 
Fyra delar ingår häri: hurvida anläggningen är taktiskt 
eller icketaktiskt belägen i terrängen, murarnas ”forti- 
fikatoriska effektivitet” och deras fortifikatoriska ”kon
sekvens” samt problemet med ingångar. ”Morfologi” dvs 
planlösning placeras dock av någon anledning sist på hstan 
(Lind 1993,5 11, fig 3:4).

Ovan har angivits flera exempel på hur befästa an
läggningar oftast tycks skilja sig från andra hägnader i 
ett par avseenden. Den topografiska belägenheten är alltid 
markerad och typiskt är att naturgeografiska förhållan
den, som höjdryggar utnyttjas. Detta är sedan långt tid 
tillbaka ett av de centrala och få grundläggande inslagen 
i svensk ”fornborgs”-debatt. Oavsett andra åsikter utgör 
uppfattningen om en intim kopplingen mellan konstruk
tioner och topografi för att bedöma befästningskaraktären 
en gemensam nämnare bland flera forskare. Dessutom 
skall konstruktionen, vall, mur vara av i förhållande till 
andra ansenliga och kraftigt tilltagna proportioner. Av 
detta följer att mindre fördelaktiga topografiska lägen, 
som låga höjder, måste kompenseras med kraftigt tilltagna 
vallar eller diken.

Muren/vallen måste alltså vara taktiskt placerad i ter
rängen och konstruktionerna fortifikatoriskt effektiva. 
Både som enskilt element och i kombination med to
pografiska förutsättningar. Murarna måste även vara kon
sekvent anlagda. Variationer i topografin kan ge variatio
ner i murverk och tvärtom.

Det som konstituerar en fornborg i betydelsen "be
fäst inhägnad” är vallen/arna eller muren/arna. Frågan 
inställer sig då hur murens effektivitet kan mätas. För
sök har gjorts i form av en relativ volymberäkning av 
vallarnas stenmängd. Metoden är långtifrån absolut och 
indikerar enbart en glidande skala inom materialet. En 
sammanvägning måste dock göras mellan uträknad vall
styrka och topografiska förhållanden (dvs i praktiken en 
besiktning av varje enskild anläggning). Metoden har 
använts i flera sammanhang (jfr Andersson & Dunér 
1987). Utifrån ett samtidighetskriterium (jfr Malmer 
1963, s 14ff) kan metoden grunda sig på ett antal hypote
ser. En är att det föreligger en intern hierarki där olika 
”styrkeklasser” skall urskiljas t ex i "folkborgar” och 
”herreborgar”. I Tyskland vars borgforskning i mycket 
påverkat den svenska under början av 1900-talet (se kap
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2) liksom i de Baltiska staterna (Moora 1967), har man 
av tradition talat om två slags borgar; flyktborgar ”flucht- 
burgen” vilka i det närmaste varit synonyma med ”folkbor
gar”, "genossenschaftsburgen” och ”Adelssitze", ”Fur- 
stensitze” eller ”Herrenburgen” (Mildenberger 1978, Ste
uer 1982). Den tyska och baltiska ”folkborgarna” skulle 
i princip kunna sägas motsvara det svenska begreppet 
”tillflyktsborg". Någon direkt motsvarighet till ”Herren
burgen” vid sidan av begreppet "befäst stormannagård” 
har inte funnits.

En variant av denna där typologi används som ett 
relativt dateringsinstrument har tillämpats bl a av J 
Herrmann (Herrmann 1969) för Laustizborgar och yngre 
Slaviska borgar, och av B Cunliffe för keltiska borgar i 
Storbritannien. Cunliffes teorier går ut på att det inom 
specifika territorier med ett stort antal likvärdiga bor
gar, efter hand växter fram ett system med ett reduce
rat antal där den mest komplicerade, avancerade borgen 
dominerar territoriet. Merparten av de övriga har success
ivt övergivits (Cunliffe 1991, 1993).

Ytterligare en hypotes är den som utgår från att det 
är möjligt att göra en relativ mätning av befästnings- 
karaktären, att det föreligger en intern differentiering 
utan att det för den skull skall ses som ett system. En
dast en del motsvarar ett befästningskriterium. Denna 
tillämpas i detta arbetet men en svaghet ligger i att för
ändringen över tiden inte heller rumsliga skillnader be
aktas. Men möjligheten finns att i ett första skede göra 
en ”grovsortering”. Därefter kan genom ett antal under
sökningar korologiska och kronologiska aspekter beak
tas. Liknande tankegångar har tillämpats vid studier av 
gravhägnader där utgångspunkten var att de tillhörde en 
”ickefunktionell lämning" och därför inte behövde kraftigt 
tilltagna vallar (Andersson & Dunér 1987, s 34f, 39ff). 
Huvudsyftet var att erhålla en övre gräns för de s k grav- 
hägnadema för att därigenom lättare kunna avskilja dem 
från egentliga fornborgar.

Föreliggande arbete avser inte att göra ett större kvan
titativ analys av det uppländska materialet. Här används 
resulaten endast till att göra en grovsortering som där
efter presenteras på ett antal kartbilder över Uppland 
där utbredningen av olika varianter av hägnadsanlägg- 
ningar inklusive fornborgar redovisas. Sorteringen grundar 
sig på i första hand på uppgifter i RAÄ:s fornminnes
register.

Metoder att göra detta på har diskuterats ovan. En 
tolkning av en anläggning som ”befäst”, innebär dock inte 
att den primärt byggdes och nyttjades för försvar i nå
gon form. Flera har påtalat att dessa anläggningar kan vara 
manifestationer av prestige och status. Eller att de fun
gerat som maktsymboler i den lokala elitens ”symbo
liska” krigföring (FLIS Nr 2, s 31). Men symbolisk krig
föring innebär inte att frågan om reella väpnade kon
flikter kan uteslutas (jfr Olausson 1987a, 1994a).

En bedömning av befästningskaraktären är alltså kon- 
textavhängig. Detta bör även gälla för andra typer av

hägnader. Till detta kan tillfogas antagandet om att det 
bör finnas en identitet mellan funktion och form. Sam
tidigt måste det återigen påpekas att hägnade och befästa 
anläggningar i många fall kan ha fyllt en rad funktioner, 
och att det därför inte alltid är relevant att söka efter en 
enda (jfr Chapman 1988, s 23f). Men detta innebär inte 
att någon s k meningspluralism kan förespråkas. Att kasta 
in tolkningen om ”symbolisk befästning" förfaller i flera 
fall dock ganska meningslös och mer som uttryck för bris
tande empiri och analys än som meningsfull forsknings
strategi. Det kan omöjligt förhålla sig så att de fornborgar 
med kraftiga befästningsverk, i kombination med hus
grunder i forskningsprocessen skall reduceras till en sam
ling Potemkinkulisser på den postprocessuella arkeologins 
teaterscen.

Ståndpunkten har kommit att lanseras inom nämnda 
strömning. I ett antal rapsodiska berättelser om allehanda 
fornlämningar i Södermanland som ingår i skriften 
”Mångtydiga fomlämningar” (Burström 1993) behand
las även ”fornborgen". Här redogörs för olika folkliga 
uppfattningar om borgen Ogaklev i Arla socken. Till detta 
fogas även Ivar Schnells tolkning av anläggningen. 
Uppfattningar om anläggningen såsom munkkloster, 
jätteboning, krigsskådeplats samt Schnells tolkning som 
en plats för icke vapenföra har funnits. Burström tilläg
ger det som han kallar sin spekulation om borgen, som 
en maktmanifestation (Burström 1993, s 34ff). Forn- 
borgens kulturvärde som artefakt ligger inte, för att tala 
med Mats P Malmer, i att avvinna den historisk kun
skap, utan istället enligt Burström i att människor både 
i förfluten och nutid, har tänkt olika tankar om dess ur
sprung (Burström 1993, s 36).

Tankegodset härrör från postmodernisternas syn på 
s k meningsproduktion. Mening uppstår först när en ar- 
tefakt/objekt konfronteras med subjektet/uttolkaren. 
Uttolkaren tillför härvid objektet mening utifrån sina 
referensramar. Skilda uttolkare kan utläsa skilda inne
börder (Burström 1993, s 8f). Kontentan är alltså att tolk
ningen/uttolkaren är det viktiga. Ogaklevs roll som 
munkkloster alternativt maktmanifestation är lika "sanna/ 
meningsfulla”. Denna dekonstruktion, relativisering, och 
i grunden metafysiska filosofiska inställning innebär ett 
meningslöst forskningsnihilistiskt förhållningssätt.

3.3.1 Befästningsanläggningarnas topografi
Befästa förhistoriska anläggningar kan topografiskt inde
las i tre grupper: anläggningar på berg/klintar, på lågland 
samt i sjöar/myrar. Denna indelning är sedan gammalt 
vedertagen. M Stenberger gjorde denna uppdelning (Sten- 
berger 1940) och J Engström använder sig av sammale
des (Engström 1984). Det finns ingen anledning att frångå 
detta. Denna topografiska uppdelning gäller även för 
andra typer av hägnadsanläggningar, vallanläggningar, grav
hägnader osv.
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I avhandlingen urskiljs följande typer: Fornborg, vall
anläggning typ A och B, gravhägnader samt höjd- 
bosättningar.

Fornborg
Denna är bland annat en ”terränganpassad sten/och eller 
jordvall jämte naturliga avspärrningar i krönläge. De av
gränsar helt området” (FLIS Nr 2, s 73). Denna skriv
ning är i det närmaste identisk med RAA:s tidigare skriv
ning (Selinge 1969). Fornborgens inre kan utgöras av 
kalberg, eller kulturlager, husterrasser eller grav/ar. Några 
absoluta mått på vallen i detta avseende kan inte göras. 
B efästningsklassificeringen kan först göras efter att ett 
större antal näraliggande (bygden, regionen) hägnads- 
anläggningar besiktigas.

För att underlätta bearbetningen bör ”fornborg” be
gränsas till att omfatta förhistoriska anläggningar och inte 
inkludera medeltid. Här kan föreligga vissa problem i 
synnerhet där delvis "fornborgslika” medeltida vall
anläggningar registrerats som "fornborg”. Det rör sig i 
flera fall om anläggningar med jordvall eller vall med 
jord/stenblandning. Nämnas kanVågsjö-borgen utanför 
Söderhamn i Hälsingland som var registrerad som ”forn
borg”. Men den består på klassiskt medeltida manér av 
en större för- och en mindre huvudborg där borgdelarna 
åtskiljs av en vallgrav.

Skrivningen ”med jordvall" kan därför uteslutas. An
läggningar med jordvallar förefaller dessutom utgöra en 
ringa del av fornborgsmassan. Undantaget är där jord
vallen förekommer regionalt som på Öland och Got
land. Dessa har uteslutits av andra skäl och är dessutom 
betydligt äldre än jordvallsanläggningar på fastlandet. Borg 
på Birka bör föras till den yngre och medeltida grup
pen. Få jordvallsanläggningar har undersökts. Nämnas 
kan Nybyborgen iTorshälla, Södermanland, daterad till 
högmedeltid. Den uppvisar ett för förhistoriska borgar 
avvikande drag bland annat genom en vinkelrät tvärvall, 
något som antyder en helt annan teknik än förhistoriska 
anläggningar (Lorin 1985). Ett annat sätt att sålla ut 
"fornborgslika” medeltida vallar är i de fall de förekom
mer i naturgeografiska och topografiska miljöer som 
innebär att de svårligen kan ha en förhistorisk datering. 
Det kan röra sig om närkontakt med dagens vattendrag 
och på låga nivåer över havet. En sådan anläggning, i 
Misterhults socken i Småland registrerad som "fornborg”

1 Detta inriebär inte att det inte finns några beröringspunkter mellan för
historiska och medeltida befästningar. Mig veterligen har ingen medeltida 
kastal eller annan typ av anläggning byggts inne i en fornborg i Mälardalen. 
Nämnas kan Olofsborg i Naverstads socken i Bohuslän, där medeltida anlägg
ningar byggts inuti en förhistorisk (Nyqvist 1989, s 12). Ett annat exem
pel är Gråborg på Öland med sin medeltida port. Från Gotland, närmare 
bestämt Elinghem, finns exempel på hur den medeltida kyrkan byggts på
en förhistorisk vallanläggning Q fr Manneke 1983, s 64). Detta är dock en 
helt annan problematik som faller utanför ramarna för denna avhandling.

har vid undersökningar kunnat dateras till medeltid 
(Norman 1993, s 115ff).1

I sammanhanget kan det vara på sin plats att ta upp 
de olika funktionalistiska begreppen, "farledsborg”, 
”tillflyktsborg”, "offensiv-” och ”defensivborg”, och var
för dessa inte används. Begreppen utgår a priori från det 
gamla antagandet att fornborgarna kan behandlas som 
en homogen grupp, att vi kan arbeta med olika forn- 
borgssystem. Själva termerna offensiv respektive defensiv 
är militära termer som utgör två motsatta sidor av en 
rörelse. De förefaller ohanterliga och förutsätter omfat
tande kunskaper om en faktisk historisk situation, nå
got som förefaller synnerligen komplicerat, i synnerhet 
när skriftliga källor saknas. Som påpekats tidigare är de 
frukten av äldre uppfattningar om, central placering = 
central betydelse (offensiv), farledsborg och perifer pla
cering = perifer betydelse (defensiv), tillflyktsborg.

Att nyttja termen ”farled”, förutsätter dessutom att 
man i varje enskilt fall har definierat och klarlagt att det 
rör sig om farled. Hur långt bort kan en fornborg ligga 
från ett vattendrag för att klassas som farledsborg? osv. 
Var det en farled under den aktuella tiden? 2

Termen "tillflykt” grundar sig på en redan fastställd 
tolkning - en avlägsen placering innebär perifer samhäl
lelig betydelse. En anläggning som endast användes för 
kvinnor och barn vid behov då en yttre fiende var i när
heten. Till detta kommer uppfattningen om ”det enkla 
utförandet”. Dessa begrepp begränsar redan på förhand 
analysen och därmed möjligheten att frigöra ny kunskap. 
Det är på förhand uppställda bestämda funktioner/akti
viteter. Vad återstår? Möjligen att göra en datering av 
anläggningen. Termer som tillflyktsborg, folkborg m m 
förekommer som visats ovan gemensamt inom äldre tysk, 
skandinavisk och baltisk borgforskning. Denna forsk
ningsinriktning poängterar motsättningarnas beroende 
av yttre påverkan och att konflikter haft yttre orsaker.

En delvis motsatt forskningsinriktning har velat se 
framväxten av ett stratifierat samhälle under äldre järn
ålder, där inte minst de interna motsättningarna poäng
terats. Motsättningar kunde ta sig våldsamma yttringar 
och folkvandringstiden har ansetts vara en tid av stora 
omvälvningar med betydande våldsinslag i olika former. 
Grunden i det germanska samhället var det enskilda 
hushållet, där en person var herre och ansvarade för alla 
hushållets medlemmar (Schlesinger 1968, s 64ff). Detta 
förhållande med beroende och skyldigheter kan även sägas

2 Ett av de fåtaliga exemplen där fornborgar kan tänkas ha fungerat i an
slutning till farleder och kontroll av inlopp till hamnar är pålspärrkomplexet 
kring Hallarumsviken i Blekinge med l4C-dateringar till vikingatid, tidig 
medeltid. I området finns en som "fornborg” registrerad anläggning på 
Tomtön (jfr Svanberg 1994, s 6Iff, 1 lOff, fig 16).
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gälla större sociala organisationer och över större territo
rier vilket även innebar skyldighet att skydda hushållets 
medlemmar vid konflikter. Många anser att detta för
hållande kan studeras i framväxten av en krigarkast, med 
stormän och följen knutna till dessa (Thompson 1964).

Utifrån analyser av gamla germanska och anglosax
iska poem, har flera intressanta detaljer påtalats. Så kan 
ordet för borgherre, ibland bytas ut mot folkledare. Walter 
Schlesinger hävdar i en studie av framväxten av stor- 
mannaklassen och deras följen att "the commander of 
the burg and the people are thus identical” (Schlesinger 
1968, s 68-69).

Vallanläggning typ A
En terränganpassad stenvall jämte naturliga avspärrningar 
i krönläge som avgränsar hela området (jfr FLIS Nr 2, s 
80). Skillnaden gentemot kategorin ”fornborg” kan vara 
svårurskiljbar. Den är dock relativ i den bemärkelsen att 
vallarna är fornborgslika men av klenare dimensioner. 
Bedömningen görs i förhållande till ett större antal an
läggningar.

Vallanläggningens inre kan utgöras av kalberg eller 
kulturlager, husterrasser eller grav/ar.

Mig veterligen användes termen ”vallanläggning” för
sta gången av Margareta Biörnstad (Biörnstad 1960, s 125 
ff) i samband med redogörelsen för undersökningarna av 
gravfältet och den som fornborg registrerade vall
anläggningen vid Högsta i Bälinge socken, Uppland. Hon 
fann det tvivelaktigt att benämna anläggningen som ”forn
borg” inte minst genom vallarnas ”blygsamma dimen
sioner” (Biörnstad 1960, s 160-161). Termen har på 
senare tid bland annat kommit att föras fram i FLIS- skrif
ten. Den skall dock inte sammanblandas med s k Sarup- 
anläggningar eller liknande neolitiska anläggningar vil
ket påpekats ovan.

Vallanläggning typ B
En icke terränganpassad (kan dock vara mer eller min
dre terränganpassad) stenvall som helt eller delvis av
gränsar ett område. Kan innehålla kulturlager, husterrasser 
men inga gravar och är belägen huvudsakligen på mo
rän och kalberg.

Gravhägnad
Gravhägnad utgör en sidogren av kategorin vallan
läggningar huvudsakligen typ B. Anläggningen, oftast 
belägen i sluttning eller i krönläge med en eller flera låga 
och/eller ostrategiskt placerade vallar av huvudsakligen 
sten, åsmaterial vilka helt eller delvis inhägnar ett om
råde runt eller i anslutning till en eller flera gravar. Gravar
na utgörs av rösen, röseliknande stensättningar, mitt- 
blockstensättningar m m. Skrivningen utgår från den 
definition för en gravhägnad formulerad av G Anders
son och J Dunér (1987, s 34-35). Denna bygger i sin

tur på skrivningar hos Ambrosiani (Ambrosiani 1964, s 
6-3,178,180). Anderssons och Dunérs begränsning till 
högst fyra gravar har jag uteslutit, då jag finner denna 
irrelevant. Det bör vara utslutet att förväxla en grav
hägnad med en fornborg med grav.

Vallanläggningen vid Högsta i Bälinge socken har fi
gurerat bl a i egenskap av "gravhägnad”. M Biörnstads 
ville se ett samband mellan de äldsta gravarna i gravfältet 
(Brå Per III) och vallanläggningen. Hon fann det inte heller 
otroligt att de i vallarna påträffade kokgroparna hade ett 
funktionellt samband med gravarna i ett ”rituellt syfte” 
(Biörnstad 1960, s 161). Vallanläggningen är mycket spe
ciell och jag anser att det finns flera likheter med de neoli
tiska hägnadsanläggningarna (Sarup).

I anslutning till gravhägnaderna kommer ett antal och 
till viss del "familjära” anläggningar att lyftas fram. Det 
är stensträngar intill gravar och gravfält eller i en vanli
gare form där de löper intill eller utgår från ensamliggande 
stensättningar med kal fyllning och rösen (Andersson 
& Dunér 1987, se kap 6.3 nedan).

Höj dbosättning
Dessa utgörs av boplatser på höjder som avgränsas av 
branter och stup. Lämningen kan vara inhägnad av enk
lare vall. Därvidlag kan den ha flera beröringspunkter 
med kategorin vallanläggningar typ A.

3.4 Om möjligheterna att urskilja kultiska 
platser
Ovan framfördes som utgångspunkt att det finns plat
ser förknippade med kult, religiösa aktiviteter eller platser 
som uppfattas som heliga. En annan är att dessa läm
ningar, till viss del går att urskilja arkeologiskt - att skilja 
dem från profana lämningar som boplats osv. Syftet är 
dock inte att lansera någon form av religionsarkeologi. 
Inom ”fornborgs”-forskningen har man talat om "kult- 
borgar” men utan att närmare definiera vad man avsett. 
Det aktualiserades först genom att gravhägnaderna 
utkristallserades från ”fornborgs”-massan. Men en minst 
sagt förenklat sätt vore att klassificera alla hägnader som 
saknar boplatslämningar eller liknande för kultiska. Jag 
anser dock att det utifrån teoretiska utgångspunkter går 
att uppställa hypoteser för att kunna urskilja kultiska 
hägnader, kanske framförallt inom vallanläggnings-katego- 
rin B. Den teoretiska utgångspunkten är strategisk men 
rymmer en rad problem inte minst av metodisk karak
tär. Förutsättningarna för att kunna uppställa dessa hy
poteser grundar sig till stor del på ett antal direkta em
piriska observationer som gjorts genom ett flertal fält
undersökningar. Intimt förknippad med denna problema
tik är frågor kring ideologibegreppet och ritualen. Vä
sentligt för mig har varit Maurice Blochs ritualteorier.
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3.4.1 Teorier kring ritualen

Problemet med studiet av religion som en del av sam
hällets ideologiska överbyggnad är att den i mindre 
komplexa samhällen som det förhistoriska, inte kan in
ordnas i en egen sfär som ”kyrka” i senare samhälls
formationer. I mindre komplexa samhällen som bl a 
studeras av socialantropologer, är religionen inbäddad i 
samhället i stort och genomsyrar allting. Maurice Bloch 
föreslår därför att religion kan studeras utifrån ritualen, 
ett diskret empiriskt fenomen som delvis kan identifie
ras med religion (Bloch 1985, s 34). Härvidlag har Bloch 
flera beröringspunkter med religionshistorikerna vilka 
likt M Eliade identifierat en rad arketyper av olika fe
nomen där ett antal gemensamma komponenter till 
religiösa ideér inom olika kulturer kan inordnas. Men 
Eliade kopplar inte dessa arketyper till människans 
materiella existens (jfr Bloch 1992, s 3). Likheterna kan 
istället enligt Bloch, sökas i en föränderlig process inom 
ett gemensamt ramverk för mänsklig tillvaro som fö
delse, växt, reproduktion, åldrande och död (Bloch 1992, 
s 3-4).

Maurice Bloch och hans arbeten är en del i en marx
istisk traditionen. Kännetecknande för Bloch är hans dis
kussion kring mänsklig kunskap och ideologibegreppet 
(Bloch 1983,1985,1992). Han talar här om två kognitiva 
processer, en ideologisk och en icke-ideologisk som ope
rerat i historien. Den icke-ideologiska kognitionen är ett 
resultat av människans konfrontation och dialektiska för
hållande till en naturlig och social verklighet vilket le
der till ideér som kan förnekas av ideologin. (Blochs teori 
har likheter i detta avseende med Pierre Bourdieus te
ser om "habitus", Bourdieu 1993, s 23ff,297ff). Den först
nämnda leder till värderingar, ideér och begrepp vilka 
legitimerer auktoritet och exploatering. Den ena typen 
av kognition förekommer i ett vardagligt sammanhang 
för att organisera praktiken, framför allt produktion och 
som är snarlik mellan olika samhällen (Bloch 1977, 1985).

Men ideologi är ett abstrakt fenomen och kan först 
identifieras genom sociala aktiviteter där ideologiska fö
reställningar produceras och reproduceras vilket enligt 
Bloch framför allt sker genom ritualer. Vad är då ritual? 
Tolkningarna varierar men betraktad i sin begränsade form 
finns en slående likhet i utsagorna där ritual ses som en 
speciell typ av kommunikation med en starkt formalise- 
rad och repetitiv form (Bloch 1985, s 35f( Burkert 1987, 
s 150, Zuesse 1987, s 405, Podemann Sørensen 1991, s 
19-20, Morris 1992, s 8ff). Det grekiska ordet för ri
tual "dromena”, betyder saker som sägs, görs och visas 
och Walter Burkert likställer den till vissa delar med språ
ket (Burkert 1987, s 150-151) och John Barrett talar 
om ritual som en "textrogen” diskurs i motsats till var
dagslivets ”samtal” (Barrett 1991, s 4ff, 1994, s 77ff). 
Burkert poängterar dessutom att det kan finnas ett an
tal företeelser, handlingar som omgärdas av ritual men 
som i grunden är pragmatiska (Burkert 1987, s 151).

Ritualens formaliserade och repetitiva form leder en
ligt Bloch till en såpass begränsad syntax och symbolval 
att ingen argumentering eller ifrågasättande är möjligt. 
Man talar om "det andra livet” beskrivet som ”bakom”, 
”osynligt” och lokaliserat till platser dit inga människor 
går - ”himmel”,”hav” ”under jorden” osv (Bloch 1992, 
s 4). Ritualens symboler framträder i ett sammanhang 
som inte har något samband med den omgivande verk
ligheten på ett direkt sätt och ritualer kan på så vis be
traktas som en form av maktutövning. Härigenom kan 
innehållet i den dominerande ideologin genom ritualen 
framställas som kategoriskt och allmängiltigt.

Men graden av rituell kommunikation och ritualise- 
rat samhälle varierar och är enligt Bloch beroende utav 
graden av institutionaliserad hierarki (Bloch 1977, s 288- 
289).

Som exempel på hur ideologin fungerar i enlighet 
med Blochs teorier kan man gå till flera hägnadsanlägg- 
ningar. Dessa liksom andra monument förefaller i flera 
fall uteslutande ha byggts för speciella personer och allt 
vad som föregicks där innanför var höljt i dunkel för de 
övriga samfundsmedlemmarna. Begränsningen kan även 
ha legat fördold i själva byggnadens utformning, i dess 
arkitektoniska utföranden och uttryck, i orientering, sam
verkan med topografiska formationer, astronomiska fe
nomen osv.

Detta uttrycks mycket väl av Richard Bradley då han 
apropå de stora och mycket märkliga Cursus-anläggning- 
ama i England säger att ”They also extend to speciali
sed knowledge: the knowledge of the basic alignments 
hidden in the design”. Detta var någonting som inte var 
tillgängligt för utomstående. Och genom att handlingar 
kontrollerades inom dessa monument kan man även haft 
för avsikt att manipulera och kontrollera själva tiden Q fr 
Lundmark 1993, s 16ff). Betydelsen låg i att genom att 
sammanbinda byggnader med naturens oföränderliga 
värld, blev de och vad de representerade omöjliga att 
ifrågasätta. Detta var ett sätt för samhällena att bekräfta 
sin egen stabilitet (Bradley 1993, s 62).

Bloch utgår från den klassiska ritualteorin som for
mulerats av van Gennep och V Turners som uttrycks i 
en trestegsmodell men han drar dock andra slutsatser än 
Turner och anser att den rituella processen förflyttar in
dividen från en icke-ideologisk till en ideologisk kogni
tion efter att den passerat ett tillstånd av kaos, Turners 
liminala tillstånd (Bloch 1985, s 37ff, 1992, s 4-7). Ideo
logi både erkänner och förnekar den icke-ideologiska 
kognitionen på samma gång vilket enligt Bloch är orsa
ken till att ideologi kan mystifiera och dölja vardagsli
vets verkliga förutsättningar. De två kognitiva proces
serna beskriver skilda historiska förlopp och kunskap skall 
ses som en tillfällig kombination av skilda processer som 
påverkar varandra och inte som en färdig produkt (Bloch 
1985, s 34).

I senare sammanhang har Bloch vidarutvecklat sin teori 
och bygger kring den ovan nämnda dialektiska tre-
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stegsmodellen ett element med politiska dimensioner i 
form av våld och erövring vilket han kallar ”rebounding 
violence” (Bloch 1992, s 4). Han exemplifierar med 
initiations- och offerriter vilka utgår från ett symboliskt 
dödande av deltagarna själva. Den politiska och sociala 
betydelsen ligger i handlingen genom att symboliskt 
lämna denna världen kan man förena sig exempelvis med 
förfäderna. Härigenom kan man betrakta sig själv och 
andra som en del av något evigt och därigenom livsom- 
vandlande (Bloch 1992, s 4). I det tredje stadiet återvän
der en förändrad person till "vardagen” vilken kan tyglas, 
domineras. Den nya vitaliten, livskraften erövras genom 
våldshandlingar som riktas mot utomstående, djur, väx
ter, kvinnor men även mot grannar i symbolisk men även 
regelrätt krigföring. Detta moment är anser jag, centralt 
för en tolkning av offerhandlingar och kommer att 
behandlas närmare i anslutning till den kultiska hägna- 
den vid Odensala Prästgård (kap 6.3). Momentet kan 
förklara den våldssymbolism i ett flertal religioner vil
ken under vissa förhållanden legitimerar våldshandlingar 
(Bloch 1992, s 5-6). Men i motsatts till forskare som är 
starkt påverkade av socialbiologiska teorier om det ge
netiskt betingade våldet (ex Konrad Lorentz) som Wal
ter Burkert (Burkert 1983, 1987) betraktar Bloch vål
det i sig själv som ett resultat av ansträngningarna att 
skapa det ”gudomliga” i religioner och politik (Bloch 
1992, s 7).

Ritualer är dock inte oföränderliga men förhållan
det mellan ideologi och vardaglig praktisk kunskap är 
indirekt där ritualer genom sin natur har större be
ständighet. Men genom den icke-ideologiska kognitionen 
kan människan få kunskap om existensens verkliga för
utsättningar och hon kan aktivt förändra sin tillvaro, 
”... when in real trouble, we are able to analyse and 
criticise the very basis of our ideologies, to begin to 
demystify ourselves and to search for fundamentally 
different solutions” (Bloch 1992, s 105).

3.4.2 Studier kring kultiska och religiösa lämningar
Ritualer konstitueras i form av handlingar och ritual (reli
gion) genomsyrar alla livets sidor i de förhistoriska 
samhällsformationerna. Men kombineras denna utgångs
punkt med allmänt diffust tal om den materiella kultu
rens mångtydighet, finns risk för att allt fördunklas och 
en identifiering omöjligörs av kultiska lämningar genom 
uppfattningen att alla materiella lämningar skulle kunna 
betraktas som rituella (jfr Barret 1991, 1994).

Av lämningar efter kult och ritualer är det framför 
allt gravar, depåfynd och hällristningar som av tradition 
diskuterats inom svensk och skandinavisk arkeologi. Ar
keologisk forskning kring ideologi och i synnerhet reli
gion har rönt ett ringa intresse men har alltsedan mit
ten av 1980-talet börjat att diskuteras alltmer. I Stor
britannien har flera arbeten publicerats. Här skall tre sam
lingsvolymer nämnas: ”Sacred and Profane” ed Paul

Garwood et al, från 1991, ”In Search of Cult” ed Mar
tin Carver från 1993 och ”Sacred Sites, Sacred Places” 
ed D L Carmichael et al från 1994.

Religionshistorikern Åke Hultkranz har introducerat 
begreppet ”religionsarkeologi” (Hultkrantz 1973). I den 
svenska debatten har Marianne Görmans haft stor betydelse 
för ett växande intresse inom arkeologin. Hennes avhand
ling ”Nordiskt och Keltiskt. Sydskandinavisk religion un
der yngre bronsålder och keltisk järnålder” från 1987 fung
erade som ett viktigt inlägg. Ett skandinaviskt symposium 
har hållits "Arkeologi och Religion” och publicerat med 
samma titel 1989 (red L Larsson och B Wyszomirska).

Bland svenska arkeologer kan Bo Gräslund nämnas 
som diskuterat kring trosuppfattningar under förhisto
risk tid (Gräslund 1977, 1989). Anders Kaliff har i flera 
arbeten sökt formulera ett religionsarkeologisk synsätt. 
Han diskuterar brandgravskick och föreställningsvärld 
(Kaliff 1992). Senare har han även sökt att koppla sam
man lämningar som traditionellt anses vara boplatsläm
ningar som skärvsten med gravar och offerplatser utifrån 
en uppfattning om att det förelegat strukturella likheter 
(Kaliff 1994, s 35ff). Ett särskilt intresse har ägnats offer 
och framför allt människooffer (jfr Holmquist Olaus
son 1990, Engdahl 1990 och däri angiven litteratur samt 
Nordenstorm 1995). Nyligen har s k byggnadsoffer 
behandlats (Paulsson 1993) liksom neolitiska offerfynd 
(Karsten 1994).

Hur man metodiskt skall kunna registrera och tolka 
en plats som avsedd för religiösa/rituella ändamål har 
däremot diskuterats av ett mindre antal. De skriftliga 
källorna är alltför fragmentariska i detta avseende. Där 
religiösa cermonier nämns bland kelter och germaner 
hos de antika författarna, Caesar och Tacitus, företogs 
dessa oftast utomhus, något som flera tagit fasta på. Inga 
uppgifter om särskilda hus eller liknande finns. Bland 
flera arkeologer råder en gemensamm uppfattning att 
religiösa/rituella lämningar markerats på ett särskilt sätt 
och i det avseendet finns stora likheter med religions
historikerna. Dessa anser att de heliga platserna inte är 
slumpmässigt valda utan klart definierade och unika. 
Detta tycks både gälla platser med och utan byggnader 
eller andra markeringar (Brereton 1987, s 526ff).

Markeringen av ett heligt rum, temenos, kunde ske 
i form av ett dike, palissad eller mur. Allmänt anses även 
att lämningarna a priori bör skilja sig från de som påträf
fas i profana sammanhang och man kan därför förvänta 
sig att finna eldar, ben efter djur och människor, stolp
il ål, rituella gropar, och i sällsynta fall, altaren (Davidson 
1993, s 12). Lokaler av denna karaktär uppfattas som 
svårtolkade bl a genom brist på ett större referensmaterial. 
Man talar allmänt om ritualer, kanske djuroffer och död- 
skult (Davidson 1993, s 14).

Ett par arbeten skall nämnas som behandlat frågan 
om arkeologi och religion. Colin Renfrew gör i uppsatsen 
"The archaeology of cult” (Renfrew 1985) ett försök till 
att formulera en rad punkter som skall fungera som ett
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ramverk för forskningen kring arkeologi och kult. Mycket 
kan sägas om Renfrews teorier men det som diskute
rats framför allt är hans s k "archaelogical correlates: the 
deducive system”, där han specificerat 18 punkter i en 
”kontroll-lista”. Dessa rör huvudsakligen offentlig kult 
och grundar sig på ett slags idealförhållande. Det är oklart 
om Renfrew anser att alla punkter måste uppfyllas men 
han sägar att de viktigaste punkterna utgörs av belägg 
för handlingar som böner, offer och närvaron av något 
övernaturligt (Renfrew 1985, s 18ff).

Väsentligt i detta sammanhang är Mats P Malmers 
"Aspect of Neolithic Ritual Sites” från 1986, publice
rad ett år innan Görmans arbete men som tycks ha för
bigåtts i diskussionen. Malmer hävdar att det är möjligt 
att särskilja rituella lokaler. Frågan är för Malmer väsent
lig, i synnerhet ur en metodologisk synvinkel (Malmer 
1986, s 91). Det väsentliga är att man är medveten om 
att man talar i termer som rör den ideologiska och reli
giösa sfären och Malmer anser det mindre komplicerat 
att ringa in rituella/religiösa element än lämningar som 
uttryck för sociala och politiska ideologier (Malmer 1986, 
s 91).

Han ägnar sig framförallt åt Alvastra pålbyggnad, en 
plats som tolkats både som boplats och även befästning 
(jfr FLIS nr 2, s 26f). Malmer visar att det endast är ett 
fåtal strukturer i pålbyggnaden som påträffas i en nor
mal boplats och det är; eldstäder, myckenhet av måltids
rester samt i stort sätt samma typer av artefakter som nor
malt påträffas på en mellanneolitsik boplats (Malmer 
1986, s 98). Återstoden, som uppställs i fem punkter är 
oförenliga med en normal boplats:
• den ohälsosamma och opraktiska topografiska lokali
seringen, tillsammans med att platsen var omöjlig att 
försvara,
• det stora antalet eldstäder. Inga av dessa har blivit 
påbyggda, lagade som i normala fall,
• den ovanliga sammansättningen och proportionerna 
mellan olika slags föremål, t ex ett stort antal värdefulla 
och ovanliga typer av dubbeleggade stridsyxor, eld- 
slagningsstenar,
• blygsam mängd av flintavfall samt total avsaknad av 
flintknackning, samt
• människoben i kulturlagret.

Malmer menar att de två sista punkterna är av minst 
betydelse.

Mot detta uppställs positiva faktorer som talar för 
rituell aktivitet;
• små högar eller större ansamlingar av förkolnad säd, 
vete, korn och spelt, torkade och förkolnade äpplen,
• små flintartefakter, pilspetsar, skrapor, vilka påträffa
des avsiktligt placerade tillsammans i små grupper. I en
staka fall även par av yxor (Malmer 1986, s 98-99).

De neolitiska rituella platserna utgjordes vid sidan av 
pålbyggnaden av mossfynd, tempel, megaliter (gravar), 
"befästa platser” (Malmers citationstecken), fynd i vat
tendrag samt rituella depåer (Malmer 1986, s 107). Dessa

hade sex gemensamma nämnare i större eller mindre 
utsträckning. Man skulle kunna säga att dessa i sam
manhanget fungerar som Malmers ”operationella krite
rier” för fortsatta analyser. De utgörs av:
• topografisk iögonfallande placering,
• denna kan i sin tur kännetecknas av en amfiteaterlik 
placering. Platsen skall kunna ses av flera på samma gång 
från långt håll. I detta sammanhang nämner Malmer även 
förekomsten av otvetydiga matoffer,
• eld, ett aktivt eldande i eldstäder m m och/eller att 
platsen bränts ned (Alvastra, Tustrup),
• måltidsrester, har kunnat påvisats framför allt på de 
större lokalerna (Alvastra, Sarup),
• funktionen som begravningsplatser.

Den sistnämnda punkten förefaller vara minst väsent
lig (Malmer 1986, s 107-108).

I studier kring döds-ritualer och social struktur i an
tikens Grekland och Rom, har lan Morris upptagit fyra 
slags källmaterial i en hierarkiskt ordnad grupp:
• direkt observation, deltagande i ritualer
• verbala, och eller skriftliga belägg vilka beskriver eller 
förklarar ritualerna
• konstnärliga framställningar, föremål, vaser, sarkofager
• arkeologiska lämningar efter ritualer

I praktiken kommer en eller flera av dessa att blandas 
men Morris anser att den andra punkten är den mest 
informativa men den svåråtkomligaste (Morris 1992, s 
10).

Förutom socialantropologiskt och religionshistoriskt 
material kan arkeologen även använda sig av etnologiskt 
material från historisk tid. I sin studie av byggnadsoffer 
använder sig Tove Paulsson av arkeologiskt material från 
boplatsundersökning och ett etnologiskt referensmaterial 
(Paulsson 1993). Byggnadsoffer påträffas uteslutande i 
profana sammanhang som boplatser. Det kan sägas illu
strera en sida av privat kultutövande på gårdsnivå (jfr 
kap 6.3 nedan). Byggnadsoffer definieras som ett före
mål som vid ett givet tillfälle offrats på en utvald stra
tegisk plats i relation till uppförandet av eller tillbygg
nad av en byggnadskonstruktion (Paulsson 1993, s 1). 
Hon använder sig utslutande av boningshus, stall osv. 
Byggnadsoffer uppträder i anslutning till andra byggnader, 
inte minst i samband med olika förhistoriska befäst- 
ningsanläggningar (jfr Griesa 1982, s 221ff, Cunliffe 1983, 
s 155ff, Capelle 1987,s 186-188,204, Grant 1991,s 110, 
se kap 4.4 och 6.3 om Veda fornborg, nedan).

Vanliga byggnadsoffer vid sidan av keramik utgörs delar 
av eller hela husdjur eller människor (Paulsson 1993, s 
1, 40ff) och hon poängterar att offerfynden inte skiljer 
sig från vardagsföremål i stort. Det avgörande för tolk
ningen ligger i att notera fyndets låsta läge. Bland flera 
förutsättningar för den slutgiltiga tolkningen framhävs 
den aktive och medvetne arkeologen. Hon tycker sig 
kunna visa att byggnadsoffrets kulturhistoriska kontext 
uppvisar kontinuitet från äldre järnålder och fram till 
upplösning av bondesamfundet i början av 1900-talet.
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Sedvänjan ses som en länk i ett större tankemönster och 
hennes tolkning tycks stödja tesen om att offret kan här
ledas ur bondesamfundets mest grundläggande förut
sättningar (Paulsson 1993, s 39,82-83).

Per Kartsen behandlar skånska neolitiska offerfynd 
och han diskuterar bl a B Stjernqvist och J Levys stu
dier och defenitioner av olika typer av depåfynd (Kar
sten 1994, s 18ff). Hans teoretiska utgångspunkt (jfr även 
Nordenstorm 1995) är van Baarens analys av offerakten 
(Karsten 1994, s 26) där van Baaren uppställer sex ele
ment för ett fulländat offer:
• den aktive personen - offraren
• det som offrats - offergåvan
• tid och plats för offret
• sättet att offra - offermetoden
• mottagaren av offret
• motivet eller intentionerna bakom offret

Utifrån en uppfattning att offerfynd kan uppträda i 
de mest skiftande sammanhang och skepnader finns dock 
vissa gemensamma drag.1 Dessa utgörs av ritualen och i 
den begränsade tolkningen av ritual som fokuseras på 
upprepning och stereotypa mönster vilket leder Karsten 
till att generellt betrakta de neolitiska offerfynden som 
rituella. Tolkningen av depåfynd som rituella innebär 
därför att man i mycket måste arbete med en negativ 
argumentering (Karsten 1994, s 27-28, 30-31).

De olika "ritualteorier” som diskuteras bland reli
gionshistoriker och socialantropologer är väsentliga att 
beakta för arkeologer som arbetar med problematiken 
kring ideologi och ritual. För mig har mycket av Blochs 
teorier fungerat som inspiration och framstått som 
möjliga redskap i strävan efter att identifiera och friläg
ga materiella lämningar utav social aktivitet där ideologis 3

ka föreställningar reproduceras och produceras. Fler de
finitioner av ideologi kan dock göras och relationen mellan 
den ideologiska och icke-ideologiska kognitionen är syn
nerligen komplicerad (jfr McGuire 1992, s 138-142). 
Väsentligt är att ideologi inte betraktas som en direkt 
avspegling av materiella förhållanden.

Social stratifiering kan ta sig en mängd uttryck, ex
empelvis i form av rika gravar, depåer. Rika gravar kan 
ses som en projicering av produkstionsförhållandena där 
stratifieringen reproduceras genom gravritualen (T B 
Larsson 1986, s 126). Men detta innebär inte att det nöd
vändigtvis skall tolkas som en direkt reflektion av den 
döde eller gruppens status. Det kan signalera perioder 
av konkurrens och kamp om inflytande. Perioder där 
gravskicket kännetecknas av enkelhet med ringa eller inga 
gravgåvor i små anläggningar som yngre bronsålder och 
äldsta järnålder, behöver inte nödvändigtvis tolkas som 
en spegling av en egalitär struktur. Det kan likaväl ut
göra lämningar utav medvetna politiska/ideologiska 
manifestationer som syftar till att dölja eller till och med 
förneka sociala skillnader (jfr Bloch & Parry 1982, s lOff 
T B Larsson 1986, s 128, Rowlands 1993, s 14Iff, 144).

Möjliga infallsvinklar för att studera kultiska läm
ningar har diskuterats ovan. Den uppmärksamhet som 
ägnats ritualteorier, innebär inte att man bör genomföra 
en helomvändning i uppfattningen av hägnadsan- 
läggningar och deras funktion, från ”befästningar” och 
till "kultplatser”.Teorierna är av betydelse för tolkningen 
av förhistoriska samhällsformationer i stort, inte minst 
utav de komplexa och ritualiserade bronsålderssam- 
hällena, men även mer specifikt för tolkning och för
ståelse av ett antal häganader som enligt min mening 
har utgjort en form av kultiska anläggningar.

3 Definition av offer enligt Norenstorm 1995, s 276: Offer: den religiösa 
handling, den rit, som, därigenom att en levande varelse, ett växtslag, en 
vätska eller ett föremål helgas åt en gudom eller ett annat övernaturligt väsende 
(då det gäller en levande varelse, med eller utan dödande), skapar ett för
eningsband mellan detta väsende och den människa, som utför riten, vil
ken ofta anses kunna påverka gudomen eller väsendet i en av offraren öns
kad rikning, eller är ett uttyck för tacksamhet.
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FÄLTARBETSLOKALER

4.1 Inledning
I kapitlet redovisas resultaten från de 12 undersökta 
anläggningarna. Varje enskilt objekt redovisas först med 
en kort topografisk samt antikvarisk beskrivning. Där
efter beskrivs anläggning, vidare undersökningen, date
ringar samt en kortfattad sammanfattning. I anslutning 
till varje redogörelse presenteras 14C- och luminescens- 
dateringarna i tabellform. Utförligare diskussioner kring 
dateringar, kalibreringar metod och källkritik förs i ka
pitel 5. Dessutom berörs de olika undersökta anlägg
ningarna på ett eller annat sätt i de tre tolkningskapitlen. 
Planer redovisas över varje enskild anläggning samt i 
enstaka fall även sektioner samt ett mindre antal fotogra
fier, fyndteckningar m m. I övrigt hänvisas till avhand

lingens katalogdel för alla detaljuppgifter, ritningar m m.
I redovisningen av fältarbetslokalerna och de som 

berör olika hägnadsanläggningar (huvudsakligen kap 4.3 
till 4.4) kommer ett antal konstruktionstermer att an
vändas. De vanligast förekommande är:

Murliv: begränsning av mur i form av sten i ett eller 
flera skikt,kan gälla både yttre och inre murliv.

Kallmuming-, ett murliv som konstrueras utan bin
demedel.

Skalmur: mur med yttre och inre murliv med mel
lanliggande fyllning.

Fyllning: finare material innanför ett murliv, oftast 
bestående av skärvig småsten, sand/grus, ibland även 
mjäla, lera.

Terrassmur: en mur som anlagts på avsats eller slutt
ning med ett murliv samt plan ovan
sida vilken tenderar att jämna av nivå
skillnaden mellan murliv och innan- 
förliggande terräng.

Pärlbandsmur: större stenar och 
block ställda på rad utan inslag av små
sten.

Rösad vall/mur: konstruktionen är 
ej övertorvad och saknar observerbar 
fyllning.

Stensträng: låg vall uppbyggd av en 
enkel, ibland dubbel mittrad av större 
stenar/block omgiven av småstenspack- 
ning på sidorna (jfr agrara lämningar). 
Den behöver inte alltid ha mittrad av 
större stenar.

Liggtimmer: horisontellt placerat 
timmer i vallens/murens längd-tvärrikt- 
ning.

Resvirke: lodrätt anbringat virke/ 
timmer, oftast i samband med någon 
form av bröstvärn (palissad).Hallie

1. Odensala Prästgård
2. Rävsta
3. Olhamra
4. Helgö
5. Lunda
6. Lingsberg
7. Veda
8. Sjöhagsberget
9. Sjöberg

10. Predikstolen
11. Runsa

Fig 4:1. Karta över hägnadsanläggningama 
i Uppland. Lokaler där fältarbeten utförts 
inom ramen för avhandlingen har marke
rats.. Map of the enclosure features in 
Uppland. Marked are sites where field 
work included in this dissertation has 
been carried out.



Fältarbetslokaler

4.2. Gravhägnader

4.2.1 Odensala Prästgård
Topografi och fornlämningsmiljö
Odensala socken ligger i de centrala delarna av Uppland 
och i det för Mälardalen så karaktäristiska småbrutna 
landskapet kännetecknat av en låg landskapsrelief (jfr fig 
6:22). Området ligger i övergångszonen mellan det 
mycket småbrutna och kulliga östra delarna av landska
pet (Roslagen) och slättbygderna i västra Uppland och 
Västmanland (jfr Sporrong 1985, s 36-40). Ett större 
slättområde dominerar socknen vilket även inkluderar 
grannsocknen i söder - Husby-Ärlinghundra.

Genom den låga och långt utdragna elevationen, har 
landhöjningen inneburit att mycket betydande land
områden frilagts under kort tid, relativt sett. Det omfat
tar nivåerna mellan 20 och 10 m ö h vilket motsvarar 
dagens slättbygd med anslutande sidodalar i Odensala och 
Husby-Ärlinghundra socknar (fig 4:2).

Undersökningsområdet med gravhägnaden RAA 235 
ligger på en närmast öst-västligt orienterad höjdsträck
ning. Denna utgör en betydande del av det mer små
brutna landskapet som utgör en ”övergångsbygd” inom 
socknen karaktäristiskt för de norra delen. Denna mer 
småbrutna landskapstyp börjar grovt sett vid Odensala 
kyrka i en öst-västlig linje. I förlängningen vidare mot 
norr övergår den i gränsbygd mot Knivsta socken.

Norr om och parallellt med höjdsträckningen räknat 
från 20-metersnivån finns ett vattensystem vilket genom 
åar och vattendrag (Svartsjön) avvattnar ett område från 
Rössberga i öster (Arlanda flygplats) till Forsby i väster.
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Fig 4:2. Hägnaden vid Odensala Prästgård var belägen i en 
gränszon i ett skogsklätt utmarksområde. I bakgrunden ett 
större lerslättsområde och Odensala kyrka Foto från N av 
Roland Forsberg, LMV. The enclosure at Odensala Prästgård 
were bordering an outlying woodland. A large plain and 
Odensala church can be seen in the background. Photo 
from N by Roland Forsberg, National Land Survey of 
Sweden.

Fig 4:3. Undersökningsområdet vid Odensala Prästgård. 
Skala 1:2 000. The excavated area at Odensala Prästgård. 
Scale 1:2 000.
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Fig 4:4. Hägnaden med fem tillhörande yttre aktivitetsområden (A, B, C, D, E). Skala 1:700. The enclosure with its five 
connected outer activity areas (A, B, C, D, E). Scale 1:700.

I nordöst och öster utgör större skogsklädda utmarks- 
områden i anslutning till Stockholmsåsen ett markant 
gränsområde.

Odensala socken ligger inom ett område som är det 
mest fornlämningstäta i landet. Fornlämningsbilden i 
socknen domineras och karaktäriseras av lämningar från 
bronsålder och äldre järnålder.

Medan bronsålderslämningarna i form av rosen, sten- 
sättningar med kal stenfyllning, skärvstenshögar och skål
gropar framförallt återfinns i socknens norra del, påträffas 
lämningarna från äldre järnålder mer jämt fördelade över 
ett större område. Denna period dominerar fornlämnings
bilden varför man kan tala om ett ”kulturlandskap” från 
äldre j ärnålder.

Detta innefattar omfattande lämningar av stensträngs- 
system, huvudsakligen med syftet av skilja inägor från 
utmark men här finns även rester av gärdesindelningar 
samt fägator. Till dessa hör flera välbevarade bebyggelse
lägen med husterrasser.

Dessutom finns ett flertal gravfält av äldre jämålders- 
typ.

I Odensala socken finns sex hägnadsanläggningar, två 
fornborgar, tre vallanläggningar och en gravhägnad.

Områdets by- och gårdsnamn domineras av ortnamn 
med suffixet -sta, en typ av ortnamn som forskare vill 
förankra i äldre järnålder (Brink 1984, Strid 1993).

Utöver dessa finns de för östra Mälardalen så typiska 
gårdsgravfälten från yngre järnålder.
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Undersökningsområdet vid gravhägnaden RAA 235 var 
beläget en halv km nordväst om Odensala kyrka. Det 
karaktäriseras naturgeografiskt av huvudsakligen skogs
klädda, ej bebyggda utmarker. Det ca 20 000 mz stora 
undersökningsområdet var beläget på en öst-väst orien
terad morän- och bergsrygg. Intill och norr om denna 
ligger Svartsjön, numera huvudsakligen sankmark på en 
höjd av ca +18 m ö h. Berggrunden utgörs av sediment
gnejs och moränen av den för centrala och östra Upp
land så karaktäristiska sandig-moiga typen, ställvis med 
betydande inslag av block. Inom undersökningsområdet 
finns även mindre ändmoräner. De finare sedimenten 
utgörs av silt, glaciallera samt styv postglacial lera.

Anläggningen låg överst på ett platåformigt bergs
krön på den öst-väst orienterade morän/bergsryggen där 
denna bryts av den tvärgående smala sprickdalen. Höj
den sluttade markant mot norr, väster och söder. I öster 
var höjdskillnaden mot utanförliggande terräng i det 
närmaste obefintlig (fig 4:3 och 4).

Utmarkskaraktären är otvetydig,men med betydande 
inslag av äldre hag- och betesmark samt åkrar i den västra 
delen runt Sjötorpet (RAA 288). Denna typ av kultur
landskap accentueras gradvis söderut från undersök
ningsområdet och mot den centrala odlingsmarken runt 
Odensala kyrka.

Områdets bebyggelsehistoria förefaller ha känneteck
nats av diskontinuitet. Äldsta kända historiska bebyg
gelse som den framträder utifrån äldre kartmaterial från 
1700-talet utgjordes av enstaka torp under Prästgården. 
Det är Sjötorpet samt lämningar av ytterligare ett torp, 
vilka påträffades 60 m norr om Sjötorpet i samband med 
utredningsarbetena som föregick undersökningen. Troli
gen är det lämningar av Sjötorpets äldre föregångare. I 
sydväst vid den gamla landsvägen låg det s k Skogstor
pet (RAA 104). Området där den undersökta gravhägna
den låg omnämndes på 1700-tals kartorna endast som 
skogsmark. Sjötorpet var bebott fram till 1940-talet.

De fornlämningar som fanns registrerade inom grav- 
hägnadens omedelbara närområde utgjordes endast av 
en 14 m stor mittblocksstensättning (RAA 236). 400 
m söderut fanns stensträngar (RAA 290). I samband med 
förundersökningen framkom inom Sjötorpets ”tun” samt 
närbelägna åkrar en hällkista i stensättning från senneoliti- 
kum, en mittblocksstensättning från förromersk järnålder, 
ytterligare en stensättning, en rest sten samt boplatsrester 
från förromersk järnålder. Inom Sjötorpets södra del fram
kom ytterligare en boplats (RAA 411), även den san
nolikt från förromersk järnålder. Denna berördes dock 
endast marginellt av exploateringsföretaget.

Dessutom kunde lämningar bestående av två hus
grunder med låga spisrösen utan tegel omgivna av ett 
flertal röjningsrösen konstateras knappt 100 m söder om 
Sjötorpet (RAA 416). Huslämningama tyder på en med
eltida datering - möjligen rester av ett medeltida torp.

Lämningarnas disparata karaktär inom och i direkt 
anslutning till undersökningsområdet, understryker att
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markutnyttjandet och de förhistoriska och historiska akti
viteterna kännetecknats av diskontinuitet i alla avseenden, 
med aktivitet från neolitikum (stridsyxetid) till 1940- 
talet.

I fornlämningsregistret beskrevs anläggningen RAA 
235 som en "fornborg”, bestående av dubbla vallar var
av den yttre var en sammanhängande ringvall 130 m lång, 
1-2 m bred och 0,2-0,6 m hög. Den inre beskrevs som 
hästskoformig vall 60 m lång 1-2 m bred och 0,2-0,6 
m hög med en öppning i nordväst. Den inre ytan be
skrevs som varande plan med jordavlagringar.

Vid besiktning före avverkning av skog och avtorv- 
ning kunde det konstateras att den inre vallen hade en 
öppning i öster medan det saknades vall i nordväst. I 
den yttre vallens södra del kunde en rad av större stenar 
och block observeras, vilket tolkades som en form av enkla
re murliv. Inslaget av block till vissa delar i framför allt 
den yttre vallen var påtagligt. Den inre ytan var förhål
landevis plan framför allt i den centrala och östra delarna.
I anläggningens inre kunde även en ansamling av större 
stenar och block registreras. Några stensättningar kunde 
inte observeras.

Målsättning
Genom förundersökningen kom vallarnas utseende att 
förändras betydligt och de uppvisade ett delvis inbör
des olikartat utförande. Intill dessa var ett flertal 
strukturer som tolkades som möjliga stensättningar. 
Brända ben påträffades i ett par av dessa. Iakttagelserna 
och den preliminära tolkningen som gjordes innan un
dersökningen kvarstod. Uppfattningen att anläggningen 
utgjorde någon form av gravhägnad förstärktes. Genom 
att hela fornlämningsområdet skulle exploateras fanns 
alla möjligheter till att göra en så komplett undersök
ning som möjligt. Detta innebar ett ypperligt tillfälle 
att för första gången totalundersöka en gravhägnad och 
därmed testa äldre teorier samt applicera nya frågeställ
ningar (jfr kap 3 ovan). Möjligheterna att generera ny 
kunskap föreföll sålunda mycket stora.

Den övergripande frågeställningen berörde proble
matiken huruvida anläggningen var att betrakta som en 
organisk/funktionell enhet som givits ett övergripande 
syfte. Innebar den antikvariska kategorin ”gravhägnad” 
att man kunde förväntas finna en av dubbla vallar av
gränsad yta som innehöll ett antal gravar? Skulle det vara 
möjligt att tidsmässigt sammanlänka vallar och gravar? 
Ett motsatt förhållande framstod även som tänkbart. Om 
så varit fallet skulle det inte råda någon organisk/ 
funktionell enhet, åtminstone inte utifrån den snäva, enkla 
tolkningen av den antikvariska kategorin "gravhägnad".

Det framstod även som fullt plausibelt att kategorin 
"gravhägnad” i sin enklast tolkade form endast var en 
”teknisk term” och att den observerade funktionella 
enheten mellan det av vallar inneslutna rummet som 
innehöll gravar, endast skulle vara en av flera kompo
nenter. ”Gravhägnaden” kunde förväntas vara en långt
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mer komplicerad och svårtolkad anläggning än vad be
greppet ger sken av. Vid sidan om begravningar, kunde 
även olika former av depositioner av artefakter, härdar 
m m vara att förvänta samt byggnader.

Skulle lämningarna och deras inbördes samband kunna 
styrka hypotesen om att gravhägnaden fungerat som en 
religiös/rituell samlingsplats och i sammanhanget en sam
lingsplats för ett större område, region? Ett område som 
minst svarade mot Odensala socken?

Anläggningen förmodades tillhöra yngre bronsålder 
och skulle därmed vara en materiell lämning från brons- 
ålderssamhällets ideologisk-symboliska sfär.

Ytterligare följdfrågor rörde antalet gravar inom an
läggningen. Fanns det enbart människor begravda eller 
skulle det även finnas djurben? Användes anläggningen 
under en kort intensiv period eller kunde man förvänta 
ett nyttjande utspritt över en längre tidsperiod? I så fall, 
fungerade anläggningen på ett likartat sätt under dessa 
olika perioder eller kunde förändringar observeras? Var 
hela anläggningen byggd vid ett tillfälle eller fanns flera 
tillbyggnadsfaser?

Vid förundersökningen framkom, spritt över ett större 
område på sluttningar och mindre terrasseringar söder 
och väster om anläggningen, områden med kulturlager 
samt enstaka härdar. Kulturlagret innehöll keramik och 
bränd lera men ingen skärvsten eller sot/kol.

Karaktären på kulturlagret avvek markant från kul
turlager från yngre bronsålder/äldsta järnålder. På bo
platser från dessa perioder kännetecknas kulturlagret 
framför allt av en stor mängd skärvsten i sot/kolbemängda 
mörka lager, lager som avsatts under en längre tids verk
samhet av en boskapsskötande ock jordbrukande befolk
ning.

Kulturlagrets minst sagt avvikande karaktär och dess 
rumsliga närhet till hägnaden, gjorde att de tolkades som 
tillhörande en samlad aktivitet med hägnaden som det 
primära.

I linje med ovan förda resonemang antogs det även 
att eventuella påträffade byggnader skulle kunna avvika 
från ordinära boninghus.

Den speciella aktivitet som pågått inne i och på slutt
ningarna runt gravhägnaden bör ha lämnat spår i form 
av ett ej särdeles variationsrikt utan enahanda fyndma
terial. Andra "negativa” resultat som skulle kunna förväntas 
var avsaknad av makrofossil från åkerogräs, foderväxter 
typiska för en agrar bosättning.

Den disparata fornlämningsbilden, huvudsakligen 
inom området för Sjötorpet (RAA 288) kommer i det 
följande endast att beskrivas översiktligt. Det rör fram
för allt dåligt bevarade boplatslämningama som påträffa
des på "torptunet” och i åkermarken. Tonvikten kom
mer att läggas på de olika gravarna. I tolkningsavsnittet 
(kap 6.3) kommer dessa samt deras möjliga samband 
med gravhägnaden att diskuteras.

I samband med undersökningen genomfördes special
inventeringar som omfattade ca 2/3-delar av socknens yta.

Denna syftade till att utifrån en fördjupad kunskap om 
fornlämningsbeståndet i området, placera gravhägnaden
1 en rumslig och kronologisk kontext. Före inventeringen 
framstod bronsåldern i socknen som en kraftigt under- 
representerad period med avseende på de mest tidsty
piska lämningarna, rösen, skärvstenshögar.

En inventering med inriktning på boplatser, sten
strängar, skärvstenshögar genomfördes av författaren. En 
annan med huvudinriktning på skålgropar genomfördes 
av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. Med 
totalt sett mycket blygsamma ekonomiska medel upp
nåddes en kraftig ökning av dessa fornlämningar (se kap 
6.3). Så påträffades bland annat socknens första hällrist
ning.

Metod
Val av metod för en arkeologisk undersökning måste all
tid vara förbunden med de uppställda frågeställningarna. 
Utifrån en i det närmaste total avsaknad av empiri kring 
anläggningar av denna typ, var det av största vikt att be
akta alla möjligheter men att samtidigt kunna vara flexi
bel och ändra metod om så krävdes under undersökning
ens gång. Förundersökningen hade visat på förekomst 
av gravar. I en del fall kunde klara stensättningar t ex 
med mittblock urskiljas. I andra fall utgjordes anlägg
ningarna av benansamlingar i bergskrevor täckta av ett 
par lager småsten. Det var alltså fullt möjligt att förvänta 
anläggningar, bengropar m m utan någon egentlig över
byggnad.

I princip blev det därför nödvändigt att detalj- 
undersöka varje kvadratmeter av gravhägnaden. Den var
2 700 m2 stor. Därav handgrävdes ca 1 500 m2 Den åter
stående ytan utgjordes huvudsakligen av berggrund.

Områdena med kulturlager utanför gravhägnaden var 
i huvudsak väl avgränsade och åtskilda. Sammanlagt 
omfattade dessa ca 1 700 m2, vilka undersöktes till ca 
90 %. Dessa handgrävdes ned till orörd morän i snitt i 1 
till 2 skikt. De mellanliggande ytorna kunde därför ges 
en lägre prioritet. Dessa ytor kom dock att kontrolleras 
i samband med maskinavbaning av området som genom
fördes under grävningens slutskede.

Undersökningen försvårades av de topografiska och 
naturgeografiska förhållandena. Ett tunt eller närmast 
obefintligt matjordslager, stor förekomst av stubbar och 
rötter, ställvis betydande inslag av kraftigt block- och sten- 
bunden morän, sluttningar, framför allt i väster samt 
kulturlagrets diffusa karaktär bidrog till en större tidsåt
gång än vad som skulle varit fallet under mer gynnsamma 
förhållanden.

Som en betydande försvårande omständighet får även 
regnet räknas. Bergsskrevor med småstenspackning samt 
vissa avsnitt av den inre vallen som delvis var anlagd i 
bergsskrevor kunde inte dokumenteras på ett tillfreds
ställande sätt då de var vattenfyllda under stora delar av 
undersökningen.

Undersökningen var tekniskt traditionell så till vida
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att alla strukturer och anläggningar undersöktes helt, 
handritades, och snedfotograferades. Totalt undersöktes 
330 anläggningar (216 inom RAÄ 288). Som underlag 
för översiktlig dokumentation flygfotograferades under
sökningsområdet av Lantmäteriverket med fotokopior 
i skala .1:50. Dessa kunde därefter utgöra tolknings
underlag för hela lämningen samt för enskilda strukturer. 
Traditionell tornfotografering genomfördes på begrän
sade ytor under grävningens gång. Detta för att lättare 
kunna dokumentera större framkomna strukturer såsom 
hus och terrasser.

Fynden insamlades och registrerades anläggningsvis, 
i mån av urskiljbarhet, lagervis. I övrigt i mekaniska skikt 
om mellan 0,05-0,1 m. Fynden har registrerats utifrån 
koordinatsystemet på varannan meter. Enskilda artefakter 
och/eller koncentrationer har registrerats exakt. Totalt 
registrerades 844 fynd (252 inom RAA 288).

Samtliga bengömmor vattensållades. Makrofossil in
samlades från merparten av anläggningarna, både i och 
utanför gravhägnaden, men endast en del av dessa har 
kunnat bestämmas. Detta gäller framför allt anläggningar 
inne i gravhägnaden, härdgropar samt från enstaka ben
gömmor som varit täckta på ett eller annat sätt. Däref
ter har anläggningar på sluttningarna och terrasserna 
utanför analyserats. Då fem mer eller mindre separata 
delområden kunde urskiljas har målsättningen varit att 
söka erhålla makrofossil från samtliga. Två områden har 
dock prioriterats. Det är dels en större terrass (område 
D) söder om gravhägnaden och dels en mindre terrass 
(område A) i västsluttningen med ett hus. I husen har 
stolphålen prioriterats.

Samma förutsättningar som var styrande för val av 
makrofossil har även varit styrande för 14C- och TL- 
provtagning. I förekommande fall har kol insamlats från 
samtliga anläggningar. Vid urvalet har målsättningen och 
problematiken kring gravhägnaden varit styrande varför 
flertalet prover härrör från denna. Det är från härdar, 
belägna i och under vallarna, samt i enstaka fall prover 
gjorda på harts från härdgropar eller benansamlingar. 
Målsättningen var att kunna fastställa de fem delom
rådenas relativa ålder. Även i detta avseende har prov 
från framförallt terrassen (område D) och huset på 
område A prioriterats. Thermoluminescens-prov- 
tagningen har i huvudsak gjorts där det inte var möjligt 
att erhålla kol för en 14C-bestämning samt i anläggningar 
som huvudsakligen var uppbyggda av skärvig och skör
bränd sten. Detta gäller ett par skärvstenshögar, samt 
inom ett avsnitt av gravhägnadens yttre vall där bety
dande eldpåverkan kunde konstateras.

Undersökningen
Beskrivningen börjar med redogörelse av själva gravhägna
den, därefter av delområdena (A-E) med anläggningar 
i direkt anslutning till gravhägnaden. Redogörelsen av
slutas med beskrivning av fornlämningen RAA 288 samt 
en sammanfattning.

Hägnaden

Den 2 700 m2 stora anläggningen hade en närmast kon
centrisk form med två vallar (Al & A2) och låg på pla
tån samt kanterna av en öst-västlig höj drygg. Anläggning
ens nordvästra, norra och östra delar dominerades av berg 
i dagen där den yttre vallen låg på avsatser nedanför bergs
krönet. Centralt och i söder och sydväst var en svag mo
ränsluttning (se fig 4:4).

Från ett förhållandevis enhetligt intryck före avtorv- 
ning, kom vallarna att gradvis förändras och skifta karak
tär genom schaktningen och framför allt rensningsarbetet. 
Denna process var mest iögonfallande i den inre, samt i 
den norra delen av den yttre vallen. Då vallama även inom 
sig uppvisade stora avvikelser, delades dessa upp i ett antal 
sektioner. Undersökningen genomfördes även i huvud
sak utifrån denna indelning. Uppdelning var till viss del 
praktiskt betingad, men framför allt som en metod att 
analysera och tolka lämningarna.

Den inre vallen
Den 76 m långa inre vallen Al vilken beskrev en kon
centrisk form (hästskolik) utgick från den högsta punk
ten på höjden (+ 39) i nordväst mot sydöst över en svag 
moränsluttning varefter den gjorde en tvär böj mot 
nordnordöst för att därefter böja av mot nordväst och 
slutar i en bergsskreva. Stenpackningen i vallen utgjor
des framför allt av ett rundat och kantigt material, från 
0,4-0,8 m stort (0,6). Mellan dessa eller i anslutning var 
dessutom småstenspackningar av skärviga eller flisiga 
stenar, dock ej skörbrända. Småstensinslaget var som mest 
påtagligt i vallavsnitt I, V och VI. Dessutom fanns större 
stenar samt block. Inslag härav fanns framför allt inom 
avsnitt II, IV och V.

Vallsektionen ALI, i nordväst, var 10 m lång, 1,5-3 
m bred och bestod framför allt av en rad av större ste
nar och block samt en packning av mindre rundade och 
kantiga stenar innanför denna. Här fanns även ett min
dre inslag av skärvig sten. I den nordligaste delen runt 
och under ett block, var en skärvstensansamling med bitar 
av harts samt enstaka brända ben (A250) vilka dock ej 
kunde identifieras. Intill och strax utanför vallsektion
ens södra del framkom två 0,5 m stora sot/kolkon- 
centrationer (A247,248).

Sektion II, även den 10 m lång orienterad nordväst
sydöst, med en fortsättning av blockraden från sektion
1.1 sektionen ingick flera större markfasta block. På in
sidan av blocken i en bergskreva var två oregelbundna 
stensättningsliknande packningar av mindre stenar, A9 
ochAlO. Övergången mellan dessa och övriga vallen var 
dock svårurskiljbar. Undantag var i vallsektionens södra 
del där stenpackningen A10 hade en markerat böjd 
halvcirkelform, dock ingen egentlig kantkedja. A9 var 
5x4,5 m stor och A10 8x4 m stor. De hade en huvud
sakligen enskiktad stenpackning. Under de större fram
kom dock inslag av skärvig sten.

I båda anläggningarna påträffades brända ben. I A9
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Fig 4:5. Sektion 
genom den inre 
vallen (Al) med 
härdgrop Al62. 
Skala 1:75. 
Section through 
the inner bank 
(Al) with hearth 
pit A162. Scale 
1:75.

låg de spritt och kunde bestämmas till 
människa, får/get samt fågel. I A10 låg 
benen koncentrerade till dess östra ytter
kant och härrörde från får/get.

Under A10:s södra del och på grän
sen till en smalare i det närmaste sten
fritt parti som åtskilde vallsektion II och 
III, påträffades tre härdgropar i under
grunden; Al 62, 163 och 164 (fig 4:2,5). De 
var 0,8-1,5 m stora och i snitt 0,2 m djupa 
med skärvig och skörbränd sten samt sot/ kol.
Inga fynd påträffades. Från Al62 och Al63 
föreligger 14C-dateringar: GrN-20400, BP 2550 
+/-20 (Odensala 14) och GrN-20402. BP 2450 
+Z-35 (Odensala 16).

Sektion III, knappt 0,5 m S om sektion II vid
tog en längre och sammanhängande stensättnings- 
liknande packning, 22 m lång och mellan 4 och 6 m 
bred (fig 4:6). Denna låg under en enskiktad och huvud
sakligen dubbel rad av större stenar. Denna rad utgjorde 
även förlängningen av den ursprungliga blockraden samt 
den del av vallen som kunde observeras före avtorvning.

Inom den stensättningsliknande packningen fanns 
tendenser till att den kunde utgöras av flera, samman
byggda anläggningar. Bl a genom att dess yttersidor var 
svagt välvda i ett par omgångar. Den delades upp i fyra 
hypotetiska anläggningar Al 2,13,14 och 16.

Al2 var den norra delen och närmast öppningen 
mellan vallsektion II och III och den mest distinkta. 8x6 
m stor, 0,4 m hög med en svagt men markerat välvd profil 
med en tvåskiktad stenpackning (fig 4:7). Längs dess ytter

sidor var mindre kantiga och skärviga stenar. Skärvsten 
framkom även centralt inom två partier. Under dessa var 
stenmaterialet av samma karaktär som i övriga an
läggningen.

I anläggningens södra del påträffades en koncentra
tion av harts samt en järnsölja (jfr fig 4:31). Ett l4C-prov 
har gjorts på harts, vilket gav en betydligt yngre date-

aocr

Fig 4:7. Sektion genom A1:III (A12). Skala 1:50. Section through Al :III (Al2). Scale 1:50.
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Fig 4:8. Sektion genom A1 .III med underliggande härdgrop 
Al6. I härdgropen påträffades fynd av hartstätningsring. 
Anläggningen '4 C-dater ad till yngre bronsålder. Skala 1:50. 
Section through Al :III with underlying hearth pit Al 6. 
Remains of a resin ring was found in the hearth pit. The 
feature has been l4C-dated to the late Bronze Age. Scale 1:50.

ring än förväntat: Ua-6385, 1955 BP +/-75 (Odensala 
26).

Intill och sydöst om Al 2 var A13, ca 5x5 m stor och 
0,4 m hög, även denna med svagt men markerat välvd 
profil. Övergången till Al 2 var dock oklar. Stenmaterialet 
var i det närmaste identiskt som i Al 2. Anläggningen 
var fyndtom.

Intill Al 3 på vallens insida fanns därefterAM, en halv- 
cirkelformig 3x2 m stor och knappt 0,1m hög pack
ning av skärvsten. Inga fynd gjordes.

Al 6 var en stens ättningslikn an de lämning i den syd
östra delen av vallsektion III, 3x2,5 m stor och 0,3 m 
hög, lagda innanför en halvcirkel av kantiga stenar i norr. 
I söder begränsades anläggningen av större stenar och 
block. Under stenpackningen framkom en härdgrop 
(samma A-nr) lagd i morän intill avsatts i berggrunden. 
Stenen i härdgropen var endast delvis skörbränd. Dock 
rikligt med sot/kol, även i ett större område runtom 
härdgropen. Mellan härdgropen och stenpackning på
träffades en hartskoncentration (fig 4:8).

Från härdgropen föreligger en 14C-datering: GrN- 
20395, 2435 BP +/-25 (Odensala 9).

Fig 4:9. Delar av vallsektion A1:V. Foto (U3162:84) från N: 
Michael Olausson. Parts of a section of the bank A1:V. Photo 
(U3162:84) from N: Michael Olausson.

Sektion IV var 5 m lång och utgjordes av en blockrad 
vilken fortsatte mot nordöst och över vallsektion V. I 
övergången mellan vallsektion III och IV påträffades ytter
ligare en härdgrop (Al 58). Denna var lagd intill och ut
anför en avsatts i berggrunden och under blockraden och 
med en småstenspackning lagd direkt ovanpå härdgropen. 
En l4C-datering från anläggningen gav: BP 2440 +/-35, 
GrN-20397 (Odensala 11).

Sektion V var 16 m lång, 3 till 5 m bred och mycket 
snarlik sektion III då den utgjordes av en stensättnings- 
liknande lämning, vilken delades upp i tre: Al 7,18 och 
19 (fig 4:9). A19 och 18 överlagrades av blockraden från 
sektion IV. I den norra delen vid stensättningen Al 7 var 
en kortare rad av större stenar, vilken upphörde i och 
med ingången i vallen vid detta avsnitt.

Stensättningarna var 3-5 m stora och indikerades av 
tre utbuktning på vallens insida, mindre utbuktningar 
på utsidan samt svaga fördjupningar i stenpackningen 
mellan varje anläggning. Packningarna var svagt välvda 
och uppbyggda av ett likartat stenmaterial. Under det 
övre stenlagret framkom ett lager av skärviga och kantiga 
stenar vilket låg i svackor och gropar i berget. Detta små
stenslager fortsatte även utanför stensättningspackninga- 
rna, framför allt i anslutning till ingången samt i ett parti 
i väster, vilket fortsatte in mot gravhägnadens centra del. 
Inga fynd påträffades.

Valldel VI var 16 m lång, 1,5 till 3 m bred och ut
gjorde den inre vallens sista sektion orienterad sydöst
nordväst. Den var uppbyggt huvudsakligen av en yttre 
packning större stenar, samt en mellanliggande och inre 
småstenspackning av skärvsten. Vallsektion var huvud
sakligen anlagd i en grund svacka i berggrunden. Inga 
fynd påträffades. Fyllningen var dock påtagligt sot- 
bemängd i anslutning till berggrunden.

Den yttre vallen, A2
Även den yttre vallen hade en huvudsakligen koncen
trisk form och sönderföll i tre åtskilda delar - en längre 
i väster-söder, en del i öster samt en i norr. Delarna var 
inbördes mycket olika. I jämförelse med den inre vallen 
var dock den yttre mer enhetlig i sin konstruktion. Det 
längsta vallavsnittet, beläget i väster och söder innehöll 
dock delvis betydande variationer varför även denna del 
kom att delas upp, i sammanlagt fem sektioner. Sten- 
storleken var i det närmsta identiskt med den i vall 1.

Valldel I; 17 m lång och 1-2 m bred bestående hu
vudsakligen av en rad av större stenar och block omgivna 
av skärvig småsten framför allt på blockens insida, men 
även under dessa (fig 4:10). Under en stor del av vallen 
mellan den skärviga småstenen och berggrunden var ett 
ställvis sotbemängt sandigt moränlager. I detta påträffades 
keramikfragment samt brända ben (A50). Inga fragment 
har kunnat bestämmas.

Intill valldelens södra del, 4 m norr om en öppning, 
var en närmast rektangulär stensättningA7. Den var 5x4,5 
m stor och 0,3 m hög lagd på en mindre avsats. Fynd av 
brända ben samt keramik gjordes. Från anläggningen fö-



66 Det Inneslutna Rummet

religger en l4C-datering: BP 2150 +/-40, GrN-20401 
(Odensala 15).

Valldel II; 37 m lang 2-3 m bred som sträckte sig 
från den västra öppningen mot söder och därefter i böjde 
av mot sydöst (fig 4:11). Valldelen var lagd på ett min
dre krön samt i markerad sluttning mot sydväst. Aven 
denna del var uppbyggd av större stenar och block. Störst 
blockinslag fanns i sydväst där vallen var anlagd i och 
intill en blockrik moränansamling. Blocken och de större

07,54

* 56.lt

Fig 4:10. NV delen av den yttre vallen (A2), vallsektion 
A2:I. I förgrunden en stensättning (A7). Foto (U3162:87) 
från S: Michael Olausson. NW part of the outer bank 
(A2), section A2:I. In the foreground a stone-setting 
(A7). Photo (U3162:87) from S: Michael Olausson.

stenarna var lagda i en dubbel och enskiktad rad med 
mellanliggande småsten.

Under en småstenspackning i den norra delen vid in
gången var en mindre ansamling av brända ben samt 
keramik (A49). Inga ben har kunnat bestämmas.

Söder om denna och intill vallen var en mittblocks- 
stensättning A8. Den var 5x4,5 m stor och 0,4 m hög. 
I den norra delen fanns en kantkedja. Anläggningen och 
förhållandet till vallen var mycket komplext. Det torde 
dock vara klart att stensättningen anlagts efter att vallen 
byggts. I stensättningen påträffades två koncentrationer 
av brända ben, samt spridda brända ben, keramikfragment 
samt harts. I den södra delen var en två mindre sot/kol- 
fyllda gropar.

Benen har kunnat bestämmas till häst, nöt och svin.
Från vallavsnittet vid A8 föreligger ett ,4C-prov 

(Odensala 40:BP 2270 +Z-85) och från stensättningen 
två. Ett gjort på säd gav BP 2020 +/-70, Ua-6544 (Oden
sala 33) och ett på kol gav BP 2125 +/-80 (Odensala 
39).

Fig 4:11. Plan av delar av vallsektion A2:ll med mittblockstensättningen A8. Skala 1:100. Plan of parts of the bank section 
A2:II with the mid-boulder stone-setting A8. Scale 1:100.

X 8270
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Fig. 4:12. Vallseküon A2.IV med huvudingång till hugna
den samt ett stort antal härd- och bengropar. Skala 1:200. 
Bank section A2:IV with the main 
entrance of the enclosure and a large 
number of hearth pits and bone pits.
Skala 1:200.

»

I anslutning till men under stenpackningen och un
der delar av vallen låg därefter mot söder ett benlager 
A151,4,5x3 m stort. I detta påträffades harts. Fyllningen 
i stensättningen, benlagret samt vallavsnittet var sotbe- 
mängt, närmast melerat. Även här härrörde benen från 
häst, nöt och svin. Ett l4C-prov taget på harts har be
stämts till BP 2410 +/-70, Ua-6381 (Odensala 22).

Under vallen och i anslutning till stensättningen var 
två mindre härdgropar (A239, 240) och i anslutning till 
benlagret var en grop (A238) även den under vallen.

Fyra m söderut påträffades en mindre benansamling 
i vallen (A152,153). Ytterligare mot sydöst påträffades 
fyra mindre härdgropar, varav en (A233) låg under vallen 
med de tre övriga (A234,235,236) vilka låg väl samlade 
och endast delvis överlagrade av vallen. Nämnas bör att 
stenmaterialet i dessa härdgropar endast delvis var skör
bränt.

Slutligen påträffades en lerplatta, troligen en lerhärd 
(A237) mellan och intill ett par block på tre sidor. I den 
södra sidan begränsades anläggningen av mindre stenar. 
Blocken var påtagligt eldskadade närmast anläggningen. 
Den var närmast rektangulär, 1,8x1 m stor och 0,25 m 
djup bestående huvudsakligen av ett rödbränt lerlager med 
sparsamma inslag av kolbitar. Inga fynd påträffades.

Vallavsnitt III; Mellan vallavsnitten II och III fanns 
ytterligare en mittblocksstensättning A31,4,5x4 m stor 
och 0,2 m hög. Blocket låg i vallen och stensättningens 
packning låg framför allt på vallens insida. Enstaka brända- 
ben påträffades, men någon bestämning har ej varit möjlig 
att göra.

Vallavsnittet var rektangulärt, 4x1,8 m stort och 0,2 
m högt och påtagligt stensättningslikt, varför det gavs 
ett separat anläggningsnummer (Al 77). Anläggningen 
hade en plan profil med en tätt lagd packning av jämn
stora stenar. Inga fynd påträffades.

Vallavsnitt IV; mellan vallavsnitt III och IV var ett 
0,5 m brett avbrott (fig 4:12 och 13). Därefter vidtog 
på en 22 m lång sträcka fram till och med den sydöstra 
ingången en vall uppbyggd av block lagda på rad. Mel
lan men framför allt innanför var ett lager skärvig sten. 
Samtliga block i den 1,5 till 2 m breda vallen var spräckta 
och ställvis påtagligt eldpåverkade. Vid undersökningen 
framkom sju härdgropar i direkt anslutning till vallen

Fig 4:13. Ett stensträngsliknande avsnitt av den yttre vallen 
(A2.IV). I förgrunden delar av huvudingången till hägnaden. 
Foto (U3162:166) från Ö: Michael Olausson. A part of the 
outer enclosure (A2:IV), similar to a stone-setting. In the 
foreground parts of the main entrance to the enclosure. 
Photo (U3162:166) from E: Michael Olausson.

(Al66, 176, 178, 179, 185, 186, 246). Samtliga utom 
en var närmast rektangulära, med en dm hög uppbyggd 
stenpackning av skärvig och i enstaka fall även skörbrända 
stenar. Men anläggningarna var även nedgrävda i under
grunden till ett djup av mellan 0,15 till 0,25 m. Fyllning
arna var svagt sotfärgade med inslag av kol. Kraftigaste 
sot/kolinslag fanns iAI66,185 och 246.14C-dateringhar 
gjorts av Al 66: 2490 BP +Z-25, GrN-20393 (Odensala 
7). Från A179 föreligger även ett 14C-prov. Det gav BP 
2435 +/-50, Ua-6383 (Odensala 24).
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Fig 4:14. Sektion genom den yttre vallen med intilliggande härdgropar och benlager. Härdgropama har ,4C-daterats till både yngre 
bronsålder och äldsta järnålder och innehöll ett rikt makrofossilmaterial, bl a kom och vete. Skala 1:50. Section through the 
outer enclosure with adjacent hearth pits and bone layers. The hearth pits, which were rich in macro fossil material, have 
been 14C-dated to the late Bronze Age as well as the early Iron Age. Scale 1:50.

Från A246 föreligger två dateringar, en gjord på säd: 
BP 1965 +/-80, Ua-6542 (Odensala 31), samt en gjord 
på kol; BP 2190 +/-75 (Odensala 38).

Al 66 var delvis uppbyggd med ett par större flata 
stenar i det översta skiktet. I anläggningen fanns två delvis 
åtskilda kol/sotskikt. Runt anläggningen påträffades ett 
benlager A167, 2,5x1,9 m stort. Benen har kunnat be
stämmas till får/get. Observeras bör att inga som helst 
ben påträffades i härdgropen.

Andra detaljer är att merparten av dessa härdgropar 
fanns koncentrerade till ingången, både på dess in- och 
utsida. I en av anläggningar (Al 85) kunde två sot/kol- 
skikt åtskilda av ljus moig morän urskiljas. Det undre 
skiktet låg delvis under blocket som utgjorde vallen. Från 
anläggningen föreligger två 14C-prov varav det från an
läggningen nedre skikt gav BP 2755 +Z-65, Ua-6379 
(Odensala 19) och det från det övre gav BP 2150 +/-70, 
Ua-6378 (Odensala 18) (fig 4:14).

I flera av dessa anläggningar var det övre stenskiktet 
plant och uppbyggt av ett par större och av eld spräckta 
och skörbrända stenar.

Prover för bestämning av pollen togs vertikalt från 
det undre sotskiktet, mellanliggande sandlager samt i det 
övre sotskiktet. De enstaka pollen som påträffades var

alltför eroderade för att göra en analys meningsfull.
Två luminescens-dateringar (TL/OSL) föreligger från 

vallavsnittet, ett från härdgropen Al 76 vilket gav en 
sammanvägd TL- ålder på 2300 +/-70, 310 +/-150 f Kr 
(Risø 934411, 934412, 934413) samt från vallasvnittet 
2 m väster om Al 78. Detta gav en TI ålder på 2206 år 
vilket ger en datering till 210 +/-150 f Kr (Risø 934415).

Vallavsnitt V låg öster om den 3 m breda ingången 
och utgjorde en oregelbunden 7x5 m stor stenansamling 
med inslag av större stenar runt ett par stora markfasta 
block. Intill och på insidan av de större stenblocken var 
mindre täta stenpackningar. I den nordvästra delen un
der en sådan packning framkom en skärvstensansamling 
med sot och kol (A249). Vallavsnittet låg huvudsakli
gen på en mindre avsats nedanför ett bergskrön innan
för vallen.

Den östra och 27 m långa östra valldelen var något 
diffus. Den var anlagd nedanför krönet på berget och 
bestod av tre ansamlingar av stenpackningar med 
meterstora mellanrum. De var uppbyggda av huvudsak
ligen rundade stenar, intill och mellan ett markfast block. 
I den norra delen var tre block ställda på linje efter var
andra. Vallen avslutades med en mindre oregelbunden 
stenansamling lagd i svag norrsluttning. På flera ställen 
under vallen påträffades sot/kolansamlingar och en min
dre härd (Al 72).

Den norra delen av vallen var 43 m lång, mellan 1,5 
och 5 m bred och var anlagd på en avsats nedanför bergs
krönet (fig 4:15). Vallavsnittets nordvästra del var ska-

Fig 4:15. Plan av den yttre vallens norra del, belägen på en 
avsats nedanför bergskrönet. Skala 1:200. Plan of the north 
part of the outer enclosure, situated on a ledge below the 
mountain ridge. Scale 1:200.
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dat av flera vindfällen och rotvältor. Avsnittet hade en 
närmast identisk uppbyggnad som avsnitt II, III och V i 
den inre vallen. Inom den centrala delen var tre troliga 
stensättningar (A20, 21, 22). Av dessa var A22 den mest 
distinkta. Den utgjordes av en närmast rund plan sten- 
packning där sten i flera skikt var lagda radiellt intill 
varandra och bildade därmed ett antal cirklar. Inga fynd 
påträffades, däremot en mindre härdgrop Al 61 samt ett 
tunnare sotlager mot berggrunden. Från härdgropen.finns 
en 14C-datering till BP 2120 +/-6S, Ua-6380 (Odensala 
20).

De övriga förmodade stensättningarna, var förhållan
devis plana packningar lagda runt enstaka större block. 
Mot norr begränsades hela detta vallavsnitt av större ste
nar och block.

Vallens östra del utgjordes av en avlång skärvstens- 
ansamling med sot i fyllningen under. Inga fynd påträf
fades.

Inre anläggningar
Centralt och på den högsta punkten (+39 m ö h) i hägna- 
den, var en stensättning A3, närmast rund 8x9 m stor 
(fig 4:16 och 17). Anläggningen var uppbyggd av flera 
större stenar och block lagda i en cirkel med ett inbör
des avstånd på 0,8-1,8 m och i söder intill en samling 
av markfasta block. Mellan de större stenarna och blocken 
var en närmast enskiktad packning av rundade stenar. 
Denna småstenspackning fortsatte utanför den egent
liga anläggning (se nedan). Centralt i anläggningen fram
kom ett benlager med fynd av harts. Benen härrörde från 
två människor varav ett litet bam (infans I) samt en vuxen 
(adultus).

I den södra utkanten av A3 framkom ytterligare fyra 
begravningar, tre benlager och en i form av enstaka brända 
ben (A332, 33, 35, 36) I samtliga fall utom A32, var

Fig 4:16. Hägnadens centrum utgjordes av stensättningen A3 
med fyra gravar varav en dubbelgrav med en vuxen och ett 
spädbarn. Foto (U3162:122Göran Werthwein. The centre 
of the enclosure consisted of the stone-setting A3 with four 
graves, one of which were a double grave with an adult and 
an infant. Photo (U3162:122): Göran Werhwein.

benlagren markerade av närmast kantkedjeliknande kon
struktioner med inre packning av rundad småsten.

I A3 2 framkom 2 delar av bronsknivar varav en i det 
närmaste komplett (fig 4:18). Kniven kan dateras till mel
lersta bronsålder (Brå per III, Montelius 1917:67 fig 
1016). Dessutom påträffades harts. Rester av en vuxen 
människa (adultus) har kunnat identifieras. Hartsen har 
daterats till BP 2485 +7-65, Ua-6382 (Odensala 23).

Även i A33 påträffades brända ben av människa, äldre 
än ett barn. Någon närmare åldersbedömning går ej att 
göra. En 14C-bestämning på harts som påträffades bland 
de brända benen gav 3315 BP +7-55, Ua-6384 (Oden
sala 25). Fyndet av en jämkniv i anläggningen får ses som

Pig4:17. Stensättningen A3 i plan. Skala 1:150. Plan of the stone-setting A3. Scale 1:150.
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Fig 4:18. Fynd från den centrala stensätt- 
ningen A3; bronskniv, två knivfragment av 
brons samt delar av en bronspincett. Skala 
1:1. Teckningar av Fransciska Sieurin- 
Lönnkvist. Finds from the central stone
setting A3; bronze knife, two fragmented 
bronze knives and parts of a pair of 
bronze tweezers. Scale 1:1. Drawings by 
Fransciska Sieurin-Lönnkvist.

Fig 4:19 Rekonstruktion av pincetten. Skala 2:1. Teckning: 
Fransciska Sieurin-Lönnkvist. Reconstruction of the 
tweezers. Scale 2:1. Drawing: Fransciska Sieurin- 
Lönnkvist.

en påtagligt påverkan av långt yngre aktiviteter.
IA35 fanns lämningar av en vuxen människa (adultus). 

Fynden utgjordes av en fragmentarisk bronspincett samt 
keramikfragment. Endast bågen till pincetten fanns be
varad och den var ornerad med dubbla kantföljande lin
jer (fig 4:19). Innanför dessa var en rad av triangulära 
stämplar. Utifrån Ornamentiken torde pincetten kunna 
dateras till bronsålderns IV: e period (Montelius 1917:72, 
fig 1105 m fl). I A36 endast enstaka brända ben.

Den ovannämnda småstenspackningen, utgjordes av 
rundad och kantig men även skärvig småsten (skärvig 
huvudsakligen i anslutning till den inre vallen) lagd i ett 
skikt i svackor i berget runt den centrala anläggningen 
A3 och dess fyra underanläggningar. I väster och öster 
gick denna packning delvis ihop med den inre vallen. I 
övrigt fanns flera större och mindre oftast avlånga sten
fyllda bergssvackor uppe på hela bergsplatån. I öster i 
form av långsmala ”utskott” i ett fall ut från den inre 
vallen och i ett annat från den yttre vallens östra del (A25 
och A27).

Ytterligare utskott fanns intill den inre vallens norra 
del (A24) samt i enstaka svackor i norr (A26). I bergets 
västra sluttning mellan den inre och yttre vallen fanns 
fyra mindre stenfyllda svackor (A4,5,6,34).

A4 hade den mest distinkta småstenspackningen av 
skärvig sten. Anläggningen var 4x2 m stor med en 0,2 
m djup småstenspackning. Anläggningen innehöll spridda

brända ben av nöt, svin och häst (fig 4:20).
I övrigt påträffades ingenting i dess stenfyllda svackor, 

bortsett från sotlager i botten av A26 och A27. Under 
småstenspackningen och i morän norr om A3 påträffa
des ett antal mindre härdar och sotfyllda gropar (A3 8, 
41, 43, 44, 45).

Från ett kolprov från härden A44 erhölls ett resultat 
av BP 3660 +/-40, GrN-20396 (Odensala 10).

Slutligen skall mittblocksstensättningen A30 samt 
blockgravarna/bengropama A3 9,154 och 165 nämnas. 
Mittblocksstensättningen A30 låg innanför och i linje 
med den sydöstra ingången i den yttre vallen. Den var 
närmast rund 3,5x4 m stor. I det sydöstra hörnet på
träffades en bengrop som innehöll brända ben av får/ 
get.

A39,154 och 165 var bengropar lagda i anslutning 
till markfasta block inom en stenansamling intill och väs
ter om mittblockstensättningen A30 samt norr om vall
avsnitt IV. Endast brända ben påträffades i dessa. I A39 
fanns rester av ett svin, i Al 54 ben från nöt, häst och 
svin och nöt i Al65.

Kol från Al 54 har daterats till BP 3030 +Z-75, Ua- 
6589 (Odensala 37).

m.ö.h.

36,00 -----

Fig 4:20. Sektion genom A4, en stenfylld bergssvacka med 
brända ben av nötkreatur, hóist och svin. Skala 1:40. Section 
through a stone-filled hollow with burned bones of cattle, 
horse and pig. Scale 1:40.
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Områdena utanför gravhägnaden 

Område A (fig 4:21)
Knappt 15 m väster om hägnaden var en ca 20 m lång 
(norr-söder) och 10 m bred naturlig terrassbildning på 
västsluttningen. Terrassen var markerat plan och jämn men 
sluttade mot söder och svagt mot väster och själva terrass
kanten utgjordes av glest liggande större stenar och block 
med enstaka ansamlingar av mindre sten. Terrassen före
faller i huvudsak vara naturlig men delvis påbättrad. Jord
månen utgjordes av sandig morän med grusinslag och i 
den södra delen fanns inslag av silt. I norr och öster av
gränsades terrassytan markant av en L-formig sten
ansamling, mellan 1 och 1,5 m bred vilken var 0,1-0,2 
m hög, svagt välvd och uppbyggd av rundad och kantig
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Fig 4:21. Område A med ett kulthus (hus Ia &£ Ib). Skala 1:200 
house (house Ia & Ib). Scale 1:200.

småsten. Den utgjorde markeringen för husets norra 
kortvägg och östra långvägg. Vägglinjen indikerades även 
av enstaka mindre stolphål i stenansamlingen samt före
komst av bränd lera, huvudsakligen mitt i den östra lång
väggen. Området omedelbart innanför var i det närmsta 
stenfritt. Steninslaget ökade därefter mot terrass-kanten. 
Den västra långväggen är däremot något mer svårtolkad. 
Här framkom två möjliga vägglinjer med stolphål delvis 
omlott. Även här indikerades väggen av ett större parti 
med bränd lera, framför allt i den centrala delen. Mot sö
der saknades egentliga markeringar av en vägglinje.

Huslämningen var ca 15 m lång och 8 m bred med 
en treskeppig konstruktion. Lämningarna tolkas som 
härrörande efter två faser och kommer att behandlas när
mare nedan (kap 6.3). De mest framträdande lämningarna 
utgjordes av två härdgropar (A91, 92). I anslutning till 
den mindre härdgropen A91 var en lerplatta (A3 25). Mel
lan dessa och mellan två stolphål i husets tvärriktning 
var 2 m lång stenpackning av kantiga och skärviga ste
nar. Möjligen kan det röra sig om en ram eller mellan
vägg. Stolphålen var av mindre typ (0,2-0,5 m stora och 
0,15-0,3 m djupa) och merparten var stenskodda.

Kulturlagret var något diffust. Det utgjordes av grå 
sandig mo med inslag av mylla i det övre skiktet. I lagret 
kom en stor mängd bränd lera, varav merparten var för
slaggad och även bitvis sintrad, framför allt i husets cen
trala del runt härdgroparna samt vid långväggarna. Lag
ret saknade helt inslag av skärvsten och sot/kolinslaget 
var ringa. Förutom bränd lera i slaggat tillstånd, påträffa
des mycket tjockväggig keramik samt enstaka brända ben.

På en mindre avsats ovanför och öster om huset var 
en grupp om fyra härdgropar (A253, 283, 284, 285). 
De var fyndtomma.

Väster om och nedanför terrassen var ett område
knappt 4 m2 stort med 
svagt mörkfärgad delvis 
kolbemängd mo med fynd 
av delar av små keramik
kärl. Kärlen var genomgå
ende sekundärbrända.

Från huset föreligger två 
luminescensdateringar samt 
tre 14C-prover. TL-datering- 
arna härrör från härdgropen 
A91 och gav enTL-ålder på 
2647 +/-200 år, dvs 650 +/- 
200 f Kr (Risø 934409, 
934410). Två dateringar är 
gjorda på säd; A92, BP 2100 
+/-70 Ua-6543 (Odensala 
32) och från Al09, BP 615 
+/-75, Ua-4291 (Odensala 
36). Bägge anläggningarna 
var stolphål. Dessutom före
ligger ett kolprov från A92 
som gav BP 2180 +/-105 
(Odensala 41).

0*287 

»283 *255

O'

'. Area A with one cult
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Område B (fig 4:22)
Delområde B utgjorde även det en naturlig terrass- 
liknande avsats i västra sluttningen ca 35 m väster om 
hägnaden. Området var dock påtagligt bemängt med små
sten. Här framkom fyra härdgropar (Al 11,113,114,1- 
16) varav Al 14 var 2 m stor och 0,6 m djup. Området 
saknade egentligt kulturlager. Runt anläggningarna fanns 
dock inslag av ett gråaktigt tunt skikt helt utan skärv
sten. Anläggningarna var fyndtomma liksom hela ytan 
sånär som på ett par fragment brända ben.

Från Al 14 föreligger en l4C-datering: BP 2145 +/- 
15, GrN-20394 (Odensala 8).

Fig 4:22. En grupp av 
större härdgropar 
utgjorde område B. 
Skala 1:200. Area B 
consisted of a group of 
major hearth pits.
Scale 1:200.

Område C (fig 4:23)
Ett knappt 20x20 m stort område, beläget i kraftig väst- 
sluttning, mellan krönet på terrassen i område A:s södra 
del och ned till planare lerområden i form av gammal 
åkermark. Området är att beteckna framför allt som ett 
avfalls- och härdområde. Inom ytan fanns ett dm-tjockt 
kulturlager med skärvsten, brända ben, keramik och 
bränd lera spritt i detta samt enstaka knackstenar. Mer
parten av skärvstenen låg i en svagt välvd förhöjning 
(A145). I övrigt utgjordes lämningarna huvudsakligen 
av härdgropar.

Dessutom påträffades två bengömmor. Dels i form 
av ett mindre benlager (Al 44) dels i form av en urne- 
grop utan behållare (A298).

Benen från A144 härrörde från en vuxen människa 
(adultus). IA298 har inga fragment kunnat bestämmas.

Från härdgropen Al31 föreligger två luminescens- 
dateringar vilka gav en sammanräknad TL ålder på 2549 
+/-30 år vilket ger 560 +/-150 f Kr (Risø 934406,934407).

Område D (fig 4:24)
Det största av de fem delområdena utanför hägnaden 
och utgjorde en mot söder svagt sluttande jämn yta som 
avgränsades mot söder, sydväst och väster av naturliga 
och ställvis av människor påbättrade terrasseringar. I norr 
begränsades den 35x25 m stora (875 m2) stora ytan av 
en mindre ansamling av större block samt av vallen A2. 
I öster av enstaka block och större stenar. Terrasseringen 
var som mest distinkt i söder. Här fanns en 3 m bred 
och knappt 6 m djup öppning tolkad som ingång.

’Terrassen” i väster utgjordes av en mindre men klart mar
kerad krönkant med inslag av större sten samt enstaka block.

Ytan var i det närmaste stenfri i väster och nordväst. 
Inom övriga ytan var större och mindre låga stenpartier 
med mellanliggande stenfria ytor. I öster var dock ett 
mindre inslag av sten liksom i den norra delen. Norr 
härom och fram till hägnadens yttre vall, utgjordes under
grunden av svallgrus.

Ytan föreföll att vara stenröjd men stenansamlingarna 
inom terrassens centrala och norra del var svårtolkade. 
Senare visade det sig att flera av dem var delar av olika 
depositioner av brända ben och keramik. Men i övrigt 
förefaller de svårtolkade.

Ett svagt mörkfärgat kulturlager kunde observeras 
över merparten av ytan. Det innehöll dock inget kol/ 
sot eller skärvsten, ännu mindre spridda fynd. Den enda 
skärvsten som påträffades låg i direktanslutning till ett 
par större härdgropar mitt på terrassen.

Det enda i någon mån avvikande inslaget i detta avse
ende, utgjorde kulturlagret i områdets västra och nord-

A1S0

A135

5A13A

C2>A138

Fig 4:23. Avfallsområdet (C), i 
direkt anslutning och V om kulthuset 
på område A. Skala 1:200. The 
refuse tip (C), immediately 
connected to and to the west of the 
cult house in area A. Scale 1:200.



Killt

Fältarbetslokaler 73

t)AS5
©

A193

^A212

Qa320

•O-A20C \
•O-A 202 \
©Ą227  ̂4 205\ +

^ S» . ^AZie V +

QA2ah

km-xigy

,-©«!5 ° 

®-4

Fig 4:24. En au människor delvis påbättrad naturlig terrass S om hägnaden 
utgjorde område D. I den NV delen fanns det andra kulthuset [hus II). Obser
vera ingången genom terrassen i S. Skala 1:200. Area D consisted of a natural

terrace, partly manmade, south of 
the enclosure. The second cult

____ house (house II) were in the NW
©«Zn \ part. NB the entrance through the

> 1 A®<ä \ terrace in the south. Scale 1:200.
A23t jS ,

?' K:«2"x\0
‘<>’®\^-r-^)(®4220

® A215 
A 214®

qOo
Qo\

A 213

©

D ö o

-CP
A20?Q^

A228-'" -®*4

Vo P'A22A w 1 f"\

) <5>A311 D O

;o .! ^ w
Arne ( I Z'A.(46j/ CD ZJXJ

JCko A 201
‘0, QA300

' r"I A180 xk
'^A210 X„ 4_ J

0
<2>A307

0-A211
.0 ’A196

A 3 OS®

ØA306

0

) A190

® A 301

0

o
,c®“ 0

O X) y°0<3

o

--b

västra del. Här framkom ett hus. I och runt detta fram
kom sparsamt med bränd lera, brända ben samt keramik.

Merparten av terrassytan var tom. Anläggningarna 
påträffades istället i ett stråk inom ytans norra del samt 
i en mindre ansamling vid den södra terrasskanten. Dess
utom två härdgropar centralt på ytan samt enstaka spridda 
stolphål. Dessa saknade någon form av inbördes struk
tur, åtminstone med avseende på en eventuell huskon
struktion, stolprad för en hägnad eller liknande.

Om vi börjar i den norra delen fanns här först två 
större härdgropar (Al 97, 198) varav Al 98 var omgiven 
av en halvcirkelformig krans av sotfyllda gropar (stolp

hål?). I utkanten av en av härdgroparna (Al97) fanns 
delar av ett mindre keramikkärl, en kopp ca 7 cm hög 
(fig 4:25). Knappt 3 m söder om dessa anläggningar fanns 
ett antal anläggningar, belägna på en västnordväst-öst- 
sydöst orienterad linj e. Två mindre härdgropar Al 94 och 
Al 91 låg i ändarna av linjen. Däremellan fanns två 
keramikkoncentrationer Al 88 och Al 84, samt två 
benkoncentrationer A69 och Al90.

Keramikkoncentrationen Al88 och benkoncen
trationen A69 låg i två av de ovannämnda mindre stenan- 
samlingarna.

Keramiken utgjordes av två större kärl, dock ej sekun-
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Fig 4:25. Keramik i form au en mindre kopp från område D. 
Skala 1:1. Teckning: Fransciska Sieurin-Lönnkvist. Pottery 
from area D; a small cup. Scale 1:1. Drawing: Fransciska 
Sieurin-Lönnkvist.

Fig 4:26. Keramik med enklare omering med tuärställda streck på 
mynningskanten. Skala 1:1. Teckning: Fransiciska Sieurin- 
Lönnkuist. Pottery with plain cross-striped ornamentation at 
the rim. Scale 1:1. Drawing: Fransciska Sieurin-Lönnkvist.

därbrända (beräknad höjd ca 30 cm, mynningsdiameter 
ca 24 cm) (fig 4:27). I benkoncentrationen kunde brända 
ben av får/get bestämmas. Den andra och mindre 
keramikansamlingen (Al 89) innehöll delar av ett min
dre kärl, ornerat på mynningskanten med tvärstreck (fig
4:26).

I den mindre benansamlingen Al90 har inga ben 
kunnat artbestämmas.

Tre 14C-prover finns, två från Al 91 vilka gav BP 1785 
+Z-85 Ua-6386 (Odensala 27) och BP 1145 +/-70, Ua- 
6540 (Odensala 34), sistnämnda gjort på sädeskorn. Det 
tredje, även det bestämt från säd är från Al 94 och gav 
BP 2085 +Z-75 Ua-6541 (Odensala 34).

Vid den södra terrasskanten och samlade i anslutning 
till ingången var 4 gropar upp till 0,8 m i diam med en

\
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Fig 4:27. Ett kärl från område D 
(A188). Skala 1:2. Teckning: 
Fransciska Sieurin-Lönnkvist. A bowl 
from area D (A 188). Scale 1:2. 
Drawing: Fransciska Sieurin- 
Lönnkvist.

fyllning av bränd pulveraktig lera (A51,53,63,221). I och 
runt dessa fanns stora ansamlingar av stycken av bränd 
lera, slaggad. Flera av bitarna har avtryck. Mindre sotZ 
kolfragment påträffades (stolphål?). Ytorna runt anlägg
ningarna var rödbrända. Utanför terrasskanten vid in
gången fanns en till grop av snarlik karaktär (A54) samt 
en mindre härdgrop (A304).

På andra sidan ingången snett mittför A54 var en ugns- 
konstruktion A60 (ej färdiggrävd).

Centralt på terrassytan och i linje med öppningen 
var två härdgropar (A65 och 68) omgivna av mindre an
samlingar av skärvsten i ett ca 10x4 m stort område med 
relativ tätt småstenspackning. Den största A68 var 2 m 
stor och 0,4 m djup. Inga fynd påträffades.

Från bägge anläggningarna finns ,4C-prov. Det från 
A65 gav BP 2735 +Z-65, Ua-6007 (Odensala 1) och 
provet frånA68 BP 2495 +Z-15, GrN-20399 (Odens

ala 13).
Huset på terrassens nordvästra del var ca 13 

m långt och 6,5 m brett, treskeppigt med två in
re stolppar (fig 4:28). Mittskeppet var 3,5 m och 
det inbördes avståndet mellan stolpparen 4 m. 
Liksom fallet var med huset inom område A, 
markerades en långvägg samt en kortvägg av en 
L-formig stenansamling. I detta fallet indikera- 
des väggarna framför allt genom en stenfri yta 
innanför och ett markerat skarpt hörn. Avslut
ningen mot söder kan möjligen ha markerats 

genom en avlång mindre stenansamling. I denna 
påträffades enstaka mindre stolphål. Avslutningen 

mot väster och den västra långväggen saknar i det 
närmaste klara spår. Stolphålen var förhållandevis små, 

0,2-0,5 m stora och 0,15-0,25 m djupa, flertalet dock 
stenskodda.

Inne i huset var tre härdgropar (A56, 57 och 230)
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Fig 4:28. Hus II på område D. Skala 1:150. House II in 
area D. Scale 1:150.

varav A230 låg något djupare än de övriga. Förmodli
gen tillhör den ej husfasen utan ett äldre skede. I an
slutning till den norra av härdgroparna, A57, var en 
mindre stenrad orienterad mot husets längdriktning och 
söder om och i anslutning till denna en lerplatta (A206), 
1,5x0,7 m stor och 0,1 m djup med en enskiktad sten- 
packning täckt av rödbränd lera/sand.

Från härdgropenA57 togs två luminescens-date- 
ringar med ett framräknat medeltal på 2573 +/-40 
år, 580 +/-150 f Kr (Risø 934419, 934420).

Slutligen skall ett mindre antal stolphål nämnas (16 
st) som framkom dels i anslutning till huset och dels 
ute på terrassens plana yta. Deras funktion är svårtol
kad.

Område E
Det sista delområdet vilket liksom område C kan tol
kas som ett huvudsakligen avfalls- härdgropsområde. Det 
var ca 20x20 m stort (400 m2) och låg intill och väster 
om terrass D:s västra terrasskant. Området sluttade

Fig 4:29. Urval av fynd från hägnaden och dess 
ytterområden. 1) Del av en plan och kantslipad sten. 2) 
Strimmig keramik. 3) Jämsölja från Al2 (Al). 4) 
Tjockhottnad kopp från område A. Skala 1:1. Teck
ningar av Fransciska Sieurin-Lönnkvist. Selected finds 
from the enclosure and its outer areas. 1) Part of a 
flat and edge-cut stone. 2) Striated pottery. 3) Iron 
buckle from A12 (Al). 4) Thick-bottomed cup from 
area A Scale 1:1. Drawing: Fransciska Sieurin- 
Lönnkvist.
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markant mot väster och sydväst och karaktäriserades av 
ett sammanhållet och väl avgränsat tunnare (0,1 m i snitt) 
kulturlager. Detta innehöll skärvsten samt brända ben, 
bränd lera, keramik samt enstaka flintavslag samt knack
sten ar (fig 4:29). Mest iögonfallande var en skärvstenshög 
A74, 7x4 m stor lagd runt ett större markfast block. An
läggningen låg omedelbart nedanför område D:s västra 
terrasskant. Den var upp till 0,4 m hög med samma fynd- 
sammansättning som nämnts ovan. Från anläggningen 
finns en luminescensdatering till 2680 år +/-200 vilket 
geren datering till 690 +/-150fKr (Risø 934421). Kring 
skärvstenshögen var 4 härdgropar (72, 73, 79, 81) samt 
fyra gropar av diffus karaktär (A76, 80, 85, 223) samt 
en ugnsliknande konstruktion (A71).

Övriga anläggningar
I sluttningen mellan område E och 
C var två större härdgropar (A289,
290), mellan område A och C en 
(A299) samt två (A294, 296) norr 
om område B. Samtliga var fynd- 
tomma.

Ugnen A77
En av områdets märkligaste an
läggningar utgjordes av ugnen A77 
(fig 4:30). Anläggningen låg i en 
markant västsluttning, med bety
dande inslag av större stenar och 
block i omgivningen. Bortsett från 
en härdgrop (A288) som låg strax 
norr om ugnen, låg anläggningen 
påtagligt isolerad, utanför hägnad- 
ens yttre vall och mellan område 
D/E och A/C. Den var oregelbun
den, närmast kvadratisk till for
men, 4x4,5 m stor med svagt run
dade hörn.

Stenpackningen, ugnsväggarna 
var uppbyggda av huvudsakligen 
0,1-0,3 m stora stenar i flera skikt 
(4) på anläggningens alla sidor 
utom ett mindre avsnitt i söder.
Packningen var uppbyggd kring och 
mellan flera markfasta större ste
nar och block. Centralt var en 
1 x0,8 m stor och 0,2 m djup härd
grop. Denna var täckt i den södra 
delen av ett cm tjockt skikt av hårt 
bränd lera med plan ovansida. I 
övrigt var den täckt av bränd lera i 
bitar och pulver samt sten från 
ugnsväggarna. Härdgropen var lagd 
i anslutning till en större markfast 
sten i norr och en i väster. Bägge 
framför allt den i norr var på 
tagligt eldpåverkade.

Söderut från härdgropen och i en 0,5 m bred svacka 
mellan ett par större stenar på varje sida var en delvis 
flerskiktad stenpackning knappt 0,5 m bred och 1 m lång 
med svagt mörkfärgad fyllning samt mindre kolfragment. 
Lämningen är tolkad som en luftkanal.

I hela anläggningen påträffades rikligt med bränd lera 
huvudsakligen förslaggad samt i form av pulver, men 
merparten framkom inom en 4x3 m stor och knappt 1 
m bred ring runt härdgropen och i ugnsväggarna.

Ett l4C-prov gav BP 2835 +/-20, GrN-20403 (Odens
ala 17). Dessutom gjordes mätningar på den brända le
ran för en luminescens-datering. Denna visade sig dock 
vara otillräckligt upphettad.

X7072 Ö

X7070

.35,00

* fönfaqqad lem

Fig 4:30. A77, den största av enstaka påträffade ugnar utanför hägnaden. Troligen 
rör det sig om en kupolugn. Plan och sektion. Skala. 1:50. A77 was the largest of 
the occasional ovens outside the enclosure. It was probably a dome-oven. Plan 
and section. Scale 1:50.
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Övriga fornlämningarna, Sjötorpet, RAA 288 
Gravar
Undersökningsområdet vid Sjötorpet utgjordes av en 
stenbunden moränsluttning mot öster. På denna fanns 
mindre avsatser samt mitt i och längst ned inom områ
det en svag limpformig moränrygg. Denna omgavs i norr 
och söder av äldre odlingsmark i silt och/eller lera.

Totalt undersöktes fem gravar Al, A2/11, A3, A9 och 
A10. Dessutom en rest sten Al 4, dock utan spår av nå
got gravskick (fig 4:31).

Högst upp och i det närmaste i krönläge var mitt- 
blockstensättningen A3. Nedanför denna på den låga 
limpformiga höjdryggen låg Al, en hällkista i stens ättning.
I stensättningen fanns dessutom två sekundärgravar, A9 och 
A10, bägge bengropar. Intill och öster om stensättningen 
med hällkistan var en oregelbunden stenpackning med en 
möjligen två separata men ihopbyggda stensättningar Al/ 
Al 1. Den resta stenen påträffades strax norr om hällkistan.

Det torde vara ställt utom allt tvivel att utan någon 
undersökning hade hällkistan aldrig kommit i dagen. Före 
undersökningen syntes endast en rundad ca 5 m stor svag 
förhöjning med enstaka stenar synliga i torven. Med tanke 
på att den lilla höjdryggen var omgiven av äldre åker
mark hade förhöjningen i bästa fall gått till hävderna som 
ett odlingsröse från torpepoken.

Stensättningen var oregelbunden, närmast rund, 9x8 
m stor och 0,7 m hög (fig 4:32 och 33). Den hade en 
"rösekaraktär” av kal stenfyllning men huvudsakligen en 
sand/grusfyllning. Centralt i den svagt välvda packning 
var en 3,6 m lång och 1,7 m bred kista (västnordväst- 
östsydöst). Den saknade takhällar. Istället var hela kis
tan samt den täta stenpackningen närmast utanför den
samma täckt och fylld av sand med grusinslag. Kistan 
var uppbyggd av övervägande flata och kantiga stenar i 
ett till två skift varav de största (i den norra långsidan) 
var 1,2x0,8x0,2 m stora (Jaanusson 1969, s 149ff). Kistan 
saknade gavelstenar i öster liksom den av H Jaanusson 
undersökta hällkistan i Bjurhovda, Västmanland. Den 
södra långsidan var svagt konvex.

Fig 4:32 (t /i/right). Hällkistan Al. Plan i skala 1:150. The 
gallery grave Al. Plan in scale 1:150.

Fig 4:33 (nedanÆ>e\ow). Sektion genom hällkistan Al, samt en 
(A9) av två sekundärgravar, troligen från förromersk järnålder. 
Skala 1:75. Section through the gallery grave Al, and one 
(A9) of two secondary graves, probably from pre-Roman 
Iron Age. Scale 1:75.

Fig 4:31. Den 
senneolitiska 
hällkistan Al samt 
stensättningama A2 
och All från 
förromersk järnålder 
(RAÄ 288). Foto 
från Ö: Roland 
Forsberg, LMV. The 
late Neolithic 
gallery grave Al 
and the stone- 
settings A2 and 
Al 1 from pre- 
Roman Iron Age 
(RAÄ 288). Photo 
from E: Roland 
Forsberg, LMV.
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En inre ring med 7 m diameter framkom i form av större 
stenar huvudsakligen ställda på högkant med ett ore
gelbundet avstånd från varandra. I anslutning till denna 
ring framkom även ett 10-tal gropar som också bildade 
en ring, dock ej i den västra delen. Groparna som var 
mellan 0,3 och 0,8 m stora och 0,15 till 0,2 m djupa 
hade inga egentliga konstruktionsdetaljer, huvudsakli
gen en mörk kulturlageraktig fyllning.

De utgör förmodligen resterna av en träkonstruktion, 
möjligen i form av en gles pålrad.

I kistan fanns en distinkt koncentration av mörkfär- 
gad, kulturlageraktig sandfyllning, 2x0,5 m stor och 0,4 
m tjock. I denna och mot kistans sandbotten påträffa
des obrända ben i ett mycket dåligt skikt. Merparten 
endast i form av färgningar med tunna benflagor i. Tand
fragment kunde tas tillvara. Det var dock för ringa för 
att tillåta någon bestämning. Dessutom påträffades brända 
ben av människa men huvudsakligen i kistans övre del. 
I anslutning till de upplösta skelettdelarna påträffades 
en flintpilspets med urnupen bas (fig 4:33), ett flint
avslag, harts, enstaka brända ben samt kol.

Utanför det mörkfärgade området påträffades ett 
skifferhänge (fig 4:34). Det har ett runt tvärsnitt samt 
är ornerat med två linjer under ett tvärgående hål (lit
teraturhänvisningar till hänget samt pilspetsen).

Två l4C-analyser har gjorts på kol från kistans bot
ten. Resultatet blev BP 3585 +/-55, Ua-6133 (Oden
sala 3) och BP 3630 +/-55, Ua-6134 (Odensala 4).

Både fynden och l4C-resultaten ger en entydig date
ring av hällkistan till senneolitisk tid.

De mycket dåliga bevaringsförhållandena för benen 
gör att det ej går att uppskatta antalet begravningar i kis
tan. För att försök bringa någon klarhet i detta togs en 
fosfatprovsserie på varje dm inom kistan samt inom ett 
meterstort område utanför den gavellösa östra delen. Re
sultaten bekräftar klart om att det rör sig om begrav
ning, möjligen kan fosfatbilden med två distinkta kon
centrationer som delvis ligger omlott tolkas som att det 
rör sig om minst två individer (fig 4:35).

De låga värdena utanför kistan 
visar att ben ej plockats och 
deponerats utanför kis
tan som fallet var 
i hällkistan i

Fig 4:34 (ovan/above). Ett mejselformigt skifferhänge och en 
flintpilspets påträffades i hällkistan. Skala 1:1. Teckning av 
Fransciska Sieurin-Lönnkvist. A chisel-shaped slate pendant 

and a flint arrow-head was found in the gallery
grave. Scale 1:1. Drawing: Fransciska Sieurin- 

Lönnkvist.

Fig 4:35. Fosfatprovtagning utförd på 
var 10:e cm inne i, samt utanför hällkistan 

mot O där gavelstenar saknades. Två distinkta 
fosfatkoncentrationer kan urskiljas inne i kistan. Figur 

av Kjell Persson, AFL. Phosphate samples were taken 
every 10th cm inside and outside the gallery grave, to the 
east where gable-stones were missing. Two distinct 
phosphate concentrations are discernible inside the cist. 
Figure by Kjell Persson, AFL.
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Fig 4:36. Överst t v: senneolitisk keramik, övriga: stridsyxekeramik. Samtliga påträffade utanför hällkistan. Skala 1:1. Teckning: 
Fransciska Sieurin-Lönnkvist. Top left: Late Neolithic pottery, others: Battle-axe pottery. All of them occurred outside the 
gallery grave. Scale 1:1. Drawing: Fransciska Sieurin-Lönnkvist.

Annelund i Uppland (jfr K Andersson & E Hjärtner- 
Holdar 1988, s 209ff).

Sekundärgravarna A9 och 10 innehöll bägge ben 
efter barn (infans II). De brända benen i kistan tycks 
ej härröra från ett barn varför ytterligare en individ 
kan finnas representerad. Benen i kistan kan var från 
senneolitisk tid men även deponerade senare. Se
kundärgravarna är ej daterade men skall troligen be
dömas tillsammans med de övriga brandgravarna, mitt- 
blocksgraven A3 samt stensättningen A2/11.

I anslutning till hällkistan påträffades ett par bitar 
stridsyxekeramik, keramik närmast motsvarande Mats 
P Malmers typ J (Malmer 1962, s 29ff). Ytterligare tre 
bitar stridsyxekeramik, även de av typ J, påträffades ett 
par meter väster om hällkistan i ett begränsat område 
med ett bevarat kulturlager (fig 4:36). Lagret innehöll 
bl a keramik av äldre järnålderstyp. Stridsyxekeramiken 
går alltså ej att föra till något specifikt kontext, anlägg
ningen eller liknande. Mittblocksgraven A3 8x9 m stor 
med kantkedja hör till en gravtyp som finns både under 
yngre bronsålder och äldsta järnålder (fig 4:37). Den inne
höll ben från en ung person (juvenilis) i en bengrop. Inga 
fynd bortsett från en intakt knacksten.

Gravtypen är väl företrädd i Odensala socken.
En grundlig bearbetning av gravtypen saknas. B 

Ambrosiani daterar mittblocksgravar med kantkedja 
som är högre än den innanförliggande packningen till 
yngre bronsålder, s k Älbytyp (Ambrosiani 1964:2- 
9ff,60ff). Älby-gravfältets mittblocksgravar är dock 
betydligt mindre än A3 (Damell 1985, Äijä 1982).

Fig 4:37. Mittblockstensättningen A3. Foto (U3162:7) från S 
av Helena Fennö-Mujingo. The mid-boulder stone-setting 
A3. Photo (U3162:7) from S by Helena Fennö-Mujingo.
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Sample
code

Structure 
RAÄ 288 Lab nr BP Cal 1 

sigma
mate
rial

Oden 3
Al gallary 
grave Ua-6133

3585
+/-55

BC 2032- 
1834 charcoal

Oden 4 Al Ua-6134
3630
+/-55

BC 2133- 
1921

Oden 2 Al 7 
house I

Ua-6008 2170
+/-65

BC 381- 
105

Oden 5
Alli 
house II

Ua-6135 2400
+/-60

BC 755- 
400

Oden 6
Al 19 
house II

Ua-6136
2155
+/-60

BC 356- 
116

Oden 12
Al 94 
house III

GrN-
20398

2330
+/-40

BC 406- 
390

Fig 4:38. Tabell över ,4C-prover från RAA 288. Table of 14C- 
samples from RAA 288.

Inga boplatslämningar framkom under graven. Där
emot var inslaget av skärvsten påfallande i anläggningens 
södra del, den del som låg närmast boplatslämningarna. 
Graven utgör uppenbarligen ett stratigrafiskt något se
nare skede. En härd (Al7) har l4C-daterats: BP 2170 +/ 
-85, Ua-6008 (Odensala 2).

A62
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@A65

O8
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+
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Fig 4:39. Ett mindre hus (Flus I) 
från förromersk järnålder, kraftigt 
skadat av sentida bebyggelse och 
odling under 1800- och 1900- 
talen. Skala 1:150. A small house 
(house I) from pre-Roman Iron 
Age, severely damaged by 
modern building and cultivation 
during the 19th and 20th 
century. Scale 1:150.
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Boplatslämningar

Dessa var överlag mycket kraftigt skadade av senare ti
ders aktivitet. De påträffades framför allt inom torp- 
tunets norra och östra delar. Inga lämningar kunde ob
serveras under något av Sjötorpets hus. Inom tunets södra 
del påträffades andra boplatslämningar. Dessa bör till
höra boplatsen RAÄ 411 som lokaliserades 50 m söder 
om torpet.

Boplatslämningarna utgjordes nästan till 100 % av 
stolphål samt härdar. Till detta kommer ett mindre an
tal gropar samt en ränna.

Tre hus har kunnat urskiljas. Två av dessa är mycket 
skadade genom odlingsverksamhet och därför något svår
tolkade. Ett hus (hus I, fig 4:39) ca 15x7 m stort kan 
möjligen utgöra resterna av ett boningshus. Två stolppar 
i ett mittskepp finns bevarat. Mittskeppets bred är 3,5 
m. Mellan dessa fanns två härdgropar. Från en av dessa 
föreligger ovannämnda l4C-prov med datering till för
romersk järnålder (Odensala 2).

På åkern söder om hällkistan fanns rester av ett möj
ligen två hus, hus II (fig 4:41). En härd påträffades i 
ett av husen men mycket nära en rekonstruerad vägg
linje. Förmodligen hör den till en senare fas. Det ena 
huset var ca 12x7 m stort med i två möjligen tre beva
rade inre takbärande stolppar. Mittskeppet var mellan 
3,5 och 4 m brett. Typologisk var det likt det första 
huset. Två 14C-dateringar föreligger ett från ett stolp
hål (Alli) vilket gav 2400 BP +/-60, Ua-6135 (Odens
ala 5) och ett från ovannämnda härdgrop (Al 19) vil
ket gav 2155 BP +/-60, Ua-6136 (Odensala 6).

Fig 4:40. Hus III och det minsta av byggnaderna inom RAA 
288. Huset som dateras till förromersk järnålder låg intill 
stensättningama A2 och All, och saknade fynd. Skala 1:150. 
House III was the smallest of the buildings within RAA 288. 
The house, which has been dated to the pre-Roman Iron 
Age, was situated next to the stone-settings A2 and All, 
and lacked finds. Scale 1:150.

Det bäst bevarade huset och ur många avseenden för 
sammanhanget mest intressanta, utgjordes av hus III (fig 
4:40). Det låg i linje med gravar n a A1, A2/11 (hällkistan 
samt en stensättning). Husets västra kortsida låg intill 
eller har möjligen legat strax under A2/1 l:s östra kant. 
Det var 8x4 m stort där långväggarna markerades av 
grunda rännor samt glest ställda mindre stolphål. Samtliga 
stolphål i huset var förhållandevis små (0,3-0,4 m). De 
var generellt klenare än stolparna i hus I och II. Cen
tralt i huset var en härdgrop. Intill denna var ett stolppar 
med ett avstånd av 1,5 m mellan stolparna. I husets västra 
del fanns ett motsvarande par. Huset förefaller ha varit



Fältarbetslokaler 81

Fig 4:41. Hus II var även av en 
mindre typ och saknade inre härd. 
Huset som dateras till förromersk 
järnålder blev troligen ombyggt md ett 
tillfälle och därmed förskjutet mot Ö. 
Skala 1:150. House II was also of a 
smaller kind and lacked inner 
hearth.The house has been dated to 
the pre-Roman Iron Age and was 
probably rebuilt once, and there
fore displaced eastwards. Scale 
1:150.

(J Van der Plicht) och 28 prover 
har bestämts med AMS (accele
rator-datering) vid The Svedberg 
Laboratory, Uppsala Universitet 
(Göran Possnert).

Vedarts- och åldersbestämning 
har gjorts på 16 prover (Strucke, 
bilaga XI). Sju prover utgörs av 
makrofossil, säd utav korn (hor- 
deum) samt mjölon (1 prov).

Fynd samt luminiscens- och 
14C-provema visar att området an
vänts under en period av närmare 
2000 år. Det rör sig knappast om 
ett kontinuerligt förlopp, tvärtom. 
Merparten av dateringarna kan

Hg 4:42 (nedanA>e\ow). Tabell över 
utförda luminescens-dateringar 
(enbart RAA 235). Table of lumine- 
scence-datings (only RAA 235).

öppet mot öster eller i alla fall i avsaknad av någon egentlig 
östlig kortvägg.

Något egentligt kulturlager (sot/kol, skärvsten) fanns 
ej, endast fläckvis tunna sot/kollinser. De enda fynden 
utgjordes av ett par brända ben.

Ett l4C-prov från härden (194) gav 2330 BP, +/-40, 
GrN-20398 (Odensala 12).

Mycket talar för att huset skall ses i ett funktionellt 
sammanhang med gravarna.

Dateringar
Dessa omfattar 13 luminescensprover med 12 mätningar 
varvid sju anläggningar samtliga inom RAA 235 date
rats samt 39 14C-dateringar. Utav dessa är merparten, 
33 st från RAA 235 och återstående sex är från RAA 
288 (se tabell ovan). 11 bestämningar har gjorts utifrån 
konventionella metoder av Centrum voor Isotopen 
Onderzoek vid Rijksuniversitteit i Groningen, Holland

Lab nr Risö Structure
Nr of 
measure
ments

TL/OSL-
age

TL/OSL-
date

R-934406-07 A131 3 2549
+/-30

560 +/- 
150 BC

R-934409-10 A91 2 2647
+/-200

650 +/- 
200 BC

R-934411-13 Al 76 2 2300
+/-70

310 +/- 
150 BC

R-934415 Wall, A2:IV 1 2206 210 +/- 
150 BC

R-934417-18 Al 58 3 3491
+/-90

1500+/- 
200 BC

R-934419-20 A57 2 2573
+/-40

580 +/- 
150 BC

R-934421 A74 1 2680
+/-200

690 +/- 
150 BC
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Fig 4:43. Tabell över l4C-prover från hägnaden RAA 235. Table of l4C-samples from 
the enclosure RAA 235.

Sample
code

Structure
RÄA 235 Lab nr BP Cal 1 sigma Material

Oden 1 A 65 (D) Ua-6007 2735 +/-65 BC 973-827 charcoal

Oden 7 A 166 (enclos.) GrN-20393 2490 +A25 BC 768-448 betula

Oden 8 A 114 CB) GrN-20394 2145 +/-15 BC 346-130 prunus sp

Oden 9 A 16 (enclos) GrN-20395 2435 +Z-25 BC 757-411 betula

Oden 10 A 44 (enclos) GrN-20396 3660 +/- 40 BC 2137-1968 pinus

Oden 11 A 158 GrN-20397 2440 +/-35 BC 760-410 junipenis

Oden 13 A 68 (D) GrN-20399 2495+/-15 BC 768-451 betula

Oden 14 A 162 (enclos) GrN-20400 2550 +/-20 BC 793-662

Oden 15 A 7 (enclos) GrN-20401 2150 +/-40 BC 351-122

Oden 16 A 163 (enclos) GrN-20402 2450 +/-35 BC 762-412

Oden 17 A 77 (E) GrN-20403 2835 +/-20 BC 1070-938

Oden 18 A 185, (I, end) Ua-6378 2150 +/-70 BC 357-95 charcoal

Oden 19 A 185 (II,end) Ua-6379 2755 +/-65 BC 1004-830

Oden 20 A 161 (enclos) Ua-6380 2120+A65 BC 349-73 betula

Oden 22 A 151 (endos) Ua-6381 2410+A70 BC 760-400 rezin

Oden 23 A 32 (endos) Ua-6382 2485 +A65 BC 789-414 rezin

Oden 24 A 179 (enclos) Ua-6383 2435 +A50 BC 761-408 charcoal

Oden 25 A 33 (enclos) Ua-6384 3315+A55 BC 1690-1524 rezin

Oden 26 A 12 (enclos) Ua-6385 1955 +A75 BC 90-AD 128 rezin

Oden 27 A 191 (D) Ua-6386 1787+A65 AD 131-338 charcoal

Oden 28 A 331 (endos) Ua-6385 3770 +A60 BC2328-2043

Oden 30 A 194a P) Ua-6541 2085 +A75 BC 343-1 macro, hoideum

Oden 31 A 246 (endos) Ua-6542 1965 +A80 BC 91-AD 127 macro, hordeum

Oden 32 A 92 (A) Ua-6543 2100 +A80 BC 346-4 macro, hordeum

Oden 33 A 8 (enclos) Ua-6544 2020 +A70 BC 162-AD 53 macro, hordeum

Oden 34 A 191 (D) Ua-6540 1145 +A70 AD 777-983 macro, bearberry

Oden 35 A 214 (D) Ua-4290 2155 +A45 BC 353-123 macro, hordeum

Oden 36 A 109 (A) Ua-4291 615 +A75 AD 1281-1410 macro, hordeum?

Oden 37 A 154 (enclos) Ua-6589 3030 +A75 BC 1410-1115 charcoal

Oden 38 A 246 (enclos) Ua-6630 2190 +A75 BC 386-126

Oden 39 A 8 (enclos) Ua-6631 2125 +A80 BC 353-71

Oden 40 A 8 (enclos) Ua-6632 2270 +A85 BC404-209

Oden 41 A 92 (A) Ua-6633 2180 +/- 105 BC 390-90

knytas till hägnaden och från mellersta bronsåldern till 
äldsta järnålder.

De äldsta fynden, stridsyxekeramiken påträffades i an
slutning till hällkistan men i ett kulturlager med keramik 
från äldsta järnålder. Den saknar kontext och det enda 
som kan sägas är att det varit någon form av aktivitet här 
ca 2 000 B C. Hällkistan är något yngre, från senneolitisk 
tid med två samstämmiga HC-prover och daterade fynd.

Höjden mittför hällkistan tycks ha 
nyttjats på ett eller annat sätt att 
döma av två 14C-prover (Odensala 
10 & 28), bägge från härdgropar.

Därefter är ett påtagligt brott, 
åtminstone att döma av dateringar
na. När platsen ånyo tas i anspråk 
har tyngdpunkten förskjutits geo
grafiskt mot öster och fokuserats 
på höjden mittför hällkistan.

Under mellersta bronsålder (per 
III) anläggs en stensättning med fyra 
begravningar. Huruvida denna va
rit inhägnad från början går ej att 
säga med säkerhet.

Efter ett nytt brott på ca 400- 
500 år anläggs hägnaden runt sten- 
sättningen och med den vidhäng
ande ytterområden med bl a härd
ar och en ugn. De äldsta dateringa
rna från gravhägnaden (vallarna) 
koncentreras till den inre vallen 
men även enstaka dateringar finns 
från den yttre från denna tid - yngre 
bronsålder (period V—IV).

Jämfört med en grupp av något 
yngre dateringar som ligger i över
gången mellan brons-jämålder och 
fram till århundradena f.kr som ute
slutande återfinns i anslutning till 
den yttre vallen, finns inga date
ringar från denna period i anslut
ning till den inre.

Ett flertal dateringar finns även 
från denna period i flertalet av de 
olika ytterområdena. Den yttre 
vallen har uppenbarligen funnits 
samtidigt med den inre, möjligen 
med ett något annorlunda utföran
de. Stratigrafiska iakttagelser samt 
dateringar på flera nivåer i härdgro
par vid den sydöstra ingången vi
sar på en sådan möjlighet.

Enstaka yngre dateringar till vi
kingatid-medeltid är knappast rep
resentativa för kontexten.

Samtidigt? men med betoning 
på hägnadens yngsta skede finns bo- 

platsliknande lämningar mitt för denna och runt häll
kistan. Till förromersk järnålder kan även två stensätt- 
ningar, bl a en med mittblock dateras på detta område. 
Boplatslämningama var starkt skadade inom torpområdet 
vilket försvårar en tolkning. Mer intakta lämningar fanns 
dock i torpområdets södra delar (RAA 411).

Gravhägnaden med de tillhörande ytterområden kan 
alltså dateras till yngre bronsålder och äldsta järnålder.
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4.2.2. Rävsta, Angarns socken

Topografi och fornlämningsmiljö 
Den knappt 0,1 ha stora vallanläggningen RAÄ 115 lig
ger i Ångarns socken ca 1,5 km sydsydväst om Ångarns 
kyrka och 1 km sydsydväst om Rävsta gård på en min
dre men klart markerad bergsklack (fig 4:44). Anlägg
ningen ligger på gränsen mellan odlad mark (lera) och 
utmark där bergsklacken utgör den norra och östra de
len av ett större skogsklätt utmarksområde.

Den ligger i anslutning till en smal nord-sydlig sprick
dal, som vid 15-metersnivån förenar Angarnsjön med 
vattensystemen söderut fram tom Vedasjön och Svart
sjön. Mellan hägnaden och Rävsta gård och vidare upp 
mot Angams kyrka är ett mindre lerslättområde mot
svarande nivåerna mellan 15 och 20 m.

Inom en radie på 1,5 km nordväst, väst och söder 
om anläggningen saknas fornlämningar. Bortsett från 
enstaka stensättningar norr om anläggningen återfinns 
betydande lämningar från huvudsakligen bronsålder i 
form av rösegravfält, stensättningar och enstaka skärv- 
stenshögar en knapp km österut vid Rock- 
sta gård. Mot norr och nordöster vid Räv
sta och Ångarns kyrka domineras bilden av 
yngre j ämåldersgravfält.

Anläggningen
Anläggningen påträffades 1979 i samband 
med revideringsinventeringen för den eko
nomiska kartan och klassades som ”forn- 
borg”.

Förvisso uppvisar topografin med bran
ter samt mindre stup mot norr drag som 
vanligen uppträder tillsammans med forn- 
borgar, men den kan omöjligen kategori
seras som detta med tanke på sina synnerli
gen oansenliga vallar. Dessutom kan den 
begränsade ytan anföras som ytterligare ett 
argument (fig 4:45).

Den består av tre delar. Längst in vid 
bergsklackens nordöstra del och mot den 
högsta punkten, är en svagt halvcirkel- 
formig terrass, 12 m lång, 3 m bred och 
0,4 m hög. Konstruktionen bildar tillsam
mans med det innanförliggande lilla bergs
krönet en plattformsliknande konstruk
tion. Utanför denna är två stensträngslika 
vallar. Den yttersta är 80 m lång, den inre 
42 m. De är mellan 0,5-2 5 m breda och 
knappt 0,5 m höga be: .ide huvudsak
ligen av en enskiktad packning. Ställvis be
står vallarna enbart av block och stenar 
på rad.

I den yttre vallen är tre avbrott eller 
ingångar, i den inre en (se fig 4:45).

Fig 4:44 Vallanläggningen vid Rävsta. Foto från V av Jan 
Norrman, RAA.The enclosure at Rävsta. Photo from W by 
Jan Norrman, RAA.

Fig 4:45. Plan över vallanläggningen vid 
Rävsta. Undersökningsschakten marke
rade. Skala 1:500. Plan of the enclosure 
at Rävsta. The excavation trenches are 
marked. Scale 1:500.
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Fig 4:46. Sekńon genom terrassen (en 
plattform?) i vallanläggningens 
centrum. Skala 1:50. Section 
through the terrace (a platform?) in 
the centre of the enclosure. Scale 
1:50.
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Undersökningen
Undersökningen av anläggningen finns utförligt redo
visad i ett tidigare sammanhang (G Andersson & J Du- 
nér 1987:82ff), varför beskrivningen av denna görs nå
got kortfattad. Tre schakt undersöktes, ett i den yttre 
och inre vallen och ett i ”plattformen”. Medan den 
inre vallen förefaller att vara av synnerligen enkelt ut
förande, med större stenar och block på rad, föreföll 
den yttre att vara något mer sammansatt. I anslutning 
till stenen fanns även en sand/mofyllning runt dessa. 
Påfallande var även hur markfasta block infogats i 
vallarna.

I övrigt kunde inga egentliga konstruktionsdetaljer 
såsom murliv eller liknande konstateras.

Den innersta delen, den terrasserade plattformen hade 
en kant av större stenar i ett skikt. Bakom detta var fyll
ning av skarpkantad sten och sand. Enstaka stenar var 
skörbrända. Terrassens ovansida var plan.

I fyllningens nedre parti, mot berggrunden var ett 
sot och kollager, varvid det kunde konstateras att de större 
bitarna låg med fiberriktningen i terrassens längdrikt
ning (Tig 4:46).

Inga spår efter kulturlager observerades, ej heller fynd.
I kanterna av den yttre och inre vallen påträffades 

ett antal kolsamlingar varav flertalet bedömdes vara re- 
centa. En härdliknande kol/sotansamling påträffades dock 
i botten av den yttre vallen.

Datering
Tre 14C-dateringar och två luminescens-dateringar före
ligger från anläggningen. Ett l4C-prov, som härrör från 
den mellersta vallen har ett osäkert kontext, något som 
kan avläsas i provresultatet. Det gav 810 BP +Z-95, ST 
10314 (Ångarn 4). De två andra proverna kan kopplas 
till en säker och sluten kontext.

Ett är från den härdliknande anläggningen i botten 
av den yttre vallen. Det gav 2130 BP +/-85, ST 10313 
(Ångarn 3). Det andra är från botten av plattformster- 
rassen. Det gav 1935 BP +/-80, ST 10315 (Ångarn 5).

Två luminescens-prover togs i terrassen. De gav ett 
framräknat medelvärde på 2035 år +/-80 vilket ger en 
datering till 50 f Kr +/-I20 år (Risø 854406, 854408.)

Sammanfattning
Anläggningen vid Rävsta klassificeras utifrån konstruk
tioner, storlek samt topografi som en vallanläggning typ 
B. Förvisso utnyttjas topografi, lokala förutsättningar, 
block osv i anläggningens konstruktioner. Vallarnas be
skaffenhet, den enkla, eller delvis flerskiktade storsten- 
raden, bitvis med inslag av sand och småsten, som dess
utom knappast kunna fungerat som fundament för den 
mest enkla träöverbyggnad, pekar entydigt mot en tolk
ning enbart i markerande, avgränsande syfte.

Men samtidigt som de enkla vallarna avgränsar en 
yta kan hägnadens planlösning med den centrala delen 
och den terrasserade plattformen framhållas. Terrassens 
funktion är dock svårtolkad. Den har en i jämförelse med
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Fig 4:47. Den södra delen av Angamsjö- 
ängen. I centrum höjden med vallanlägg
ningen vid Olhamra. Foto från Ö av Jan 
Norrman, RA A. The south part of the field 
at the Angarn Lake. The hill with the 
enclosure at Olhamra is seen in the centre. 
Photo from E by Jan Norrman.

övriga lämningar, en gedigen konstruktion, där ett syfte 
varit att nivillera av nivåskillnaderna för att därigenom 
erhålla en större plan yta, en plattform. Denna ligger 
för övrigt alldeles intill bergets högsta punkt.

Timmer har ingått i konstruktionen och den har brun
nit.

Genom den samverkan som erhållits mellan den 
terrasserade plattformen och bergskrönet, har den högsta 
och centrala punkten framhävts, vilken även gjorts till
gänglig för utomstående betraktare. En stor siktkontakt 
har även varit möjlig från hägnaden och ut över omgivan
de terräng.

Några övriga inre konstruktioner har inte observe
rats. Däremot finns en rundad förhöjning i hägnadens 
södra del i anslutning till den yttre vallen som kan vara 
en stensättning.

Vallanläggningen kan dateras till slutet av förromersk 
järnålder, tidig romersk järnålder.

4.3 Vallanläggningar typ A

4.3.1 RAA231 ”Klosterbacken”, Olhamra, Vallen
tuna socken
Denna vallanläggning har undersökts i två etapper, 1981 
och 1986. Resultaten av den första etappen finns presen
terade i ett tidigare sammanhang (Olausson 1982). Ut
gångspunkten för undersökningarna var att testa hypo
tesen om den befästa gården (Ambrosiani 1964, s Olaus
son 1982) här i egenskap av en vallanläggningen med 
intilliggande gravfält och husgrunder (RAA 230). Det 
Primära vid sidan av detaljstudier av vallanläggningen 
var att datera denna och övriga lämningar.

Det kunde klart påvisas att vallanläggning och grav

fält och husgrunder representerade minst två olika tids
horisonter, varför hypotesen kunde förkastas. Från vall
anläggningen förelåg dessutom tre kronologiska perio
der: bronsålder, förromersk järnålder och folkvandrings- 
tid. Gravfält och en husgrund daterades till yngre vikinga
tid. Undersökningen 1986 avsåg därför att bringa klar
het i problematiken kring anläggandet av vallanlägg
ningen, om det förelåg fler nyttjandefaser samt tidpunk
ten för dess övergivande.

Topografi och fornlämningsmiljö
Vallanläggningen ligger i Angarnsj öområdets sydvästra 
del, på spetsen av en landtunga ”hammare” (sydväst-nord
öst) vilken skjuter ut i sjöängen och den forna sjön (fig 
4:47). Hammaren omges av sankmarker på alla sidor 
utom i söder och sydöst. På dessa sidor är idag skogs
områden och åker. Vid tidpunkten då Angarnsjön var 
förenad med Saltsjön genom Långhundraleden dvs un
der bronsålder (ca 15 m ö h) omgavs landtungan med 
vall anläggningen av vatten på tre sidor. Samma förhållande 
torde ha gällt under förromersk järnålder (mellan 15 och 
lOmöh, se kap 6.2) då avsnörningen från Saltsjön tycks 
ha skett. Landtungan är skarpt profilerad och består 
huvudsakligen av skogsklädda ej bebyggda utmarker. 
Längs den sydöstra halvan av landtungan är åker- och 
hagmark i anslutning till Olhamra gård.

Av övriga fornlämningar kan nämnas ett medelstort 
gravfält av yngre järnålderstyp (RAA 229) mellan vall
anläggningen och Olhamra gård samt enstaka ensam
liggande röseliknande stensättningar. T vå av dessa (RAA 
252) ligger strax norr om vallanläggningen.

Anläggningen
Den är ca 0,1 ha stor och tillhör de minsta i denna kate
gori i Uppland (fig 4:48). En mindre platå på höj drygg

ens krön omges av två mindre bergs
klackar - en i sydväst och en i nordöst. 
Mellan dessa är en vall, den norra knappt 
35 m 1, 2-3 , bred och 0,5 m hög, och 
den södra knappt 50 m lång, 3-5 m bred 
och 0,6 m hög. Utanför vallens östra del 
respektive sydvästra del är två kortare 
yttre vallar. Dessa utgörs huvudsakligen 
av blockrader (s k pärlbandsmurar). Ingen 
finns dock i anslutning till den södra in
gången. I norr finns ytterligare en ingång.
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Fig 4:48 Plan över Olhamra-anläggningen med under- 
sökningsschakten markerade. Skala 1:1 000. Kartering 
Michael Olausson. Plan of the Olhamra feature with the 
excavation trenches marked. Scale 1:1 000. Mapping by 
Michael Olausson.

Både i söder och norr finns ställvis bevarat murliv och 
vallen är närmast av typen låg terrassmur. Borgens inre 
är förhållandevis plant med en tydlig terrassering i den 
norra delen.

I en svacka i den norra av de två bergsklackarna på 
hägnadsområdet finns en mindre stensättningsliknande 
packning av skärvsten.

Undersökningen
I samband med den första etappen 1981 undersöktes 
dels ett schakt genom huvudmuren (mur A), strax sö
der om den östra ingången, dels ett schakt på den inre 
terrassering, vilken antogs rymma eventuella boplats
lämningar. Fosfatprovtagning genomfördes i detta avsnitt 
varav flera visade på förhöjda värden.

I den 5 m breda muren framkom två sot/kollager 
i murens längdriktning, varav det främre löper intill 
och bakom murens ytterliv, medan det andra löper i 
murens mitt. Framför detta var en koncentrerad an
samling av större stenar framför en mer blandad fyll- 
nadspackning med bl a skärvsten. Ett l4C-prov från 
det inre skiktet gav en datering till 300-talet BC 
(Vallentuna 6, ST 8041: 2285 BP +/-125). Ansamlingen 
av större sten tolkades som ett äldre murliv. Ett prov 
från det yttre skiktet gav en datering till 400-talet AD

(Vallentuna 7, ST 8292, 1475 BP +/-80).
Inga boplatslämningar framkom inom terrassen. Ett 

kolprov från en kolansamling daterades till bronsålder, 
1040 BC (Vallentuna 9, ST 8293, 2990 BP +/-85).

Vid den andra etappen undersöktes ett långschakt i 
huvudmuren, ca 10 m norr om den östra ingången. Här 
löper muren på en mindre bergshylla öster och intill en 
mindre uppskjutande bergsklack. Inom detta avsnitt har 
huvudmuren utpräglad terrasskaraktär. Ett par meter 
öster och utanför huvudmuren löper förmuren (mur B), 
vilken inom detta avsnitt endast består av en s k pärlbands- 
mur. Ursprungligen avsågs även att undersöka denna mur. 
Detta genomfördes ej då dess enkla konstruktion med 
all sannolikhet inte skulle ge bränt material i en säker 
kontext för en datering.

Huvudmuren var 3 m bred med ett kallmurat mur
liv i 1 till 2 skift. Bakom detta var en packning av min
dre stenar huvudsakligen skarpkantade varav flera var 
skörbrända i en sandfyllning. Därefter vidtog 2,5 m 
bakom murlivet en ansamling av större stenar i något 
som skulle kunna tolkas som ett ”inre” liv och bakom 
denna en avjämnande blandad stenpackning som anslöt 
till den uppstickande berg/morängrunden.

Två skikt kunde registreras i vallfyllningen. Överst 
var ett 0,3-0,6 m tjockt mörkfärgat och svagt kolbe- 
mängt fyllnadslager av mylla och sand. Sotet låg i tunna 
linser eller decimeterstora koncentrationer. Kol
förekomsten i dessa var mycket ringa. Under det övre 
skiktet var ljusare, svagt mörkfärgat sandlager. Härunder 
var botten i form av ljusgul moränsand. I denna på
träffades direkt under vallen decimetertjocka stycken 
av bränt trä, både i vallens längdriktning och snett mot 
denna. Träet utgjordes av större stycken av tall, där vissa 
bitar ej var helt genombrända och en del visade tecken 
till röta.

Inga som helst spår av kulturlager eller boplats
lämningar påträffades i schaktet bakom muren på morän
platån.

Dateringar
Den insamlade kolmängden var för ringa för att möjlig
göra ett konventionellt l4C prov (vid denna tidpunkt 
förelåg inga möjligheter till AMS-datering). Däremot 
togs ett l4C-prov på det brända virket under vallen. Re
sultatet blev en datering till yngre bronsålder (2775 BP 
+/-70, ST 11508, Vallentuna 8).

Ett sammanräknat medelvärde av de fyra TL-provema 
gav 280 +/-150 f Kr (Risø 864411-864414).

Sammanfattning
Resultaten av undersökningarna har visat att vall
anläggningen med all sannolikhet saknar spår av inre 
bebyggelse. De förhöjda fosfatvärdena representerar inte 
någon bosättning och de höga värdena är svårtolkade. 
Detta utesluter inte att det finns andra lämningar śom
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härdar. Vid undersökningarna av en mindre terrassering 
framkom endast en plan stenig yta, som möjligen kan 
ha varit röjd på större sten och avjämnad. Några spår av 
kulturlager kunde inte observeras endast enstaka min
dre kolansamlingar ett stycke ned under den övre sten- 
packn ingen.

Dateringarna från undersökningarna spänner över en 
lång tidsperiod, från mellersta bronsålder till folk
van dringstid.

l4C-provet från den inre terrassen härrör från kol
ansamlingar, huvudsakligen under stenpackningen och 
i moränsand och kan inte knytas till någon konstruktion 
eller några avsatta lager. Dateringen till mellersta brons
ålder kan jämföras med resultatet från provet som togs 
på virke av tall (Pinus) som påträffades under vallen 
(schakt II). Resultatet blev något yngre men värdena ligger 
förhållandevis väl samlade till bronsålderns III—IV pe
rioder. En möjlighet är att proven representerar en äldre 
brandhorisont som föregått byggandet av vallanlägg
ningen.

Säker kontext har däremot provet (ST 8041) från 
huvudmurens första schakt. Det härrör med all säker
het från bränt timmer från en timmerkonstruktion i 
murens längdriktning (ingen vedartsanalys föreligger). 
Är denna tolkning riktig, innebär det att kolet kan här
röra från en resvirkeskonstruktion - palissad. Härige
nom blir den ursprungliga muren knappt 3 m bred. Detta 
är samma mått som kunde registreras för huvudmuren 
i schakt II.

Hur skall då den folkvandringstida dateringen tol
kas. Provet härrör från muren bakom murlivet. Här sak
nades dock den sand/småstensfyllning vilken fanns i an
slutning till det äldre provet. Provkontexten är alltså 
något osäker. Stratigrafiskt finns dock faktorer som 
indikerar att muren verkligen genomgått en påbygg- 
nadsfas i ett senare skedde då den breddats och möjli
gen även förhöjts något. Det förefaller ändå märkligt i 
sammanhanget att motsvarande utbyggnad inte kunde 
registreras i schakt II.

Ett frågetecken kvarstår även för förmuren och tid
punkten för dess anläggande. Märkligt är att den endast 
finns inom två kortare avsnitt utanför huvudmuren men 
inte i anslutning till och framför någon av ingångarna 
vilket vore att förvänta. Möjligen kan det röra sig om 
ett icke färdigställt byggnadsföretag.

Slutsatsen kvarstår från den första undersöknings- 
etappen att borgen anläggs under mitten eller slutet av 
förromersk järnålder (Olausson 1982). Dessa resultat 
styrks även av de fyra luminescensdateringarna. Någon 
tidigare aktivitet kan inte med säkerhet fastslås trots re
sultatet av två 14C-prov. Möjligen byggs borgen ut i ett 
senare skede under folkvandringstid, dock med en viss 
reservation för detta. Osäkerheten kvarstår rörande 
förmurens ålder.

Vallanläggningens funktion är svårtolkad framför allt 
genom avsaknad av inre strukturer.

4.3.2 RAA 119, Helgö, Ekerö socken

Topografi och fornlämningsmiljö 
Den 1,7 ha stora anläggningen (RAA 119) är belägen 
på ett större bergsparti på Helgös sydöstra del med Mä
laren på den södra sidan. Här är berget som brantast - i 
övrigt mindre markerade branter. Anläggningens inre är 
kraftigt kuperat med ett mindre antal och ytmässigt små 
partier med moränavlagringar, varav dessa i flera fall är 
även sanka. Inom anläggningen finns två ensamliggande 
stensättningar av rösekaraktär strax nedanför bergskrönet. 
I direktanslutning till bergshöjden ligger desk husgrupp
erna nr 2 och 3 samt det totalundersökta vikingatida grav
fältet RAA 116 (Sander 1995).

Anläggningen
Murpartier finns endast inom en begränsad del av ber
get (fig 4:49). De följer höjdens kontur och är delvis 
lagda i svackor mellan mindre utskjutande bergklackar. 
Murar finns i två avsnitt bägge 35 m långa i nordöst och 
öster i en mindre brant sluttning, alldeles ovanför det 
vikingatida gravfältet RAA 116.

De mellan 1 och 6 m breda (3 m) och 0,5-1,5 m höga 
(0,5 m) murarna, är av ett förvånansvärt enkelt utförande. 
De består av en flerskiktad gles storstenspackning med 
inslag av block. I den nordöstra delen finns ett bevarat 
yttre murliv upp till tre varv samt en ingång. Ytterli
gare en ingång finns i det östra murpartiet. Utanför och 
i anslutning till denna är en kortare s k förmur närmast 
av stensträngskaraktär.

Undersökningen
Alltsedan Helgöprojektet startade har man a priori ut
gått ifrån att den s k fornborgen vid Bona vid sidan av 
husgruppsområden och gravfält utgjort en del av Helgö- 
komplexet (Holmquist 1961, Ambrosiani 1964, Kyhlberg 
1982). Ambrosiani kom att betrakta anläggningen med 
sin närhet till husgrunder och gravar närmast som en 
prototyp för den "befästa gården” (Ambrosiani 1964, s 
178). Några egentliga analyser av anläggningen kom aldrig 
att gpnomförts i samband med Helgöproj ektet.

En mindre undersökningen som genomfördes i form 
av ett par mindre schakt inne i anläggningen år 1973 
(Reisborg opubl rapp) var ej integrerad i projektet, utan 
gjordes i praktiken helt vid sidan av och utan några re
surser. Detta är nu kanske ingenting att förvånas över. 
Inte för att det rörde sig om en s k fomborg, utan sna
rare med tanke på den ”guldfeber” som grasserade på 
ön under projekttiden.

En fosfatkartering genomfördes också av borgen med 
enstaka förhöjda värden. Men med tanke på vallan
läggningens utseende och synnerligen begränsade naturge
ografiska förutsättningar för en inre bosättning tycks 
karteringen ha utförts av mer slentrianmässiga skäl. För
utsättningarna och de svårtolkade höga värdena som upp-
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Fig 4:49. Schaktplan över 
vallanläggningen RAA 119 på 
östra Helgo, belägen i anslut
ning till merparten av de 
undersökta husgruppsområdena. 
Undersökningsschakt och 
ingångar markerade. Schakten 
E, F undersökta 1973, G, H, I 
och J stensättningar eller 
stensättningsliknande lämningar. 
Skala 1:2 000. Efter Reisborg 
1973, kompletterad 1985 av 
Michael Olausson. Plan of the 
enclosure RAA 119 in east 
Helgö, situated adjacent to 
most of the excavated house 
group areas. The excavation 
trenches and entrances are 
marked. Trenches E, F exca
vated in 1973, G, H, I and J 
stone-settings or similar to 
stone-settings. Scale 1:2 000. 
From Reisborg 1973, supple
mented in 1985 by Michael 
Olausson.

trädde inom vissa partier gav därför ingenting att dis
kutera utifrån.

Undersökning avsåg att vid sidan av studier av kon
struktionsdetaljer även att datera vallen. Detta för att 
om möjligt kunna göra en kronologisk sammankopp
ling mellan vallanläggningen och med en eller flera 
husgrundsgrupper. Anläggningen antogs kunna vara 
folkvandringstida.

Två schakt undersöktes med ett i vardera i de båda 
större muravsnitten (fig 4:49 och 50), visade att muren 
saknade någon som helst form av lämningar som kunde 
tolkas som konstruktionsdetaljer. Bakom det kallmurade 
murlivet var en synnerligen enkel konstruktion. Muren 
bestod endast av en packning av större och mindre ste
nar. Här fanns ingen form av fyllning som sand och små
sten. Någon skörbränd sten kunde inte observeras. Det 
kan därför inte säges med säkerhet om muren brunnit 
eller ej.

I det östra schaktet kunde ett tunt, äldre vegetation
skikt observeras under det nedersta stenlagret. I det 
nordöstra schaktet undersöktes även en 2x2 m stor yta 
direkt bakom vallen. Ingen kulturlager kunde observe
ras. Obrända tandfragment av häst eller nöt påträffades. 
I schaktets botten framkom en tydlig podsolprofil med 
ett markant rostjordslager.

I de schakt som undersöktes 1973 tolkades rödaktiga 
lager som en form av brända kulturlager (Reisborg 1973 
opubl rapport). I ett av schakten var den järnrika rostjor

den mycket påtaglig, delvis i anslutning till ett mörkt 
lager tolkat som kollager. Troligare är att man även här 
påträffade en tydlig podsolprofil.

Datering
Murarna saknade material som kunde vara tjänligt som 
dateringsunderlag. Här fanns varken sot/kollager eller 
skörbränd sten. Det ansågs trots detta det som väsent
ligt att erhålla en datering av anläggningen varför kol-

Fig 4:50. Murliv i det N murpartiet. Foto från NO av 
Michael Olausson. Drystone wallfront in the north part of 
the wall. Photo from NE by Michael Olausson.
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prover plockades ut under större stenar i övergången till 
mineraljorden. I det östra schaktet togs proverna i det 
äldre vegetationsskiktet (ang metoden, se kap 1 och 5). 
I bästa fall kunde dateringen ange tidpunkten för 
röjningen som föregick byggandet av vallanläggningen, 
en TPQ-datering. En vedartsanalys visar att de påträf
fade kolfragmenten härrörde från ek (Quercus) samt tall 
och en (Juniperus). Samtliga analyserade stycken var 
kantiga och delar av större träd av okänd ålder.

Provet från det östra schaktet gav 1995 BP +/-70 (Ua- 
715). Resultatet från det nordöstra schaktet blev betydligt 
yngre, 670 BP +/-70, Ua-716).

Sammanfattning
Resultaten från 14C-dateringama är förvisso faktiska, men 
värdelösa i analys- och tolkningshänseende. Kolproverna 
som förvisso tagits i ett slutet kontext är resultat av olika 
bränder, varav det äldsta resultatet skulle kunna sättas i 
samband med en röjning av berget som föregått byg
gandet. Med tanke på att det andra resultatet var be
tydligt yngre, men samtidigt härrörde från en likartad 
kontext, tycks risken för kontaminering, möjligen or
sakad av markerosion varit betydande. Man kan därför 
konstatera att källmaterialet är av ett sådant skick, att

dan under bronsålderlångt tidigare (jfr kap 5).
En möjlighet är att man har att göra med en bety

dande funktionell skillnad. Inne i anläggningen finns två 
röseliknande stensättningar. Muravsnitten är dock stra
tegiskt lagda - dvs man har utnyttjat terräng och höjd
skillnader på ett ”fornborgsmässigt” sätt.

Att det skulle röra sig om en vallanläggning i egen
skap av gravhägnad förefaller inte troligt. En vall
anläggning registrerad som gravhägnad (RAA 126) finns 
för övrigt på öns västra del (jfrAndersson & Dunér 1987). 
Denna uppfyller dock inte de i denna avhandling upp
ställda kriterier för en gravhägnad. Det föreligger stora 
morfologiska likheter mellan de båda Helgö-anlägg- 
ningarna.

Om anläggningen vore samtida med någon/några av 
Helgökomplexets faser, från yngre romartid till tidig 
vikingatid, skulle man förvänta sig en helt annan mor
fologisk anläggningstyp. Den skulle alltså se ut mera som 
de folkvandringstida borgarna vid Sjöberg i Sollentuna 
eller Runsa i Eds socken eller Vedaborgen i Ångarns 
socken (se kap 4.5).

4.3.3 RAA 7, Ekhagen, Lunda socken
naturvenskapliga dateringsmetoder, 14C och TL inte är 
applicerbara på Helgöborgen. En möjlighet skulle kunna 
vara en relativ datering med hjälp av lavkronologi (se 
bl a Lindman 1992).

I jämförelse med andra vallanläggningar förefaller 
Helgö-anlägghingen ur morfologiska och konstruk- 
tionsmässiga faktorer vara något ”primitiv’. Typologiskt 
skulle den därmed kunna vara äldre än själva Helgö-kom- 
plexet. Detta är dock ingen adekvat tolkning om man 
beaktar resultat från borgen Predikstolen liksom anlägg

ningarna iAngamsjöområdet. Här framgår det med 
all tydlighet att kunskapen att bygga 

stora sten/timmerkonstruk
tioner funnits re-

Topografi och fornlämningsmiljö
Vallanläggningen vid den s k Ekhagen är belägen cen
tralt i Lunda socken, ca 1 km norr om kyrkan och 300 
m väster om Norrby gård. Ägogränsen mellan Norrby 
gård och Mörby i söder går tvärs genom fornläm- 
ningsområdet. Landskapet är förhållandevis flackt med 
inslag av lägre morän/bergshöj der och ställvis betydande 
lerslättområden. Lämningarna ligger på en låg ca 500x300 
m stor förhöjning. I väster är rester av ett äldre våt
marksområde som i förlängningen förenas med Sigrids- 
holmssjön. Lämningens topografiska lokalisering skil
jer sig inte på något sätt från lokaliseringen av förhisto
risk eller historisk bebyggelse i området. Enligt Ulf 
Sporrong representerar den ett typiskt östmellansvenskt 
bebyggelseläge (Sporrong 1971).

I närområdet finns ett betydande inslag av 
äldre järnålderslämningar i form av 
stensträngssystem och gravfält samt 
gravfält från yngre järnålder. Vallan
läggningen omges av ett flertal sten
strängar (fig 4:51).

Fig 4:51. Vallanläggningen RAA 7, Ekhagen i Lunda socken, 
med delar av stensträngssystem. Schakt samt förmodad 
ingång markerade. Skala 1:2 000. Karta av Michael 
Olausson &Ć Karl Tham. The enclosure feature RAA 7, 
Ekhagen in Lunda parish, with parts of a system of stone 
reeves.. Trenches and persumed entrance are marked. 
Scale 1:2 000. Map by Michael Olausson and Karl Tham.



90 Det Inneslutna Rummet

Fig 4:52. Sektion m äh. 
genom den yttre 
vallen (schakt II). 
Skala 1:50.
Section through 
the outer bank 
(trench II). Scale 
1:50.

.21,00

Anläggningen
Lokalen var i förstagångsinventeringen registrerad som 
”Fornborg”, idag som ”stensträngssystem”. Den utgörs 
av två rundade vallar vilka omsluter en mindre låg mo
rän/bergshöjd. De är sammanlagt 315 m långa, 3-5 m 
breda och i snitt 0,5 m höga. Bägge har ställvis beva
rade rester av murliv i form av större stenar i ett skift 
ställda på rad. De har bitvis karaktär av terrassmur. In
gångarna är placerade i sydväst. Vall anläggningens inre 
består av plana bergsområden samt platålika moränav- 
lagringar. Mellan vallarna i söder är ett röse.

I öster är den yttre vallen som kraftigast men upp
hör i nordöst där terrängen börjar att slutta mot norr. 
Här ansluter vallen till en stensträng som fortsätter öst
erut mot den mindre meterhöga förkastningsbrant som 
utgör den inre platåns norra och östra begränsning. Inom 
detta parti saknas mur i den inre vallen. I nordväst finns 
även en stensträng som ansluter till den yttre vallen.

På höjdens sidor mellan vallanläggningen och sten
strängarna finns ett antal större och mindre plana ytor 
samt enstaka vattenhål. I ett av dessa påträffades 1977 
en stor trågformig maisten. De plana ytorna utgör i flera 
fall goda bebyggelselägen. Här finns dock inga spår ef
ter husterrasser. En sådan finns på en mindre höjd all
deles nordost om vallanläggningen (RAA 5). Husterrassen 
är uppbyggd som en platå och är 20x8 m stor med svagt 
konvexa sidor.

Undersökningen
En utgångspunkt för undersökningen var att vallan
läggningen i flera avseenden representerade någonting 
helt annat än vallanläggningar eller fornborgar belägna 
på betydande höjder. Utifrån dess lokalisering till en min
dre oansenlig höjd och anknytningen till ett sten
strängssystem, antogs att anläggningen skulle kunna 
representera en form av inhägnad eller möjligen befäst 
boplats. En hypotes som låg i linje med Sporrongs upp
fattning om lokalens allmänna karaktäristik. 1

1 Platsen har av bl a Alf Nordström och Karin Calissendorff utpekats som 
en möjlig för det s k Folklandstingstad, Nordström 1977,s43, Calissendorff 
1966, s244ff).

Hypotesen kring undersökningen var att denna an
läggning avvek från ”ordinära” och öppna boplatser un
der stensträngstid och att den skulle kunna vara ett ut
tryck för en lokal bebyggelsehierarki med delvis spe
cialiserade funktioner. Undersökningen avsåg att söka ge 
svar på frågan om vallanläggningen hyste lämningar av 
en boplats, och om denna var samtida med stensträngs- 
systemet. Vidare avsågs att klarlägga om vallarna byggts 
samtidigt eller ej.

Undersökningen som endast kom att omfatta två 
schakt i vallarna visade att dessa var uppbyggda delvis 
på helt olika sätt. Bakom murlivet i den inre vallen som 
bestod av större stenar i ett skift, delvis dubblerad på 
bredden, var en småstenspackning av huvudsakligen 
skarpkantad sten. Denna var mest distinkt i vallens inre 
och yttre delar - mindre i dess centrum. Fyllningen bestod 
av sand. I ytterkanterna mera av sand och grus. En stor 
del av stenarna var skärviga och skörbrända. I vallens mitt 
påträffades två sot/kolskikt - ett övre centimetertjockt 
och ett decimetertjockt undre. Det övre var 1 m brett 
och det undre som påträffades 0,5 m innanför murlivet 
var ca 2 m brett. Kolet låg med fiberriktningen i vallens 
längdriktning. Vedartsbestämning visar att man använts 
sig av al (Alnus) över 20 år.

Ett obestämbart järnfragment påträffades i vallens 
nedre del.

Till skillnad från den inre vallen, var den yttre hu
vudsakligen uppbyggd av sand och mo/mjäla med in
slag av enstaka större och mindre stenar. Här fanns inga 
tydliga rester av murliv, även om vallen hade en tydlig 
terrassprofil. Möjligen utgör ansamlingen av större sten 
i och på bägge sidor av vall/terrasskrönet rester härav. 
Inne i vallen kunde flera sot/kol och sand/mjäla lager 
observeras (fig 4:52). Fyllningen var ställvis mycket kraf
tigt rödbränd med inslag av kraftigt skörbränd och sint
rad sten och slaggad lera. Analys av det delvis smälta och 
hårt skörbrända materialet utgjorts av granitiska men 
framför allt av en basisk bergart sannolikt en diorit. 
Smältpunkten ligger inom intervallen 1120-1170° C. 
Tolkningen av processen indikerar upphettning till höga 
temperaturer under kort tid och en långsam avsvalning 
(Kresten 1994).

Materialet utanför vallkrönet men även mot vallens 
insida var ringa eller helt utan observerbar eldpåverkan.
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Även i den yttre vallen påträffades större kolstycken i 
det här fallet av ek ca 24 år gammal, med fiberriktningen 
i vallens längdriktning.

Datering
Ett 14C-prov finns från varje vallavsnitt samt tvåTL-prover 
från varje schakt. I den inre vallen togs provet i det undre 
sot/kollagret. Det gav 2170 BP +/-70,220 bc (ST 10879). 
Kalibrerat värde ger tidsintervall från BC 400 till 4 BC.

TL-dateringarna gav en TL-ålder på 2253 och 1931 
år med ett sammanvägt medelvärde till 130 +/-150 f Kr 
(Risø 864401,864403).

l4C-resultatet från den yttre vallen gav 2095 BP +/- 
70, 145 BC (ST 10880), vilket kalibrerat ger en inter
vall mellan 362 BC till 53 AD.

TL-proverna gav en TL ålder av 2003 och 2270 vil
ket ger ett sammanräknat medelvärde till 130 +/-150 f 
Kr (Risø 864405, 864406).

Sammanfattning
Undersökningen kom endast att omfatta vallarna. Kom
pletterande mindre provgropar innanför dessa kunde ej 
visa på spår efter boplats. Troligast är att en dylik sna
rare står att finna inom de större plana ytorna utanför 
vallarna och mellan dessa och stensträngarna i söder och 
sydväst (fig 4:51). En tidigare fosfatprovtagning inom 
lokalen visar på förhöjda värden just inom detta parti 
(Sporrong 1971).

Vallarna är uppbyggda på delvis olika sätt, något som 
skulle kunna visa på en successiv utbyggnad. Medan den 
inre bestod av ett murliv samt en bakomliggande pack
ning av småsten och sandfyllning, har den yttre sanno
likt haft en något mer komplicerad konstruktion. Denna 
har huvudsakligen bestått av finare material som sand/ 
mjäla och ett mindre inslag av sten, möjligen i kombi
nation med liggtimmer. Befintligt murliv av liknande 
utförande som observerats i den inre vallen, finns dock 
på andra ställen inom den yttre muren, varför de torde 
haft detta gemensamt. Ett murliv torde även varit nöd
vändigt för att fungera som stopp för fyllnadsmassorna.

Timmer har ingått i den inre vallen och liksom i den 
yttre på minst två nivåer. Huvuddelen av det eldpåverkade 
materialet påträffades tillsammans med kol och sot strax 
innanför murlivet - något som antyder förekomst av en 
resvirkeskonstruktion, en palissad. Några egentliga spår 
av denna i form av stolphål påträffades inte. Bägge vallama 
har varit utsatta för en kraftig brand.

Hur är då det tidsmässiga sambandet med övriga läm
ningar. Utifrån 14C-proverna kan anläggningen dateras 
till äldsta järnålder (Per II—III) och utifrån resultaten utav 
luminescens-dateringarna har den bränts och övergivits 
under slutet av förromersk järnålder. Vallarna har dock 
funnits kvar och kan förvisso ha haft en annan funktion 
i ett slags ruinstadium. Däremot har de inte reparerats 
eller byggts om. Dateringarna ger inget stöd för hypo

tesen om att vallama byggts ut successivt. Skillnaden mel
lan värdena har ingen faktisk signifikans.

Röset förefaller vara den äldsta lämningen inom lo
kalen. Ingen av vallarna överlagrar detta. Möjligen har 
man avsiktligt "inkorporerat” röset i hägnaden. Men detta 
gör det näppeligen till en gravhägnad. Vallarnas relation 
till stensträngssystemet har inte kunnat utredas närmare. 
Att den yttre vallen avslutas abmpt i nordöst skulle kunna 
tolkas som att den är äldre än stensträngen. Denna lö
per intill men en dryg m nedanför vallen.

I nordväst ansluter en stensträng till den yttre vallen, 
något som inte nödvändigtvis behöver tolkas som att den 
är yngre.

Utifrån de traditionella och hittills oomtvistliga 
dateringarna av stensträngssystemen till perioden BC 0 
AD till ca 500 AD, skulle vallanläggningen vara kanske 
mellan 50-100 år äldre. Förhållandet låter sig dock inte 
närmare bestämmas utan fortsatta fältundersökningar.

I det centrala Uppland finns enstaka möjliga paral
leller till Lunda-lokalen. I Markims sn vid Ekeby (RAA 
116) ligger en vallanläggning, med en vall av samma typ 
som återfinns i Lundalokalen. Även denna är lokalise
rad till en låg och ej iögonfallande moränhöj d. Innanför 
vallen finns diffusa svårbestämda formationer (regist
rerade som stensättningar). I direktanslutning till vallan
läggningen är ett medelstort äldre j ämåldersgravfält (RAA 
115) och stensträngssystem. En sammanställning av sten
strängar i Markims socken (Höglin 1988), gör det fullt 
möjligt att rekonstruera ett lokalt system på höjderna 
runt ett större lerbäcken.

I Frösunda socken finns ytterligare en vallanläggning 
”Sätter-ringen” med anslutande stensträngar (fig 2:20). Dess 
lokalisering är dock något mer perifert och därmed nå
got avvikande jämfört med Lunda och Markim-lokalema.

4.4 Vallanläggning med boplats och gravfält

4.4.1 Inledning

Vallanläggningen RAÄ 265 ”Fjället”, vid Lingsberg i 
Vallentuna socken, tillhör en av de ytmässigt större (1,3 
ha) av Upplands vallanläggningar. Ytmässigt utgörs den 
av den största hägnadsanläggningen överhuvudtaget 
inom ett större regionalt område, i det här fallet 
Vallentuna hundare. Närmsta större anläggningar finns 
i Täby socken i söder (fornborgen RAÄ 100) och vall
anläggningen av typ B västerut i Skånela socken (RAÄ 
143). Den ligger i Angarnsjöområdet och är otvetydigt 
den största av de fyra hägnadsanläggningar som finns 
registrerade där. Den uppvisar även betydande samman
satta och komplicerade drag vad gäller planlösning, inre 
uppdelning osv.

Konstruktionsmässigt är Lingsbergsborgen inte direkt 
avvikande från andra undersökta vallanläggningar. Dä
remot har den en för regionen men även för östra Mälar-
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dalsområdet ovanlig planlösning. Den kan grovt delas 
in i tre avsnitt eller ”borggårdar”. I detta avseende har 
den flera likheter med bl a västmanländska och östgöt
ska anläggningar (jfr Schnell 1934, Norden 1938).

Den är dessutom den av de delundersökta anlägg
ningar, där de ytmässigt största undersökningarna genom
förts. Detta av tre orsaker. Dels dess komplicerade och 
avvikande morfologi/planlösning, dels att denna anlägg
ning uppvisade betydande förutsättningar för någon form 
av inre bosättning. Ett tredje argument är dess omedel
bara närheten till boplatslämningar, stensträngar och grav
fält.

4.4.2 Topografi och fornlämningsmiljö

Anläggningen ligger i Vallentuna socken, i Angarn- 
sjöområdets sydvästra del, norr om sjöängen och knappt 
400 m nordnordväst om Lingsbergs gård (fig 4:53). Den 
återfinns på bergskrönet och moränsydsluttningar vilka 
utgör det sista partiet av en närmast 1 km lång och 300 
m bred höj drygg orienterad i norr-söder. Denna omges 
på alla sidor utom i söder av större och mindre sank
marker och av finare sediment av glaciala men framför 
allt postglaciala leror. Höj dryggen sluttar svagt mot sö
der. Mitt på denna är ett par större platåer med omfat
tande boplatslämningar, agrara lämningar och gravfält 
(RAÄ 262, RAÄ 263, RAÄ 254) (fig 4:54). Därutöver 
återfinns merparten av fornlämningarna i anslutning till

Fig 4:53. Fomlämningsområdet N om Lingsbergs gård. I 
förgrunden höjden med den stora vallanläggningen. Boplats
lämningar samt agrara lämningar ligger i den öppna betes
marken söder om höjden. Foto från N av Jan Norrman RAÄ. 
The area of ancient remains N of Lingsberg. The hill with 
the large enclosure can be seen in the foreground. Settle
ment remains and agrarian remains lies in the open grazing 
land south of the hill. Photo from N by Jan Norrman, RAA.

Lingsbergs gård, men framför allt i ett området knappt 
1 km västerut. Dessa domineras av små och medelstora 
gravfält av yngre bronsålders- och äldsta jämålderstyp 
samt enstaka rösen, stensättningar och skärvstenshögar.

4.4.3 Vallanläggningen

Höjden med vallanläggningen begränsas av stup och 
branter i norr till öster och av sluttningar i söder. Den 
har en närmast triangulär form orienterad öster-väster 
med huvuddelen av anläggningen uppe på bergsplatån 
(fig 4:55). Här återfinns den innersta och mellersta av 
de tre ”borgdelama”. Den innersta delen ligger i den nord
västra delen och utgörs av en 90 m lång halvkretsvall 
(mur A). Den är i snitt tre m bred och 0,5-0,8 m hög - 
bredast och högst vid ingången, 4 respektive 0,8 m. Från 
mur A:s södra hörn där ingången är placerad löper en 
vall mot sydöst, 40 m lång av snarlik karaktär som 
halvkretsvallen. Medan halvkretsvallen har en marke
rad välvning är ”förlängningsvallen” mer av terrasstyp. 
Denna avgränsar en mindre platå nedanför en meterhög 
förkastningsbrant, och ansluter till en uppskjutande 
bergklack i sydöst. På denna finns fyra stensättnings- 
liknande lämningar i form av skärvsten och annan små
sten i bergssvackor (en av dessa var tidigare registrerad 
som osäker stensättning med nr RAÄ 266). Därefter 
följer ett parti med storblockig morän.

Förlängningsvallen, de stensättningsliknande läm
ningarna, den storblockiga moränen, utgör tillsammans 
med mur B (se nedan) den södra begränsningen för den 
mellersta ”borgdelen”. Denna som även är den ytmässigt 
största begränsas längst i öster av en kortare mur belä
gen i en bergssvacka, av markanta branter samt av en 
enkel huvudsakligen enskiktad mur av s k pärlbandstyp 
som löper i nordlig-sydlig riktning.

Den är dock ej anlagd i direktanslutning till branten 
i öster utan något indragen, ca 15 m från denna.

Söder om den av berg dominerande "mellanborgen”, 
sluttar terrängen svagt mot söder och bildar i anlägg
ningens centrala och mellersta del en plan platå. I öster 
sluttar denna moränyta mot öster och söder.

Över platån, från väster sett och mot bergsbranter i 
öster löper en inre enkel vall "mur B”. Den är 80 m lång 
orienterad i öst-västlig riktning. Mur B är borgens 
konstruktionsmässigt minst avancerade del och kan sä
gas utgöra ett mellanting mellan stensträng och pärlbands
mur. Mitt i sträckningen finns en meterbred ingång.

I anslutning till moränplatån och moränsluttningarna

Fig 4:54 (t Might). Schaktplan över fomlämningskomplexet 
med vallanläggningen (RAA 265) samt boplats- och agrara 
lämningar och gravfält (RAA 262, 263). Skala 1:2 000. Plan 
of the group of ancient remains with the enclosure (RAÄ 
265) as well as settlement- and agrarian remains and grave 
fields (RAÄ 262, 263). Scale 1:2 000.
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finns istället mindre bergsklackar. I väster är muren när
mast av stensträngskaraktär. I dess mellersta och södra 
del övergår den till att bli bredare och få en svagt välvd 
profil. Här begränsar den inre plana moränplatån.

I öster löper mur C i nord-sydlig riktning från en 
uppskjutande bergklack och i anslutning till mur B:s öst
ligaste del. I detta parti finns en meterbred ingång mot 
öster. Förutom ett mindre avbrott där det istället för mur 
är en uppskjutande bergsklack löper den längs det inre 
moränområdets östra del men slutar abrupt i' en syd
sluttning.

Ett tiotal meter väster om denna punkt, är en kor
tare mur av samma typ som mur C. Den utgår från den 
i söder uppskjutande mindre bergsklacken och löper efter 
en mindre sväng åt väster vidare mot söder. Vid avslut

ningen här med en m mellanrum är en stensättnings- 
liknande lämning med åtminstone två tydligt markerade 
sidor i en kilform. Anläggningen är registrerad som en 
tresidig stensättning (RAA 264).

Mellan den sistnämnda murdelen och mur C:s syd
östligaste del är en "naturlig” ingång till ”förborgen" och 
hela borgområdet. Just i detta avsnitt finns enstaka mindre 
sand/grustag. Det finns dock inga spår efter några 
bortröjda murpartier i form av stenansamlingar.

Vallanläggningens inre är svagt kuperat med dels en 
stor relativt plan yta med berg i dagen samt ett större 
parti i söder med plana eller svagt sluttande moränpartier. 
Området innanför mur A, högst upp i borgen består 
huvudsakligen av berg i dagen.
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Undersökningen
Totalt undersöktes ca 158 m2 varav 61 m2 omfattande 
olika vallavsnitt - tre i mur A samt ett i förlängnings
vallen, tre i mur B och två i mur C. Dessutom under
söktes tre schakt om 25 m2 inom moränplatån i förborgen 
om totalt 75 m2. Slutligen undersöktes tre av de fyra 
registrerade stensättningsliknande skärvstenspackningama 
i bergsvackor (RAA 266) omfattande ca 22 m2. Dess
utom togs fosfatprover.

Mur A
Före undersökningarna kunde inga konstruktionsdetaljer 
såsom kallmurade murliv eller liknande observeras utom 
vid ingången till den inre ”borgdelen” i mur A. Här fanns 
tydliga lämningar av kallmurning på ingångens insidor 
av större kantiga och flata stenar delvis i flera skift. I 
samtliga tre schakt som undersöktes framkom rester av 
ett kallmurat liv under rasmassor (fig 4:56). Murkrönet 
har lagts på en mindre förhöjning i den annars plana berg
grunden. Det kunde konstateras att murlivet var ca 1 m 
brett och bestod av kantiga och flata stenar lagda i två 
skift på bredden på ett tunt sandlager mot berggrunden. 
Tre meter innanför det yttre livet begränsas muren av 
en enkel rad av kantiga stenar. Detta var påtagligast i av
snittet närmast ingången (SII).

Packningen mellan murens yttre och inre begräns
ningar kan i schakten närmast ingången (SII, SI) delas i 
två partier. Intill och bakom murlivet var en inre fyllnads- 
packning, ca 1,5 m bred, av mindre stenar oftast kan
tiga och skärviga samt sand. Därefter följer en packning 
av ett mer blandat stenmaterial och en fyllning av sand 
och mylla. Denna del begränsas av det inre låga mur
livet (fig 4:57).

95

Att mur A brunnit kunde påvisas i samtliga schakt. Sten
materialet var bitvis kraftigt skörbränt och i SI och SII 
påträffades spridda bitar av sintrad sand och sten. Två 
provstycken som uttagits för analys visar att det i ett 
fall bestod av kalhaltig lera, i det andra av en basisk bergart 
och av hårt skörbränt granitiskt material. Materialet har 
utsatts för en snabb uppvärmning och upphettats av höga 
temperaturer, smältpunkten ligger inom intervallen 
1120°-1170°C. Svalningen har skett långsamt (Kresten 
1994).

Sot och kol påträffades i samtliga schakt - ställvis i 
rikliga mängder. Stora mängder fanns bl a i anslutning 
till och innanför murlivet vid ingången.

I övrigt påträffades sot/kol som linser eller i mindre 
ansamlingar i murens övre del och i ett upp till 0,2 m 
tjockt lager i murens botten. Kolet har där det påträf
fats i större mängder och stycken, legat med fiberriktning 
både i murens längd- och tvärriktning. Inget system har 
dock kunnat observeras.

Berggrunden under muren var i samtliga schakt kraf
tigt eldpåverkad.

Förutom kol/sot som indikerar en brunnen timmer
konstruktion kunde tydliga mörkfärgade partier i fram
för allt SII och SIII observeras. Dels är det ett begränsat 
avsnitt intill och innanför murlivet och dels ett avsnitt i 
den centrala sand/stenfyllningen vid övergången mot den 
bakre stenpackningen. I bägge fallen är mörkfärgningarna 
orienterade lodrätt, vari kolbitar med lodrätt fiberriktning 
kunnat observeras.

Vedartsanalyserna visar att tall (Pinus) använts så gott 
som uteslutande. Fragmenten domineras av stamved, men 
det fanns även ett mindre inslag av kvistar. Passning kunde 
erhållas mellan två tallbitar som dessutom uppvisade spår

Fig 4:56 (t vAcJt). Undersökningen kunde påvisa en kraftig 
eldpåverkan inom vall A med ett betydande inslag av sot/kol 
samt inslag av sintrad sten. Under rasmassoma framkom 
bottenskiktet av ett murliv. Foto från S av Michael Olausson. 
The excavation within bank A showed that the bank had 
been severely affected by fire, with much soot/coal and 
vitrified stone. Photo from S by Michael Olausson.

Fig 4:57(nedan/below). Schakt 1 i mur A. Skala 1:75. 
Trench 1 in bank A. Scale 1:75.



96 Det Inneslutna Rummet

Fig 4:58. Mur B var närmast uppbyggd 
som en stensträng. Skala 1:50. Bank B 
was built almost like a stone reef. 
Scale 1:50.

av bearbetning. En jämförelse av kolningsgraden visar 
att träet i vallen brunnit något ojämnt. Björk (Betula) 
kunde konstateras i ett fall.

Vid undersökningen av den 1,3 m breda och 4 m djupa 
ingången kunde konstateras att den anlagts i en naturlig 
svacka i berget vilken leder in i den inre ”borgdelen”. 
Efter att rasmassor avlägsnats framkom en förhållande
vis jämn stenpackning av blandat stenmaterial. Denna 
har uppenbarligen lagts för att jämna av den ojämna berg
grunden. Inga konstruktionsdetaljer som kunde indikera 
någon form av portkonstruktion, stolphål eller liknande 
registrerades. Däremot fanns en stor mängd sot/kol i ett 
mindre område innanför de kallmurade ingångssidorna. 
Här påträffades även huvuddelen av det sintrade mate
rialet.

Fynd
I SII påträffades en mynningsdel av ett keramikkärl samt 
enstaka fragmentariska brända ben. Dessa har ej kun
nat artbestämmas. Stora delar av ingångssvackan under
söktes men inget kulturlager eller fynd av förhistorisk 
karaktär påträffades, endast en del av én kritpipa.

Mur B
Mur B fungerar som gräns mellan ”förborgen” och 
”mellanborgen”. Aven här undersöktes tre schakt, två i 
anslutning till den plana moränplatån och ett beläget i 
den östra delen. Den var uppbyggd på två sätt. I den 
västra delen bestod den av en eller delvis dubbla rader 
av block och stora stenar (fig 4:58). Mellan och utanför 
dessa var ansamlingar av huvudsakligen mindre och 
medelstora stenar. Den var alltså uppbyggd efter samma

principer som stensträngar vilka återfinns som agrar fossil 
bl a inom boplatsområdet söder om vallanläggningen.

I den östra delen utgjordes den av en huvudsakligen 
enskiktad packning 2-3 m bred av framför allt rundade 
men även enstaka kantiga stenar. Profilen var plan. Vid 
undersökningen (schakt II) kunde det konstateras att 
muren mot söder hade ett ”liv” av rundade och kantiga 
stenar i en enkelrad.

Konstruktionerna i dessa muravsnitt av muren är så 
beskaffad att den knappast kunnat medge en inre fyll
ning som var fallet i mur A. Förvisso påträffades kol och 
mindre sotansamlingar under stenen på flera nivåer. Det 
enda kol som tillvaratogs var det som kom i övergången 
mellan matjord och mineraljord eller i mineraljorden.

Mur C
Denna utgjorde vallanläggningens yttre begränsning i 
öster och söder.

Även denna skiftar i karaktär över olika partier av 
sträckningen.

Två schakt undersöktes (fig 4:59). Det första var ett 
långschakt som sträckte sig från en av de stensättnings- 
liknande lämningarna (RAÄ 266:1) på anläggningens 
högsta punkt (+40 m ö h) mot söder ned över bergs
sidan, över mur B (SI), över de västra delarna av den 
plana inre moränplatån samt slutligen över mur C.

Mur C var bredast i detta avsnitt - knappt 3 m. Den 
är 0,6 m hög och har en svagt välvd profil. Inga kon
struktionsdetaljer, murliv m m kunde observeras förre 
undersökningen. Enstaka större stenar återfanns dock 
både på murens ut- och insidor. Packningen var flerskiktad 
och bestod huvudsakligen av ett blandat stenmaterial
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Fig 4:59. Mycket tyder på att delar av vallar 
och vallavsnitt byggts ut successivt. Obser
vera den markanta skillnaden mellan den 
inre grövre packningen, troligen från yngre 
bronsålder, och den yttre, daterad till 
förromersk järnålder. Foto från NV av 
Michael Olausson. There is much evidence 
for parts of the enclosures to have been 
enlarged gradually. NB the striking 
difference between the inner coarser 
packing, probably from the late Bronze 
Age, and the outer, dated to pre-Roman 
Iron Age. Photo from NW by Michael 
Olausson.

Fig 4:60 (nedan/below). Sektion genom mur 
C. Skala 1:50. Section through bank C.

X3217
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av kantiga och skärviga stenar. Inga skörbrända kunde 
observeras. Fyllningen utgjordes av ett decimetertjockt 
övre sandblandat myllalager, därunder ett decimeter
tjockt, gråaktigt sand/myllalager med inslag av sot och 
kol. Lagret fortsatte ned i en mindre svacka i berget. 
Förutom sot/kolförekomstema kunde inga spår av brand 
observeras.

Det andra schaktet upptogs i murens västra del (fig 
4:60). Här var konstruktionen i det närmaste identisk 
med mur B:s västra delar, dvs byggd som en stensträng. 
Muren utgjordes av en central storsten/blockrad, omgi
ven av ett slags bräm av mindre stenar. Liksom i mur B 
fanns det alltså inga konstruktionsmässiga förutsättningar 
för någon inre fyllning. Här fanns endast ett synnerli
gen tunt matj ordsskikt under ett tunt torvskikt. Under 
de större stenarna kunde ett centimetertjockt gråaktigt 
och delvis kolbemängt lager observeras - möjligen rör 
det sig om den äldre markhorisonten. Under detta skikt 
i murens centrum påträffades en mindre koncentrerad 
sot/kolansamling.

Inre lämningar 
Fosfatkartering
Samtliga grävmoment föregicks av en fosfatkartering av 
vallanläggningen och området utanför denna. Denna före
togs i två steg. I en första översiktlig provtagning togs 
62 prover efter ett rutnät med 50 m intervall mellan 
varje prov och på en provtagningsnivå. Rutnätet omfatta
de boplatskomplexet från landsvägen i söder upp tom 
vallanläggningen. 14 av dessa prover togs inne i borgen 
och samtliga var riktade, i det att ingångar samt subjek
tivt lokaliserade lämpliga boplatsytor provkarterades.

Resultatet blev att ett större område från vall
anläggningens södra del och ned mot landsvägen kunde 
ringas in med värden konstant över 100 p°. Detta om
råde motsvarades i stort av det senare konstaterade 
boplatsområdet.

Inom hägnaden kunde överlag höga och boplats- 
indikerande värden konstateras - dels inom moränplatå
erna i ”mellan”- och ”förborgen” och dels i anslutning 
till ingången i mur A. Inga pH-analyser utfördes.

I nästa skede togs sammanlagt 164 prover inom 
hägnadens moränområden, då det antogs att endast dessa 
skulle kunna uppvisa spår av eventuella boplatser. Prov
tagningen skedde på två nivåer - en i matj ordsskiktet 
eller i dess nedre del på gränsen mot mineraljorden och 
ett i mineraljorden. I anslutning till denna omgång ana
lyserades även pH-halten. Dessa togs slumpvis men även 
”styrda” analyser i anslutning till de högre fosfatvärdena. 
Jordmånen utgörs av sandig-moig morän och är alltså 
förhållandevis genomsläpplig och väldränerad. Generellt 
uppmättes de högsta värdena i den undre nivån - alltså 
i mineraljorden.

Genom den andra provtagningen kunde ett par 
ytmässigt begränsade koncentrationer urskiljas ca 10x15 
m stora. Höga värden registrerades, upp till 259 p° och 
var härvidlag fullt jämförbara med de värden på upp till 
200 p° som registrerades i den första omgången. Även
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låga värden uppmätes - flertalet låg under 49 p° varför 
det inte genomfördes någon ny referensprovtagning ut
anför hägnaden. Denna hade tidigare visat värden runt 
50 p°. Även jordmånen utanför vallarna utgörs av san- 
dig-moig morän.

”Boplatsytorna’’
Vid undersökningarna av den inre ytan lades schakten i 
anslutning till områdena med koncentrationerna av höga 
fosfatvärden (fig 4:61). I ett första skede grävdes fem 
meterstora provrutor. Antydningar fanns till ett mörkare 
lager mellan torv och mineraljordslager. I detta fanns 
kolinslag. I ett andra skede upptogs två 5x5 m stora ru
tor varav en i anslutning till en av provrutorna. Inget 
egentligt kulturlager kunde konstateras. Under det tunna 
torv- och matjordskiktet vilket ställvis mer hade karak
tär av mullager, framkom mineraljorden. I övergången 
mellan mylla och mineraljord var ett gråaktig centimeter- 
tjockt sandlager och härunder ljusgul sand, mellan ett 
stenmaterial bestående av rundade 0,1-0,2 m stora ste
nar. I övergången mellan mylla och mineraljord påträf

fades kol/sotansamlingar. Ytorna var plana och i bägge 
schakten saknades ett större stenmaterial (fig 4:62).

Ett tredje schakt undersöktes i anslutning till mur 
B. Inom detta parti löper muren på den plana och till 
synes stenrensade moränplatån. Möjligen skulle det kunna 
föreligga ett stratigrafiskt förhållande, där mur B byggts 
i ett senare skede och på ett kulturlager. Resultatet blev 
detsamma som i de bägge föregående schakten. Kol in
samlades från schakten vilken togs i mineraljordens övre 
partier. Inga prover har dock inlämnats härifrån, då dess 
kontext inte kunde bestämmas.

De stenfyllda bergsvackorna
Centralt belägen, och på den högsta punkten inne i bor
gen (+40 m), var en diffus stenansamling. Denna var ti
digare registrerad som en stensättning (RAA 266), men 
utgick ur registret i samband med revideringsinvente
ringen. Vid undersökningen av denna visade det sig att 
den stensättningsliknande lämningen, endast utgjorde den 
östra delen av en 4 m lång, 1,5 m bred och 0,6 m djup 
anläggning, huvudsakligen bestående av skärvsten i en

Fig 4:61 (nedanAiclow). Delar 
av vallanläggningens inre 
bestod av plana stenröjda ytor 
som uppvisade förhöjda 
fosfatvärden. I förgrunden mur 
B och i bakgrunden mur C.
Foto från Ö av Michael 
Olausson. Parts of the interior 
of the enclosure consisted of 
flat areas, cleared of stones 
and showing increased 
phosphate levels. Bank B in 
the foreground and bank C in 
the background. Photo from 
E by Michael Olausson.
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Trench II

X3275

X3257.5

■o'« To

b o

Fig 4:62 (ovan/above). Undersökta schakt på för
modade aktivitetsytor med höga fosfatvärden. Skala 
1:100. Excavated trenches in presumed activity 
areas with high phosphate levels. Scale 1:100.
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svacka i berget. Fyllningen utgjordes av sand. På flera 
nivåer påträffades sot och kol som linser och även ett 
större kolat trästycke (fig 4:63 och 64). Svackans sidor 
och botten var ställvis kraftigt eldpåverkade. I övrigt på
träffades inga fynd, ben eller liknande som kunde tyda 
på att anläggningen var en grav.

I samband med undersökningen inventerades områ
det runt anläggningen, varvid ytterligare tre, möjligen 
fyra av skärvsten fyllda bergsvackor påträffades. De var 
lagda på rad efter varandra i nordnordväst-sydsydöstlig 
riktning. De var mellan 2 till 5 m stora. Ytterligare två 
anläggningar undersöktes.

Även dessa utgjordes av framför allt kantiga och skär
viga stenar varav enstaka var skörbrända. Sot/kol fanns 
även här i mindre centimetertjocka linser. I ett fall 
(266:3), låg sot/kol i ett tunt skikt över hela anläggningens 
botten. Även här var botten och sidorna ställvis kraftigt 
eldpåverkade.

Den östligaste anläggningen A4, avvek något från de 
övriga. Den var större än de övriga, hade en mer utpräglad 
svagt välvd profil, och i dess västra del var en låg mar
kant skärvstensvall, orienterad norr-söder. Avvikande var 
även stenmaterialets sammansättning i det att dess östra 
del utgjordes framför allt av rundade stenar av blandade 
storlekar medan i den västra delen dominerade mindre 
och skarpkantat stenmaterial. Här påträffades även kol/
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sotinslagen. I övrigt var anläggningen identisk med de 
övriga.

Vedarts analys visar att medan man uteslutande nyttjat 
tall där både stamved och grenar använts (Al), innehål
ler de övriga ett mer blandat material med inslag av björk 
[Betula) och gran [Picea). Här har även rotdelar påträf
fats. I övrigt var lämningarna fyndtomma.

Dateringar
Från vallanläggningen föreligger både 14C- ochTL-date- 
ringar. Tyvärr genomfördes inte dateringar med bägge 
metoderna konsekvent inom samtliga undersökta avsnitt. 
I vissa partier, t ex mur B och C fanns det dock inget 
material lämpligt för TL-dateringar. Som framgått av 
beskrivningarna ovan var även förutsättningarna för att 
utföra 14C-dateringar ojämna. Inga brända konstruktions
detaljer som påträffades i t ex mur A, fanns i mur B och 
C. Kontexten var i ett par fall något osäker. 14 kol-date
ringar men endast 4 TL-dateringar har utförts.

uC-dateringar
Från mur A, föreligger fem prover, samtliga tagna i de 
undre brända timmerkonstruktionerna med dateringar 
till förromersk järnålder. Ett prov (ST 9029) 2040 BP, 
har den största standardavvikelsen (+/-145). Samtliga 
fem prover är tagna i tre olika schakt men från samma

Fig 4:63. En av fem (Al) skärvstensfyllda 
bergssvackor centralt i vallanläggningen. Foto 
från V av Michael Olausson. One of five (Al) 
mountain hollows, in the middle of the 
enclosure, filled with fire-cracked rock. Photo 
from W by Michael Olausson.

Fig 4:64 (nedanAiAaw). Sektion från S genom
Al. Skala 1:50. Section from the south
through Al. Scale 1:50.
x3305.3 
y4009.1

A 1

X 3305,3 
y 4016,5

*4.00
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Fig 4:65. Tabell över uC-dateringar från vallanläggningen. 
Table of ,4C-datings from the enclosure

Sample
code

Struc
ture Lab nr BP Cal 1 

sigma Material

Vall. 12 Wall A,
SI ST 9029 2040

+/-145 BC 94-0 charcoal

Vall. 18 Wall A,
SII ST 9758 2410

+/-150
BC 790- 
380

charcoal
pinus

Vall. 19 Wall A,
SII

ST 9759 2060
+/-75

BC 198- 
21 AD

charcoal
pinus

Vall. 20 Wall A, 
SIII

Ua-433 2115
+/-115

BC 354-2 charcoal

Vall.21 Wall A, 
SIII

ST 10599 2065
+/-70

BC 198- 
15 AD charcoal

Vall. 10
Wall A,
SI

ST 9027 665
+/-80

AD 1265- 
1392 charcoal

Vall. 11 Wall A,
SI ST 9028 1310

+/-290
AD 661- 
766 charcoal

Vall. 14 Wall B,
SI

ST 9357 675
+/-70

AD 1265- 
1389

charcoal

Vall. 13 Wall C,
SI

ST 9356 2275
+/-125

BC 476- 
200

charcoal

Vall. 15 Wall C,
SII

Ua-714 2815
+/-80

BC 1187- 
841 charcoal

Vall. 16
RAÄ 266 
Al

ST 9649 1950
+/-140

BC161- 
226 AD charcoal

Vall. 17
RAÄ 266 
A4 ST 11233 420

+/-70
AD 1425- 
1612 charcoal

lager. Provet (ST 9758), vilket gav den äldsta dateringen 
är i det avseendet mer svårtolkat. Möjligen kan det re
presentera ett äldre material som inte ingått i någon trä
konstruktion. Ett prov är från vallens översta skikt (ST 
9028) vilket gav 1310 BP +/-290. Ett annat (ST 9027) 
togs i ett mörkt lager med kol beläget i anslutning till 
fördjupningar i berggrunden, vilka anknyter till det mörka 
lagret i ingången och ingångssvackan. Resultatet blev en 
medeltida datering, 665 BP, +/-80 (ST 9027).

Från övriga muravsnitt,' mur B och C föreligger en
dast tre prover.

Från mur B föreligger ett prov (ST 9357) som gav 
675 BP, +/-70.

Från mur C finns två prover. Det från schakt I gav 
2275 BP +/-125 (ST 9356). Detta prov är taget inne i 
vallen nedre del och skulle kunna härröra från en timmer
konstruktion. Det andra provet från mur C utgör för
modligen endast en TPQ-datering. Provet är från en 
mindre sot/kolbemängd grop belägen i mineraljord ett 
par cm under murstenarna. Resultatet blev 2815 BP, +/ 
-80 (Ua-714).

Från de stenfyllda bergsvackoma med skärvsten (RAA 
266), finns 3 prover. Samtliga är tagna i anläggningar
nas nedre delar, i sot/kollinser, i en arkeologiskt säker 
kontext. Provet»ffån 266:1 togs ut från ett större kolat

Fig 4:66. Tabell över luminescens-dateringar från vallanlägg
ningen samt ett prov från ugnen A3 på boplats B (RAA 262). 
Table of luminescence-datings from the enclosure and a 
sample from the oven A3 in site B (RAA 262).

Lab nr Rise Structure TL-age BC/AD

R-854401 Wall A, SII 1953 BC 32 +/-110

R-854402 Wall A, SII 1682 AD303+/-110

R-854404 Wall A,SIII 1783 AD 202+/-110

R-854405 RAÄ 262, A3 1856 AD 129 +/-150

R-874417 RAÄ 266, A4 2177 BC 190 +/-150

trästycke. Ingen vedartsbestämningen föreligger. Resul
tatet blev BP 1950 +/-140 (ST 9649). Provet från 266:2 
blev yngre än 250 år (ST 9650) och från A4 420 BP +/ 
-70 (ST 11233).

Thermoluminescens-dateringar
TL-provtagningen inom Lingsbergsborgen kom att an
vändas först efter ett par grävningssäsonger. För detta 
syfte upptogs schakt III i mur A samt ett schakt i den 
s k förlängningsmuren till mur A (fig 4:66). Det sist
nämnda undersöktes ej fullständigt. Det kunde noteras 
att även denna murdel var uppbyggd som övriga mur 
A. Svårigheten låg i att erhålla väl bränt material. Där
för föreligger endast ett prov från detta schakt. Från schakt 
III finns två.

Resultatet från schaktet i förlängningsvallen gav en 
TL ålder på 1783, dvs 204 AD +/-110 (Risø 854404), 
och proven i Schakt III gav en TL ålder på 1953, dvs 34 
AD +/-110 och 1682, 305 AD +/-110 (Risø 854401, 
854402). Beräknat medelvärde ger 180 AD +/-110 
(Mejdahl 1986).

Provtagning genomfördes även i den stenfyllda berg
svackan (RAA 266:4). Härifrån var det möjligt att en
dast erhålla ett fullgott prov. Dels bestod materialet till 
stora delar av bergarter med ringa eller ingen kvarts eller 
fältspat dels var det inte tillräckligt upphettat.

Resultatet gav en TL ålder på 2177 dvs 190 BC +/- 
150 (Risø 874417).

Sammanfattning
Utgångspunkten för undersökningarna av vallanlägg
ningen var att försöka se om denna stora och komplexa 
anläggningen, var byggd i en omgång. Vidare att söka 
utröna om de olika avsnitten ”borgdelarna” nyttjats för 
olika ändamål och i så fall vad? bosättning, ställning, 
förråd? Skulle det vara möjligt att kronologiskt knyta 
samman borgen med bosättningen söder om borgberget?

Undersökningen har inte med hjälp av naturveten
skapliga dateringsmetoder kunnat klart belägga att det 
föreligger en samtidighet mellan alla borgdelarna. En
dast mur A och möjligen delar av mur C, uppvisar en 
sådan konstruktion som möjliggör dateringar av inre
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timmerkonstruktioner. Merparten av muravsnitten är 
uppbygga enligt samma principer som stensträngar i agrar 
miljö - dvs en mittrad enkel men ibland dubbel av större 
stenar och block, omgiven av ansamlingar av mindre sten
material på bägge sidor i något som i bästa fall kan lik
nas vid ett bräm. I övrigt återfinns en konstruktionstyp 
i form av en enskiktad stenpackning med plan ovansida 
utan några spår av eller tecken på någon inre fyllning 
t ex sand/småsten.

Förvisso har kol/sot påträffats spritt och därmed för
bundet med ett antal källkritiska problem. Ingen skär- 
vig eller skörbränd sten påträffades heller lämplig för 
enTL-datering. Fynddatering har ej varit möjligt att göra. 
Typologiskt anknyter dock de stensträngslika murarna 
såpass mycket till stensträngar i agrar miljö att en date
ring om ändock grov är fullt möjlig - dvs inte yngre än 
äldre järnålder. Dessutom föreligger en datering från mur 
C i en klar kontext som daterar den till förromersk järn
ålder. I övrigt föreligger endast enTPQ-datering till yngre 
bronsålder (mur C, SII).

En genomgång av vallanläggningens planlösning och 
utnyttjande av topografin, visar att den kan ha byggts i 
sin fulla storlek under ett skede. Däremot kan det fort
farande vara möjligt att den inre muren, mur B, den mur 
som skiljer förborgen från mellanborgen kan ha byggts 
i ett senare skedde.

14C-dateringama från mur A är mycket samstämmiga 
och ger en klar datering till slutet av förromersk järn
ålder. Tyvärr föreliggerTL-dateringar i för liten utsträck
ning. Generellt kan det dock sägas att det föreligger en 
god samstämmighet mellan 14C- och TL.

Några spår efter inre aktiviteter som bosättning har 
ej kunnat påvisas, trots de klara och ytmässigt begrän
sade koncentrationerna av förhöjda fosfatvärden.

Den enda ”inre" aktivitet som kunnat beläggas ut
gjordes av de fyra skärvstensansamlingarna.Tre av dessa 
har undersökts och resultaten visar att det knappast rör 
sig om gravar. De har dock stora likheter med de sten- 
sättningar som bl a uppträder på västkusten och i Värm
land (Andersson 1982, Englund 1992) och i kust
områdena i Småland (Magnusson 1986) i form av sten- 
packningar i bergsskrevor.

De med skärvsten fyllda bergsskrevorna i vallan
läggningen uppvisar ett tydligt mönster. Samtliga ligger 
i skrevor där sidorna och botten uppvisar en stundtals 
kraftig eldpåverkan. Stenmaterialet är blandat i storlek, 
men domineras av mindre knytnävsstora skarpkantade 
stenar. Det har funnits inslag även av skörbrända stenar. 
Packningarna är täta och mellan stenarna har det påträffats 
sot/kollinser, men huvudsakligen ett centimetertjockt 
lager mot bergsbotten.

Från en anläggning föreligger ett l4C prov, daterat till 
Kristi födelse och ett TL-prov daterat till 190 bc. Då 
provtagningen för l4C-datering visat sig ge alltför avvi
kande och resenta dateringar hade en serie TL-dateringar 
varit att föredraga.

Min tolkning är att anläggningarna kan vara rester efter

tillmakning. Man har med hjälp av eld och vatten och 
även huggning, tillverkat ett för borgmurarna lämpligt 
byggmaterial. Någon petrografisk analys föreligger ej, 
varken från materialet i borgmurarna eller från dessa 
anläggningar. Okulärt har det ändock kunnat konstate
ras att stenmaterialet är blandat med dominans för den 
i området dominerande gnejsgraniten. Likheten mellan 
stenmaterialet i dessa anläggningar och det från t ex mur 
A och förlängningsvallen är påfallande.

Undersökningarna visar att vallanläggningen byggts 
under förromersk järnålder, men bränts och till synes 
övergivits vid tiden för Kristi födelse eller strax däref
ter. Ingenting tyder på att den skulle ha byggts om och 
använts igen under ett senare skede.

4.4.4. Boplatslämningar

Lämningar efter bosättning förekommer inom forn- 
lämningarna RAA 262, 263 och ingår tillsammans med 
lämningar av agrara lämningar samt gravar och gravfält i 
ett rumsligt väl sammanhållet fomlämningskomplex till
sammans med vallanläggningen (jfr fig 4:53 och 54) Kom
plexet ligger på den nord-sydligt orienterade berg/morän
höjden, knappt 150 m väster och nordväst om Lingsbergs 
gård. Öppen hagmark och aktiv betesgång känneteck
nar merparten av området. Mer skogiga partier uppträ
der på höjdens nordvästra, norra och nordöstra del där 
vallanaläggningen ligger. Boplatslämningarna samt öv
riga lämningar ligger huvudsakligen på mellan +30 och 
+33 m.

Förekomst av boplats i området registrerades i sam
band med de första undersökningarna av stensättningar 
inom ett gravfältet (RAA 262). Boplatsindikationema 
utgjordes av keramik, lerklining och inslag av skärvsten 
i gravarnas fyllning samt delar av kulturlager med en
staka anläggningar bl a härdgropar, under gravarna.

Undersökningarna avsåg i första hand att om möj
ligt frilägga större enskilda strukturer, framför allt hus
grunder. Vidare att uppskatta boplatsens utbredning samt 
en datering av dessa. Boplatslämningarna antogs vara 
samtida med vallanläggningen och att de därmed utgjort 
en form av befäst gård.

Av praktiska men även arkeologiska skäl, har boplats
lämningarna delats upp i tre; A,B och C. Av dessa mot
svaras boplats A av RAA 263 och B och C av RAA 262. 
Boplats A är den nordligast belägna. Det är dock ej helt 
klart huruvida den verkligen utgjort en separat boplats. 
Med separat avses här endast definitionsmässigt att kultur
lagret är väl sammanhållet och avgränsat från andra. Av
ståndet till närmsta boplatslämningar inom boplats B i 
söder är endast 40 m.

I tidigare sammanhang har det lämnats en redogö
relse för resultaten av undersökningarna av boplatsi A 
(Olausson 1989). I denna behandlades huvudsakligen 
ett grophus, de övriga lämningarna mer översiktligt. 
Nedan kommer det omvända förhållandet att gälla.
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Fig 4:67. Skärvstenshögen Al. Foto från S av Michael 
Olausson. Heap of fire-cracked rock, Al. Photo from the 
south by Michael Olausson.

Boplats A/RAÄ 263
Fomlamningen var registrerad som en stensättning. Denna 
visade sig vid undersökning vara en skärvstenshög (fig 
4:67). 10 m sydöst om denna var en stensträng. Mer
parten av undersökningarna företogs innanför och väs
ter om denna. Ett sökschakt som sammanband det 143 
m2 stora huvudschaktet med ett schakt över stensträngen 
undersöktes också. Området utgjordes av en plan platå- 
liknade yta som i norr begränsades av berg i dagen. I väster 
fanns en markant och möjligen påbättrad naturlig ter
rassering samt sluttningar: I söder av berg i dagen samt 
två röjningsrösen och i öster av stensträngen. Utanför 
och öster om stensträngen fanns flera röjningsrösen.

Totalt undersöktes 28 anläggningar. Dessa utgjordes 
av en skärvstenshög (Al) ett grophus (A9), 10 härdgropar 
(A2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 23) 2 härdar (A26, 27), 
9 gropar och rännor (A3, 4, 7, 15, 19, 24, 18, 22, 25), 
3 stolphål (Al 2, 16, 21) 1 stenpackning (Al 1) samt två 
lerplattor (A25, den andra har samma nr som härdgropen 
Al4). Dessutom undersöktes ett schakt genom sten
strängen (RAA 262, Al 4).

Skärvstenshögen Al
Den var 7,5x7,3 m stor och 0,6 m hög, med svagt välvd 
profil. Förutom rikligt med skärvig och skörbränd sten 
i flera skikt framkom i anläggningens nedre delar spridda 
förekomster av större rundade och kantiga stenar som 
bildade ”cell”-liknande avdelningar. Flera större stenar 
samt enstaka block ingick varvid dessa ställvis bildade 
kantkedjeliknande avgränsningar mot norr och öster. 
Fyllningen innehöll sot bl a i mindre tunna linser. Av 
fynden kan nämnas keramik (fig 4:68), huvudsakligen 
med slätt avstruken yta samt enstaka fragment av strim- 
mig keramik. Vidare påträffades järnslagg (smide), väv- 
tyngdsfragment, bränd lera, 14 knacksten ar, hartsbitar 
samt ett malstensfragment.Två järnföremål påträffades, 
en järnkniv samt en herdestavsnål. Närmsta paralleller

till herdestavsnålen finns i Estland och motsvaras av Vello 
Lougas typ I. Denna kan dateras till förromersk järnål
der. Troligen period III (Lougas 1971, s 2Off). Den 
strimmiga keramiken dateras generellt till yngre brons
ålder - förromersk järnålder (Olausson 1989, s 38, 40, 
45, 1994a). I övrigt kan ingen närmare datering göras. 
Fyndsammansättningen är dock mycket typiskt för pe
rioden yngre bronsålder - äldsta järnålder.

Från det övre skiktet föreligger en l4C-prov med en 
datering till medeltid - ett resultat som inte går att knyta 
till några arkeologiska fynd (Vallentuna 24, ST 9611, BP 
485 +/-70).

Under skärvstenspackningen framkom ett kulturlager 
vilket kunde knytas till de nedre skikten av kulturlagret 
inom återstoden av den undersökta boplatsytan. I 
anläggnings centrum och i mineraljorden påträffades en 
större centimetertjock sot/kolansamling med en 14C-da- 
tering (Vallentuna 47, Ua-432, 2295 BP +Z-95,) vilket 
innebär en indirekt datering av skärvstenshögen.

Grophuset
Huset låg en knapp meter nordväst om skärvstenshögen, 
delvis täckt av ett decimetertjockt kulturlager och san
nolikt delar av samma lager som påträffades under skärv
stenshögen. Det var närmast hästskoformig, orienterat 
norr-söder med ”spetsen” i söder och 6,5x7 m stort. Det 
var nedgrävt i en svag sydsluttning varför huset var som 
djupast i den södra och centrala delen (0,25,0,4 m). Längs 
sidorna utom i norr var en markant och mot övriga fyll
ningen i huset avvikande mörk fyllning, vilken motsva
rande en grund väggränna. Längs väggen var en ansam
ling av lerklining med rundade/trekantiga tvärsnitt samt 
kol. Centralt i huset var en större grop delvis stenskodd 
mellan ett par större stenar. Möjligen rör det sig om ett 
centralt stolphål för en takbärande stolpe. I husets nord
västra del och i de övre skikten påträffades två grunda 
härdar.

I övrigt bestod dess inre av ett ställvis fyndrikt kultur
lager med bl a tre i det närmaste kompletta keramikkärl 
(Olausson 1989, fig 8). Keramiken var snarlik den i 
skärvstenshögen, dvs med slätt avstruken utsida samt inslag 
av strim mig keramik. Även här påträffades knackstenar, 
järnslagg (smide) brända och obrända ben. Dessutom en 
syl avjäm och enstaka obestämbara jämffagment. Två 14C- 
dateringar föreligger från grophuset, bägge av kol från 
väggrännan. De gav en datering till århundradena före och 
efter Kristi födelse (Vallentuna 44 & 45, ST 10882,1965 
BP +/-70, ST 11232, 2020 BP +/-115).

Övriga anläggningar
Av övriga anläggningarna skall ett par härdgropar näm
nas. Det är A20 och A8, bägge av ordinär storlek (ca 1,2 
m stora och 0,25 m djupa). Mellan dessa var en oregel
bunden, närmast oval lerpackning, 1,4x1 m stor. Ovan
sidan var hård, plan i nivå eller knappt högre än sten- 
packningen i härdgroparna. Lerpackningen visade sig vara 
nedgrävd till ett djup av 0,35 m. I botten var ett lager



n]
/o

g2
y*

o6
a8

Fältarbetslokaler 103

Fig 4:68. Uwal av fynd från skäwstenshögen. Herdestavs- 
nål av järn, jämkniv, strimmig keramik. Skala 1:1. 
Teckningar av Rune Johannesson. Selected finds from the 
heap of fire-cracked stones. A needle made of iron, an 
iron knife, striated pottery. Scale 1:1. Drawings by Rune 
Johannesson.

A 20 A18

Fig 4:69. Inom boplatsen påträffades flera likartade strukturer 
som utgjordes av härdgrop samt en intilliggande stenAerfylld 
grop med plan ovansida. I detta fall med två härdar (Al 8 och 
A20). Within the site several similar structures consisting of 
a hearth pit and an adjacent stone/clay-filled pit with a flat 
top were found. In this case with two hearths (A 18 and 
A20).

av tätt lagda mindre stenar. Ovanför dessa var ett tunt 
sotlager med leran rödbränd i anslutning till detta. Ovan
för sotlagret var leran sotfri men bestod till stor del av 
stycken av bränd lera, lerkling. Sotlagret anslöt i söder 
till härdgropen A8:s övre skikt. Lerpackningen avgrän
sades mot härdgropen A20 i norr av ett par större kan
tiga stenar (fig 4:69).

Fig 4:70. Tabell över ,4C-dateringar från boplats A (RAA 
263). Table of 14C-datings from site A (RAA 263)

Sample
code

Structure 
RAÄ 263, 
Site A

Lab nr BP Cal 1 
sigma

Mate
rial

Vall 24 Al, upper 
leweil ST 9611 485

+/-70
AD 1334- 
1445 charcoal

Vall 27 A5 ST 9756 2015
+/-100

BC 169- 
70 AD charcoal

Vall 28 A7 ST 9757 2440
+/-100

BC 790- 
400 charcoal

Vall 44 A9 ST 10882 1965
+/-70

BC 96- 
126 AD charcoal

Vall 45 A9 ST 11232 2020
+/-115

BC 197- 
80 AD charcoal

Vall 46 A20 ST 11509 2245
+/-70

BC 396- 
207 chacoal

Vall 47 Al Ua-432 2295
+/-95

BC 410- 
212 charcoal
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En liknande konstruktion undersöktes i anslutning 
till härdgropen Al4. Norr om och intill denna var en 
liknande nedgrävd lerpackning (1,4x1 m stor och 0,25 
m djup). Även här fanns en stenpackning i gropens botten 
men med ett tunt mörkfargat delvis sot/kolbemängt lager 
under stenlagret. Ovanför stenarna var lera med stort 
inslag av stycken samt bitar av lerklining. Söder om och 
intill lerpackningen var härdgropen och i anslutning till 
den var en luftkanal, 1,4 m lång, 0,35 m bred 0,3 m djup, 
delvis stensatt och med ett trekantigt tvärsnitt.

Anläggningen kan närmast tolkas som en form av ugn.
Snarlika lämningar påträffades även inom boplatserna 

B och C (RAA 262, se nedan).
Totalt registrerades 202 fynd. Dessa domineras av 

bränd lera, lerkling, keramik, knackstenar (19 st) och 
brända och obrända djurben. Dessutom ett mindre an
tal vävtyngdsfragment, harts och järnslagg. Av bestäm
bara jämföremål kan en kortbladig och knivliknande skära 
nämnas. Utöver de 4 l4C-dateringar som nämndes ovan,

finns ytterligare tre kolprover (Vallentuna 27, 28, 46) 
med dateringar till förromersk järnålder i samtliga fall 
(jfr fig 4:70). Boplatsen beräknas vara ca 1 500 m2 stor.

Makrofossil har analyserats från undersökningen. En 
grundligare genomgång görs i kapitel 6. Nämnas kan att 
merparten härrör från skärvstenshögen samt grophuset. 
Vete sannolikt uteslutande emmer (Triticum) domine
rar bland säden, följt av korn (Hordeum). Bland ogräs 
dominerar högvuxna arter och av foderväxter finns fram
för allt växter från fuktängar representerade. Intressant 
i sammanhanget är fynd av lin (Linum usitatissimum) 
(jfr Påhlsson, bilaga III).

RAA 262, Boplats B
Denna låg centralt på den större moränryggen på en plan 
och mot söder svagt sluttande yta. Den omges i väster 
av berg i dagen, i nordöst av en mindre morän/bergkulle. 
Begränsningarna mot norr och boplats A är oklara. Mot 
öster och söder förefaller boplatsen klinga ut i samband

Fig 4:71. Schaktplan över undersökt 
yta inom boplats B (RAA 262). 
Skala 1:150. Plan of the excavated 
area within site B (RAA 262). 
Scale 1:150.

Y4065
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med åkerterrasser samt naturlig mindre krönkant (jfr fig 
4:54).Totalt har 200 m2 undersökts i ett större samman
hållet schakt samt ett mindre (fig 4:71). Huvudschaktet 
omfattar boplatsens centrala del och gravfältets södra 
del. Detta överlagrar boplatsen. I gravfältets sydvästra 
del undersöktes ett par stensättningar. Även här påträf
fades kulturlager under gravarna. Några boplatsunder
sökningar företogs dock inte här.

Huvudschaktet har en nord-sydlig orientering. Denna 
betingades av fynden av ett antal härdgropar och enstaka 
stolphål som påträffades i samband med undersökningen 
av ett par stensättningar (se nedan). Härdgroparna fö
reföll ligga närmast på rad efter varandra. Ett förhållande 
som indikerade att det skulle kunna finnas ett eller flera 
långhus med ovannämnda orientering. Någon klar hus
grund har det tyvärr inte varit möjligt att frilägga. Det 
beror antagligen på att schaktet tangerar ett antal olika 
hus.

Över hela schaktet påträffades ett i genomsnitt 0,15 
m tjockt kulturlager. I schaktet var ett mycket tunt la
ger samt ett begränsat antal anläggningar. Boplatsen har 
berörts under förhistorisk tid av minst två faktorer, dels 
av gravfältet dels åkerläggning och odling av marken. 
Denna påverkan kunde observeras i form av större och 
mindre inslag av skärvsten i gravpackningarna samt ke
ramik, lerklining m m i fyllningarna. I två fall kunde dock 
ett närmare decimetertjockt kulturlager registreras mellan 
gravarnas stenpackning och underliggande anläggningar. 
Det gäller stensättningA9 och härdgropenAl 1 och sten- 
sättningen A20 och härdgropen A26.

Det är oklart hur området nyttjades och påverkades 
under vikingatid, medeltid och historisk tid. Ett äldre 
kartmaterial lyser med sin frånvaro - möjligen beroende 
av Lingsbergs status som säteri på 1600-och 1700-ta- 
len. På en rågångskarta från 1700-talet över granngården 
Kusta finns dock en uppgift om ”betesmark” på morän/ 
bergskullarna omedelbart öster om boplatserna. En giss
ning blir därför att området enbart fungerat som hag- 
och betesmark under historisk tid, möjligen redan från 
medeltid.

Totalt har 60 anläggningar undersökts. Dessa omfattar 
23 stolphål varav merparten var helt eller delvis sten- 
skodda, 17 härdgropar, 2 ugnar 3 rännor, 12 gropar/ 
nedgrävningar, 1 förrådsgrop?, 1 stensatt grop samt 1 
åkervall. Vid en första anblick slås man av hur samlade 
härdgroparna är, liggande i det närmaste på rad (nord- 
nordöst-sydsydväst). Mindre rader samt enskilda stolphål 
flankerar härdgroparna, dock utan att något system har 
kunnat observerats. Inga inre takbärande stolppar har kun
nat urskiljas. Stolphålen var av mindre typ (0,25-0,5 m 
stora och 0,15 och 0,3 m djupa) med en skoning hu
vudsakligen av småsten. I enstaka fall har stolparna kunnat 
urskiljas i form av mörkare och klart avvikande färgning.

Härdgroparna kan grovt sett delas upp i två grup
per. Det är dels merparten som utgörs av friliggande an
läggningar varav merparten är över 1 m stora, dels fyra
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anläggningar (A6, 27, 32, 55) vilka ligger intill och del
vis under lerpackningar, lerlager. Som framgår av fig 4:71 
finns en skiktad stenpackning av företrädesvis kantiga 
stenar i direktanslutning tillA27 mellan A3 2 och A6 och 
till A55. Stenpackningarna var nedgrävda i undergrunden 
och täckta av ett upp till decimetertjockt lerlager. Mel
lan A27 längst upp och A6 kunde ett sammanhängande 
lerlager observeras. Stenpackningarna återfinns i direkt
anslutning till A27 och A6, dock ej till A3 2 som ligger 
mellan dessa. Merparten av A32 återfanns som en öp
pen härdgrop utanför lerpackningen. Ett centimeter- 
tjockt sotlager sträckte sig in under detta från själva 
härdgropen.

I söder kan ytterligare en variant observeras. I anslut
ning till härdgropen A55 var en lerpackning med sten. 
Ett centimetertjockt sotlager sträckte sig in under ler 
och stenpackningen (A67). Det föreligger även en in
bördes skillnad mellan härdgroparna avseende härdpack
ningarnas stenmaterial och den relativa sot/kolmängden. 
Den i det närmaste friliggande härdgropen A6 innehöll 
en kompakt stenpackning av ställvis större och kraftigt 
skörbränt stenmaterial. Fyllningen var kraftigt sot/kol- 
bemängd. I de övriga härdgroparna var stenmaterialet i 
huvudsak mindre, mer ojämnt packat och sot/kolmäng
den mindre intensiv. I en av härdgroparna (A3 2) ytter
kant och under lerpackningen påträffades två stolp- 
liknande gropar (0,25 m stora och 0,3 m djupa) utan 
stenpackning men med en sot/kolrik fyllning.

Över hela härdgropsområdet kunde rikligt med bränd 
lera tillvaratagas. En inbördes skillnad kunde observe
ras även i detta avseende. Endast i och runt A27 påträf
fades en stor mängd lerklining (fig 4:72). Avtrycken an
tyder en slags flätkonstruktion med trä av både klena 
och grövre dimensioner. Enstaka har slaggade ytor. Från 
tre av anläggningarna A6,27 och 32 föreligger 14C-date- 
ringar. Mellan A27 och A3 2 föreligger en god samstäm
mighet med datering till de sista århundradena före Kristi 
födelse. Resultatet från A6 blev något yngre - äldre ro
mersk järnålder (Vallentuna 37,40 & 42).

Fig 4:72. Sektion genom den norra delen (A27) av koncentra
tionen av härdgropar och intilliggande stenAergropar med plan 
ovansida. Observera den stora mängden lerklining i över
gången mellan härdgrop och lergrop. Skala 1:35. Section 
through the north part (A27) of the concentration of 
hearth pits and adjacent stone/clay pits with flat tops. NB 
the large amount of daub between the hearth pit and the 
clay pit. Scale 1:35.
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Fig 4:73. Inom boplatsområdet påträffades enstaka neolitiska 
fynd. En anläggning (A40) har ,4C-daterats till senneolitisk tid 
(jfr fig 4:74). Stolphålet A7 med lerklining nedgrävt i kanten 
av den äldre anläggningen. Skala 1:40. Occasional Neolithic 
finds occured within the settlement area. One feature 
(A40) has ben HC-dated to late Neolithic period (cp. fig 
4:74). The post hole A7 with daub dug down on the edge 
of the older feature. Scalel:40.

Dessa fyra anläggningar motsvarar de tre beskrivna 
från boplats A (se ovan) men förefaller mer komplexa.

I sammanhanget bör även två ugnar, A3 och A49 
nämnas.

A3, en oval, 1 x0,5 m stor och 0,25 m djup grop orien
terad norr-söder och intill en större markfast sten. I an
läggningens södra del var en luftkanal (0,5x0,15 m stor 
och 0,1m djup). Ugnens övriga konstruktionselement 
utgjordes av stenpackning av småsten i den södra halvan 
och i anslutning till luftkanalen. Runt om och i den norra 
halvan påträffades merparten av lerkliningsbitar. Dessa 
var stora med avtryck, både trekantiga tvärsnitt samt mot 
varandra och överlappande avtryck. Fyllningen var kraftigt 
mörkfärgad men kolinslaget ringa. 2 dl skalkorn påträf
fades samt keramik. Ett 14C-prov på sädeskorn gav da
tering till förromersk järnålder (Valllentuna 49, Ua-921; 
2095 BP +/-110,). EttTL-prov som utfördes på lerklining 
gav en något yngre datering: 130 e Kr (R-854405, 1856 
+/-150).

Den andra ugnen A49 var något mindre än A3 
(0,8x0,7 m och 0,15 m djup). Sidorna var stensatta av 
mindre sten och i gropen var en packning av huvudsak
ligen flata decimeterstora stenar. Under stenarna var ett 
lerlager med inslag av sot/kol. Även i denna anläggning 
fanns en luftkanal. Inga lerkliningsbitar påträffades. I 
anläggningen påträffades endast bitar av brända ben och 
keramik.

En större grop tolkad som förrådsgrop (A3 9) påträf
fades också. Den var närmast oval (norr-söder) 2,3x1,5 
m stor och 0,6 m djup med ett närmast koniskt tvär
snitt och rundad botten. Enstaka mörka mot övriga fyll
ningen avvikande tunna skikt observerades i anläggningens 
sidor. Något som antyder att gropen successivt fyllts igen.

Slutligen skall en märklig nedgravning/grop nämnas. 
A40, belägen centralt i schaktet var en närmast U-for- 
mig konstruktion i form av en 2,5x1 m stor grop delvis 
med stensatta sidor. I anslutning till denna var två ränna- 
liknande utskott (jfr fig 4:73). Dessa var stensatta av hu
vudsakligen flata stenar. Allt som allt var anläggningen 
2,5x2,2 m stor och 0,35 m djup. I rännorna och delvis

Fig 4:74. Tabell över l4C-prover från boplats B. Table of l4C- 
samples from site B.

Sample
code

Structure 
RAÄ 262 
She B

La b nr BP Cal 1 
sigma Material

Vall 23 A13 ST 9354 2485
+/-80

BC 792- 
411 charcoal

Vall 29 All ST 9760 1950
+/-85

BC 70- 
130 AD

Vall 34 A22 ST 10109 2395
+/-75

BC 757- 
396

Vall 35 A18 ST 10110 1680
+/-70

AD 257- 
427

Vall 36 A28 ST 10111 2230
+A75

BC 394- 
202

Vall 37 A3 2 ST 10600 2200
+/-70

BC 387- 
234

Vall 38 A40 ST 10601 3770
+/-75

BC 2387- 
2040

Vall 39 A48 ST 10602 2120
+/-70

BC 350- 
72

Vall 40 A6 ST 10603 1905
+/-70 AD 4-211

Vall 41 A5 ST 10604 2105
+/-70 BC 347-5

Vall 42 A27 ST 10605 2100
+/-70 BC 346-4

Vall 43 A47 ST 10606 1510
+/-70

AD 431- 
638

Vall 49 A3 Ua-921 2095
+/-110

BC 353- 
21 AD Hordeum

i den anslutande gropen var centimetertjocka sot/koll- 
inser. I övrigt var fyllningen svagt mörkfärgad. Inga fynd 
utöver de vanligen förekommande gjordes. Tre stolphål 
(A7,38,41) var nedgrävda genom gropens södra, östra 
och norra del (fig 4:73). Ett l4C-prov gav den hittills äldsta 
dateringen inom hela boplatskomplexet. Resultatet blev 
sen mellanneolitisk till senneolitisk tid (Vallentuna 38, 
ST 10601; 3770 BP +/-70).

I övrigt har 8 l4C-dateringar utförts, huvudsakligen 
på härdgropar (Vallentuna 23, 29, 34, 35, 36, 38, 39, 
43). Samtliga utom den sistnämnda gav datering till för
romersk järnålder. Vallentuna 43 (härdgropen A4 7) gav 
en datering till folkvandringstid (ST 10606, 1510 BP 
+/-70,). Resultatet är det yngsta som erhållits inom samt
liga boplatslämningar överhuvudtaget. Boplatsens stor
lek har uppskattats till ca 4 000 m2.

Beklagligt nog har det inte varit möjligt att göra nå
gon makrofossilanalys av material från boplats B. Un
dantaget är bestämningen av säd från ugnen A3.

RAÄ 262, Boplats C
Boplatsen låg på en mindre moränförhöjning i områdets
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Fig 4:75. Schakt- 
plan över undersökt 
yta inom boplats C. 
Skala 1:150. Plan 
of the excavated 
area within site C. 
Scale 1:150.

västra del knappt 40 m från boplats B Qfr fig 4:54). 
Boplatshöjdema åtskiljs av en smalare svacka vilken längre 
söderut övergår i en mindre sankmark. Moränkullen och 
boplats C avgränsas vidare i norr av sluttning med blockrik 
morän, i väster av mindre sluttning och sankmark. Sank
mark återfinns även i söder. I boplatsens norra respek
tive södra delar är ansamlingar av röjningsrösen. Områ
det avgränsas i öster av en stensatt terrasskant. Tvärs över 
boplatsen är en stensträng. Från stensträngen slutar höjden 
svagt mot söder.

Två schakt upptogs om sammanlagt 264 m2. Ett i 
direktanslutning till stensträngen (A98) på 142 m2, det 
andra 5 m söderut på 112 m2, sammanbundna av ett 
kortare schakt (fig 4:75). 86 anläggningar undersöktes

varav merparten 44 st, utgjordes av mindre nedgrävningar, 
möjligen störhål. Dessutom undersöktes 13 härdgropar, 
25 stolphål, 3 röjningsrösen samt 1 stensträng. Forn- 
lämningsbilden inom boplats C kännetecknas av min
dre variationsrikedom avseende anläggningstyper. Inte 
heller här kunde en husgrund avgränsas, utan delar av 
en eller flera.

Även inom detta avsnitt var stolphålen av mindre typ 
(0,3-0,7 m stora och 0,15 till 0,3 m djupa). Flertalet 
var helt eller delvis stenskodda. Merparten av stolphålen 
påträffades i det övre schaktets östra del och företar en 
orientering närmast nordväst-sydöst. I linje med denna 
ansamling dock något förskjutet mot sydväst var två större 
och en mindre härdgrop (A90, 92, 91). De större härd
groparna låg på ett avstånd av 2 m från varandra. Intill 
och sydöst om den norra av härdgroparna, A92, var en 
lerplatta (Al 18). I anslutning till härdgropen var en 
luftkanal. Sammansättningen av anläggningar samt de 
tunna ler/mjälalagret in dikerar att de härrör från en 
huskonstruktion.

I övrigt kan nämnas två stora härdgropar som fram
kom under stensträngen (Al 15,132) varav Al 15 var 2 
m stor och 0,4 m djup.

I det södra schaktet påträffades ett mindre antal an
läggningar, framför allt härdgropar. Kulturlagret var ojämnt 
över ytorna. Intill stensträngen var det ca 0,15 med ett 
stort inslag av skärvsten. I det södra schaktet var lagret i 
snitt 0,1 m men ställvis mycket tunt och/eller mycket 
diffust. Norr om stensträngen i en markerat skålad åker
yta var kulturlagret i det närmaste obefintligt.
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Fig 4:76. Tabell över ,4C-prover för boplats C. Table of 14C- 
samples from site C.

Sample
code

Structure 
RAÄ 262 
Site C

Lab nr BP Cal 1 
sigma Material

Vall 25 A132 ST 9612 2300
+/-70

BC .406- 
234 charcoal

Vall 26 Al 26 ST 9613 2085
+/-205

BC 390- 
127 charcoal

Vall 48 Al 15 ST 11511 2605
+/-70

BC 829- 
664 charcoal

Överlag framkom även en mindre andel fynd här än 
på de övriga boplatserna. Sammansättningen var även 
påtagligt enahanda. Mycket lite brända ben, bränd lera 
(ingen lerklining), keramik samt sex knackstenar.

Från boplats C föreligger endast tre 14C-dateringar. 
Samtliga resultat gav förromersk järnålder. Två härrör 
från härdgroparna under stensträngen (Vallentuna 25 & 
48; ST 9612; 2300 BP +/-70 och ST 11511, 2605 BP 
+/-70).

Agrara lämningar
Undersökningen av ett antal agrara lämningar som sten
strängar, röjningsrösen, åkervallar gjordes inte i första 
hand med syfte att studera brukningsteknik, odlings- 
system osv. Detta skulle ha varit fullt möjligt med tanke 
på den stora mängd av agrara lämningar som fanns inom 
undersökningsområdet och dess välbevarade karaktär. Ett 
område som sedan jänge uteslutande brukats som hag- 
och betesmark.

Med tanke på målsättningarna med undersökningen, 
att söka klargöra sambanden mellan vallanaläggningen 
och lämningarna utanför denna torde detta ha varit yt
terligare en väsentlig aspekt. Denna brist på insikt fal
ler helt på mitt konto. En insikt om denna fornlämnings- 
kategoris stora kunskapspotential har dock vuxit, inte 
minst i samband med egna fältundersökningar av agrar 
fossil (Olausson RAÄ manus). Förvisso noterades att 
denna fornlämningstyp utgjorde ett markant inslag och 
en analys och tolkning har även gjorts med avsikten att 
kunna urskilja odlingsytor och andra odlingslämningars 
stratigrafiska förhållande till boplatslämningar och grav
fält. Men vad som saknades var en kartering speciellt 
inriktad på tolkning av markanvändning, samt olika 
paleobotaniska provtagningar.

De röjningsrösen som undersöktes, undersöktes uti
från uppfattningen att de utgjorde förmodade gravar, 
då dylika kunde ge daterande föremål varvid deras ål
der och relation till vallanläggningen skulle kunna upp-

Fig 4:77. Röjningsröse (Al31). Foto från S av Michael 
Olausson. Clearance cairn (Al31). Photo from S by 
Michael Olausson.

skattas (fig 4:77). En tolkades som en terrass (jfr fig 4:54).
Stensträngar undersöktes framför allt för att frilägga 

underliggande lager och strukturer. Som en utgångspunkt 
torde det vara väsentligt att fastslå, att de agrara lämning
arna i samtliga fall överlagrar de ovan beskrivna boplats
lämningarna. Relationen mellan gravfältet (RAÄ 262) 
och odlingslämningarna är dock mer svårtolkat.

Inom boplats A och B undersöktes en stensträng, en 
åkervall, ett röjningsröse samt ett schakt över en odlings
yta. Inom boplats C en stensträng, tre röjningsrösen samt 
en åkeryta.

Vid undersökningarna av stensättningen A22 belä
gen i gravfältets västra del, undersöktes även ett intilligg
ande röjningsröse, A43. Det utgjordes huvudsakligen av 
skärvsten uppslängd runt och mellan ett par större mark
fasta stenar. Merparten av skärvstenen låg i anläggning
ens östra del i ett mörkare kulturlager. Anläggningen 
tolkades först som stensättning. Detta antagande tyck
tes stärkas av den osteologiska analysen som kunde visa 
på förekomst av människa. I övrigt kunde får/get kon
stateras. Mot gravhypotesen talar dock flera faktorer. 
Stenpackningen låg huvudsakligen i öster dvs närmast 
boplatslämningarna och intill en förmodad och konkav 
odlingsyta. Merparten av alla fynd, bränd lera, brända 
ben samt keramik påträffades i denna del.

Mitt för och 25 m öster om röjningsröset var en när
mare 30 m lång och mellan 2,5 och 1 m bred åkervall 
(A69). Denna löpte mellan gravfältet i norr och ett min
dre röjningsrös beläget vid en terrasskant i söder. I sam
band med undersökningarna av boplats B, genomgrävdes 
åkervallen med ett längre schakt över odlingsytan. Val
len framtogs och avtorvades ett stycke längre söderut. 
Härvid kunde flera detaljer observeras. Vallen var som 
bredast (närmast stensträngslik) i norr vid schaktet, upp
byggd av småsten bl a skärvsten lagd vid sidorna av större 
centralt placerade stenar. Längre söderut var vallen knappt 
1 m bred och huvudsakligen uppbyggd av småsten. I båda 
schakten påträffades boplatsmaterial. I långschaktet
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Fig 4:78. Sektton från Vgenom stensträngen samt en karaktäristisk konkav odlingsyta. I N ett markerat åkerhak. 
Härdgropen Al 32 daterad till skiftet yngre bronsålder-äldsta järnålder. Westward section through the stone 
reef and a characteristic concave ancient field. To the north a pronounced negative lynchet. The hearth pit 
A132 has been dated to the transition late Bronze Age-early Iron Age.

kunde det konstateras att vallen låg på ett tunnare boplats
lager.

Inom boplatsområdets norra del mellan forn- 
lämningarna RAÄ 262 och 263 löper en närmare 100 
m lång stensträng närmast av hägnadstyp. Stensträngen 
som var knappt 3 m bred och 0,4 m hög var i detta 
avsnitt huvudsakligen uppbyggd av större stenar i ett 
skikt centralt i strängen samt mindre sten i två skikt 
på sidorna med mindre inslag av skärvig sten. Anlägg
ningen överlagrade ett decimetertjockt boplatslager 
(boplats A).

I boplatslagret under stensträngen påträffades en grop 
(A7). Ett 14C-prov härifrån har givit en datering av 
boplatslagret och därmed en TPQ datering av sten

'

strängen till yngre bronsålder - äldsta järnålder (Vallen
tuna 28, ST 9757, 2440 BP +/-100).

Stensträngen tycks primärt ha fungerat som gräns 
mellan två odlingsytor. En eventuell funktion som häg
nad kan inte helt uteslutas men förefaller mindre san
nolikt. Viktigt att notera är att kulturlagret tycktes upp
höra utanför och öster om stensträngen. Med tanke på 
förekomsten av två röjningsrösen inom den västra odlings
ytan, bör odling ha företagits på stensträngens båda si
dor. En förklaring kan vara att man efter en tid kommit 
att överge den västra ytan och att ytorna öster om sten
strängen odlats mer intensivt.

Den 47 m långa och 3-4 m breda stensträngen A98 
var belägen på boplatskullens (boplats C) högsta del och 

orienterad öst-väst tvärs över denna (fig 4:79). 
I väster sluttade den i en sluttning och i öster 
gör den en markant böj och upphör därefter 
tvärt varvid ett 10 m mellanrum med plan 
yta bildas mellan stensträngen och en längre 
stensatt terrass vilken avgränsar höjden i ös
ter. Två schakt undersöktes i stensträngen som

Fig 4:79. Stensträngen A98 överlagrade boplats
lämningar och var till stor del uppbyggd av 
framförallt skärvsten. N om strängen var en 
konkav odlingsyta. Foto från S av Michael 
Olausson. The stone reef A98 overlapped 
settlement remains and was to a large extent 
constructed by fire-cracked stones. North of the 
reef was a concave cultivation area.
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var av hägnadstyp (jfr Widgren 1983, s 30) till sin upp
byggnad. I bägge fallen kunde det konstateras att strängen 
var uppbyggd av en enkel till dubbel rad av större ste
nar och enstaka block vilka omgavs på sidorna av en 
småstenspackning av huvudsakligen skärvsten och skör
bränd sten i flera skikt. Under en mörkare kulturjords- 
fyllning i stenpackningen men framför allt under de större 
stenarna i strängens mitt, kunde ett upp till 5 till 10 cm 
tjockt ljusare mo/myllaaktigt lager urskiljas. Lagret tolkas 
som varande rester av en äldre markhorisont. Under detta 
ett delvis sotbemängt kulturlager/boplatslager med 
skärvsten samt traditionella boplatsfynd, keramik, bränd 
lera, brända ben. I stensträngen påträffades flera knack- 
stenar.

Kulturlagret kunde följas mot söder och ut över den 
ovan beskrivna undersökta boplatsytan (boplats C). Mot 
norr drogs ett schakt från ett av genombrotten i strängen 
över en långsmal och markant skålad odlingsyta ca 8 m 
bred (fig 4:78). Här upphörde kulturlagret i det närmaste 
där stensträngen upphörde och i schaktet påträffades en
dast enstaka bitar av bränd lera. Myllalagret var påfal
lande tunt. Inga åderspår kunde registreras. Åkerytan hade 
en markant gräns på norra sidan i form av en stenrik låg 
rundad kant.

Under schakten genom stensträngen påträffades två 
större härdgropar (AI 32 och Al 15). Från dessa förelig
ger ,4C-dateringar till 752 och 200 BC (Vallentuna 25) 
samt mellan 900 och 450 BC (Vallentuna 48). I det första 
schaktet med Al 32 fanns även ett tunt mjälalager tol
kat som golvlager? en mindre grop samt ett stolphål 
(A134). I det andra var ett decimetertjockt sotlager runt 
härdgropen Al 15 i stensträngens längdriktning. Sträng
ens södra del överlagrade ett stolphål (Al 12) samt de
lar av härdgropen A92.

Norr om odlingsytan var ett område med fem röj- 
ningsrösen, flertalet låga och mellan 2-3 m stora. Ett av 
de större Al 31 undersöktes. Anläggningen som var ore
gelbunden, närmast kvadratisk till formen (4,5x3,5 m 
stor) och tolkades som en möjlig mittblockstensättning. 
Packningen utgjordes av ett delvis blandat stenmaterial 
med inslag av skärvsten i den södra delen, dvs den del 
som var närmast boplatsytan. Även fynden, bränd lera, 
enstaka brända ben samt keramik påträffades i den södra 
delen. Inga fynd indikerade någon form av begravning.

Av de övriga undersökta röjningsrösena var ett, Al 01, 
beläget på boplatskullens västra kant mycket gravlik med 
en närmast sexkantig form. Anläggningen innehöll yt
terst lite boplatsfynd: bränd lera, brända ben (svin) samt 
en knacksten. Inget kulturlager varken i eller under an
läggningen påträffades.

Det tredje röjningsröset (Al00), tolkades före un
dersökningen som ett stensatt terrasshörn som visade 
sig vara en närmast oval stenpackning av flera större 
kantiga stenar samt mindre inslag av skärvsten. Under 
anläggningen var en mindre närmast rännaliknande grop 
av diffus karaktär. Det kan dock inte uteslutas att den

ursprungliga tolkningen av en terrasskant till viss del 
kvarstår.

Inga paleobotaniska analyser föreligger från någon av 
odlingslämningarna. Det bör dock poängteras att få an
läggningar hade förutsättningar för dylika. Röjningsrösena 
var alltför låga för att en pollenanalys skulle vara möjlig 
att göra. Däremot hade en sådan i kombination med 
makrofossil var av stor vikt i framför allt stensträngen 
A98, en anläggningen som i sammanhanget kunde upp
visa en ovanligt sammansatt stratigrafi (jfr fig 4:78, se 
kap 6:2).

4.4.5 Gravar 
Inledning
Två gravfält delundersöktes vid, Lingsberg, åtta anlägg
ningar inom RAA 262 och två inom RAA 254. Mycket 
få undersökningar av gravar har gjorts tidigare vid 
Lingsberg eller i Angamsjöområdet. År 1961 undersöktes 
två mittblockstensättningar (RAA 243) vid Lingsberg 
av Hilkka Andersson-Mälerstedt. Inga fynd påträffades 
vid undersökningen, endast mindre samlingar av brända 
ben. Ingen osteologisk bestämning föreligger (Anders- 
son-Mälarstedt ATA dnr 950/63). Gravarna ingick i det 
omfattande fornlämningskomplex som ligger en knapp 
km väster om Lingsbergs gård. Detta utgörs huvudsak
ligen av små och medelstora gravfält av yngre bronsålders- 
och äldsta järnålderstyp. Markant inslag utgörs av sten- 
sättningar med kal fyllning samt mittblockstensättning.

Vid Kusta, Lingsbergs granngård har en röseliknande 
stensättning undersökts med fynd av brända ben samt 
keramikkärl.

Samtliga var brandgravar med rena brända ben utan 
eller med ritiga sotinblandning. Två innehöll rester ef
ter vuxna människor. I övrigt har inga närmare bestäm
ningar kunnat göras. Kustagraven innehöll även en hund 
(Hedelin, bilaga VIII). Samtliga var fyndtomma utom 
Kustagraven vilken innehöll ett lerkär med brända ben 
under ett sotlager. Gravarna kan inte dateras närmare 
än till yngre bronsålder - äldsta järnålder.

Gravfältet RAÄ 262
RAÄ 262 består enligt fornlämningsregistret av 20 runda 
stensättningar. Gravfältet omfattar minst 30 anläggningar. 
Två av de undersökta gravarna var inte synliga före un
dersökningen. Ursprungligen avsågs att se huruvida grav
fältet kunde sammanknytas kronologiskt med vall
anläggningen. Efterhand kom problemställningen att 
uteslutande gälla huruvida det överhuvudtaget fanns 
gravar som kunde vara samtida med antingen borgen och/ 
eller någon av boplatsskedena.

Generellt kan samtliga undersökta gravar vid Lings
berg dateras till äldre järnålder, med inslag av enstaka 
övergångsformer som närmast är folkvandringstida. 
Samtliga var flacka med en flat eller svagt konvex profd



»iilf

Fältarbetslokaler

och samtliga får betecknas som små eller medelstora. 
Inga av de undersökta var av de stora flacka romartida 
typerna som undersöktes vid Ådalen (Elfstrand 1984, 
Olausson 1988).

De var överlag små (2,5 till 4 m) och merparten av 
ej undersökta anläggningarna förefaller att vara av lik
nande dimensioner. Undantaget är enstaka flacka anlägg
ningar, 7-8 m stora i gravfältets nordvästra del.

Stenmaterialet består av ett urval med endast enstaka 
exempel på ett mer blandat stenmaterial. Packningarna 
bestod huvudsakligen av småsten med ett markant in
slag av skarpkantade stenar. Här fanns även skörbränd 
sten och i fyllningarna påträffades boplatsmaterial.

I flertalet fall tenderar stenstorleken att växa mot 
anläggningarnas centrum, men inga anläggningar kunde 
karaktäriseras som typiska s k ”stekta ägg”. Flera av 
stensättningarna hade kantkedja.

Avvikande var ur flera aspekter A22. Denna gjorde 
ett i förhållande till övriga anläggningar ”ålderdomligt” 
intryck. Anläggningen var närmast kvadratisk med hu
vudsakligen ett större stenmaterial samt småsten mel
lan de större. Karaktären var snarlik en röseliknande sten- 
sättning, dock med den skillnaden att denna anläggningen 
hade jordfyllning. Intill kvarligger en till synes identisk 
anläggning.

Formmässigt fanns en stor variation. Inom RAA 262 
fanns fyra runda, en kvadratisk, en rektangulär, en 
hexagonal och en tresidig. Några resta stenar som en
skilda anläggningar fanns inte. Däremot hade den tresidiga 
stensättningen Al 2, resta stenar av sandsten i samtliga 
hörn.

Gravskicket dominerades av urnegropar utan behål
lare, samt enstaka med spridda brända ben. I ett par fall, 
A8 och Al 0 kunde en begynnande övergång mot yngre 
järnålderns brandgravsskick observeras, i det att ben
koncentrationerna fanns tillsammans med spridda ben 
i ett mörkare lager med inslag av sot och kol. Detta gällde 
i synnerhet A8. Men det kan knappast betecknas som 
ett egentligt brandlager Q fr Bennett 1987, s 78ff). I två 
anläggningar, A9 ochA75, fanns en mindre umegrop med 
människoben i anläggningarnas ytterkant, under kant
kedjan (jfr A2, RAÄ 254).

Fyllningen i urnegravarna var svagt mörkfärgad och 
saknade nästan helt kol. Möjligen kan det faktum att 
gravarna anlagts på en boplats spela in här. Risk för kon
tamination vid en eventuell 14C-provtagningen förföll 
överhängande varför inget kol från gravarna har lämnats 
in för datering.

Urnegravarna saknar behållare. Därmed inte sagt att 
benen inte kan ha lagts i behållare av förgängligt mate
rial som näver, textil.

I fråga om inre konstruktioner har ett par anläggningar 
(A9, A22) haft locksten och ett par mittstenar (A8, A75). 
I A7 5 hade man använt tre malstenar som mittstenar.

Vad gäller uppbyggnad och gravskick kan ett par 
betydelsefulla skillnader observeras. A8 och A10 var

ill

uppbyggda med två respektive en inre kantkedja med 
en småstenspackning utanför dessa. Morfologiskt och 
konstruktionsmässigt ansluter därmed dessa intill andra 
undersökta gravanläggningar i Mälardalen bl a på Lovö. 
Dessa undersökta gravar har fynddaterats till folk- 
vandringstid. Anläggningarna vid Lingsberg kan sägas 
motsvara Bo Petrés typ 2 och typ 2+3 (Petré 1984a, s 
33-3 5,fig 12).

Den tresidiga stens ättningen (A 12) saknade ben
gömma. Att tresidiga stensättningar saknar spår efter 
någon begravning tycks vara regel snarare än undantag. 
I de fall det påträffats begravningar har de en oansenlig
are fynduppsättning. Storleksmässigt varierar de från 2 
till 10 m sida. Men hos denna gravform finns inte den 
tendens som påträffas bland andra gravformer att stor
leken minskar mot slutet av äldre järnålder och folk- 
vandringstidens början (Bennett 1987, s 71).

Fynden

Det faktum att gravarna anlagts på en boplats med ett 
markant inslag av boplatsmaterial i fyllningarna, inne
bar svårigheter att bestämma proveniens för flera av fyn
den. Detta gällde framför allt keramiken. Den påträffa
des både spritt i anläggningarna men även i vissa fall i 
mindre koncentrationer. Gravskicket under äldre järn
ålder innebär ju inte nödvändigtvis att alla fynden de
ponerats på ett ställe i graven - snarare tvärtom (jfr Kalliff 
1992). Av källkritiska skäl, huvudsakligen med tanke på 
förekomsten av boplatsfynd i gravarna har jag därför valt 
att helt utesluta keramiken från diskussion kring grav
fynd. Ytterligare en faktor som talar för detta är att 
keramiken i gravarna och boplatsen är av samma allmänna 
äldre järnålderstyp. Endast i ett fall har keramik påträf
fats som bedömts som relativt säker kontext. Det gäl
ler A8. Här fanns fragment av ett kärl i urnegropen.

Tre stensättningar innehöll fynd - samtliga daterande. 
IA8 påträffades ett häktespänne - agraff (fig 4:80). Det 
rör sig endast om hyskdelen vilken var av järn medan 
de fem skivformiga knapparna med delvis bevarade skrå- 
kantade huvuden var av brons. Fyndet har flera paral
leller med ett spänne från grav 2 fornlämning 57, Viken 
på Lovö (J-P Lamm 1973, s 23-24, pl 3, s 14-15). Mot
svarigheter påträffas även bland de folkvandringstida got
ländska agrafferna (jfr Nerman 1935, s 82-83, taf 51). 
Spännet kan dateras till period VI:2, dvs 500-talets för
sta hälft.

I Al 0 påträffades två hålkälade ringar av brons. Båda 
beslagen är något smalare närmast ringen, ett drag som 
förefaller vara något äldre än de rent folkvandringstida 
som är jämnbreda. Hålkälsringar tillhör ett typiskt 
folkvandringstida gravinventarium och fynden kan da
teras till periodVI: 1 (jfr Nerman 1935, s 11-12,taf 15).

Till 400-talets första hälft kan även fyndet av en agraff- 
knapp i brons föras, påträffad i A76. Den är av en tidig 
typ och består en skivformig knapp med rest av hållare 
under samt en hake med ett hål genom plattan. Bägge
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Fig 4:80. Fynd från undersökta gravar på gravfältet RAA 262 som överlagrade boplats B. 1) Två hålkäls- 
ringarav brons (AIO), 2) agraffmedfem bronsknappar på jämfäste (A8), 3) agraff av brons (A76'), 5) 
bronsring med vitmetallegering påträffad i boplatslager. Endast ett kamfragment påträffades bland gravarna 
och utgörs av en del av en kam i ett stycke (4). Alla dateras till folkvandringstid. Teckningar i skala 1:1 av 
Fransciska Sieurin-Lönnkvist. Fynd 4 av Rune Johannesson. Finds from the excavated graves in the 
burial ground RAA 262, which overlapped site B. 1] Two container rings made by bronze (A 10), 2) 
an agraffe with five bronze buttons on an iron attachment (A8), 3) a bronze agraffe, 5) a bronze ring 
with white metal alloy which was found in a settlement layer. Only one fragmented comb, in one 
piece, was found among the graves (4). All finds are dated to the Migration Period. Scale 1:1. 
Drawings by Fransciska Sieurin-Lönnkvist. Find 4 by Rune Johannesson.

är av brons. Typen är snarlik flera av de gotländska ti
diga agrafferna och den dateras till period VI: 1 [jfr Mer
man 1935, s 13-14, taf 17 nr 214).

Endast ett kamfragment påträffades (A9). Fragmen
tet härrör från en kam i ett stycke (fig 4:80,3). Rygg
linjens kurvatur är vinklad och strax ovanför tandraden 
finns en ornering i form av två tvärgående linjer. Något 
tvärsnitt går ej att bestämma då fragmentet förefaller 
spjälkat. Någon närmare datering är därför ej möjlig men 
fragmentet uppvisar flera kriterier typiska för kammar 
i ett stycke från romersk järnålder och tidig folkvandrings- 
tid (jfr Petré 1984, s 70).

Osteologisk analys
Av den totala benmängden om ca 3,0 kg (3 070,42 gr), 
har ca 1,7 kg (1 706,52 gr) kunnat bestämmas (Helena 
Hedelin bilaga nr VII). Genomgående är att varje grav 
innehåller lämningar av en enda person. Inga köns- 
bedömningar har varit möjliga att göra. Åldersbedöm- 
ningar har varit möjligt att utföra på benen från samt
liga anläggningar utom de från A43 (ett röjningsröse). 
Bestämningarna grundar sig i första hand på skalltaks-

fragment. Den minsta av de undersökta stensättningama 
A20 innehöll ben från ett barn, 0-14 år (infans I—II). 
Individerna iA22 och A76 har åldersbedömts såsom unga, 
7-22 år (infans II-juvenilis), medan benen från A8, A9, 
AI0 och A75 härrör från vuxna, 20 rill 40 år (adultus). 
A8 innehöll ben av nötkreatur och iA75 fanns fragment 
av hund.

RAÄ254
Gravfältet består av fem registrerade flacka stensättningar 
och ligger knappt 100 m söder om det egentliga borg- 
och boplatskomplexet men bör föras till detta (fig 4:81). 
Vad gäller gravfältets storlek var detta något svår
överskådligt, delvis genom skrymmande låg vegetation. 
Gravfältet kan alltså innehålla flera anläggningar. Inte 
minst med tanke på gravtypen, dvs flacka stensättningar 
är detta mycket troligt.

Bägge stensättningama som undersöktes var runda 
varav en, Al hade en närmast rak sida i norr. Denna an
läggning hade också en ställvis bevarad kantkedja. Gra
varna inom RAA 254 är snarlika de undersökta i RAÄ 
262. Stenmaterialet är utvalt och består huvudsakligen
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Fig 4:81. Plan över gravfältet RAA 254 med de undersökta 
anläggningrana Al och A2. Skala 1:100. Plan of the grave 
field RAA 254 with the excavated features Al och A2. 
Skala 1:100.

av mindre knytnävsstora stenar. I båda fanns ett större 
stenmaterial i de centrala delarna. I Al låg detta ej som 
en sammanhållen mittpackning utan mer spritt. A2 dä
remot hade ett småstensbratte som omgav en mitt
packning av större sten.

IA2 fanns en locksten som täckte en urnegrop utan 
behållare. I anläggningens ytterkant fanns en mindre 
benkoncentration, dvs samma förfarande som i A9 och 
A75 inom RAA 262. Gravskicket i Al utgjordes av en 
urnegrop utan behållare med ett omgivande tunt lager 
av spridda ben.

Fynd och osteologisk bestämning
Bägge gravarna saknade gravgåvor eller andra fynd. En
dast enstaka bitar bränd lera påträffades i fyllningen men 
gravfältet tycks inte ha anlagts på någon boplats. Al inne
höll benen från en yngre individ [juvenilis, eller över
gången till adultus) och A2 från en vuxen (adultus). A2 
innehöll även hund samt får. I packningen till Al på
träffades även obrända tandfragmenten av nötkreatur.

Sammanfattning
Genomgången har visat att gravarna generellt var av äldre 
järnålderstyp, både vad gäller form och gravskick. De 
var överlag små eller medelstora, med en flack profil upp
byggda av ett utvalt stenmaterial, som i de flesta fall var 
lagt med stor omsorg och noggrannhet. Det mindre sten-
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materialet påträffades i anläggningarnas sidor och det 
större mot centrum. Med tanke på den stora mängden 
skarpkantad och delvis även skörbränd sten som ingick 
i packningarna, och ett bitvis rikligt boplatsmaterial i 
fyllningarna, förefaller det som om ytan före grav- 
anläggandet rensats och att ett betydande material ta
gits i anspråk från boplatsen till gravkonstruktionerna. 
Samtliga gravar inom RAÄ 262 ligger på ett boplats
lager, medan gravarna inom RAA 254 förmodligen inte 
gör det.

I flera fall har stratigrafiska förhållanden kunnat ob
serverats. A9:s västra del ligger på härdgropen Al 1. Mel
lan stensättning och härdgrop är ett decimetertjockt kul
turlager. Från Al 1 föreligger en 14C-datering till Kristi 
födelse (BP 1950 +/-S5, ST 9760). Dessutom påträffa
des ett stolphål (Al 6) under graven. Under A8 var ett 
grop (A4 5, stolphål?) och den lilla stensättningen A20 
var till stora delar lagd på en härdgrop (A33/26). Mel
lan denna och stensättningen fanns dock inget kulturla
ger som i fallet med A9. Under stensättningen A22 på
träffades ett delvis decimetertjockt kulturlager. I detta 
framkom en grop varifrån en 14C-datering föreligger. 
Resultatet blev 2395 BP +Z-75 (ST 10109).

Fyra av samtliga undersökta gravar innehöll begrav
ningar och fynd där samtliga är mer eller mindre dater
bar a. Ingen fyndkombination föreligger som kan styrka 
de enskilt gjorda dateringarna. Men fynden i sig är mycket 
karaktäristiska för respektive period, äldre och yngre 
folkvandringstid. Keramiken iA10 kan inte närmare be
stämmas än som varande av äldre järnålderstyp. Den 
omböjda järntenen i A22 som förmodligen kan knytas 
till begravningen går inte att varken typ- eller tidsbe
stämma. Kamfragmentet i A9 är av äldre järnålderstyp.

Liksom gravarnas morfologi, är även gravskicket av 
typisk äldre järnålderstyp, dvs urnegropsgravskick. I två 
anläggningar A8 ochAlO har dock begynnande inflytande 
från brandgravsskicket kunnat observeras, i det att bägge 
innehåller ett större mörkare lager med spridda brända 
ben samt en urnegrop. Anmärkningsvärt är att ingen av 
gravarna innehållit någon benbehållare av keramik eller 
ett hartstätat träkärl liksom att endast ett enda kam
fragment påträffats. Kammen hörju till de absolut van
ligaste gravgåvoma under slutet av romersk järnålder men 
framför allt under folkvandringstid (jfr Bennett 1987, s 
38).

De fyndtomma gravarna dateras genom sin uppbygg
nad och sitt gravskick generellt till äldre järnålder. Hy
potetiskt skulle A22 med sin ”röseliknande” uppbygg
nad höra till relativt sett ett äldre skede än de klart folk- 
vandringstida gravarna. Detsamma kan gälla för Al inom 
RAA 254 med en snarlik uppbyggnad.

A2 inom RAA 254 och A9, Al2, A75 inom RAÄ 
262 är mer utpräglat uppbyggda i två steg med brätten 
eller brätteliknande packningar av småsten samt en inre 
packning av större sten. Detta kan sägas utgöra ett rela
tivt ”ålderdomligt’’ drag, representerat i första hand under
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romersk järnålder. En hake är dock att denna tradition i 
en ej ringa grad återfinns under folkvandringstid (jfr Ben
nett 1987). Några könsbestämningar har inte varit möjliga 
att göra inom ramen för den osteologiska analysen.

Gravfältet RAA 262 utgör ett mindre gårdsgravfält 
brukat under en kortare tid, kanske ett par hundra år. 
Det dateras till huvudsakligen folkvandringstid, med de 
äldsta gravarna från yngre romartid.

Den bebyggelseenhet som begravt sina döda på grav
fältet har inte kunnat lokaliserats i samband med fält
arbetena. Gravfältet RAA 254 har inte heller direkt kun
nat knytas till borg- och boplatskomplexet.

4.4.6 Lämningar efter kommunikation och sam
färdsel
I den smala lersprickdalen öster om Lingsbergs gård på
träffades en gren- och risväg under en vikingatida 
runstensbro (Olausson 1986). Den sistnämnda uppskat
tas ha varit ca 80 m lång vilket får anses som ett mini
mimått för den äldre vägen. Det kan inte rört sig om 
någon regelrätt bro eller ännu mindre en form av pålspärr, 
till det var det påträffade virket alldeles för klent. Pål
arna och sianorna var som grövst 0,1 m i diam och som 
klenast 0,03 m. Inget egentligt system kunde observe
ras bland pålarna och dessa var överlag nedslagna snett 
i leran. Bygget av en brobank med runstenar under vi
kingatid kan ha förstört mycket av gren- och risvägens 
ytskikt men även sentida odling kan ha spelat in. Denna 
konstruktion möjliggjorde överfart men knappast en torr
skodd sådan. Vägen har en parallell till lämningar vid 
Rickeby i Gottröra socken men framför allt till Gull- 
bron i Vallentuna socken, en knapp halvmil väster om 
Lingsberg. Vad gäller Lingsberg och Gullbron tycks dessa 
gren- och risbroar byggts på alltefter behov, något som 
även antyds utav spridning av dateringsresultat en. De 
har dock en klar förankring i förromersk järnålder (fig 
4:82) (Schierbeck manus, Olausson 1986a).

Fig 4:82. Tabell över ,4C-prover från runstensbron RAA 257. 
Table of 14C-samples from the runestone bridge RAA 257.

Sample
code

RAÄ257
Wooden
track

Lab Nr BP Cal 1 
sigma

Mate
rial

Vail 30 Post 8 ST 10045 2435
+/-145

BC 790- 
390

Wooden
pile

Vail 31 Post 2 ST 10046 2295
+/-80

BC 407- 
214

Vail 32 Post 13 ST 10047 2205
+/-125

BC 400- 
gO

Vail 33 Post 7 ST 10048 2135
+A75

BC 390- 
AD 18

4.5 Fornborgar

4.5.1 RAA 111, Veda, Ångarns socken

Topografi och fornlämningsmiljö 
I Ångarns socknens södra del och i gränsområdena mot 
Täby socken i öster och Österåkers socken i öster, åter
finns Vedaborgen RAA 111. Denna ligger på ett smalt 
näs, som skjuter ut mot norr i den forna Vedasjön vil
ken sedan mitten av 1800-talet dikats ut vid ett flertal 
tillfällen. Idag återstår endast ett mindre område med 
öppet vatten på borgbergets västra sida. Sjön ligger på 
mellan +20 och +15 m och var under bronsålder genom 
en smal nord-sydlig sprickdal förbunden med Angamsjön.

Fornlämningarna finns koncentrerade i anslutning till 
sprickdalens lerområden på berg- och moränhöjder och 
de domineras av rösen, röseliknande stensättningar, 
ensamliggande, i mindre grupper samt i enstaka grav
fält. Vid Rocksta, norr om Veda, återfinns den största 
röseansamlingen i hela Angarnsjöområdet, bl a i form 
av två gravfält. Här finns även enstaka synliga boplats
lämningar i form av skärvstenshögar i anslutning till 
mindre röjda ytor och terrasseringar.

Vid Veda finns ensamliggande stensättningar med kal

Fig 4:83. Plan över borgen med undersökningsschakten 
markerade. Skala 1:2 000. Plan of the hillfort. The exca
vation trenches are marked. Scale 1:2 000.
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Fig 4:84(t v Ach). Bronsåddersborgen vid Veda 
återfinns på det skogsklädda höjdpartiet mitt i bilden 
och till höger i bild Vedasjön som mellan +20 och 
+15 m var en del av Östersjön. Foto från NO av 
Jan Norrman RAA. The Bronze Age hillfort at 
Veda can be seen on top of the wooded hill in the 
centre of the picture. To the right in the picture is 
Vedasjön which was a part of the Baltic Sea 
between +20 and +15 m above sea level. Photo 
from NE by Jan Norrman, RAA.

Fig 4:85(nedan/below). Veda-borgens äldsta del 
från yngre bronsålder var konstruerad i form av två 
parallella blockrader med småstens/sand-fyllning 
däremellan. Foto frän O av Michael Olausson. The 
oldest rampart of the late Bronze Age hillfort at 
Veda, was constructed as two parallel lines of 
boulders with a filling of pebbles and sand 
inbetween. Photo from E by Michael Olausson.

fyllning. Röseansamlingar saknas liksom regist
rerade skärvstenshögar. Öster om borgen och syd
öst om gården, och insprängt i en sommarhus
bebyggelse är ett gravfält av yngre bronsålders- 
typ. Omedelbart norr om gravfältet är en sten
sträng (RAA 74) som möjligen skall sättas i rela
tion till gravfältet. Detta består av små stensätt- 
ningar och avviker därmed markant från forn- 
lämningarna vid Rocksta. Förutom bronsål- 
derslämningarna finns ett mindre yngre järn- 
åldersgravfalt vid Rocksta och ett medelstort vid 
Veda.

Borgen
Den 0,3 ha stora anläggningen ligger på en smal bergs- 
och moränhöjd som skjuter ut mot norr från ett större 
skogsklätt utmarksområde (fig 4:84). Betydande branter 
och stup finns runt bergets alla sidor utom i söder. Här, 
där en egentlig nivåskillnad mellan borgberget och ter
rängen utanför saknas, har en kraftig halvkretsvall an
lagts. Den är 80 m lång, 6-12 m bred och 0,5-1,2 m 
hög. Dessutom finns kortare murpartier i öster och norr. 
Muren är av terrasskaraktär med en bitvis närmast plan 
ovansida och muren tenderar att nivellera av mot mar
ken på murens insida. Den saknar synliga spår av kall- 
murning. I söder där muren är som kraftigast finns en 
11m djup och 1,5 m bred ingång. I anslutning till denna, 
på murens östra sida har ett 8 m långt hornliknande 
utskott registrerats jfr (fig 4:83). Intill och öster om in
gången finns spår av en äldre igensatt igång.

Den inre ytan är svagt kuperat med bergklackar i norr 
och moränavlagringar i de centrala och södra delarna. 
Längst i söder finns en mindre platå med två terrass- 
liknande delvis anlagda formationer.

Undersökningen
Fyra med varandra sammanbundna schakt undersöktes 
om totalt 40 m2.

Anläggningen utvaldes för undersökning på grund av 
vallens relativa mäktighet i förhållande till övriga hägnads- 
anläggningar i området. Vidare antogs att Veda-borgen 
skulle vara betydligt yngre än övriga.

Huvudschaktet lades intill och öster om den båda 
ingångarna. I anslutning till detta undersöktes en 4 m2 
stor yta inne i borgen. Härigenom kunde delar av den 
inre terrassliknande formationen undersökas. Inget kul
turlager eller anläggningar såsom härdar, stolphål m m 
kunde registreras. Marken var plan och utgjordes av ett 
glesare skikt småsten under det tunna torv/matjords- 
lagret. Under stenen var sandig-moig morän.

Undersökningen av muren visade på två urskiljbara 
skikt/lager i stenpackningen. Ett övre ca 0,4 m tjockt 
skikt av sten över hela murbredden. Detta saknande några 
spår av fyllning som sand eller småsten. Under det övre 
skiktet framkom centralt i muren och i dess längdriktning
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Fig 4:86 (ovan/above}. Sektion genom vallen. 
Skala 1:75. Section through the rampart. Scale 
1:75.

Fig 4:87 (t h/right). Den äldsta ingången till 
höger delvis frilagd. Foto från N av Michael 
Olausson. The oldest entrance to the right, and 
pardy uncovered. Photo from N by Michael 
Olausson.

två parallella rader av stora stenar och block 
på ett avstånd av ca 1 m från varandra (fig 
4:86). Mellanrummet mellan blockraderna 
bestod av sand samt skarpkantad småsten va
rav flera var skörbrända. I övergången mel
lan det övre stenskiktet och den undre sand/ 
småstensfyllningen var ett tunnare fragmen
tariskt sot/kollager.

I fyllningen mellan blockraderna var centimetertjocka 
sotlinser med inslag av fragmentariska kolbitar. I schak
tets botten påträffades ett ca 0,1 m tjockt sammanhäng
ande sot/kollager i murens längdriktning.

Bakom den inre blockraden var en fyllning av större 
och mindre stenar och en fyllning av grå bitvis sot- 
bemängd sand/mjäla. Denna packning fungerade som 
utfyllnad mellan den inre blockraden och botten av berg 
och moränen vilken stiger mot murens insida.

En meter utanför den yttre blockraden var en i ba
sen 1,4 m bred och 0,5 m hög ”inre vall” uppbyggd av 
en sten och sand/mjälablandning. Dess övre partier be
stod delvis av skörbränd sten med inslag av kolbitar och 
sot i fyllningen i murens längdriktning. Packningen från 
murens övre stenskikt tycks gå ihop med denna inre vall.

Den igensatta porten var 1,4 till 1,6 m bred och un
dersöktes till hälften i murens tvärriktning (fig4:87). Pack
ningen hade en på ytan svagt men tydlig konkav profil. 
Vid borttagandet av den knappt 0,5 m tjocka fyllningen 
framkom en delvis flerskiktad kant av större kantiga ste
nar mot murens östra sida och mot den yngre ingången i 
väster. I öster och bakom ingångens kantstenar var en sand/ 
småstensfyllning — dvs densamma som påträffades i mu
rens undre del mellan de bägge blockraderna. Även här 
påträffades mindre sot/kolansamlingar.

Under fyllningen i den igensatta ingången fanns spår 
av ett centimetertunt mörkare skikt - möjligen ett äldre 
vegetationskikt.

Fynden
Spritt i murfyllningen påträffades enstaka brända ben, 
harts och keramik. I ytskiktet av ”innervallen” framkom 
spridda keramikfragment samt en keramikkoncentration 
inom en 1x0,5 m stor yta, bestående av två krossade 
keramikkärl (fig 4:88). Keramiken var kraftigt fragmente- 
rad och merparten av bitarna var spjälkade. Godset är 
tätt, välbränt, medelmagrat med bl a kvarts och fältspat 
och enstaka inslag av större korn. Samtliga fragment med 
bevarad ut- och insida visar på ett gods med hand- 
avstruken slätt utsida, oxiderad bränning huvudsakligen 
på utsidan, svagt brun eller gulbrun till färgen och en 
mörkgrå reducerad kärna och insida. En sekundär eld
påverkan förefaller ha varit ringa eller obefintlig. Kär
len är inbördes snarlika med en bukig S-profil, kort hals 
och mynning och en mindre profilerad skuldra. Botten 
är flat med svagt utsvängt fotparti.

På kärlens insida fanns mindre partier av matrester. 
Keramiken är av en allmän äldre järnålderstyp och sak
nar mera karaktäristiska variabler.
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Fig 4:88. Två krossade keramikkärl påträffade i murens yttre del, som förmodligen kan kopplas till en utbyggnad 
av vallen under romersk järnålder. Skala 1:1. Teckning av Agneta Åkermark. Two demolished ceramic bowls 
were found in the outer part of the wall, which probably came about when the wall was enlarged during 
the Roman Iron Age. Scale 1:1. Drawing by Agneta Åkermark.

Stratigrafi/Datering
Både ,4C- och TL-dateringar föreligger från undersök
ningen. Fyra 14C-dateringar har gjorts varav tre kan knytas 
till borgens äldsta skede. Av dessa härrör två från sot/ 
kollagret i murens botten. Resultaten blev 2480 BP 
+/-70 (ST 11230) och 2690 BP +/-70 (Beta 35833). I 
anslutning till och bakom den igensatta portens östra 
stenkant föreligger ett prov: 2355 BP +/-70 (ST 11231). 
Inga prov togs i det tunna kol/sotskikt som påträffades 
i övergången mellan murens övre och undre skikt. Det 
ringa djupet 0,4 m och i det närmaste avsaknad av torv/ 
rnatjordstäcke på muren innebar ett för stort osäkerhets
moment. Däremot finns ett prov från den s k inre vallen 
vilken med all sannolikhet representerar en tillbyggnads- 
fas och kan möjligen knytas samman till murens övre 
skikt. Det gav 1865 BP +/-195 (ST 12165).

Kalibrerade resultat från det understa sot/kolskiktet 
ger me‘d angivande av två sigma en tidsintervall mellan 
800 och 400 BC och en klar datering till bronsålderns V- 
Vl:e perioder. Provet från den igensatta porten förefaller

Fig 4:89. Tabell över uC-dateringar från Veda.Table of 14C- 
datings from Veda.

Sample
code Structure Lab nr BP Cal 1 

sigma
Mate
rial

Angam 1 Wall, lower 
part

ST
11230

2480
+/-70

BC 789- 
412 charcoal

Angam 2 Older
entrance

ST
11231

2355
+/-70

BC 512- 
389 charcoal

Ångarn 3 Wall lower 
part

Beta
35833

2690
+/-70

BC 967- 
801 charcoal

Angam 4 Wall middle 
phace

ST
12165

1865
+/-195

BC 93- 
389 AD charcoal

vara något yngre - yngre bronsålder—äldsta järnålder. 
Resultatet från den s k inre vallen ger ett tidsintervall mellan 
380 BC och 596 AD, en betydligt större osäkerhetsmar
ginal. Något som får tillskrivas den låga mätprecisionen.
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Fig 4:90. Tabell över luminescens-dateringar från Veda. Table 
of luminescence datings from Veda.

Lab No Risö Wall, level BC/AD +/-

R-874407 Lower 560 BC 200

R-894402 Lower 200 BC 120

R-894405 Lower 160 BC 120

R-874406 Lower 90 BC 100

R-874401 Middle 30 AD 180

R-884412 Middle 310 AD 100

R-884415 Middle 110 AD 120

R-884417 Middle 290 AD 100

R-884418 Middle 320 AD 100

R-884401 Middle 330 AD 100

R-894404 Middle 180 AD 120

R-874403 Upper 790 AD 60

R-874404 Upper 860 AD 60

R-884416 Upper 750 AD 100

14 TL-dateringar föreligger från vallschaktet. Dessa 
är gjorda i två omgångar. I den första omgången togs fem 
prover där proverna togs på två nivåer, dels i det övre 
skiktet och dels i det undre mellan de bägge blockraderna. 
Syftet var att få en bekräftelse på de arkeologiska iakt
tagelserna om två separat skikt samt relationen till l4C- 
resultaten. Från det övre skiktet blev resultaten 30 AD 
+/-180,790 AD +/-60 och 860AD +/-60 (Risø 874401 
- 874403). Från det undre lagret blev resultatet 90 AD 
+/-100 och 590 BC +/-200 (Risø 874404, 874405). Re
sultaten visade att det kunde föreligga två kronologiska 
skeden för muren där det äldsta resultatet låg väl i fas 
med de äldsta14C-dateringama. Det måste dock betraktas 
som något osäkert med tanke på att det endast rör sig 
om ett prov, dels att provet i sig var av sämre kvalité, då 
det grundar sig på ett kristallkorn (Sodium fältspat) 
(Mejdahl 1990).

Proverna från romersk järnålder var överraskande. För 
att testa huruvida muren även kunde ha nyttjats under 
denna period, men även för att söka ringa in murens äldsta 
skede, framför allt avspeglat i 14C-dateringarna, togs en 
ny serie om 9 prover med provtagning på tre nivåer. 
Genom denna provserie kunde borgens yngre skeden 
ringas in, dels vikingatid, dels en mellanfas under ro
mersk järnålder (fig 4:90). Tyvärr kunde proverna från 
murens nedersta del inte sättas i relation till l4C-datering- 
arna. Visserligen blev resultaten för två prover 200 och 
160 BC +/-120, men avståndet mellan det äldsta TL- 
resultatet och l4C-dateringarna förefaller vara alltför stort.

Sammanfattning
Borgen förefaller helt sakna inre kulturlager. Varken i 
schaktet innanför muren eller i de mindre provgropar 
som grävts kunde något boplatslager konstateras. Om
rådet innanför muren förefaller dock vara stenröjt och 
terrasserna delvis påbättrade naturliga avsatser. Fynden 
kan delas upp i två kategorier. De spridda fragmenten 
av keramik, brända ben samt hartsbitar kan tolkas både 
som måltidsrester i samband med byggandet av muren 
eller matoffer (se kap 6.3).

Keramikkoncentrationen representerar troligen en 
annan aktivitet.

Jag tolkår det som ett rituellt förfarande, ett byggnads- 
offer, ett offer i samband med att vallen byggs om (se 
kap 6.2, 6.3) under äldre romersk järnålder.

Arkeologiskt kunde två skeden i muren konstateras. 
Detta bekräftades av l4C-dateringar och TL-dateringar. 
Borgen kan sägas ha anlagts under yngre bronsålder, men 
nyttjats in i äldsta järnålder. Möjligen kan provet taget i 
anslutning till den igensatta porten (ST 11231) indikera 
en reparation av densamma. Den igensatta ingången hör 
sannolikt ihop med det äldsta borgskedet. Att det en
dast finns ettTL-prov som ligger i samklang med de äldsta 
,4C-resultaten är en uppenbar nackdel. Möjligen har se
nare aktiviteter och nedbränningar markant påverkat ti
digare bränt stenmaterial.

Ett mellanskede under romersk järnålder har även 
konstaterats, något som en rad TL-dateringar samt ett, 
om än mindre bra 14C-prov visar. Förmodligen skall fyn
den av keramikkärlen i muren kopplas till en utbygg
nad av vallen under denna period, påträffade i den s k 
inre vallen. Denna kan inte stratigrafiskt skiljas från 
murens översta stenskikt men var av ett helt annat ut
förande än den äldre konstruktionstypen med två pa
rallella blockrader. Dateringen av denna vallfas kan inte 
grundas på keramiken. Slutligen kan ett yngsta skede från 
sen Vendeltid/tidig vikingatid konstateras (se kap 5, fig 
5:9).

Undersökningarna ger vid handen även två olika 
konstruktionstyper av muren. Det äldsta skedet har ut
gjorts av en stabil konstruktion med två parallella block
rader med en mellanliggande fyllning. Möjligen har res- 
virket förankrats häremellan och den yttre blockraden 
kan ha fungerat som murliv. Innanför blockraderna har 
man därefter lagt en avjämnande stenpackning. Muren 
har därmed getts en markant terrassprofil men med en 
ringa höjd - ca 0,5 m. I de senare byggnadsfaserna höjs 
och breddas muren. Den s k inre vallen avviker helt från 
den äldre muren. Huruvida denna tjänat som fundament 
för en resvirkeskonstruktion går inte att säga. Det är dock 
fullt möjligt. Hur den vikingatida muren varit uppbyggd 
går inte att säga - förutom att muren breddas återigen 
och förhöjs. Något murliv har inte kunnat konstateras.
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4.5.2 RAA 3, Sjöhagsberget, Frösunda socken 

Topografi och fornlämningsmiljö
Borgen är belägen i Frösunda sockens östra del i det 
område som gränsar mot Vada socken i söder och Kar
sta socken, i öster. Den ligger på krönet av en smal 
morän- bergsrygg som utgör den nordligaste delen av 
större skogsklädda utmarkspartier vilka dominerar 
socknens södra och sydöstra delar. Borgberget omgärdas 
av vatten eller sankmarker på alla sidor utom i söder. 
Placeringen är mycket strategisk vid två betydande vat
ten/kommunikationsvägar. Genom Frösunda från syd
väst kommer vattensystemet som avvattnar Markim och 
Orkesta socknar genom den s k Kyrkan vilken passerar 
norr och intill borgberget. Här möter det andra vat
tensystemet - i form av Helgösjön som är en del av 
den s k Långhundraleden. Norrifrån kommer Holm- 
broån och Storån ned i Helgösjön och vidare söderut 
genom Helgöån, Husaån, Garnsviken och slutligen Salt
sjön.

Borgen ligger 1,5 km östsydöst om Frösunda kyrka 
och ca 700 m öster om Bergs gård. Rakt norrut, tvärs 
över Kyrkan ligger Helgo gård. Bebyggelsen liksom 
merparten av fornlämningama återfinns i socknens norra 
delar, med bl a flera medelstora järnåldersgravfält, och 
ytterligare en fomborg (RAÄ 58) samt en vallanläggning 
(RAÄ 59). I socknens norra del kan ett kontinuerligt 
bebyggelseförlopp registreras från yngre bronsålder. I 
området kring kyrkan och närmast borgen finns däre
mot inga gravfält registrerade — endast enstaka, eller 
grupper av högar och stensättningar.

Borgen
På den mycket markerade höjden, 25-28 m ö h som 
avgränsas av stup i väster och tvära branter i övrigt är 
en 170 m 1 och 3 till 6 m bred halvkretsvall (fig 4:91). 
Denna följer höjdens konturer och vid den södra ingången 
gör den en markant sväng för att därefter löpa närmast 
i nord—sydlig riktning längs en sträcka av 120 m innan 
den markant böjer av mot väster i en närmast cirkelfor
mig båge. I bägge ändarna ansluter muren till berg i dagen. 
Huvudsakligen utmed murens östra sida är ett bevarat 
murliv 0-1,0 m högt av större kantiga stenar i ett par 
skift. Inom detta avsnitt är muren av terrasstyp med plan 
ovansida och en mot insidan jämn fyllning som till stora 
delar utjämnar den ursprungliga höjdskillnaden. De 
högsta murpartiema återfinns i norr. Här har den en välvd 
profil-och muren är lagd på en planare berggrund.

Den andra ingången återfinns centralt i den östra delen. 
Båda ingångarna är 2,5 m breda och 6 m djupa.

Borgens inre - ca 0,45 ha, utgörs huvudsakligen av 
ett svagt välvt och kuperat bergsområde. Mindre morän- 
avlagringar av sandig-moig typ finns längs det östra mur
avsnittet och inom en ca 600 m2 stor plan yta i den södra 
delen. Centralt i borgen på den högsta punkten fanns 
en röseliknande stensättning 7,5x8,5 m stor och 0,3 m

/-

• 10-44p°

Fig 4:91. Borgen på det s k Sjöhagsberget RAA 3 i Frösunda 
socken. Ö och intill borgberget ligger Helgösjön som är en del 
av den s k Långhundraleden. Fosfatprover markerade. Skala 
1:1 000. The hillfort at Sjöhagsberget RAA 3 in Frösunda 
parish. East of and adjacent to the hillfort is Helgösjön 
which is a part of the Långhundra passage. Scale 1:1 000.

hög. I övrigt fanns inga synliga inre lämningar eller kon
struktioner.

Undersökningen
Fornborgen på Sjöhagsberget valdes för undersökningar 
utav två skäl. Det ena var dess läge, strategiskt placerad 
vid en betydelsefull kommunikationsled. Det andra var 
kombinationen fomborg - stensättning. Undersökningen 
avsåg att klarlägga förhållandet mellan stensättning och 
fomborg. Var det två samtida företeelser eller var fom- 
borgen anlagd på en äldre konstruktion - som en grav-
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Fig 4:92. Undersökta schakt i vallama markerade. I centrum 
den undersökta stensättningen A2 samt tre härdgropar (A3, 4, 
5) och skärvstenslager markerade. Skala 1:1 000. Excavated 
trenches in the rampart are marked. The excavated stone
setting A2 and tree hearth pits (A3, 4, 5) and layers of fire- 
cracked stones are marked in the centre. Scale 1:1 000.

Fig 4:93. Sektion genom schakt i vallens N del. Koncentrationer 
av ńntrad sten och lera markerade. Skala 1:50. Section through 
a trench in the north part of the rampart. Concentrations of 
vitrified stone and clay are marked. Scale 1:50.

hägnad? Dessutom avsågs att klarlägga huruvida det fanns 
spår av bosättning. Områdena med moränavlagringar 
fosfatkarterades i femmetersintervall och där det var 
möjligt på två nivåer. Två schakt i muren undersöktes - 
ett i norr och ett i anslutning till den östra ingången samt 
stensättningen och en 27,5 m2 stor yta runt denna (fig 
4:92).

Muren
Påfallande var hur de topografiska förutsättningarna ut
nyttjats vid anläggandet av muren. I det östra schaktet 
kunde konstateras att muren anlagts på en mindre av
sats. Endast ett kraftigt murliv har mellanrummet mel
lan liv och den innanför uppskjutande berggrunden fyllts 
med sand/småsten. Härigenom har en nivellering åstad
kommits mellan berggrund och murkrön. Murlivet ut
gjordes av stora stenar och enstaka block i ett till två 
skikt. I norr låg muren på en något planare berggrund. 
Under rasmassorna kunde ett yttre murliv konstateras, 
bestående av enstaka större stenar och block i ett skikt 
- ett liknande utförande som i den östra delen. Här var 
dock murlivet mer av typen ”pärlbandsmur”. Även här 
fanns en inre fyllning av sand och småsten samt inslag 
av lera/mjäla. Två meter bakom murlivet och i mu
rens längdriktning var en ansamling av större stenar - 
funktionen är dock oklar.

Bägge de undersökta murpartierna visar att anlägg
ningen brunnit.

Branden har varit så kraftig att stora stenar ”omvand
lats” till sand och grus (fig 4:93). Partier av sanden och le
ran var kraftigt rödbrända och i bägge schakten påträffa
des sintrad sten/sand. Den sintrade stenen påträffades i bägge 
schakten i ett 0,5 m brett bälte i murens längdriktning 
innanför murlivet. Här förekom dock endast enstaka mindre 
sintrade bitar. I det norra schaktet däremot, ca 2 m innan
för murlivet var ett 1 m brett bälte av sintrad sten från 
murens ovansida ned till berggrunden. Ett prov av sintrad 
sten från varje schakt har analyserats. Det hårt skörbrända 
materialet som upphettats till betydande temperaturer där 
smältpunkterna ligger inom intervallen 1120-1170° C. 
Smältorna bestod av partiellt smälta granitiska bergarter 
samt en basisk smälta utav amfibolit. Avkylningen har skett 
långsamt (Kresten 1994).

Den mäktigaste kol/sotsamlingen fanns i anslutning 
till de av eld mest påverkade stenarna i schakt 2. Bran
den tycks ha varit såpass omfattande vilket resulterat i
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Fig 4:94 (t vAc f t). Stensättningen (A2) 
inne i borgen. I bakgrunden en lersprickdal 
med vattensystem som leder in mot 
Orkesta och Markims socknar. Foto från Ö 
av Michael Olausson. The stone-setting 
(A2) inside the hillfort. In the back
ground the watercourse leading towards 
the parishes of Orkesta and Markim. 
Photo from E by Michael Olausson.

Fig 4:95 (nedanAoelow). Bergsskrevorna 
runt stensättningen var fyllda med ett 
lager av skärvsten. Foto från N av 
Michael Olausson. The crevices around 
the stone-setting were filled with layers 
of fire-cracked stones. Photo from N 
by Michael Olausson.

mycket små kolfyndigheter. Sot/kolrester i två skikt i 
det första schaktet indikerade en timmerkonstruktion i 
murens tvärriktning. Läget för den sintrade stenen i båda 
schakten, indikerar även förekomst av en palissad ome
delbart bakom murlivet. Fynden av sintrad sten i mu
rens inre del i schakt II kan antyda förekomst av tim
mer i murens längdriktning.

Stensättningen och skärvstenslagret 
Stensättningen (A2) saknade någon egentlig begravning. 
I ett tunnare mörkfärgat skikt i anläggningens centrum 
påträffades ett bränt ben samt ett keramikfragment (fig 
4:94). Däremot kunde ett märkligt fenomen observe
ras som måste sammanhänga med byggandet av monu
mentet. Stensättningen var uppbyggd med en kal sten- 
fyllning av rundade och kantiga stenar. Det visade sig 
att stenpackningen ”svällde ut” och fortsatte i form av 
enskiktade packningar i bergssvackor runt stensättningen 
i väster, söder och öster. Denna packning låg på ett 
decimetertjockt lager ljus mo/mjäla. Under detta var ett 
centimetertjockt sot/kollager. Det sistnämnda anslöt till 
ett mörkfärgat och svagt sotbemängt lagret i anläggning
ens centrum. Sot/kollagret var ej begränsat till stensätt- 
ningens ytterkanter, utan fortsatte i ett stråk söder och 
väster om anläggningen.

I anslutning härtill framkom ett enskiktat skärvstens- 
lager (fig 4:95). Lagret var som mäktigast söder om sten

sättningen och 6,5x6 m stort. Därefter smalnade det av 
och fortsatte ytterligare 8 m mot söder. I lagrets västra 
del och väster om stensättningen var en 8 m lång och 1 
m bred valliknande ansamling av skärvsten. Väsentligt i 
sammanhanget är att hela skärvstens/sotlagret var täckt 
av ett upp till ett decimetertjockt mo/mjäla-lager, utom 
den ovan nämnda valliknande ansamlingen. Det är up
penbarligen samma lager som påträffades under sten- 
sättningens yttre partier. Området utanför sot/skärvstens
lagret saknade helt mo/mjäla-lager (fig 4:96).

Fig 4:96. Sektion genom 
skärvstenslagret och 
härdgropar. Skala 1:50. 
Section through the layer 
of fire-cracked stones and 
hearth pits. Scale 1:50.
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Under och i anslutning till skärvstens/sot-lagret och 
söder om stensättningen påträffades 3 härdgropar (A3, 
A4, A5). Två av dem A3 och A4 överlagrades delvis av 
stensättningen. Samtliga var anlagda i svackor i berg
grunden. Stenen i härdgroparna var skörbränd medan 
den inte var det i skärvstenslagret. Värt att notera är 
att sotlagret kunde följas i ett sammanhängande om
råde ut från skärvstensområdet i väster och över berg
hällen fram till bergets krönkant under ett kraftigt lava
täcke. Skärvstenslagret saknade karaktär av ett boplats
lager. Utöver enstaka hartsbitar i härdgropen A3, på
träffades inga fynd.

Fosfatprovtagningen
Inga egentliga belägg för någon inre bosättning kunde 
påvisas. Däremot fanns ett ”kulturlager’’ av sot/skärv- 
sten samt tre härdgropar. Fosfatprovema var överlag låga 
i hela borgen - inte minst inom det för boplats mest 
lämpliga läget i borgens södra del (jfr fig 4:91). Totalt 
togs 82 prover varav majoriteten låg på mellan 8-49 p°. 
Liknande värden erhölls på referensprovema utanför mu
rarna. Intressant är ansamlingen av högre värden inom 
intervallet mellan 150-199 p° och 200 p° eller mera i 
anslutning till härdgroparna och skärvstenslagret. Inom 
detta parti var det möjligt att ta prover på två nivåer 
vilka togs i och under skärvstenslagret. Generellt var 
värdena från den lägre nivån högst, vilket var att vänta 
med tanke på urlakning och jordmånens genomsläpp- 
lighet av vatten. De höga värdena ökade därefter sta
digt från skärvstenslagrets södra del mot norr fram till 
härdgroparna. Här fanns absoluta toppar på mellan 700 
-1300 p».

Goda markförhållanden - högt pH och höga fosfat
halter bevarar t ex ben i högre utsträckning än sura jor
dar (jfr Arrhenius 1993). pH-värdena inne i borgen och 
i skärvstenslagret låg mellan 3,1 och 3,8. Utanför mu
rarna med övervägande barrskog var marken mycket sur, 
2,8 pH samt mycket låga fosfatvärden (13-30 p°).

Datering
Provtagningen har till stora delar styrts av det faktum 
att vallama trots att de brunnit saknade egentliga kol
rester. Det var alltså problematiskt med att samla ihop 
tillräckligt med kol för konventionell l4C-dateringar. Mål
sättningen vid provtagningarna liksom vid samtliga borg
undersökningar, har varit att endast datera stratigrafiskt 
säkra prov och i första hand prover från en eller flera 
faser av en bränd träkonstruktion.

Tre 14C-dateringar föreligger från vallundersökningen 
- ett från SI och två från S2. Dessutom togs fem lumine- 
scensprover (Mejdahl 1988).

I SI togs ett prov från det undre sot/kollagret. Re
sultatetblev 1700 BP +/-I00 (Ua-434). Kol beläget under 
murlivet i S2 gav: 1665 BP +/-115 (Ua-923). Sam
stämmigheten är påtaglig. Provet från det inre kollagret 
i S2 i anslutning till den sintrade stenen gav dock ett

Fig 4:97. Tabell över ,4C-prover från Sjöhagsberget. Table of 
14C-samples from Sjöhagsberget.

Sample
code

Struc
ture La b nr BP Cal 1 

Sigma Material

Frösunda I Wall,
SI Ua-434 1700

+/-100
AD 184- 
430 charcoal

Frösunda 2 Wall,
S2 Ua-923 1665

+/-115
AD 230- 
530 charcoal

Frösunda 3 Wall,
S2 ST 11510 1535

+/-70
AD 426- 
600 charcoal

Frösunda 4 A3 ST 10881 2580
+/-70

BC 813- 
602 charcoal

Frösunda 5 A5 ST 13761 2280
+/-60

BC 401- 
233

charcoal,
pinus

Fig 4:98. Tabell över luminescensprover från Sjöhagsberget. 
Table of luminiscence-samples from Sjöhagsberget.

Lab nr Rise Structure BC/AD +/-

R-864403 Wall, SI 600 AD 100

R-874410 Wall, S2 90 BC 150

R-874411 Wall, S2 490 AD 150

R-874412 Wall, S2 440 AD 100

R-874413 Wall, S2 100 BC 150

betydligt yngre resultat: 1535 BP +/-70 (ST 11510).
Två 14C-prover togs i härdgroparna under skärvstens

lagret, A3 och A5. Resultaten skiljer sig något åt. A3 
daterades till yngre bronsålder (BP 2580 +/-70), och A5 
till äldsta järnålder (BP 2280 +/-60).

Vad gäller TL-proverna skiftade kvalitén liksom för
utsättningarna på provmaterialet väsentligt mellan 
schakten. I SI var det möjligt att endast göra ett nöjak
tigt prov (R-864408), 600 AD +/-I00. Från S2 förelig
ger fyra dateringar varav två kan sägas ligga i paritet med 
provet från SI. De gav 490 AD +/-150 (R-874411) och 
440 AD +/-100 (R-874412). De två övriga har givit 
dateringar till förromersk järnålder: 90 BC +/-150 (R- 
874410) och 100 BC +/-150 (R-874413).

Huruvida dessa variationer har sin motsvarighet stra
tigrafiskt, har ej varit möjligt att registrera i vallschakten. 
Proverna är i stort sett tagna på samma nivå.

Sammanfattning
Det torde vara möjligt att sammankoppla stensättningen 
och skärvstenslagret. Stratigrafiskt är företeelserna sam
tida. Byggandet av stensättningen - det egentliga mo
numentet, har föregåtts av en omfattande aktivitet med 
eldning, där sot/kol tillsammans med ett lager skärvstens 
lagts ut över ett större område. All skärvsten utom en 
valliknande lämning har därefter konsekvent täckts av
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ett mo/mjälalager. Ett större sotparti mot väster samt 
på den högsta punkten i norr täcktes inte. Här påträffa
des inte heller någon skärvsten. Huruvida stensättningen 
verkligen var avsedd att fungera som grav (och med grav 
avses här en plats med överbyggnad för att hysa resterna 
av en död människa) är tveksamt med tanke på de 
synnerligen blygsamma resterna som påträffades däri.

Skärvstenslagret kan inte karaktäriseras som ett 
boplatslager. Det saknade helt traditionella boplats- 
artefakter - keramik, ben, knackstenar, bränd lera osv. 
Det avsiktliga "städandet” och täckandet av skärv
stenslagret indikerar helt andra funktioner.

Huruvida stensättningen innehållit en begravning av 
ett barn men att benen urlakats och försvunnit är möj
ligt men går inte att bevisa. Den skörbrända stenen i 
härdgroparna visar ett intensivt eldande - kanske både 
för "tillverkning” av skärvsten och tillredning av mat i 
samband med begravningen och/eller i samband med 
byggandet av stensättningen.

Stensättningen och dess placering är tidstypisk och 
är på så vis ej avvikande. Dess krönläge och exponering 
mot vattenleden in mot Orkesta och Markims socknar 
i väster och ut över Kyrkan mot nordväst, visar att den 
även var avsedd att markera och synas. Läget och morfo
login liksom 14C-resultat daterar lämningarna till yngre 
bronsålder (period V-VI).

Det tycks förhålla sig så att stensättningen och bor
gen representerar två helt skilda aktiviteter, både kro
nologiskt och funktionellt. Borgen är betydligt yngre och 
några spår av en äldre hägnad som skulle kunna knytas 
till stensättningen har inte kunnat konstateras. Den har 
konstruerats och förstörts någonstans i tidsintervallet 
mellan yngre romartid - folkvandringstid.

4.5.3 RAA 84, Sjöberg, Sollentuna socken

Topografi och fornlämningsmiljö
Den 0,6 ha stora Sjöbergsborgen ligger strategiskt pla
cerad vid Edsvikens sydöstra del, strax norr om socken/ 
kommungränsen mellan Sollentuna och Danderyd. Be
byggelsebilden - både den förhistoriska och den histo
riska, karaktäriseras av att huvuddelen av fornlämningar 
och bebyggelse ligger väl samlade i socknens centrala del 
(jfr Hedlund 1994, s 76ff). Den naturgeografiska grän
sen i öster utgörs av ett system av sprickdalar och vat
tenområden från Saltsjön/Värt an i sydöst och vidare 
med Edsviken och Norrviken. Det fortsätter därefter mot 
norr och nordväst över Edssj ön/Oxundasj ön, Väsby ån 
och Mälaren.

I borgens närområde finns endast ett fåtal forn
lämningar bestående av ensamliggande stensättningar. 
Marken på denna sidan av Edsviken tycks nästan ute
slutande ha utnyttjats som utmark med bete av gårdarna 
på Edsvikens västra sida bl a Hersby och Kummleby.

Borgen
Anläggningen ligger på ett kraftigt profilerat platåberg 
vilket avviker markant från omgivande terräng (fig 4:99). 
Större och mindre stup finns praktiskt taget runt kring 
hela berget. Huvuddelen av borgens inre består av två 
platåer - en högre och en lägre med moränavlagringar 
av sand och mo. I övrigt finns inslag av mindre partier 
med berg i dagen. Längs bergets nordöstra, östra och södra 
sida där stupen är som lägst är en 240 m lång vall, 2-10 
m bred och 0,5-1,0 m hög och kan närmast klassifieras 
som en terrassvall. Borgen har två ingångar - en i nord
öst och en i sydsydost. Inom begränsade partier finns 
rester kvar av ett yttre murliv.

Undersökningen
Denna syftade till att förutom att datera murverk även 
fastställa förekomst och om möjligt karaktären av inre 
boplatslämningar. Begränsade fosfatkarteringar samt 
sondning hade givit tydliga indikationer på att en sådan 
förelåg. Av vikt var även vallens morfologiska likhet med 
enstaka borgar i södra Uppland, bl a Veda och Runsa. 
Något som antydde en kronologisk samtidighet.

Undersökningen genomfördes i två etapper. Den förs
ta omfattade ett murschakt och den andra två mindre

Fig 4:99. Borgen vid Sjöberg (RAA 84) i Sollentuna socken. 
Undersökningsschakt samt uppskattad utbredning av kulturla
ger från höjdbosättningen från yngre bronsålder och äldsta 
järnålder. Skala 1:2 OOO.The hillfort at Sjöberg (RAA 84) in 
Sollentuna parish. Excavation trenches and estimated 
extension of the cultural layer from the hilltop settlement 
from the late Bronze Age and early Iron Age. Scale 1:2 000.
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Fig 4:100. Avsnitt av Sjöbergsborgens karaktäristiska terrassmur. 
Foto från SO av Michael Olausson. A part of the character!tic 
terrace rampart at Sjöberg hillfort. Photo from SE by Michael 
Olausson.

ytor inom den nedre boplatsplatån (Olausson 1986b). Ett 
parti av den östra delen av vallen undersöktes. Inom detta 
avsnitt löpte muren framför en uppskjutande bergklack 
och den var lagd på en nedanförliggande avsats. Murlivet 
hade anbragts så nära stupet som möjligt, 1-2 m och 
området häremellan fram till bergklacken på insidan hade 
fyllts ut, varigenom en ”terrasseffekt” erhållits (fig 4:100). 
Muren var konstruerad på så vis att ett ca 0,1 m tjockt 
och mellan 2-3 m brett bottenlager av lera lagts på berg
grunden vilken fungerat som ”murbruk”. På denna har

murlivet uppförts, bestående av större kantiga stenar. Livets 
exakta bred går inte att fastställa men förmodligen när
mare 1 m. Direkt innanför murlivet fanns en småsten- 
spackning och bakom denna en fyllning av huvudsakli
gen mjäla och sand. Stora delar av stenmaterialet var skör
bränt och murens fyllning var mörkfärgad och fyndför
ande med brända ben och keramik.

Tydliga lämningar av timmerkonstruktioner kunde 
observeras. I murens längdriktning mellan en bredd av 
4 m och räknat från murlivet var 3 parallella sot/kolla- 
ger med större bitar av genomkolade timmerstycken. 
Lagren låg på ett avstånd av 2 m. Sot/kol-lagren om
gavs av ett parti av bränd lera som delvis sintrat. Detta 
var påtagligast i det mellersta lagret. I de två inre raderna 
kunde två skikt observeras varav det undre var nedgrävt 
i mineraljorden eller den påförda styva leran i botten. 
Rännorna var delvis stensatta av mindre stenmaterial. 
Det kunde även konstateras att mellan de inre raderna 
var en decimetertjock sot/kolfylld ränna i murens tvär
riktning - förmodligen en tvärslå. De kolade trästyckena 
utgjordes uteslutande av ek (Quercus) med en egenålder 
på 35-40 år (Strucke, bilaga XI).

I schaktets botten framkom boplatslämningar och 
kulturlager som helt avvek från murfyllningen (fig 4:101) 
i form av ett avsatt kulturlager. Dessutom påträffades 
en meterstor grop (0,2 m djup) som förmodligen kan 
knytas till boplatslagret. Detta innehöll keramik och en
staka brända ben. Kulturlagret påträffadtes under den på
förda styva leran som utgjorde murens bottenlager.

Undersökningarna av boplatslämningarna inne i bor
gen visade att dessa var äldre än fornborgen och muren, 
varför en redogörelse för dessa görs i kap 4.6 om 
höjdbosättningar.

Svagt mörkfärgad mylla 

jtfr Ren styv lera

Mörkfärga t fyndförande lager

Bränd lera

Avsatt överlagrat kulturlager 

V Sot/kol

Fig 4:101. Sektion genom den N vallen. Observeras de tre kolkoncentrationema vilka var rester efter brunnet liggtimmer (ek] i 
vallens längdriktning. Under vallen avsatt äldre boplatslager. Skala 1:50. Section throught the north rampart. NB the three 
coal concentrations which were remains from burned timber (oak) lenghtways of the rampart. Under the hillfort were an 
older settlement layer. Scale 1:50.
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Fig 4:102. Tabell över ,4C-prover från vallen på Sjöbergs- 
borgen. Table of 14C-samples from the enclosure of the 
hillfort at Sjöberg.

Sample
code

Struc
ture Lab nr BP Cal 2 

sigma Material

Sjöberg 1 Wall
timber ST 10108 845

+/-85
AD 1039- 
1263

charcoal
quercus

Sjöberg 2 Wall
timber ST 12159 1475

+/-80
AD 435- 
644

charcoal
quercus

Sjöberg 3 Wall
timber Ua-4295 1640

+/-65
AD 263- 
530

charcoal
quercus
38 years

Sjöberg 4 Wall,
timber ST 13759 1615

+/-60
AD 359- 
534

charcoal
quercus

Stratigrafi/Datering
Boplatsmaterialet i vallfyllningen och det överlagrade 
avsatta kulturlagret under vallen visar att vallbyggandet 
föregåtts av en äldre bosättning. Inga luminescens-pro- 
ver togs från vallen men fyra l4C-prover. Tre härrör från 
timmerstyckena i vallens längdriktning, ett från den in
nersta och två från den mellersta raden. Det fjärde togs 
i botten av vallens rasmassor men kan snarare samman
kopplas med de äldre boplatsaktiviteterna. Kolet från 
minst 35^10-åriga ekar var kraftigt penetrerat av rottrådar. 
Ett prov gav vikingatid (845 BP +/-85, ST 10108), och 
ett folkvandringstid (1475 BP +/-80, ST 12159). Uti
från de arkeologiska iakttagelserna fanns ingenting som 
talade för att det skulle funnits två skeden. Möjligen var 
den stora diskrepansen mellan proverna orsakad av be
tydande kontaminering av det första och yngsta prov
resultatet (Olausson 1986b). För att få bekräftelse på 
detta togs ett prov för AMS-datering utav de yttersta 
styckena av de kolade träresterna. Detta resultat blev 
helt annorlunda och låg i stort sett i linje med provet 
ST 12159. Det gav BP 1640 +Z-65 (Ua-4295).

Som ett komplement togs ytterligare ett kolprov från 
liggtimmer men från den yttre raden med ett resultat 
väl i fas med tidigare prover (Sjöberg 2,3).

Sammanfattning
Vallen kan dateras till folkvandringstid. Den överlagrar 
rester av ett" boplatslager vilket kan knytas till boplats- 
lämningarna inne på borgplatån. Ingenting framkom som 
tyder på att den folkvandringstida vallen skulle haft en 
äldre föregångare, samtida med bebyggelsen.

Inga stratigrafiska iakttagelser kan tolkas som om det 
föreligger flera byggnadsfaser. Den stora diskrepansen 
kan därför för närvarande endast förklaras med att pro
verna kontaminerats av rötter eller rengöring samt att 
Proverna behandlats olika laboratoriemässigt (inom 
samma lab). Metodiskt men även rent dateringsmässigt 
hade det varit önskvärt med en serie luminescens-date- 
ringar - prover som kunde tolkats oberoende av 14C.

125

4.5.4 RAA 133, Predikstolen, Uppsala-Näs socken

Topografi och fornlämningsmiljö 
Knappt en halvmil sydväst om Uppsala, vid Håg° åns västra 
sida, och ett par km norr om Mälaren, ligger den 4,5 ha 
stora, och därmed en av Upplands största fornborgar. 
Borgberget är delvis mycket brant och har genom sina 
säregna former i söder kommit att kallas för ”Prediksto
len”. Ett annat namn på borgen som figurerar är ”Mors
ten”. Antagligen ett namn som uppstod i samband med 
att borgen upptäcktes i början av 1900-talet.

Som ett stort antal av Upplands och Mälardalens fom- 
borgar och vallanläggningar, ligger Predikstolen på en höjd 
i anslutning till en vattenled, på kanten av ett större skogs- 
klätt ej bebyggt utmarksområde som kallas Nåsten. Detta 
område bildar gräns mellan Mälaren i söder (Ekoln) och 
större jordbruksmarker i norr och nordväst och omges 
av lersprickdalar som avvattnats av Hågaån i nordväst, 
norr, nordöst och öster. I sydväst begränsas det av den 
lersprickdal vilken utgör huvuddelen av Uppsala-Näs 
socken. Detta område avvattnas av vattensystem från 
Sätrasjön i sprickdalens nordvästra del.

Gränsen mellan Bondkyrko socken i öster och Upp
sala-Näs socken i väster går tvärs genom borgen.

Predikstolen ligger i ett område med stort antal fom- 
lämningar från ett flertal olika perioder men det är 
lämningarna från bronsålder som är synnerligen fram
trädande (jfr Jensen 1989).

Framför allt är området rikt på bronsåldersboplat- 
ser. Dessa består av en eller flera skärvstenshögar och i 
flera fall även terrasser och röjda ytor. I anslutning till 
boplatserna finns flera grupper av rösen och stensätt- 
ningar. Enstaka mycket stora röseliknande stensättningar 
och rösen (16-26 m i diam), finns i området norr och 
väster om borgen, i socknarna Uppsala-Näs, Vänge och 
Börje. Här finns även enstaka hällristningar samt ett stort 
antal lösfynd och depåfynd från bronsålder (jfr Jensen 
1989).

I området finns en gravhägnad, RAÄ 131 vid Sätra i 
Uppsala-Näs socken. Till bronsålderslämningarna måste 
även ett antal husliknande lämningar s k ”Broby-hus” 
räknas.

Inom denna bronsåldersbygd kan enstaka stora och i 
landskapet centralt placerade boplatser urskiljas. En så
dan återfinns knappt 3 km norr om Predikstolen vid byn 
Håga. På en udde där Hågaån bildar en markerad böj 
ligger en mycket stor gravhög - ”Kung Björns hög”, ett 
stort antal skärvstenshögar och en husliknande byggnad 
utan ingång - ett s k "Broby-hus” (Almgren 1904) samt 
en hällkista.

Gravhögen som måste betecknas som en hövdinga- 
grav innehöll en brandgrav i en träkista. Gravgåvorna var 
synnerligen rika och utgjordes bl a av ett svärd och ett 
spänne, mycket rikt ornerade med guldbleck. Fynden 
daterar graven till bronsålderns IV:e period eller ca 1000 
f Kr.



126 Det Inneslutna Rummet

Fig 4:103. Plan över Predikstolen. Schakten 
från 1944 och 1988 års undersökningar 
markerade. Ekvidistans 1 m. Skala 1:2 000. 
Efter Westin 1944, "Annex"-borgen karterad 
1988 av Michael Olausson. Plan of Predik
stolen. The trenches from the excavations 
in 1944 and 1988 are marked. 1 m 
between each altidude. Scale 1:2 000. 
From Westin 1944, the "annex"-hillfort 
mapped out in 1988 by Michael Olausson.
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Inom borgens egentliga närområde finns mycket få forn- 
lämningar. På bägge sidor av Hågadalgången finns en
staka rösen eller röseliknande stensättningar. Norr om 
borgen finns en torplämning (RAA 454) samt ett litet 
gravfält av yngre järnålderstyp (RAA 423), bägge i 
Bondkyrko socken.

Förutom Predikstolen finns ytterligare en borg i om
rådet. Den ligger vid Fyrisåns utlopp, 4 km österut vid 
Sunnersta. Den har daterats till sen romersk järnålder 
(Darnell 1974).

Borgen
Borgberget är ca 400x250 m stort (norr-söder), och be
gränsas i väster och nordväst av svaga branter, av något 
kraftigare branter i norr och nordöst. I öster finns bety
dande branter och stup. I söder till sydöst bildar berget 
en mycket markant förkastningsbrant. Denna är från ett 
par, upp till tio m hög, där de högsta partierna finns i 
sydöst. Detta avsnitt kallas för ”Predikstolen”.

Söder om förkastningsbranten är en mindre dalgång 
med en bäck som rinner ut i Hågaån. Omedelbart sö
der om bäckravinen är en mindre berg/moränhöjd. I 
samband med revideringsinventeringen upptäcktes en 
vall anläggning på denna höjd, nedan kallad ”annex
borgen”. Detta berg begränsas av relativt kraftiga branter 
i öster och söder, mindre branter i väster. I norr är branter
na närmast obefintliga. Begränsningen utgjordes här av 
bäckravinen.

Merparten av området innanför huvudborgens vall 
var kraftigt kuperat med bergig terräng samt ett flertal 
större och mindre sankmarker. I norr, nordväst och sö
der finns dock större planare ytor med moränavlagring- 
ar, delvis i anslutning till mindre förkastningsklyftor. I 
väster och söder var muren anlagd i anslutning till dessa 
planare partier.

Huvudborgen består av en närmast rundoval ring
vall som innesluter en ca 4,5 ha stor yta (fig 4:103). I 
öster där borgberget stupar brant ned mot Hågaåns dal
gång saknas mur i den mellersta delen på en sträcka av 
60 m. Här bildar berget en valliknande rygg. Mindre 
avbrott i muren på tio till 20 m finns även på två par
tier i sydöst där förkastningsbranten är som brantast.

Vallen är ca 760 m lång, tre till 14 m bred och 0,3 
till 1,5 m hög. Den var som mäktigast i norr, nordväst 
°ch väster. Här fanns ställvis rester av en kallmurs- 
konstruktion. Borgen hade en, möjligen två ingångar. 
Huvudingången ligger i norr. Den var 12 m djup och 
Nå m bred.

Vallen bestod endast till synes av sten - skarpkantad 
°ch rundad och med en svagt välvd profil. Vallen var 
anlagd på plan eller svagt sluttande mark. Bitvis fram
för allt i nordöst och öster uppvisar vallen en karaktär 
av terrassmur då den var byggd på avsatser eller mer 
sluttande terräng.

Annexborgen
Knappt 50 m söder om bäckravinen som skiljer de bägge 
bergshöjderna åt ligger den ca 1,5 ha stora annexborgen. 
Höjden är svagt kuperad och sluttar svagt mot sänkan i 
norr. I den centrala och sydvästra delen är ett sankmarks- 
område. Anläggningen utgörs av en närmast halv- 
cirkelformig enklare vall. Den löper från branten i nordöst 
runt om kanten på höjden och ned mot lerområdet i 
sänkan mellan de bägge borgbergen, ned mot den idag 
igenlagda åkermarken.

Muren är knappt 200 m lång, två till fem m bred 
och 0,2 till 0,5 m hög. Den var byggd av ett grövre sten
material i jämförelse med huvudborgens vall. I muren 
ingår flera större block och den ansluter i söder till ett 
mycket stort markfast block. Vallen, som mera har ka
raktären av en stensträng löper delvis i svackor och 
fördjupningar i berget. Den upphör abrupt i nordväst. 
Möjligen kan den vara skadad av torpbebyggelsens od
lingar här.

Undersökningen
Vid genomgång av fynden från undersökningen 1944 
visade det sig helt överraskande att bl a keramiken var 
av rabbig typ och därmed från bronsålder (se kap 2). 
Detta var den huvudsakliga orsaken till att fornborgen 
Predikstolen valdes för begränsade undersökningar. Fö
rekomst av kulturlager och fynd av bronsålderskaraktär 
var någonting helt nytt. Syftet var att genomföra under
sökningar i anslutning till de gamla schakten för att när
mare studera boplatslämningarna, deras omfattning och 
karaktär och att undersöka och datera vallen. Utgångs
punkten var att vall och boplatslämningar var samtida. 
En betydande faktor var borgens närhet till Håga.

Totalt undersöktes 200 m2 varav 36 m2 berörde vall
avsnitten (jfr fig 4:103).

Två muravsnitt undersöktes - ett i norr i anslutning 
till ingången och ett i söder i direktanslutning till den 
s k södra boplatsytan. I nordväst upptogs ytterligare ett 
schakt över en boplatsyta, den s k nordvästra boplat
sen. I bägge fallen lades schakten i direktanslutning till 
de äldre undersökningsytorna från 1944.

Dessutom gjordes en mindre undersökning i anslut
ning till och utanför Gustawsson/Westins s k "under
sökningsplats I”, numera kallad för den sydvästra boplats
ytan. Syftet var att ringa in eventuell förekomst av utkast- 
lager/avfallslager.

Muren
Det kunde konstateras att muren både i det norra schaktet 
och i södra, var uppbyggd i en slags primitiv skalmurs
teknik. Den saknade ett yttre murliv, men bestod av två 
inre parallella storstens/blockrader (fig 4:104). Denna 
konstruktion var tydligast i det norra schaktet. I norr, 
där muren var som bredast (11 m) var dessa inre rader 
lagda i flera varv av större kantiga stenar huvudsakligen
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Fig 4:104. Undersökning av det norra vallavsnittet. Foto från 
S av Elisabeth Nyberg. Excavation of the north part of the 
rampart. Photo from S by Elisabeth Nyberg.

med ett 6 m brett mellanrum. Detta var fyllt av mindre 
stenmaterial varav ett flertal var skarpkantade samt sand. 
Utanför och intill de bägge inre storstens/blockradema 
var packningar av större stenar. Medan packningen på 
murens utsida mot norr var mera diffus, var den på 
murens insida byggd av ett förhållandevis jämnstort sten
material där packningen sluttade svagt mot murens in
nersta begränsning vilken utgjordes av en enkelradig 
kantkedja. Möjligen kan packningen på murens insida 
karaktäriseras som en form av avkragning.

Muren i söder var hälften så bred som den i norr och 
endast 0,5 m hög. I norr var muren upp till 1,5 m hög. 
Konstruktionen i söder var snarlik, dock något enklare 
utförd. Här var muren anlagd i direktanslutning till en 
flera meter hög förkastningsbrant, vilket möjligen kan 
förklara den något enklare murkonstruktionen. Här kunde

de inre block/storstenraderna huvudsakligen registreras 
mot murens insida.

I bägge muravsnitten påträffades sot/kolrester på olika 
nivåer. Sot/kol förekom enbart i mindre ansamlingar och 
som linser - inte i några egentliga lager.

Detta tyder på att muren har haft inre -timmer- 
konstruktioner. Möjligen har dessa bestått av liggtim
mer både i murens längd- och kortriktning. Av döma av 
lämningarna har timmer endast använts i den inre 
"skallmurs”-konstruktionen (fig 4:105).

Fyllningarna utanför den inre skalmurskonstruktionen 
kan ha fungerat som ett yttre stöd. Detta gäller framför 
allt fyllningen på murens utsida. Konstruktionen på in
sidan var mer avancerad - bl a begränsad av en kantkedja. 
Packningen var något lägre än den övriga och kan ha fun
gerat som trappa/plattform.

Sotet och kolet liksom den stora mängden av kraf
tigt eldpåverkade stenar i muren visar med all tydlighet 
att den brunnit. Några direkta spår efter träpalissad som 
bör ha varit förankrad på muren kunde inte konstate
ras. Kolet härrör från ek. Det har ej varit möjligt att fast
ställa timrets ålder.

Att mer i detalj fastställa konstruktionsdetaljer lå
ter sig inte göras.

Boplatslämningama
Lämningarna av kulturlager i borgen har upptagit en
dast en mindre del av dess yta - kanske 1-4-del. Några 
egentliga huslämningar eller liknande kunde ej påträf
fas. Lämningarna utgjordes av grupper av härdgropar och 
enstaka ugnskonstruktioner koncentrerade inom mycket 
begränsade ytor, mellan 30 och 50 m2 stora. På den 
nordvästra ytan undersöktes sex härdgropar, en ugn? samt 
en ränna, på den södra ytan en härdgrop, en sot/kolfylld 
grop (ugn?) samt ett par mindre gropar. Anläggningarna 
täcktes i snitt av ett 0,1 m tjockt kulturlager. Lagret bestod 
av mörkfärgad sand eller mo ställvis med sot/kolinslag 
samt skärvsten spritt i lagret.

Utanför dessa ”koncentrationer” påträffades mindre 
antal skärvstenar samt enstaka bitar bränd lera, brända 
ben samt enstaka flintavslag.

Tre boplats- eller aktivitetsytor har hittills kunnat 
konstateras. Det är en i nordväst, söder samt den tidi
gare undersökta sydvästra ytan (jfr 4:103).

Boplatsytornas var lokaliserade på ett likartat sätt på 
mindre plana ytor med moränavlagringar och begrän
sade av uppskjutande bergknallar på ett par sidor och

•

Fig 4:105. Sektion genom norra vallavsnittet. Skala 1:100. Section through the north part of the rampart. Scale 1:100.
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med muren som gräns på en sida.
Karaktäristiskt för anläggningarnas I
lokalisering var att de genomgående 
låg placerade på sandig-moig morän 
med inslag av småsten (fig 4:106).
Anläggningarna upphörde där finare 
sediment mo-mjäla övervägde. Den 
södra ytan kunde avgränsas på alla 
sidor utom mot ett mindre parti mot 
nordväst. Huvuddelen av den nord
västra ytan tycks även ha kunnat av
gränsats.

Sökschaktet som undersöktes i 
anlutning till den tidigare undersökta 
ytan i sydväst innehöll ingenting som 
kunde tolkas som kulturlager.

Fynden är mycket snarlika de 
som påträffades 1944. Keramiken 
var uteslutande av rabbig typ. Denna ,
skilj de sig åt från den tidigare påträf
fade i det att den enbart var av s k 
Otterbötetyp (jfr Jaanusson 1981, 
s 39f) (fig 4:108).

Dessutom påträffades flintavslag 
och brända och obrända djurben. Inga stenartefakter så
som knackstenar eller malstenar påträffades.

De olika boplatsytorna skiljde sig dock åt inbördes 
på en punkt. Inom den nordvästra boplatsytan påträffa
des ett större antal anläggningar än vad som framkom
mit inom de två övriga ytorna (fig 4:107). Dessutom 
saknades keramik helt. Här påträffades endast flinta och 
huvuddelen'av den totala påträffade flintmängden. Inga 
egentliga föremål av flinta påträffades utan småflisavfall 
som uppstått i samband med uppskärpning, retusche
ring av olika eggredskap, men även spill efter nytill-

Fig 4:106 (ovan/above). De påträffade aktivitetsytoma varpå 
ett mycket karaktäristiskt sätt lokaliserade till mindre ytor av 
sandig-moig morän mellan uppskjutande bergspartier och 
borgvallen. Bilden visar den södra aktivitetsytan. Skala 1:200. 
The activity areas wich occurred were very characteristic
ally located to minor areas of sandy/silty morain between 
rocky outcrops and the rampart.The south activity area can 
be seen in the figure. Scale 1:200.

Fig 4:107 (t iVleft). Plan över den NV aktivitets-ytan. Skala 
1:100. Plan of the NW activity area. Scale 1:100.
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Fig 4:108. Keramik av rabbig typ (Otterböte-) påträffad inom den södra aktivitetsy tan. Skala 1:1. Teckning av 
Agneta Åkermark. Coarse-slipped pottery (Otterböte) found within the south activity area. Scale 1:1. 
Drawing by Agneta Åkermark.

verkning av olika föremål. Dessutom påträffades eld- 
slagningsflinta.

Flintan från de andra boplatsytoma är av samma ka
raktär. Tekniken är mycket typiskt för den som tillämpa
des, åtminstone under yngre bronsålder och förromersk 
järnålder. Den kännetecknas av ett mer ekonomiskt förfa
randejämfört med tekniken under neolitikum. Flintan gjor
des bredare och tekniken gav därmed mindre materialspill.

Benmaterialet är ringa och mycket fragmenterat och 
visar endast att man konsumerat nöt, svin, får och häst. 
Hund har också kunnat konstateras. Vilket djur som var 
mest betydelsefullt går inte att säga.

Stratigrafi och datering
Kulturlagren uppvisade en till synes homogen bild. Inte 
heller kunde några faser/överlagringar konstateras i nå
gon av de undersökta anläggningarna.

Kulturlagren avtog och upphörde intill eller strax 
framför muren. Inga kulturlager påträffades under mu

ren och fyllningen i muren saknade helt material av 
boplatskaraktär.

Det finns alltså ingenting som motsäger antagandet 
att boplatsytorna och vallen är samtida och utgjort en 
helhet. Tvärtom.

Sex luminescensprover togs, fyra i vallschakten och 
två från den södra boplatsytan, i samtliga fall på skör
bränd sten. Dessutom togs 12 l4C-prover varav sju från 
vallschakten.

Från vallschakten togs proverna i två nivåer - en övre 
och en undre. Några direkta stratigrafiska skillnader kunde 
ej observeras. Utifrån l4C-resultaten tycks vallen ha byggts 
om minst en gång. Vallen har anlagts under slutet av brons
ålderns like period. De äldsta dateringarna ligger i perio
den 1200-1000 f Kr. En yngre fas kan urskiljas mellan 1000- 
800 f Kr, med tyngdpunkten på perioden 900-800 f Kr.

Det föreligger en mindre diskrepans mellan 14C-re- 
sultaten ochTL-dateringama i det att de sistnämnda tycks 
vara 100-200 år äldre än l4C-dateringarna. Det önsk-
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Fig 4:109. Tabell över I4C-prover från Predikstolen. Table of 
l4C-samples from Predikstolen.

Sample
code Structure Lab nr BP Cal 1 

sigma Material

Pred.l Wall, SI, 
upper level ST 11873 2600

+/-70
BC 828- 
663

charcoal
quercus

Pred.2 Wall, SI, 
lower level ST 11874 2760

+/-70
BC 1008- 
830 quercus

Pred.3 Wall,sn,
upper level ST 11875 2670

+/-70
BC 899- 
796 charcoal

Pred.4 Wall,SII, 
lower level ST 11876 2955

+/-110
BC 1375- 
1010

Pred.5 SW site,
A 2 ST 11877 2450

+/-70
BC 768- 
407

Pred.6 NW site,
A 9 ST 11878 3050

+/-110
BC 1440- 
1113

Pred.7 SW site,
A3 Ua-1054 2730

+/-85
BC 1001- 
886

Pred.8 NW site,
A 8 Ua-1055 2890

+/-80
BC 1257- 
938

Pred.9 NW site
A 12 Ua-1056 3000

+/-110
BC 1410- 
1052

Pred.10 Wall.SII, 
lower level Ua-1057 2935

+/-105
BC 1370- 
975

Pred. 11 Wall, SI, 
upper level ST 12167 2725

+/-70
BC 972- 
812

Pred.l2 Wall, SII ST 12166 2830
+/-140

BC 1257- 
830 -*-

Fig 4:110. Tabell över luminescens-prover från Predikstolen. 
Table of luminiscence-samples from Predikstolen.

Lab No Risö Structure BC/AD +/-

R-884409 Wall/Shaft I 1310 180

R-884401 Wall/Shaft 11 1390 200

R-884402 Wall/Shaft II 1710 250

R-884403 Wall/Shaft II 1380 200

R-884404 Hearthpit/A2 1250 280

värda vore ett omvänt förhållande. Till detta kommer 
faktorn med en allt större osäkerhet för centralvärdet 
av TL-proverna ju äldre proverna är. En datering av 
borgens äldsta skede till mellersta bronsåldern förefal
ler dock otvetydig.

Värt att notera är den signifikanta skillnaden mellan 
å ena sidan den keramiklösa nordvästra boplatsen och 
de keramikförande boplatsytoma i söder. Den flintrika 
nordvästra boplatsytan kan sägas vara samtida med den 
äldsta borgfasen, medan de övriga boplatsytorna är sam
tida med vallens yngre skede. De gängse dateringarna 
av rabbig keramik till yngre bronsålder inom Mälardalens 
bronsåldersområde, ligger i linje med de naturvetenskap
liga dateringarna [jfr Jaanusson 1981, s 39f).
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4.5.5 RAA 2, Runsa, Eds socken 

Topografi och fornlämningsmilj ö 
Runsa-borgen ligger i socknens nordvästra del på en bergs/ 
morän höjd som skjuter ut i Mälaren, 700 m nordväst 
om Runsa slott (jfr fig 4:111). Borghöjden består av två 
delar där borgen ligger på den inre. Denna utgörs av ett 
platåberg med betydande moränavlagringar som i norr 
och söder består av branter och stup. I öster är en mar
kerad sluttning och i väster branta sluttningar. Här är 
en nord-sydgående svacka som avdelar själva borgplatån 
från den yttre delen av borgberget. Denna känneteck
nas av en ojämn bergknalle avgränsad av stup och branter. 
I norr är en mindre vik av Mälaren och den s k Lilla borg
viken. I söder en motsvarande något större, därför kal
lad Stora borgviken. Öster om borgberget vidtar en större 
långsmal skogsklädd bergsrygg. Mot söder vidtar plan
are områden med åkermark ned till Runsa slott.

Sydöst om och intill borgbergets fot finns en grupp 
om en möjligen två runda stensättningar samt 3 resta 
stenar (RAA 3). I sydöst ligger gravfältet RAA 1 bestå
ende av den 43 m långa skeppssättning, det s k ”Runsa- 
skeppet" samt 35 små, huvudsakligen runda stensätt
ningar. Delar av en hålväg kan observeras i gravfältets 
norra och södra delar. 2,5 km sydsydväst om borgen ligger 
gravfältet RAÄ 4 vid Färjkarlstorpet. Detta består av två 
rosen, två mindre skeppssättningar samt en mycket stor 
hög. Mellan detta och borgen ligger en röseliknande sten- 
sättning RAÄ. Dessa utgör fornlämningarna i borgens 
närområde. Fornlämningarna vid Runsa ligger påtagligt 
isolerade och bortsett från ett mellanstort gravfält av yngre 
järnålderstyp av klassisk uppländsk karaktär vid Oxunda 
gård 4,5 km sydöst om borgen, återfinns den förhisto
riska bebyggelsen vid det som idag utgörs av Upplands- 
Väsby centrum. Detta ligger 7 km sydöst om Runsa- 
borgen.

Borgen
Den är knappt 1 ha stor med en närmast rektangulär 
planlösning med en ställvis mycket mäktig vall som lö
per runt hela borgberget utom ett mindre parti i den 
sydvästra delen vid det s k utsiktberget (fig 4:111 och 
112). Vallen är 510 m lång, 5-18 m bred och 0,7 till 1,8 
m hög. Vid den södra ingången är vallen 0,6 m hög på 
insidan och 4 m på utsidan. Smalaste och lägsta parti
erna återfinns i väster och nordöst där vallen ansluter 
till berg idagen. Inom dessa avsnitt är stupen som mest 
markanta. Vallen är alltså anlagd även vid de mycket 
branta partierna med lodräta stup i norr, nordöst, väst 
och sydväst. Den är som mäktigast vid ingångarna och 
minst vid stupen i norr och söder. Vallen är kraftigt ra
serad, ett förhållande som till en del förklarar de mycket 
breda vallpartierna framför allt vid ingångarna. Få inslag 
av murliv har kunnat observerats. Vid stupen återfinns 
murlivet i form av tätt lagda större stenar och block lagda 
i ett skift. I den nordvästra delen finns ett mindre parti 
synligt murliv, vilket framrensades vid undersökningarna
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Fig 4:111. Runsa fomborg. Foto från NV av 
Jan Norrman RAA. Runsa hillfort. Photo 
from NV by Jan Norrman.

1902 (se kap 2). I övrigt är dessa helt övertäckta av ras
massor eller destruerade. Framför allt vid ingångarna upp
visar vallen en karaktäristisk profil. Från insidan sett teck
nar vallen en markant, dock ej brant, vinkelform upp 
mot krönet. Krönpartiet är plant och mellan 2 och 3 m 
brett. Därefter slutar vallen mot utsidan i betydande ras
massor.

Vallarna är som bredast och högst vid ingångarna. Vid 
den sydöstra ingången finns ett horn liknande utskott i 
en markerad bågform i riktning mot det inre norra hör
net av den yttre vallen. Då ingången i den yttre vallen 
är förskjuten 5 m mot väster bildar ingångssystemet en 
bågform från sydväst mot norr. Sammantaget är ingången 
då 3-4 m bred och 34 m lång.

Från den yttre murens ingång leder därefter en ca 85 
m lång och 3—4 m bred nedgång/uppfart till borgen. Den 
går genom ett ställvis kraftigt blockrik moränsluttning 
mot sydöst och förefaller vara röjd.

Vid den norra ingången som är 34 m lång samt 2-4 
m bred, har den yttre muren dragits ut mot nordnord
väst i linje med den yttre murens yttersida, varigenom 
ett markant hornliknande utskott erhållits. Den bågfor- 
miga ingången löper här från norr till sydöst.

Den yttre vallen i söder utgår från den inre vallens 
sydvästra hörn och löper parallellt med den inre längs 
ingången mot ett krön på platån för att därefter fort
sätta ned längs en kraftig brant i en svag bågform mot 
norr och nordväst ned mot den Lilla borgviken. Vallen 
upphör knappt 8 m framför borgbergets fot i nordnord
väst. Den är 180 m lång, 8-18 m bred m bred och 0,7 
till 1,5 m hög. De bredaste partierna återfinns i nord
sluttningen samt på den plana ytan norr om och vid borg
bergets fot. Ingången ligger förskjuten fem m söderut i 
förhållande till den inre vallens ingång. Något som skulle 
kunna vara resterna av en äldre igensatt ingång ligger 20 
m norr om huvudingången. Här var vallen inom en sträcka 
av tre m betydligt smalare än övriga partier, endast 6 m.

Detta parti ligger i linje med en markerad svacka i berget 
som löper från platån ned mot planare områden nedan
för borgberget i sydöst. Den yttre norra vallen är 65 m 
lång, 6 till 8 m bred och 0,6-1 m hög.

Vallamas stenmaterial är påfallande enhetligt storleks- 
mässigt (0,4-0,8m) samt med inslag av knytnävsstora 
stenar. Vallen var ställvis övertorvad. På flera ställen, fram
för allt i den södra delen av huvudvallen kunde flera 
stycken av sintrad sten och lera observeras.

Borgens inre utgörs av plana större moränbundna ytor 
med mindre partier av uppskjutande berggrund. Ytan 
kan delas upp i fyra mindre delområden. En platå i den 
södra delen innanför ingången, en liknande platå i den 
norra delen. En plan något lägre avsats i den västra de
len. Mellan platåerna och den lägre liggande avsatsen är 
ett mer jämnt parti med förhållandevis mycket berg i 
dagen.

I fornlämningsregistret finns uppgifter om en hus
terrass 11x5 m stor med stenskoning. I samband med 
undersökningen kunde ytterligare 7 terrasser registre
ras, fördelade på den södra platån och på den västra av
satsen. Inga terrasser kunde noteras på den N platån. 
Samtliga terrasseringar utom en låg, är stensatta på en 
eller flera sidor. De är 10x7—34x12 m stora. De största 
och även högst belägna ligger parallellt med varandra på 
den södra platån. De är 28-34 m stora.

Inom området finns även ett vattenhål. Det rör sig 
knappast om en källa utan en svacka som bevarar vat
ten och fukt långt in på sommaren. Provstick med geolog
käpp har visat på förekomst av sedimentation, lämpad 
för t ex en pollenanalys.

Undersökningen
Den syftade i första hand till att belägga de stratigra- 
fiska iakttagelserna som gjorts vid 1902 års undersök
ningar. Dessa bestod i uppgifter om tre separata lager 
varav två var fyndförande. Dessutom avsågs att datera
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Fig 4:112. Schaktplan över Runsa-borgen. 
Streckad linje markerar murkrönet. 
Undersökningsschakten markerade. Gropen 
i borgens SV höm markerar platsen för 
1902 års undersökning. Karta av Michael 
Olausson och Roland Edbom och Tore 
Ingman, Upplands Väsby kommun. Plan 
of the Runsa hillfort. Broken line marks 
the top of the wall. The excavation 
trenches are marked. The pit in the SW 
corner of the hillfort marks the place of 
the excavation in 1902. Map by Michael 
Olausson and Roland Edbom and Tore 
Ingman, city of Upplands Väsby.

0

lagren, att studera vallens uppbyggnad samt att datera 
denna. Därför avsåg även undersökningen att studera re
lationen mellan anläggnings- och nyttjandetid samt om 
möjligt ringa in tidpunkten för övergivandet.

Undersökningen skulle även kunna ge mer kunskap 
kring ekonomi i form av djurben samt makrofossil. Skulle 
dessa styrka antagandet om att borgbosättningen ej re
presenterade någon ordinär bosättning, utan en som var 
beroende av införsel av livsmedel?

Skulle Runsaborgen vara som antagits tidigare, en med 
det äldsta Sigtuna samtida anläggning eller ej?

För att få svar på dessa frågor utvaldes en av de två 
största terrasserna på den södra platån, samt delar av den 
inre kraftiga vallen vid den södra ingången och ett om
råde mellan vallen och husterrassen.

Vallen
Här undersöktes ett 10x2 m stort schakt (schakt I) (fig 
4:113). Att gräva igenom vallen var av stor vikt men blev

pga vallens mäktighet och den komplicerade stratigrafin 
alltför betungande. Vallschaktet bestod i de övre skik
ten ned till ett djup av 0,6-0,8 m av stenpackning med 
kantiga, ställvis skörbrända stenar 0,1-0,6 m stora. Fyll
ningen utgjordes av ett tunnare matjordsskikt och un
der detta ett sand/myllaliknande mörkfärgat lager med 
spridda inslag av sot och kol. Under detta stenlager vid
tog lager av mer blandad karaktär med betydande in
slag av mo/mjäla men även ansamlingar av sten. Sten
materialet var överlag kraftigt skörbränt och den leraktiga 
fyllningen bränd med varierande gul, orange och kraf
tigt tegelröda färger. På ett djup av 1,9 m längst in i schak
tet framkom berggrunden. Centralt och längst in i schak
tet utgjordes vallen av kraftigt bränd och ställvis slaggad 
och sintrad lera, kraftigt skörbränd sten samt sot och 
kolinslag.

Minst fyra från varandra åtskilda sotlager med kol 
kunde registreras. Ett, 0,05-0,1 m tjockt, var i schak
tets botten mellan vallpackningen och berggrunden. Detta
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Fig 4:113. Plan och sektion av vallschaktet. 
Skala 1:75. Plan and section of the rampart 
trench. Scale 1:75.

lager följde den uppåtstigande berggrunden och anslöt 
här till ett lager rödbränd lera. Det andra sot/kollagret 
som var knappt 0,05 m tjockt påträffades mellan 0,3- 
0,4 m ovanför bottenlagret. Ett tredje lager, även det 
0,05 m tjockt påträffades en knapp halvmeter ovanför 
nr 2 och nära vallens inre avslutande del.

Det fjärde slutligen påträffades 2 m in i vallen räk
nat från dess inre avslutning. I en 0,6 m djup och 0,6 
m bred oregelbunden fördjupning i vallens längdrikt
ning, påträffades lera, ställvis orange, tegelröd samt ställ
vis rikligt med sot men mindre kolinslag. Gropen var 
delvis begränsad av kantiga, rundade stenar varav en
dast ett fåtal var eldpåverkade. I vallens längdriktning, 
med ett inbördes avstånd av 1,8-2 m, och på ett djup 
av 0,4 och 0,5 m, påträffades genomkolade trärester i 
ett till minst två skift.

Vallens yttre begränsning i form av murliv kunde ej 
studeras då vallen ej genomgrävdes hela vägen ut. Vall
ens inre begränsning utgjordes av en rad av större ste
nar, huvudsakligen kantiga i ett till två skift.

I vallschaktet i övrigt in mot borgområdet kunde ett 
kulturlager i upp till sju lager konstateras med en tjocklek 
på 0,5-0,7 m. De övre lagren innehöll ställvis rikligt med

skärvig och skörbränd småsten. På en nivå av 0,3 m på
träffades en härdgrop, Al6,1 x0,8 m stor och 0,2 m djup. 
Den begränsades delvis av enstaka större kantiga stenar.

På motsvarande nivå som härdgropen kunde en sten- 
rad, tolkad som husvägg registreras. Den gick tvärs över 
schaktet utan avslutning. Stenarna huvudsakligen lagda 
i en enkelrad var 0,1-0,4 m stora.

Under detta skikt var ytterligare ett mörkt kulturla
ger ca 0,1-0,15 m tjockt. Under detta i schaktets cen
trala del påträffades ytterligare en härdgrop Al 5 1 x0,7 
m stor och 0,2 m djup. I nivå med denna kunde ett mjäla/ 
lerskikt,0,1-0,15m tjockt registreras. Lagret var orange/ 
rödbränt och tolkat som golv. Lagret sträckte sig in fram 
till ovan angivna stenraden/husväggen.

Intill och på samma nivå som golvet fram mot det 
inre murlivet var ett kulturlager, som i sin tur bestod av 
ett flertal gråaktiga och bruna skikt. Dessa lager överlagra
des av vallens inre liv.

Under det orange/rödaktiga golvlagret samt övriga lager 
på samma nivå påträffades ett mörkgrått till svart sotbemängt 
kulturlager. Detta kunde observeras under hela schaktet och 
följde hela berggrunden in under vallen och ned i nivå med 
det understa observerade sot/kollagret i vallen.
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Husterrassen
I den 34x12 m stora terrassen undersöktes två schakt. 
EttT-formig 10x2,8x2 m stort (36 m2) som sträckte sig 
över merparten av terrassens bred (schakt II) samt en 
förlängning söderut ned över och genom den stensatta 
terrasskanten. Det andra schaktet (schakt III) som var 
4x4 m stort (16 m2) upptogs 4 m norr om T-schaktet 
(fig 4:114).

Den stensatta terrasskanten som före undersökning 
antogs vara enkelradig visade sig vid undersökningen vara 
närmare 3,5 m bred. Innanför en ställvis dubbel sten- 
rad av 0,6-0,9 m stora stenar var en 0,15-0,35 m tjock 
packning av 0,1-0,4 m stora kantiga och rundade ste
nar. Mellan de större var ett lager av småsten samt in
slag av sand och grus. Terrasspackningen begränsades 
delvis på insidan av en 1,8 m lång stenrad av 0,2-0,5 m 
stora stenar. Raden var orienterad något snett i förhål
lande till terrassvinkeln.

Kulturlagret var 0,2-0,6 m tjockt, tunnast på och i 
anslutning till terrasskanten. Kulturlagret kan delas upp 
i två skikt som åtskildes av ett 0,03-0,15 m tjockt grå
gulaktigt mo, mjälalager. Denna stratigrafi kunde obser
veras huvudsakligen iT-schaktets södra del, varefter det 
avtog.

Övergången mellan matjord och kulturlager var svår- 
urskiljbar. Karaktären var snarlik mellan de bägge mörka 
kulturlagren. I nivå med det ljusare mo/mjälalagret och/ 
eller på ett djup av 0,2-0,3 m kunde att flertal stolphål, 
samtliga stenskodda registreras (A5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12). Tre av dessa A5, A9 och Al 1 var förhållandevis 
kraftiga; mellan 0,8 och 1,2 m stora samt 0,-0,4 m djupa. 
Avståndet mellan de kraftiga stolparna A5 och Al 1 var 
tre meter. Mellan 1 och 2 m bakom dess mot terrass
kanten låg merparten av övriga stolphål. Enstaka stolp
hål påträffades ut mot terrassens östra långsida. Dessa 
var av betydligt klenare dimensioner. I den västra delen 
kunde inga egentliga stolphål noteras. Möjligen beroende 
på tunna lager och en uppskjutande berggrund.

I schakt III kunde ett 0,3-0,4 m tjockt till synes ho
mogent kulturlager observeras. Även här påträffades 
stenskodda stolphål (A3, A4) dock ej av samma dimen
sioner som de största i det första schaktet. I övrigt på
träffades enstaka nedgrävningar med oklar funktion (Al, 
2,7) I och intill de sistnämnda var rikligt med bränd slaggad 
lera. En av dessa, A2, var närmast avlång 2x0,7 m stor, 
med en ställvis tätt småstenspackning. Anläggningen var 
orienterad snett mot husets/terrassens längdriktning.

Fig 4:114. Plan över den S delen av den stora husterrassen. 
Den kraftiga stensatta terrassen framträder markant liksom 
flera större stolphål. Skala 1:150. Plan of the south part of 
the large house terrace. The stone-set terrace is strikingly 
visible as well as several major post holes. Scale 1:150.

Under den stensatta terrasskanten i schakt II, påträffa
des ett mörkt, delvis sotbemängt kulturlager (se kapit
let 4:6 om höj dbosättningar).

Fynden
Totalt registrerades 720 fynd varav 429 inom vallschaktet 
och 291 inom husterrassen. Fyndbilden skiljer sig an
märkningsvärt från dessa platser. I vallschaktet kom den 
övervägande delen av de obrända och brända djurbenen, 
totalt 8.775 gram. Påfallande var även inslaget av före
mål i anslutning till textilhantverk. Det var flera 
vävtyngder, enstaka sländtrissor, brynen varav ett med 
slipmärken efter nål samt fragment av en järnnål. Dess
utom kan nämnas keramik av allmän yngre järnålders- 
karaktär, järnfragment samt ett 31 cm långt järnföremål 
med kvadratiskt tvärsnitt och delvis uthamrad spets. 
Nämnas kan även bitar av smidesslagg samt bränd lera.

Merparten av jämslagg påträffades runt härden A intill 
murens inre liv och i de övre 0,1-0,2 m tjocka lagren. I 
dessa lager dominerade brända ben över de obrända. 
Därefter rådde det motsatta förhållandet.

Huvuddelen av vävtyngder, brynen m m påträffades
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i de mellersta skikten och de lager som kan kopplas till 
en tydlig golvnivå i ett mindre hus. På denna nivå på
träffades även en bronsnål med bikonisk huvudvulst och 
trekantigt huvudplatta med ett hål. I de nedre lagren 
och framför allt i lagren närmast vallen och de lager som 
påträffades under de yngsta vallavsnittet dominerade 
obrända djurben.

Bland det obrända djurbensmaterialet framkom två 
fragment ev stödskenan till en flerskiktad kam med cirkel
ornamentik.

I husterrassen var fyndbilden påfallande avvikande. Vid 
sidan av keramik av samma typ som i vallen påträffades 
knivar samt halvfabrikat till knivar, smidesslagg och i 
anslutning härtill en stor mängd stora bitar av slaggad och 
delvis sintrad bränd lera. Smidesslagg påträffades spritt 
på enstaka platser i schaktet samt enstaka degelfragment. 
Några gjutformar kunde dock ej konstateras. Till detta 
kommer en blygsam mängd ben framför allt brända. Men 
även här påträffades delar att flera vävtyngder, dock ej i 
samma mängd som i vallschaktet. Av övriga jämföremål 
kan nämnas en ring till en ringbrynja, en rund järnsölja, 
enstaka nitar, nitbrickor samt två platta runda blankslipade 
stenar (glättstenar, spelbrickor?)

Benmaterialet var mycket fragmenterat och därmed 
svårbestämt, men av den totala andelen av 8.775 gram 
var lite över hälften eller 5034 gram bestämbart. Av de 
vanligaste husdjuren dominerar nöt, följt av får/get, svin 
och häst. Av dessa djur har nötdjuren generellt en hö
gre slaktålder, minst fyra-fem år, än får/get svin. Bland 
får/get finns ett stort antal lamm. Ungdjur finns även 
bland svinen. I analysen av vilka delar av djurkroppen 
som fanns representerade avseende köttrika och kött
fattiga delar så dominerar de köttrika tillsammans med 
mindre köttrika. Bland de köttrika benen dominerar får/ 
get före nöt och svin.

Till husdjuren får även ben av en katt räknas. Av vilda 
djur finns inget högvilt som älg eller hjort represente
rade, däremot ben av bäver och hare. Dessutom fanns 
ben av fågel,(trana), fisk samt gnagare, troligen sork 
(Johanna Karlsson 1993, bilaga X)

Dateringar/stratigrafi
Undersökningen har kunnat påvisa en delvis komplice
rad och sammansatt stratigrafi, framför allt i vallschaktet 
schakt I. Vallen har byggts om ett flertal gånger, lager
följder med sot/kolskikt indikerar minst tre faser. Till 
dessa faser kan olika boplatsaktivitet kopplas. Upptill 
sju olika lager har kunnat observerats närmast vallen. 
Dessa förefaller ej härröra från hus eller liknande utan 
endast olika skikt av avfallslager dominerat av obrända 
djurben. Ovanför och delvis i nivå med de övre avfalls- 
lagren har en huslämning med lergolv, en härdgrop samt 
en vägg i form av en enkel stenrad registrerats. Flertalet 
vävtyngder liksom nålbrynen, kamfragment samt brons
nålen kan föras till detta skikt.

Kamfragmenten kan utifrån sitt kilformiga tvärsnitt

Fig 4:115. Tabell över lAC-prover från vallen samt stolphål i 
husterrassen från Runsa. Table of l4C-samples from the 
enclosure and post holes from the house terrace at Runsa.

Sample
code Structure Lab nr BP Cal 2 

sigma Material

Runsa 1
Wall,
upper tim
ber beam

Ua-5864 1525
+/-75

AD 427- 
637

charcoal,
quercus

Runsa 3
Wall, 
middle 
dest layer

Ua-5865 1650
+A74

AD 260- 
530

charcoal,
quercus

Runsa 4
Wall,
upper tim
ber beam

Ua-5866 1555
+A75

AD 413- 
596

charcoal,
quercus

Runsa 5 Wall,
bottom

Ua-5867 1640
+A75

AD 262- 
532

charcoal,
quercus

Runsa 2
Terrass,
A9 post- 
hole

Ua-4293 1660
+A65

AD 260- 
429

charcoal,
quercus

Runsa 9
Terrass,
A4 post- 
hole

ST 13757 1575
+A50

AD 414- 
541

charcoal,
quercus

Runsa 10 A16
hearthpit

ST 13758 1370
+A45

AD 640- 
673

charcoal,
salix,
betula

samt cirkelornamentik dateras till folkvandringstid. En 
närmare datering är dock ej möjlig. Bronsnålen är klart 
folkvan dringstida.

Dessa föremål, kammen och nålen är de enda klart 
daterbara artefakterna från hela undersökningen.

Ovanför detta lager med golvskiktet var ett mörk- 
färgat kulturlager, möjligen uppdelbart i två skikt. I 
anslutning till detta påträffades den yngsta anläggningen, 
härdgropen A16, l4C-daterad till sen folkvandringstid- 
tidig vendeltid.

Hur förhåller sig vallen till dessa faser. De yngsta kul
turlagren och Al 6 har avsatts mot och delvis på den yngsta 
vallfasen. Under detta skede har vallen breddats och 
byggts på inåt över äldre kulturlager. Från detta skedde 
föreligger en 14C-datering till 1525 BP +/-75. Provet är 
taget från ytterpartiet på en av ekstockarna med en egen
ålder på minst 40 år.

Ytterligare två l4C-dateringar föreligger från vallen. 
Ett från det understa kol/sotlagret och ett från sotlagret 
direkt ovanför detta. Det understa gav 1650 BP +/-75 
och det ovanför 1555 BP +/-75.

Schakten II och III i husterrassen visade på två möj
liga skeden, åtskilda av en form av golvlager. På terras
sen framkom delar av ett större hus. Detta ligger indra
get ett par meter innanför terrasskanten. Endast husets 
södra kortvägg samt det första inre stolpparet har un
dersökts. Även har hantverksaktivitet, framför allt smide 
utförts. Den ringa mängden djurben talar för att det inte 
rör sig om någon egentlig boningsdel/stugdel av huset. 
Inga direkta daterande fynd påträffades. Två 14C-prover
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Fig 4:116. Tabell över luminescens-prover från Runsa. 
Samtliga tagna i vallens övre skikt. Table of luminescence- 
samples from Runsa. All of them are taken from the top 
layer of the rampart.

Lab nr Rise Structure TL/OSL-age TL/OSL-date

R-924415 Wall 1532 AD 460 +/-100

R-924416 Wall, center 1542 AD 450 +/-100

R-924419
Wall, inner 
part

1592 AD 400 +/-100

R-924422 Wall -”- 1592 AD 400+/-100

från stolphålen A4 och A9 från den stora husterrassen 
föreligger (Runsa 2 och 9). Resultaten ligger i fas med 
valldateringarna, dvs folkvandringstid.

Från vallens övre skikt togs även luminescensprover 
på tre platser, från vallens insida innanför det inre li
vet in mot vallens centrum. Fyra resultat finns från denna 
provserie. De gav 440 +/-100, 500 +/-80 och 420 +/- 
80 e Kr med ett framräknat medelvärde på 450 +/-60 
eKr.

4.5.6 RAA 159, Rössberga, Odensala socken
Topografi och fornlämningsmiljö
Den ca 3 ha stora borgen var belägen i Odensala sock
ens nordöstra del och i den västra delen av ett större 
skogsklätt utmarksområde, vilket utgör gräns mellan 
Odensala socken (Ärlinghundra hundare) i väster och 
Lunda socken (Seminghundra hundare) i öster. Borg

berget omges på den västra sidan av två sankmarker, 
Slaskerna och Fjällmossen. Anläggningen ligger 3,8 km 
östnordöst om Odensala kyrka och en knapp km nord
väst om Arlanda flygplats. Borgen ligger på Siasta bys 
samt Odensala prästgårds ägor. Borgens närområde do
mineras av torpbebyggelse med nio torp runt borgberget 
samt ytterligare tre torp i dess omedelbara närhet. 
Närmsta torp, Rössberga etablerades under andra halvan 
av 1800-talet. Närmsta gård, Odensala-Mörby, ligger en 
knapp km norrut.

Närmste fomlämningar utgjordes av ett i det närmaste 
intakt åkersystem med huvudsakligen röjningsrösen, terras
ser inom en yta av 1,2 ha (RAA 403). Fomlämningen 
totalundersöktes 1992 av RAÄ/UV inomArlandaprojektet 
(fig 4:117). Centralt inom odlingslämningama, påträffa
des ett mindre boplatstun med tre mindre huslämningar. 
Röjning, bete och annan aktivitet har kunnat konstaterats 
från senneolitisk tid och under bronsåldern. Etablering 
av åkermarken skedde under förromersk järnålder. Hu
sen har daterats till förromersk, romersk järnålder samt 
folkvandringstid. Lokalen som kan betecknas som en sä- 
ter, snarare än en ”gård”, tycks ha upphört ca 600 e Kr. 
Bortsett från en röseliknande stensättning (RAA 404) i 
åkermarkens södra del, daterad till yngre bronsålder, finns 
inga fomlämningar inom borgens närområde (Olausson 
rapportmanus).

Borgbergets elevation kännetecknas av en från öster 
svagt ökande stigning för att plana ut uppe på borgbergets 
innersta del för att därefter övergå i markant lutning i 
väster med branter och stup. Moränen på berget är på
tagligt blockrik, i övrigt utgörs höjden av berg i dagen. 
Anläggningen ligger på mellan 45 och 50 m ö h.

Fig 4:117. Borgen vid Rössberga 
torp, Odensala socken. I förgrunden 
kan flera vallar skönjas. Inom den 
öppna ytan i bakgrunden påträffades 
ett område med röjningsrösen och 
åkrar från yngre bronsålder-äldre 
järnålder. Foto från NNO av Jan 
Norrman RAA. The hillfort at 
Rössberga croft, Odensala parish. 
Several ramparts are discernible in 
the foreground. An area with 
clearance-cairns and fields from 
the late Bronze Age-early Iron Age 
was found within the open area in 
the background. Photo from NNE 
by Jan Norrman RAA.
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Borgen
Genom höjdens profil, återfinns samtliga murar i de östra 
och norra partierna där berget endast utgörs av svagare 
branter. Inte mindre än fyra vallar finns med en sam
manlagd längd av 1 010 m (fig 4:118). I den södra delen 
finns dessutom en kort femte vall, belägen mellan den 
första och yttersta och den tredje, näst innersta vallen. 
Den totala längden uppgår då till 1 040 m.

Ett genomgående drag är att vallarna och terräng sam
verkat i så motto att alla är mer eller mindre lagda på 
mindre avsatser.

Den yttre vallen är 220 m lång och består av tre av
snitt, varav de längsta i söder och öster. Därefter följer 
ett mindre parti av uppskjutande bergsklack som sedan 
övergår i ett kortare vallavsnitt. Detta upphör ånyo där 
en mindre bergklack finns. Vallen avslutas på och intill 
en mindre bergklack. Den är mellan 2,5 och 6 m bred 
och upp till 0,5 m hög i snitt och kan närmast karaktäri
seras som en kraftig stensträng. Ställvis finns inslag av 
större block. I den sydöstra delen finns en ingång, ca 1,5 
m bred. Här är vallen både ut- och indragen och bildar 
en smal strutform.

Vall 2, är 260 m lång, 2,5-5 m bred och upp till 0,7 m 
hög. Vall 2 utgår i söder från vall 3 varefter den efter en 
kortare bågform löper längs en mindre avsats i närmast 
nordlig riktning på ett avstånd av 20 till 35 m från vall
2.1 nordväst ansluter den till vall 2. Vallen är i uppbyggnad 
mycket lik vall 1. Undantag är ett parti i den södra de
len där vallen är diffus och förefaller vara omotiverat 
bred, ca 10 m. Området är till stora delar kalhugget, 
med spår av störningar i marken och i vallavsnitt. Denna 
vall saknar en egentlig markerad ingång.

Vall 3 är 300 m lång, 3 till 7 m bred och mellan 0,5- 
0,7 m hög. Till skillnad från vall 1 och 2 vilka närmast 
var av stensträngskaraktär, med en i huvudsak välvd profil, 
har vall 3 en närmast plan profil, ställvis byggd som en 
terrass och tydligt markerad yttersida. Dock ej kallmurat 
liv eller liknande. Vallen utgår liksom vall 1, 2 och 5 från 
ett bergigt parti i söder och sydväst där berget i vallarnas 
förlängning mot söder övergår i branter och stup. Val
len har två tydligt markerade ingångar, en i sydost och 
en i norr, varav den sistnämnda har den karaktäristiska 
”strut”-konstruktionen.

Vall 1, 2 och 3 är anlagda på sandig-moiga morän-

VA v

Fig 4:118. Plan över Rössbergaborgen. 
Skala 1:2 000. Plan of the hillfort at 
Rössberga. Scale 1:2 000.
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sediment med ett ställvis betydande inslag av större stenar 
och block. Vall 4 däremot är huvudsakligen lagd på berg
grunden som skjuter upp väster om moränsedimenten. 
Vallen löper i det närmaste på bergpartiets krön. Vall 4 
utgör anläggningens kraftigaste avsnitt. Den är mellan 
3 och 10 m bred, i snitt 5-6 m och med en höjd mellan 
0,5 till 1 m. Vallen är rösad med en svag men dock mar
kerad välvd profil. Inom flera avsnitt har den en plan 
ovansida ca 2-3 m bred. Vallen saknar inslag av block 
och materialet är i jämförelse med övriga avsnitt mer 
enhetlig i storlek. Materialet är ofta skärvigt. Dock finns 
inga spår av skörbränd sten. Här finns tre markerade 
ingångar, en i sydöst, en i centrum och en i norr. Den i 
söder har endast antydan till strut. De övriga har tyd
ligt markerade strutar.

Vall 5 slutligen, är 35 m lång och 2 till 3 m bred och 
0,5-0,7 m hög och mycket lik vall 1 och 2 i uppbygg
nad. Konstruktionen är anlagd där avståndet mellan borg
ens vallar är som minst, och där det finns tillträdde in 
till den bergiga delen genom ett antal ingångar. Genom 
denna korta vall ”kompliceras” tillträde ytterligare.

Borgens inre utgörs huvudsakligen av plana morän
områden, i övrigt av berg idagen. Inga inre konstruktio
ner har kunnat registreras, ej heller kulturlager.

Undersökningen
Genom ett 8x2 m stort schakt i vall 4, i ett av vallavsnit
tets kraftigaste partier, 40 m norr om den södra ingången, 
dokumenterades anläggningen. Övriga vallavsnitt bedöm
des som för klena och med sannolikhet i avsaknad av 
någon form av fyllning (småsten, sand m m) för att ut
göra lämpliga undersökningsobjekt. Åtminstone i 
dateringshänseende. Vallen var här 6 m bred, 1 m hög 
och med en 2,5 m plan ovansida, vilket markerade en 
form av krön på vallen, samt sluttande in- och utsidor. 
Den i ytan observerade antydan till någon form av inre 
murliv, kunde följas inne i vallen. Här påträffades större 
stenar i vallen längdriktning, huvudsakligen i ett skift 
och liggande på rad. Det är dock tveksamt om det skall 
betecknas som inre murliv. Stenmaterialet utgjordes av 
kantiga, skärviga och rundade stenar 0,1-0,8 m (0,3- 
0,8) stora. Någon storleksmässig organisering av mate
rialet kunde ej observeras, utan det låg blandat. Ställvis 
fanns även inslag av flisiga (eld- frostsprängda?) stenar. 
Vallen saknade sand- småstensfyllning. I botten fram
kom enstaka stora markfasta stenar och block. I övrigt 
utgjordes botten av sandig-moig morän.

Kol påträffades på olika nivåer, men kontexten be
dömdes dock som alltför osäker för att någonting skulle 
tillvaratagas. I vallens botten påträffades dock enstaka 
skörbrända stenar vilka insamlades och har daterats med 
TL. Stenarna bedömdes ej som tillhörande den egent
liga vallen, utan härrörande från den ursprungliga mark
nivån. Resultatet blev 320 e Kr +/-100 (Risø 924437, 
924438).

4.6 Höjdbosättningar

4.6.1 RAA 84, Sjöberg, Sollentuna socken
Undersökningen
Som framgått tidigare (kap 4.5.3) påträffades ett fynd
förande kulturlager under borgvallen. I den påföljande 
undersökningen grävdes 2 schakt om sammanlagt 21m2. 
Borgens inre utgjordes huvudsakligen av plana ytor med 
moränavlagringar, varav den i den norra delen låg något 
lägre än den södra. Ytorna åtskildes av ett parti med berg 
idagen. Undersökningen förlädes till den norra delen (jfr 
fig 4:99). I samband med en begränsad fosfatkartering 
som genomfördes av Sollentuna Hembygdsförening upp
mättes flera förhöjda värden. Vid provtagningen kunde 
ett mörkare lager konstateras. Vid en kompletterande 
sondning har boplatsytan uppskattats till mellan 3 000 
och 4 000 m2 och omfattar därmed större delen av den 
hägnade ytan (jfr Olausson 1993).

Kulturlagret var mellan 0,1 till 0,2 m tjockt, till sy
nes homogent, kraftigt mörkfärgat med inslag av sot och 
kol och skärvsten. I schakt II fanns rikligt med skärv
sten över hela ytan samt i form av enstaka mindre 
packningar. Under skärvstenen i schakt II framkom en 
ränna samt enstaka gropar, dock inga egentliga stolphål 
(fig 4:119). I schakt I var inslaget av skärvsten mindre. 
Här påträffades inte heller några anläggningar.

Fynden
Dessa bestod huvudsakligen av keramik, samt flintavslag, 
enstaka brända ben samt en knacksten (fig 4:120). Inom 
keramiken kunde två typer urskiljas. Dels ornerad strim - 
mig keramik dels en keramik med slätt handavstruken 
yta. Den strimmiga keramiken utgjorde närmare 60 % 
av materialet:-Utifrån mynningsbitar har ett 15-tal olika 
kärl kunnat identifieras. Dessa var av större typ förmod
ligen förrådskärl och hade raka eller korta konkava hal
sar. Bukprofilerna var svagt utåtsvängda, S-formiga eller 
närmast raka. Överlag tycks de haft utsvängda runda 
fotpartier.

Den strimmiga keramiken påträffas framförallt i den 
östra delen av Mälardalen i Uppland och Södermanland. 
Nyligen har fynd även gjorts mer centralt i Eskilstuna- 
trakten (Hugelsta i Klosters socken, A Ericsson, munt
lig uppgift). Keramiktypen som påträffas både på bop
latser och i gravar är som regel oornerad (jfr Olausson 
1989). Sjöbergskeramiken var dock ornerad och uppvi
sar betydande likheter med den strimmiga keramiken 
från höj dbosättningen vid Darsgärde, Skederids socken 
(jfr Ambrosiani 1958, 1959, Reisborg 1989) och där
med även med den strimmiga keramiken från ett flertal 
höjdbosättningar i Baltikum, bl a i Estland och Lettland 
(därav benämningen ”Asva-typ”, jfr Olausson 1993).

Orneringen på Sjöbergskeramiken består framför allt 
av enkla eller dubbla punktrader strax under mynnings-
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Fig 4:119. Plan och sektioner från höjdbosättningen vid 
Sjöberg. Skala 1:75. Plan and sections from the hilltop 
settlement at Sjöberg. Scale 1:75.

o

kanten. Det förekommer även kärl med strimmig ytbe
handling även på insidan, kärl med vinkelformiga pin- 
navtryck samt i ett fall där den strimmiga ytan även be
handlats med textilavtryck.

Den andra keramiktypen från Sjöberg ansluter ge
nerellt till yngre bronsålderns men även den förromer
ska keramiken med en slät, jämn handavstruken utsida. 
Denna skall dock inte förväxlas med keramik av Lausitz
typ, dvs en inte sällan tunnväggig och finmagrad typ, bränd 
i reducerad atmosfär (mörkgrå till svart i färgen) (jfr 
Jaanusson 1981).

Endast ett fåtal kärl har kunnat identifieras av denna 
typ. De förefaller generellt att vara mindre än de 
strimmiga kärlen samt att halsarna oftare är korta och 
svagt eller markerat utsvängda. Bukformen är närmast 
utsvängd eller S-formig och godset är tunnare än det 
strimmiga. Keramiken som påträffades i vallfyllningen 
och i lagret under vallen var snarlik denna keramik- 
typ.

Fynden av flinta är viktiga i sammanhanget - inte 
minst ur dateringssynpunkt. I flera avseenden överens
stämmer den med flintan från bl a Darsgärde och Pre
dikstolen, men även med flinta från olika öppna boplatser 
från yngre bronsålder och förromersk järnålder. Likhe
ten rör framställnings- och bearbetningstekniken. Sjö- 
bersgflintan består uteslutande av avslag - inga föremål. 
Det rör sig om Kristianstadsflinta av hög kvalité, och 
avslagen är gjorda från en rundkärna. Flinttekniken kän
netecknas av ett mer ekonomisk förfarande jämfört med

tekniken under neolitikum. Flintavslagen gjordes bre
dare och tekniken ger mindre materialspill (Kalle Thors- 
berger opubl rapport 1988).

Benmaterialet var såpass ringa och fragmentariskt att 
endast två arter kunnat identifieras, får/get samt hund 
(Helena Hedelin, opubl rapport).

4.6.2 RAÄ 2, Runsa, Eds socken

Undersökningen
I samband med undersökningen av den folkvandrings- 
tida fornborgen som bör betraktas som en befäst stor- 
mannagård (se kap 4.4.5, Olausson manus), påträffa
des ett äldre kulturlager. Detta framkom i samband med 
undersökningen i en av de stora husterrasserna. Här var 
det dessutom begränsat till ett av de två schakt som 
undersöktes. Inga spår av detta lager påträffades i vall
schaktet.

Lagret låg väl slutet under den stensatta terrasskanten 
och under ett lager av sten och sand. Detta lager har 
påförts i samband med anläggandet av husterrassen. 
Kulturlagret var mörkfärgat, sotbemängt och tunt - 
mellan 0,05 och 0,1m och med inslag av skärvsten. I 
dess botten påträffades två härdgropar (Al3, Al4), 0,8 
och 1,2 m stora och 0,2 m djupa (fig 4:122).

Mycket lite fynd påträffades, endast enstaka bitar av 
brända ben samt bränd lera. Benen var dessutom alltför 
fragmentariska för att kunna bestämmas.
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Fig 4:120. Knacksten samt omerad stńmmig keramik från höjdbosättning vid Sjöberg. Skala 1:1. Teckning av 
Agneta Åkermark. Hammerstone and stirated pottery from the hilltop settlement at Sjöberg. Scale 1:1. 
Drawing by Agneta Åkermark.

4.6.3 Sammanfattning

På varken Sjöberg eller Runsa kunde spår av äldre vallar, 
stolprader eller någon annan form av hägnad registre
ras. I botten av vallschaktet på Sjöberg påträffades en
staka gropar (0,5—1 m stora, 0,2—0,25 m dj). Under- 
sökningsytan är dock för ringa för att dessa med säker
het skulle kunna knytas till en palissad-konstruktion eller 
liknande. Ytterligare undersökningar krävs för att bekräfta 
eller avskriva förekomst av en äldre palissad. Boplatsernas

Fig 4:121 (t h/right). Tabell över 14C-dateringar från höjd- 
bosättningama på Sjöberg och Runsa. Table of l4C-datings 
from the hilltop settlements at Sjöberg and Runsa.

Sample
code

Struc
ture Lab nr BP Cal 1 

sigma
Mate
rial

Sjöberg 5 Trench II
Beta
35832

2130
+/-120

BC 378- 
1

charcoal

Sjöberg 6 Trench II Ua-4294
2455
+/-65

BC 768- 
408

rezin

Sjöberg 7
Wall,
bottom

ST 13760
2445
+/-60

BC 765- 
408

charcoal
pinus

Runsa 8 A13 Ua-5868
2490
+/-80

BC 792- 
412

charcoal

Runsa 11 A14 Ua-4292
2285
+/-65

BC 403- 
233

charcoal
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Fig 4:122. Sektion genom husterrassen på Runsa. Härdgropama Al 3 och Al 4 från den äldre höj dbosättningen. Skala 1:75. 
Section through the house terrace at Runsa. The hearth pits AI3 and A14 from the old hilltop settlement. Scale 1:75.

begränsningar har utgjorts av bergens branter och stup. 
Likheterna med Darsgärdeboplatsen är även i detta av
seende påtaglig (jfr Ambrosiani 1959).

Från Sjöberg föreligger tre, och från Runsa två 14C- 
prover, men inga luminescensprover. De kalibrerade re
sultaten ligger inom intervallet mellan 800 B C och 100 
AD med tyngdpunkt på mellan BC 800 och BC 200.

Det föreligger endast en vedartsbestämning (Sjöberg 
7). Provet var från tall (Pinus) och togs i ett ler/kol-la
ger under ytterkanten av den yngre vallens rasmassor. 
Utifrån dateringsresultatet bör det knytas till höjd- 
bosättningsfasen. Troligen representerar det någon form 
av avsatt lager, snarare än någon konstruktion. Det stora

tidsspannet som erhölls vid en kalibrering av provet 
Sjöberg 5 beror sannolikt på dess stora osäkerhet angi
ven i +/-. Provet som analyserades på BETA-laborato- 
riet, USA, mättes med s k extended counting, en pro
cedur som innebär att konventionella kolprover med en 
alltför liten kolmängd mäts ett flertal gånger. En större 
provmängd och konventionell mätning med hög preci
sion eller AMS-datering hade med all sannolikhet givit 
en betydligt lägre standardavvikelse.

Den strimmiga keramiken dateras generellt till yngre 
bronsålder-äldsta järnålder (jfr Olausson 1993), en da
tering som ligger väl i fas med 14C-proven från Sjöberg 
och Runsa.
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- ett förslag till en kronologisk och typologisk modell

Huvudsyftet med detta arbete är att inom ett långtids
perspektiv söka belysa olika hägnadsanläggningars sam
hälleliga funktioner. En av grundhypoteserna är att denna 
fornlämningskategori utgör ett väsentligt källmaterial för 
en analys och tolkning av förändringar och därmed be
tydelsefulla för friläggandet av olika socio-politiska grup
per och social organisation. I analysen representerar de 
delvis varierande samhällsstrukturer och olika socio-po
litiska grupper under en längre tidsperiod och inom 
begränsad geografiska rum. Grundnivån utgörs av byg
den inom tre områden i Uppland som uppvisar delvis 
olikartade geologiska och ekologiska miljöer. Detta 
tolkningsmoment kan dock inte göras innan en analys 
av de faktiska lämningarna gjorts.

Med de samlade undersökningsresultaten som grund, 
kommer en utvärdering att göras, huvudsakligen utifrån 
två av de fyra faktorerna (se kap 1) nämligen topografi

50 km

••• •

The Hallie

Lake 'hältlaren

Stockholm

Pig 5:1. Fomborgar och vallanläggningar i Uppland. Hillforts 
and enclosures in Uppland.

och morfologi.Det är -framförallt de morfologiska fak
torerna som skall betonas. Det rör sig om planlösning, 
den hägnade ytans storlek samt vallamas uppbyggnad. 
Genom undersökningarna har det varit möjligt att defi
niera ett antal olika välltyper för fornborgar och vall
anläggningar. För att pröva antagandet om att det före
ligger en positiv relation mellan morfologi (form) och 
funktion är dateringsresultaten av betydelse. Utifrån en 
kombination av stratigrafiska iakttagelser och dateringarna 
kommer även frågan om kontinuitet - diskontinuitet att 
behandlas. Väsentlig i denna problematik är frågan om 
primär och sekundär funktion. I övrigt kommer funk
tionsfaktorer endast att beröras kortfattat. Det gäller i 
förekommande fall ett konstaterande av förekomst res
pektive avsaknad av inre lämningar samt en bedömning 
av deras karaktär. Resonemanget kommer att avslytas 
med ett förslag till en kronologisk och typologisk mo
dell för Upplands hägnadsanläggningar (fig 5:1 och 3). 
Denna inbegriper även vissa funktionella aspekter. 
Modellen innefattar en tidsperiod, från mellersta brons
ålder till yngre järnålder. Frågor rörande rumslig, kro
nologisk kontext samt funktionen i stort diskuteras i 
kapitel 6 (se bilaga I).

5.1 Innovationer och traditioner inom borg
byggandet
En fråga som inställer sig rör hägnadsanläggningarnas 
ursprung. Denna aktualiseras inte minst med tanke på 
att flera har visat sig vara av betydande ålder. Innebar 
hägnader och ”hägnadsidéen” någonting nytt i Mälarda
len under mellersta bronsålder. Är det en idé som in
troducerats och mottagits tillsammans med andra yttre 
impulser? Ovan har neolitiska hägnader behandlats. Uti
från den kunskap vi har idag om dessa kan man endast 
resonera kring möjliga teoretiska samband. Mot ett fak
tiskt traditions- och kunskapsmässigt samband talar fram
förallt den stora kronologiska luckan som föreligger fram 
till bronsålderns hägnader. Att neolitiska hägnader hit
tills endast påträffats i Skåne och Danmark och brons- 
åldershägnader i Mälardalen kan förvisso vara en forsk
ningsmässig lakun. Vallanläggningen vid Högsta i Upp
land uppvisar betydande neolitiska drag och är odate
rad. Den skulle kunna vara ett materiellt uttryck för att 
en tradition föreligger. Men argumenten mot detta över
väger dock tills vidare. Inte minst det faktum att hägna-
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derna från neolitikum och bronsålder uppträder inom 
helt olika regioner med ett betydande inbördes avstånd.

I tidigare sammanhang då frågan om ”fornborgarnas” 
genes behandlats har man gjort det utifrån uppfattningen 
att de huvudsakligen daterades till folkvandringstid. 
Mårten Stenberger ansåg att de utvecklats utifrån en in
hemsk germansk grund där en lokal byggnadstradition 
medgivit upptagande av tekniska impulser utifrån (Sten
berger 1933).

I senare sammanhang har forskare ansett att man uti
från dåvarande forskningsläge inte klart kunnat avgöra 
om det förekommit främmande impulser eller inte (Eng
ström 1984). Om man begränsar sig till en enskild pe
riod skall både Frands Berschend och Johan Engström 
nämnas. Dessa diskuterar det romerska och bysantin
ska inflytandet i Skandinavien - Berschend berör det 
byggnadstekniska, huvudsakligen Eketorps borg (Ber
schend 1993) och Engström militär-teknik, organisation 
och utrustning (Engström 1992).

Jag anser att ursprunget till hägnadema bör förklaras 
utifrån främmande impulser, kanske av helt avgörande 
slag (jfr Malmer 1988), men att man tillsvidare inte klart 
kan påvisa på vilket sätt det yttrat sig rent fysiskt. Med 
detta avser jag inte yttre allmänna morfologiska drag utan 
byggnadstekniska aspekter. Ett äldre inflytande under 
kontinental Urnefelder-Ballstadt- och La Tené-tid bör 
diskuteras (fig 5:2). Påverkan och ömsesidiga kontak
ter mellan den skandinaviska bronsålderskulturen och 
Lausitz-kulturens områden i östra Tyskland och Polen 
uppmärksammas alltmer (Jaanusson 1981, Mogielnicka- 
Urban 1989, Dąbrowski 1989,T B Larsson 1993, Sherratt
1993). Lausitz- eller Lausitzinfluerad keramik är en vä
sentlig artefakt i detta sammanhang (jfr Jaanusson 1981). 
T B Larsson kan tänka sig mer eller mindre direkt på

verkan från Lausitzkulturens områden. Ett uttryck för 
detta visar sig förutom keramiken även i huskon
struktioner, något som Larsson tycker sig se inomVistads- 
anläggningen i Östergötland (T B Larsson 1993).

Vad som kan förefalla märkligt är att man inte till-
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godogjort sig byggnadstekniken som användes inom Ur
nenfelder-, Hallstadt- och Lausitzkulturerna i någon 
större utsträckning (om man gjort det överhuvudtaget?). 
I synnerhet Lausitz-kulturen brukar betecknas som en 
”borgkultur”. Men inga drag typiska för de kontinentala 
anläggningarna kan spåras i vare sig Predikstolen eller 
Vedaborgen. Istället tycks influenserna begränsat sig till 
”borgidéen”. Inom den kontinentala Urnenfelderkulturen 
byggdes borgarna ofta i en teknik där timmer ingick som 
bindande element i vallar av sten/jord med tydliga mur
liv (Chropovsky, Dusek & Podborsky eds 1974, Jocken- 
hövel 1974, 1982, Härke 1979, Coles & Harding 1979, 
Champion et al 1984, Chropovsky & Herrman eds 1982). 
Lausitz-områdets befästningar och andra vallanläggningar 
kännetecknas i ännu högre grad av en avancerad bygg
teknik med ett mycket stort inslag av timmer speciellt 
inom regioner som sjödistrikten i centrala Polen (Wiel
kopolska) (Niesiołowska-Wedzka 1974, Ostoj a-Zagorski 
1974, 1989). Denna teknik saknar till stora delar mot
svarighet inom Hallstadt-området men påträffas till viss 
del på de Brittiska öama (Herrman 1969, Coblenz 1976, 
Chropovsky & Herrman eds 1982, Hawkes 1971).

Att döma av kolfynden har timmer med all sanno
likhet ingått i vallarna på Predikstolen och Veda. Det 
har dock inte kunnat avgöras hur timmerkonstruktionen 
varit utformad. Timmer används i murverk för att fung
era som bindeelement. Ett konstruktionselement som 
tillsammans med murliv skall hålla samman massorna. 
Detta blir alltmer väsentligt ju högre man avser att bygga 
muren. Med tanke på murens förhållandevis väl tilltagna 
bredd och relativt ringa höjd, kan förfarandet tyda på 
att timmer inte ingått i någon större utsträckning inom 
Predikstolens vallar.

Båda anläggningarna, men framför allt Predikstolen 
saknade klart markerade och uppbyggda murliv. Men en 
inhemsk kunskap om att bygga i sten har uppenbarligen 
funnits under tidigare perioder, något som yttrat sig i de 
olika storstensgravarna under neolitikum. Mälardalens 
hällkistor uppvisar dock betydligt enklare utföranden i 
jämförelse med övriga områden med hällkistor (jfr Apel 
1993, s 14ff. De saknar inre hällar med gavelhål. Men i 
detta sammanhang är det monument från bronsålder, 
byggda i sten som skall uppmärksammas. I rösena ingår 
ofta inre kallmurade ringar och kantkedjor (Hyenstrand 
1973, 1979,Wehlin 1979). Detta var uppenbarligen ett 
gemensamt drag inom hela den Skandinaviska brons- 
ålderskulturen. Åke Hy enstrand vill se detta som uttryck 
för en väl utvecklad stenarkitektur. Byggmaterial till rös
ena tillverkades genom eldsprängning och huggning (Hy- 
enstrand 1979, s 83). Man kan därför tala om en regel
rätt gravarkitektur. Men uppenbarligen har denna kun
skap om att bygga murar av tillhuggen sten (på höjden) 
inte tillämpats i samband med borgprojekten. Det är 
dock alldeles för tidigt att dra några definitiva slutsatser 
om detta. Därtill krävs flera undersökningar av vallan
läggningar och borgar som kan dateras till bronsålder.

Men utifrån vad som hittills framkommit förfaller det 
dock något förbryllande, inte minst med tanke på att 
både rösen och borgar förekommer inom samma kul
turella miljö.

Detta är en av flera faktorer som talar för att man 
framför allt tillägnat sig hägnaden som idé. Här gäller 
det ”borgidéen”, en idé för att kanske i första hand mar
kera status. Att bygga en borg kan betraktas som ett sätt 
att kanalisera ett överskott och manifestera makt. Häri
genom kan det jämställas med tillägnelse av brons- 
artefakter och den förstörelse av rikedom som yttrade 
sig i form av offer (depåer). Detta betyder att det för
modligen var den symboliskt/ideologiska aspekten som 
dominerade över en mer praktisk/funktionell aspekt vid 
anläggandet av Predikstolen och Veda.

Problematiken kring inflytande, påverkan och orsa
ken till uppkomsten av nya företeelser, i det här fallet 
borgar under bronsålder är en diskussion som har sina 
paralleller på kontinenten. Debatten förs till och från i 
den kontinentala arkeologiska litteraturen och ofta i sam
band när centrum-periferi-relationer under Europeisk 
bronsålder behandlas (jfr Frankenstein & Rowlands 1978, 
Sherratt 1993, se kap 6.1 nedan). I samband med frågan 
om de centraleuropeiska borgarnas härkomst har man 
pekat på möjligheterna av en påverkan från medelhavs- 
kulturer. Ett klassiskt exempel rör den om det mykenska 
inflytandet i sydöstra Europa i länder som Rumänien, 
Bulgarien, f d Jugoslavien och Slovakien (jfr Ordentlich 
1969,Vladar 1973,1974, Rowlands 1980, Bintliff 1984, 
Bouzek 1985, Harding 1985, Jockenhövel 1990, Sherratt 
1993). Ett antal artiklar som bl a berör denna proble
matik återfinns i ”Orientalisch-Ägäische Einflüsse in der 
Europäischen Bronzenzeit” (RGZM, 1990).

Medan flera centraleuropeiska forskare tenderar till 
att i större eller mindre omfattning framhålla ett 
Mykenskt inflytande (jfr Vladar och Bouzek) förkastas 
detta helt eller delvis av västeuropeiska forskare. Något 
som görs i en nyligen publicerad artikel av Andrew 
Sherratt (1993). Som exempel på ett påtagligt inflytande 
från medelhavskulturerna inom arkitektur och social 
organisation brukar det stora antalet bebodda fornborgar 
framhållas. Dessa påträffas längs den under äldre brons
ålder centrala handelsleden i syd-nordlig riktning mel
lan medelhavsområdet och Nordeuropa, vilken gick över 
Karpaterbäckenet och de stora sydösteuropeiska floderna 
(Sherratt 1993, s 26ff). Vid beskrivningen av dessa an
vänds termer som "suburbium” och ”akropolis” . Arki
tektoniskt brukar borgen Spissky Stvrtok i Slovakien 
framhållas där ingången flankeras av två runda torn vilka 
antas ha mediterrant ursprung (Vladar 1973, 1974, 
Jockenhövel 1990).

Ett annat minst lika klassiskt men kronologiskt yngre 
exempel representeras av borgen Heunenburg (Donau) 
i Sydtyskland daterad till Hallstadt D. Denna har längs 
en mursida som byggts med jämna lerstycken, närmast 
som tegel, försetts med kvadratiska bastionliknande ut-
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skott. Det arkitektoniska utförandet har ansetts så främ
mande i ett internt sammanhang och så snarlikt klassisk 
befästningsarkitektur i medelhavsområdet, att flera fram
fört tanken att borgherren till denna ”Fürstensitzt” har 
inkallat grekiska byggmästare (Kimmig 1975, 1983). 
Andra talar i mer försiktiga ordalag om ”grekiskt infly
tande” (jfr Härke 1979, Dietler 1986).

Kritikerna av bl a Frankenstein & Rowlands (1978) 
teorier som i mycket grundar sig på I.Wallersteins tankar 
om ett "världssystem”, har istället velat framhålla interna 
faktorer som avgörande eller betydligt förbisedda. Detta 
gäller också graden av grekiskt inflytande bland etrusker 
eller andra inhemska grupper i syditalien, vilket bl a be
rör befästningskonsten (jfr Gualtieri 1987, s 30fĘ Stoddart 
1986, s 93ff Whithouse & Wilkins 1986, s 108ff).

Men även borgar inom Lausitz-kulturen har i flera 
sammanhang nämnts som exempel på mediterrant ur
sprung eller påverkan. Det gäller byggnadsteknik men 
även borgarnas inre planlösning och struktur. I samband 
med anläggningar av s k Biskupin-typ, vilka påträffas i 
centrala Polen har man antytt möjligheten av ett mer 
eller mindre direkt övertagande av etruskiska stadspla
ner (jfr Niesiolowska-Wedzka 1974, s 227). En uppfatt
ning man idag förefaller ha övergivit.

5.2 Topografiska faktorer
Generella topografiska drag kan observeras i Uppland 
(Mälardalen i stort?) där hägnadsanläggningarna är lo
kaliserade till en naturgeografisk brytzon mellan ler- 
områden (inklusive sankmarker) och morän/bergs- 
impediment vilket innebär en övergångszon mellan (idag) 
odlad mark och utmark. På en mindre skalnivå kan en 
betydande gradskillnad noteras från en lokalisering på 
morän/bergsimpediment i odlad mark som vallanlägg- 
ningama vid Lingsberg och Lunda till en mycket utpräglad 
utmarkslokalisering. Här kan nämnas Sjöhagsberget, Veda 
och Rössberga, samtliga fornborgar. Rumsliga förhållan
den är relativa, i synnerhet i ett sprickd alsl an dskap som 
Mälardalens och därmed i Uppland. Beaktar man 
landhöjningseffekten framstår begrepp som ”högt - lågt”, 
”nära - långt borta” som relativa och värdeladdade och 
beroende av vilken utgångspunkt betraktaren har i land
skapet som exempelvis ”plats”, ”fornlämning” eller 
”kyrka” och är därför inte heller teorineutrala. Utgångs
punkten här utgörs av dagens landskapsbild.

' Vallanläggningen i Lunda är den enda av de under
sökta hägnaderna som ligger på ett lågt och oansenligt 
impediment, övriga återfinns på mer eller mindre mar
kerade höjder. Antingen i ytterkanten av större höjdpartier 
eller på ett mindre väl avgränsat höjdparti där hägnaden 
i det sistnämnda fallet omfattar hela höjden mer eller 
mindre. I samtliga fall omges höjderna på en eller flera 
sidor av större eller mindre sankmarker alternativt sjöar 
eller åar. Undantag är Rävsta och Lunda.

Utifrån dessa allmänna topografiska betingelser fram
står skillnaderna som små, närmast betydelselösa var
för topografiska och naturgeografiska analyser kan fö
refalla ovidkommande. Återigen är valet av skalnivå i 
analysen avgörande för tolkningen. På bygdenivå och 
lokalnivå är skillnaderna betydande varför momentet inte 
kan hoppas över. Denna variabel är därför av betydelse, 
dock ej avgörande betydelse när problematiken kring 
hägnadsanläggningarnas ojämna rumsliga fördelning 
behandlas. Beaktar man hela landskapet Uppland är för
delningen mycket ojämn. Skillnaderna mellan de västra 
och östra delarna framträder tydligt. Utgångspunkten till 
detta måste sökas i sociala, ekonomiska och politiska 
faktorer. Men topografiska och naturgeografiska förhål
landen bör även varit betydelsefulla vilket inte innebär 
att man kan hemfalla åt någon naturdeterminism.

Anläggningen vid Lunda med sin ovanliga topogra
fiska lokalisering har nämnts. En annan lokal är den vid 
Odensala Prästgård. Utgår man från 20 m ö h, den nivå 
som troligen var aktuell under mellersta bronsåldern, var 
hägnaden placerad ”nära” ett vattendrag som var förbundet 
med Mälaren (se kap 6.3). Höjden som den anlagts på, 
uppvisar flera gemensamma drag med de man påträffar 
för fornborgar och vall anläggningar i allmänhet. Men vid 
ett närmare betraktande visar det sig att endast en sida 
kan kallas brant. Vid en annan sida är nivåskillnaderna 
mellan ytan innanför och utanför hägnaden närmast obe
fintliga.

Ett avvikande, och i sammanhanget betydelsefullt drag 
uppvisar dock de faktiska fornborgarna. Dessa är place
rade på höjdef med en markerat avvikande höj dprofil i 
form av stup och branter med minimal ”tillgänglighet” 
utifrån. Sjöberg och Runsa är dessutom belägna på platå
berg med tydliga branter och stup. Sambandet mellan 
kraftiga och försvarsmässigt funktionellt placerade vallar 
och topografisk, naturgeografisk svårtillgänglighet är 
mycket påtaglig.

Detta kan tydligast studeras på Runsa och Prediksto
len. Ett samband som endast delvis framträder eller sak
nas helt i vallanläggningarna.

5.3 Morfologiska faktorer

5.3.1 Storlek och planlösning

Storleksmässigt uppvisar de undersökta hägnaderna små 
variationer och merparten faller inom storleksklassen 0,3- 
0,5 ha eller strax över, dvs den storleksklass i vilken mer
parten av samtliga uppländska hägnader påträffas. Un
dantaget är förstås Predikstolen, en av Upplands största 
hägnader. I jämförelse med det övriga upplandsmaterialet 
tycks gravhägnader överlag vara ytmässigt små medan 
vallanläggningar (typ A) generellt tenderar åt motsatta 
hållet. Även om det finns en stor variation inom denna 
grupp tycks vallanläggningar vara större än fornborgar.
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Samtliga anläggningars vallar samverkar på ett eller an
nat sätt med de naturgeografiska förutsättningarna, höjd
ens topografi. Detta även om de inte uppvisar några 
egentliga försvarsmässiga karaktäristika. Vallar saknas där 
det finns branter och stup och de kan anläggas mot upp
skjutande mindre bergspartier uppe på eller inom hägna- 
den. Någon uppdelning i typer som Ivar Schnell gjorde 
förefaller därför inte meningsfull att göra. De undersökta 
vallanläggningama och fornborgarna domineras av ka
tegorin med en enkelvall. I vissa fall finns mindre par
tier med låga yttre vallar, som på Helgöanläggningen där 
den finns i anslutning till en ingång. Vid Olhamra däre
mot är funktionen av de yttre vallarna oklar. De ligger 
inte placerade till någon ingång och de löper inte heller 
runt om hela den inre delen av hägnaden. Som framgår 
av fig 5:3 uppvisar det samlade materialet en tydlig ten
dens vad gäller relationen mellan den hägnade ytans stor
lek och antalet vallar. De största har endast en vall. Un
dantaget (3 ha) utgörs av fornborgen vid Rössberga med 
upp till fyrdubbla vallar. Överlag dominerar anläggningar 
med endast en vall bland det samlade materialet.

Bland fornborgarna finns ett mindre antal med två 
ibland tre vallar. Detta skall inte förväxlas med yttre kor
tare vallpartier i anslutning till ingångar. Även i detta 
avseende tycks det finnas en klar relation mellan vallarnas 
mäktighet, deras antal men även den inre ytan. En sär
skild grupp kan urskiljas med kraftiga inte sällan dubbla 
vallar runt en yta på 0,3-0,5 ha motsvarande ”normal”- 
storleken och förekomst av husterrasser (jfr Olausson 
1994a, Olausson manus).1

I samtliga fall kan planlösningen bland de undersökta 
anläggningarna ses som en variation på samma tema, där 
grunden utgjorts av halvkretsvallen. I enstaka fall har denna 
kortats ned, i andra fall har den givits en betydligt större 
omfattning varvid anläggningen i det närmaste omslutits 
av vall på alla sidor. Exempel på sistnämnda är Predik
stolen, Runs a och Lunda. Lingsberg intar en mellanställ
ning här.

Sistnämnda är speciell även ur andra aspekter. Kom
binationen av dess förhållandevis stora yta (1,2 ha) samt 
en inre uppdelning i form av tre ”borggårdar”, gör att 
den markant avviker både bland de undersökta anlägg
ningarna och bland vallanläggningar och fornborgar i 
Uppland i stort. Uppdelningen markeras även i form av 
att tre till fyra olika valltyper förekommer: Va 1 :b, 2, 3 
och 4 (fig 5:4).

Säregen är även Predikstolen med den 4,5 ha stora 
huvudborgen med kraftiga vallar och den ca 1,5 ha stora

1 Denna grupp av fornborgar med kraftiga ibland dubbla vallar med yttre 
kv (men även inre) förekommer oftare i Södermanland och Västmanland 
än i Uppland (jfr Schnell 1934, Lorin 1985, Göthberg 1985). Förekom
sten av borgar med husterrasser tycks vara mer eller mindre likvärdig i Sö
dermanland och Uppland (jfr Johansen & Petersson 1994). Inga västman
ländska borgar med husterrasser har registrerats.

”annexborgen” med oansenliga vallar. Även om de båda 
delarna åtskiljs av en smal sprickdal har jag tolkat dem 
i ett sammanhang. Hur de förhåller sig till varandra 
funktionellt är inte klarlagt. Annexet saknar dessutom 
datering. Denna konstellation skall inte förväxlas med de 
s k "parborgama” ett fenomen som påtalats för Söderman
lands del. Dessa består i förekommande fall av en 
ytmässigt mindre samt en större hägnad där den min
dre i de flesta fall har kraftigare vallar (jfr Lorin 1985, 
Aspeborg 1989).

5.3.2 Valltyper

Endast vallarna bland fornborgar och vallanläggningar 
kommer att behandlas. Endast en gravhägnad har under
sökts varför denna grupps vallar behandlas mer översiktligt 
i kap 6.3. Fig 5:4 visar en schematisk uppställning av 
fomborgsvallar (Fb) och vallanläggningar (Va). Som fram
går av figuren finns flera likheter vad gäller konstruktions
principer mellan fornborgar och vallanläggningar. Upp
delningen utgår i dessa fall från den grundläggande 
skiktningen av fornborgs- respektive vallanläggnings- 
kategorierna (se kap 3) och är betingad huvudsakligen 
av skillnad i storlek (volym) samt förekomst eller avsak
nad av murliv. Vallprofilerna i figurens mitt visar ett slags 
”normalutseende” för vallanläggningar och fomborgsvallar 
och illustrerar problematiken vid försök att ”typ”- eller 
”kategori”-bestämma hägnadsanläggningar i fält. Inom 
fornborgsforskningen har man ansett att ”fornborgar” för 
att kunna fungera försvarsmässigt måste ha innefattat 
någon form av träkonstruktion. Ett vanligt antagande är 
att det förekom någon form av bröstvärn, palissad eller 
liknande. Antagandet har även gällt förekomst av inre 
träkonstruktioner (jfr Engström 1984, s 39ff). Att fast
ställa detta kräver självfallet konkreta undersökningar. En 
faktiskt förekomst av träkonstruktioner framkom för 
första gången i samband med Darsgärde-undersökningen 
(Ambrosiani 1958, 1959, 1964).

De omfattande undersökningarna som företagits av 
olika vallanläggningar på kontinenten och på Brittiska 
öarna har bland annat resulterat i en betydande diskus
sion kring byggnadsteknik. I England används olika 
byggnadstekniker som ett relativt kronologiskt redskap 
(jfr Cunliffe 1990). Fömtom B Cunliffes arbete som rör 
Hallstadt och LaTené-tid i England kan nämnas I Ralston 
(1981, s 78ff) om La Tené i Frankrike, J Collis (1975, s 
1 Iff, 1984, s 107) om Oppida, W Coblenz (1976,1978) 
och J Herrmann (1969) om Laustiz-områdets anlägg
ningar. Johan Engström (1984, s 32-47) har gjort en klar 
översikt av forskningsläget i Europa. Engströms utgångs
punkt är befästningstankens där murarna är en del av 
en befästningskonst. Han gör det viktiga påpekandet om 
dynamiken och föränderligheten i militärtekniska inno
vationer. Detta betyder att tolkningen av en hägnadsan- 
läggning och dess eventuella befästningsaspekt måste 
sättas i relation till krigsteknik, belägringskonst under
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Vallanläggningar (Va) Fornborgar (Fb)

Olhamra

Predikstolen

Frösunda

Lingsberg

4

Helgö

Lingsberg Odensala Prästgård

Lingsberg

Fig 5:4. Schematisk framställning av valltyper bland undersökta 
vallanläggningar (Va) och fornborgar (Fb). Valltypema Fb 5b och 
5c har tagits med som referens till framförallt de undersökta 
folkvandringstida borgarna. Schematic description of the 
different types of banks and ramparts within the excavated 
enclosures (Va) and hillforts (Fb). The stone-faced ramparts 
types Fb 5b and 5c are included as references especially to the 
excavated hillforts from the Migration Period.
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den aktuella perioden och inte minst faktiska händelse
förlopp, styrkeförhållanden. Detta är faktorer som går att 
undersöka och behandla vad gäller antikens Grekland och 
Rom. Svårigheterna ökar betydligt och förefaller närmast 
obefintliga för liknande studier av de Skandinaviska sam
hällena under brons- och äldre järnålder (jfr Engström 
1992 för en diskussion av krigsorganisation och teknik 
under romartid och folkvandringstid).

Engströms genomgång av det europeiska materialet 
får därefter ligga till grund för en indelning av sten- 
timmermurar i fyra typer, ordnade efter timrets funk
tion. Engström anser att typerna inte behöver förutsätta 
någon kronologisk eller rumslig samhörighet. Byggnads
tekniken med sten-timmermurar i de Skandinaviska län
derna behöver inte nödvändigtvis ses som ett resultat 
av en främmande impuls (Engström 1984, s 41-43).

Ett betydande problem man ställs inför vid rekon- 
struktionsförsök av vallanläggningamas och fomborgamas 
murar måste sökas i själva källmaterialet. Byggnads
materialet domineras av sten och som framgått av re
dogörelserna av undersökningarna (kap 4.2-4.5), har fler
talet anläggningar utsatts för en betydande destruktion, 
förorsakad av eld. Förutsättningen för att överhuvudta
get kunna konstatera någon form av trärester i vallarna 
har varit att de byggts med någon form av murliv och 
innanförliggande fyllning. Fornborgen vid Rössberga och 
vallanläggningen på Helgö saknade detta, varför det inte 
varit möjligt att säga om dessa vallar innefattat några trä
konstruktioner.

En konsekvens av detta utgör problemet med beva
randegraden av trärester. Här har det varit omöjligt att 
avgöra huruvida de fåtaliga trärester (kol) som påträf
fats i en del vallar (Predikstolen, Sjöhagsberget och Veda) 
beror på en byggteknik som inneburit ett mindre in
slag av timmer eller på att destruktionen varit i det 
närmaste total så att endast pulver återstår. Murens 
mäktighet, andelen timmer och brandens omfattning 
påverkar rekonstruktionsmöjligheterna. Brand av höga 
murtyper med mycket timmer bör ha medfört kraf
tiga sättningar i konstruktionen. Detta har kunnat ob
serveras vid Runsa, men observationen kan göras på flera 
andra uppländska fornborgar. I andra fall som på Männö 
borg i Botkyrka socken i Södermanland ("syster”-an- 
läggning till Runsa, se Olausson manus b) har branden 
endast berört delar av vallen (vid ingången). Denna är 
kraftigt raserade med stort inslag av skärvig och skör
bränd sten. Inom andra avsnitt finns bevarade murpartier 
med intakt liv på över två m.

Träkonstruktioner
Rester av inre träkonstruktioner har observerats i samt
liga undersökta anläggningar utom i Rössberga och Helgö. 
Huvudsyftet med timmer i vallar torde ha varit att ar
mera denna och beroende på konstruktionen i större eller 
mindre utsträckning fungera som bindande element för 
sten, sand mm (jfr Engström 1984, s 41-43)."Timret 
fungerar sammanhållande vilket gjorde det möjligt att 
bygga på höjden, något som tydligast framträder i järn- 
åldersborgama från folkvandringstid (typ Fb 5). I de äldsta 
anläggningarna från brons- och äldsta järnålder verkar 
det som om timmer framförallt har ingått i vallen för 
att stabilisera denna och därmed utgöra ett fundament 
för någon form av överbyggnad.

Ek (Quercus) och tall (Pinus), är de enda träslag som 
kunnat identifierats bland de brunna trärestema i både 
fornborgar och vallanläggningar (Ulf Strucke, bilaga nr 
XI). Detta är de klassiska träslagen som alltid använts vid 
husbygge mm. De är bearbetningsbara och tåliga, det sist
nämnda gäller i synnerhet för ek, vilket är mer motstånds
kraftigt mot röta. En metod för att härda virket och göra 
det mer motståndskraftigt kan ha bestått av att hela eller 
delar av timret som täckts av fyllning avsiktligt härdats 
genom upphettning varigenom ytskiktet kolats.

Svårigheten i att rekonstruera utförande och utse
ende av timmerkonstruktionen ligger i själva källmate
rialet och dess kondition. Träkol har påträffats vanligen 
både i vallens längd- och tvärriktning och på flera ni
våer. Men mängden har i de undersökta anläggningarna 
varit alltför ringa för att möjliggöra en tolkning. De mest 
påtagliga resterna har utgjorts av kol/sotskikten i bot
ten av vallarna. Det är helt uteslutet att det represente
rar s k röjningskol (även om fragment härifrån kan ingå 
i den totala påträffade kolmassan). Där ålder kunnat be
stämmas har materialet bestått av unga träd, från ca 20 
och 40 år. I en del fall, vid Lingsberg och Runsa fanns 
spår efter bearbetning. En möjlighet är att kolet från 
bottenlagren är rester av en grundpackning av trä i kor
sande riktningar som lagts ovanpå ett tunnare och gen
temot berggrunden avjämnande lager av sand och små
sten, dvs en slags rustbädd. Detta förefaller dock min
dre sannolikt, i synnerhet om man beaktar timrets korta 
livslängd. Materialförslusten som en följd av att virket 
ruttnar, innebär sättningar i hela konstruktionen.

En annan möjlighet vore att fyllningstenen av prak
tiska skäl tillverkats på plats. Men detta förfarande skulle 
sannolikt medfört ett jämnare och mer utspritt kol/sot
lager.

Fig 5:5. Sektion genom mur A (schakt 
III) på vallanläggningen vid Lingsberg 
med antydan till resvirkeskonstruktion. 
Skala 1:50. Section through bank A 
(trench III) of the enclosure at 
Lingsberg, implying a wood con
struction. Scale 1:50.
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I enstaka fall som i mur A i Lingsberg har smala 
"gropformiga” mörkfärgningar observerats innanför 
murlivet och i Lingsberg även inne i muren. Dessa skulle 
kunna ses som svaga indikationer på rester av resvirke - 
palissad (fig 5:5). Denna har uppenbarligen förankrats 
innanför och mot murlivet, inte i murfronten mellan 
större stenar enligt Hallstadt eller Lausitz-modell (jfr 
Engström 1984, s 41-43). Resultaten kan dock samman
fattningsvis tolkas som att man utifrån lokala förutsätt
ningar med tillgängligt material (sten, sand, lera, tim
mer m m) strävat efter att konstruera stabila och mer 
varaktiga vallar. Detta gäller samtliga fornborgar utom 
Rössberga och samtliga vallanläggningar utom Helgö.

Fornborgar
De äldre murtyperna (typ 1 a och lb), daterade till brons
ålderns III till V/VI perioder, förefaller ha utförts enligt 
delvis andra konstruktionsprinciper än man kom att till- 
lämpa senare under järnålder, framför allt folkvandringstid 
(typ 5). De äldre principerna har inneburit att ett visst 
proportionsförhållande mellan bredd och höjd erhållits. 
Muren i Predikstolen (typ lb) har gjorts förhållandevis 
låg men bred. Denna byggnadsteknik har förmodligen 
krävt betydligt mindre inslag av bindande timmer. Mur
massorna har här hållits samman av de inre parallella 
blockradema. Motsvarande teknik fanns även i Vedaborg- 
ens äldsta del (typ la). Predikstolens breda mur (i ge
nomsnitt 8-10 m) tolkas därför som ett uttryck för en 
specifik byggteknik med låga breda murar och inte som 
ett resultat av ras. Stenpackningen på insidan av den inre

blockraden i Predikstolen planar av mot marken på in
sidan i två steg och tolkas som en form av avkragning 
och gång.

Den inre fyllningen har utgjorts av sand/småsten samt 
trä. Bortsett från enstaka tunna sotlinser framträdde de 
brända träresterna som ett delvis kolbemängt sotlager i 
vallens botten. Detta är något som kan spåras i ett fler
tal av de undersökta vallama och som nämnts ovan, fram
står som ett betydande problem. Liknande har obser
verats vid borgundersökningar i Södermanland (jfr Lorin 
1985, Åkerlund et al, manus). Frågan är orsaken till varför 
kolresterna huvudsakligen påträffas i vallens botten? 
Fenomen är inte alls lika framträdande i de yngre vall
typerna, framförallt Fb 5.1 flera fall saknas det helt, som 
i Sjöberg och Runsa. Dessa förhållanden indikerar tyd
ligt att det verkligen rör sig om skillnader i konstruktions
detaljer.

Predikstolens liksom Vedaborgens vall måste haft 
någon form av bröstvärn. Några spår därav har inte kun
nat identifierats. Överhuvudtaget har några entydiga 
spår av resvirke i samtliga undersökta anläggningar inte 
kunnat identifieras. Har en palissad endast varit ned- 
driven till hälften av murhöjden, har stolphålen för
modligen tryckts ihop i samband med brand. Lika tro
ligt är att man placerat restimmer (palissad) direkt på 
berggrunden vilken har kunnat fungera som ett stöd
jande element. Mig veterligen har spår av resvirke en
dast påträffats på ett fåtal anläggningar. Darsgärde nämn
des ovan. Vasstäde med sin bevarade plankrester och 
stolphålen i botten av vallen i ringborgen Havor, båda

X 642.5 

Y 330.5
X 642.5 
Y 323

*642,5
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Fig 5:6. Sektion genom östra muravsnittet på Sjöhagsberget. Koncentration av sintrad sten omedelbart innanför 
murlivet kan indikera att vallen haft en resvirkeskonstruktion här. Skala 1:50. Section through the east part of the 
wall at Sjöhagsberget. Concentration of vitrified stone just inside the wallfront might indicate that that part of 
the rampart had been constructed with standing timber - a palisade. Scale 1:50.
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på Gotland, är andra och ovanliga fynd (jfr Manneke 
1971, 1983).

Vedaborgens äldsta del anlades på en avsats i berg
grunden och utformades som en terrassmur. I övrigt är 
den mycket lik Predikstolens mur. I bägge fallen består 
anläggningarna av en vall, inga yttre murar, förmurar vid 
ingångarna eller liknande. Predikstolens annexborg är 
utförd närmast som Va 2 och 3.

Ingen av de undersökta fornborgarna har daterats till 
förromersk järnålder men till yngre romartid och folk- 
vandringstid. Här uppträder ett stort antal murtyper (Fb 
2, 3, 4 och 5). Sjöhagsberget representeras med terrass
muren typ Fb 2 samt en svagt välvd murtyp lagd på bergs
krön (Fb 3). Terrassmuren är en vanligt förekommande 
valltyp både bland fornborgar och vallanläggningar. Den 
motsvaras i stort av B Ambrosianis definition av terrass
mur (Ambrosiani 1964, s 176ff) och av H Göthbergs 
typ la och 2a (Göthberg 1985, s 66). Skillnaden mel
lan typ Fb 2 och Fb 1 a består endast i att den inre block
raden saknas, i övrigt är de identiska. I schakt I på Sjö
hagsberget fanns en begränsad mörkfärgning innanför 
murlivet som kan tolkas som färgning efter resvirke (fig 
5:6). Här fanns dessutom en ansamling av sintrad sten.

En annan förändring som kan spåras i denna murtyp 
men framför allt i Fb 5, är att sand/småstensfyllningen allt
mer kommit att ersättas av finare material såsom sand, lera 
mm. Detta kunde observeras i Sjöbergs terrassvall. Ytter
ligare en skillnad var fynden av kolade timmerstockar i 
vallens längdriktning. Dessa var nedgrävda i mjälan och 
fixerade med hjälp av småsten i något som liknade rännor. 
Tre påträffades på rad. Denna fixering av virket i finare 
material med hjälp av småsten förekom även på Runsa. 
Vid Sjöberg påträffades även rester av tvärslåar. En annan 
icke tidigare observerad företeelse var att vallen och då 
framför allt murlivet fixerats på berggrunden med hjälp 
av ett lager lera som förmodligen fungerade som binde
medel. Men inte heller här påträffades spår av stolphål.

Murtypen Fb 3 har endast påträffats på Sjöhagsberget 
Fb 4 representeras av Rössberga och skulle kunna 
benämnas som rösad vall (jfr fig 5:4). Vid sidan av vall
anläggningen på Helgö som byggts i Va 4 uppvisar 
Rössbergavallen ett enkelt och "primitivt” utförande. Den 
saknade fyllning varför det är tveksamt huruvida den 
innehållit någon form av liggtimmer. Resvirke kan ha 
drivits ned mellan de större stenarna. Konstruktionen kan 
knappast ha varit långlivad då virket varit exponerat för 
väder och vind med nödvändiga regelbundna reparatio
ner som följd. Den inre breda muren har därför troli
gen erhållit sitt nuvarande utseende orsakat av ras, fram
förallt på utsidan. Rössberga har en terminus post quem 
datering till yngre romartid, tidig folkvandringstid. Vid 
sidan av huvudmuren i typ Fb 4 har de tre yttre vallar
na konstruerats i typer som huvudsakligen motsvaras av 
Va 2 och 3 samt en variant av Va lb.

Valltypen Fb 5 slutligen (motsvaras av Göthbergs typ 
IB och 1C, Göthberg 1985, s 66), representerar ett

byggnadstekniskt "språng” i det att proportionsför- 
hållandet mellan bredd och höjd förändrats markant. 
Vallen görs nu relativt sett något smalare men framför 
allt högre än tidigare. Detta görs i form av en skalmurs
teknik med en fyllning av finare material samt liggtim
mer i murens längdriktning. Skalmurstekniken med en 
mjukare inre fyllning möjliggör på ett helt annat sätt än 
tidigare att timmer fungerar som armering och binde
medel (jfr Engström 1984, s 41—43). Då vallen på Runsa 
inte genomgrävdes finns inga förutsättningar att göra en 
komplett rekonstruktion. Men liksom i Sjöberg påträf
fades timmer i vallens längdriktning delvis på flera ni
våer men inga tecken på tvärslåar (Olausson manus b).

Vallanläggningar
Vallanläggningarna uppvisar i mycket fornborgamas vall
typer men är överlag sett klenare. Saknas gör dock den 
rösade vallen (Fb 4) och vall Fb 5. Dessutom uppvisar 
dessa anläggningar ett större inslag av enklare valltyper 
som Va 2, 3 och 5. Flera vallanläggningar i Uppland ut
görs uteslutande av dessa konstruktionstyper. Typen Va 
1 med sina två varianter la och lb har påträffats i tre 
anläggningar: Lunda, Lingsberg och Olhamra. Som fram
går av fig 5:4 är Va 1 en variant av Fb 1 och 2, dvs terrass
muren. Den inre vallen i Lunda-anläggningen utgjorde 
en mindre kopia av Sjöhagsbergets vall (Fb 2). I den yttre 
vallen bestod fyllningen huvudsakligen av finare mate
rial, ett i fornborgssammanhang yngre drag. Vallarna var 
dock samtida (se kap 4.2 och 4.5) varför man uppen
barligen måste räkna med lokala variationer av byggnads
tekniken som kan vara betingad av lokala förutsättningar 
i form av tillgängligt byggnadsmaterial.

Vallarna inom Lingsbergsanläggningen med sina tre 
delar - ”borggårdar” var konstruerade på olika sätt: mur 
A representeras av Va lb och 2, mur B av Va 3 och 5 
och mur C av 3,5 och 6. Mur A var i det närmaste identisk 
med den inre vallen på Lunda-anläggningen bortsett från 
att murlivet inte utgjordes av större stenar och block på 
rad i ett skift, utan en dubbelrad av kantiga stenar i flera 
skift. Ingången till mur A hade dock ett liv av större ste
nar i ett skift. Murens insida vid ingången var svagt för
höjd och markerades av en kantkedja. Där vallen anlagts 
på ett svagt bergskrön motsvarades den av Va 2. Mur B 
bestod både av en stensträngsliknande konstruktion Va 
5 samt en låg flack rösad vall, Va 3 med en låg kantkedja 
i det yttre "livet". Mur C slutligen innehöll Va 3, 5 men 
även 6, den sistnämnda med block på rad, en s k 
pärlbandsmur (jfr Schnell 1934, s 29).

Huvudvallen på Olhamra-anläggningen var byggd i 
Va la, alternativt Va 2 medan de båda korta avsnitten 
av den yttre vallen i Va 5 till Va 6 med tonvikt på sist
nämnda dvs en pärlbandsmur.

Den undersökta vallanläggningen på Helgö uppvisar 
det enda exemplet på Va 4, en valltyp med meterhögt 
yttre murliv av större stenar och block i tre skift samt 
ett lägre inre liv i ett skift. Det bör påpekas att denna
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förhållandevis höga och distinkta vall endast påträffa
des i anslutning till den N ingången (se fig 4:50). Vall
avsnittet vid schakt A-B utgjorde en blandform av Va 3 
och Va 4 medan den yttre korta vallen utanför den Ö 
ingången representerades av Va 2/3.

Denna byggteknik kan även observeras inom vall
anläggningen RAA 126, belägen på Helgös västra del. 
Denna är registrerad som gravhägnad men den saknar, 
bortsett från en stensättning alla de centrala elementen 
för en gravhägnad. Vallen är byggd på ett snarlikt sätt 
som RAA 119, dock något lägre.

Ingångar
Ingångarna utgör en annan byggnadstekniskt väsentlig 
detalj. I samtliga fall utom Lunda och Rävsta har vallar
na varit som bredast vid dessa. I en del fall har vallen 
dragits ut och därmed givits en strutliknande form. I de 
yngre folkvandringstida lämningarna som Sjöberg, Veda 
och Runsa har utskottet närmast formen av ett horn och 
de förmodligen fungerat som underlag för en palissad 
eller liknande. I samtliga fall tolkas murarnas utdragna 
form vid ingångarna som rester av en resvirkeskonstruktion 
längs ingångens sidor. Inte nödvändigtvis försvarsmässigt 
betingad utan just för att markera ingången och göra den 
stabilare.

Ingången till mur A i Lingsbergsanläggningen frilädes 
speciellt med syftet att spåra port- eller andra ingångs- 
detaljer dock utan resultat. En form av portkonstruktion 
framkom enligt Ambrosiani i Darsgärdeborgen (Am
brosiani 1964, s 12ff). Ur försvarshänseende är ingången 
den mest kritiska punkten, en punkt som krävt extra åt
gärder. Ingångarna är därför vid sidan av vallama, vallarnas 
mäktighet m m en av de viktigaste elementen för att skilja 
ut verkliga befästningar - fornborgar, från den stora mas
san av hägnader. Symptomatiskt uppträder konstruktio
nen med ”hornen” endast bland fomborgarna.

5.4 Dateringar
Totalt har 157 14C- och 57 luminescensdateringar (TL 
och OSL) utförts inom de 12 undersökta lokalerna. 
Odensala Prästgård och Lingsberg svarar för de flesta; 39+5 
och 39+7. Avsikten med att använda två helt olika 
dateringsmetoder på samma objekt var att göra en kors- 
datering där l4C ansågs kunna användas på inre timmer
konstruktioner och därmed datera konstruktionstillfället. 
Luminescensdateringarna skulle kunna fungera som ett 
komplement där det saknades organiskt material. Med 
denna metod förelåg en möjlighet att försöka ringa in 
tidpunkten för vallarnas övergivande. Detta borde kunna 
avläsas då man med hjälp av luminescensmetoden da
terar sista upphettningstillfället. 14C och TL skulle där
efter kunna ge ramarna för en diskussion kring frågan 
hur länge anläggningarna utnyttjats. Dessutom skulle me
toderna kunna ersätta varandra i de fall där källmateria
let inte medgav något daterbart material för respektive

metod. Det lägre antalet luminescens-dateringar i för
hållande till 14C beror på flera orsaker. Vid flertalet 
provtagningsplatser har det aldrig varit möjligt att be
stämma önskat och utplockat antal prover, beroende på 
att materialet vid laboratoriebehandling visat sig vara 
otillräckligt upphettat. Ett annat problem ligger även i 
själva provtagningsmetodiken vilken fortfarande kräver 
bakgrundsmätningar, något som inneburit att det inte 
alltid varit möjligt att bestämma ett mer önskvärt ma
terial och vid rätt tidpunkt. Ett annat problem utgörs 
av ekonomin.

Luminescensdateringar har gjorts på 10 av de tolv 
undersökta lokalerna varav Rössberga den enda som da
terats uteslutande medTL. De två som inte daterats med 
denna metod är Sjöberg och Helgö, Sjöberg av ovan
nämnda orsaker. På Helgö fanns däremot inga förutsätt
ningar, det fanns inget bränt och väsentligare inget stra- 
tigrafiskt säkert material, Helgö har endast 14C-daterats 
och här togs proverna i en till synes säker kontext under 
stora stenar och skulle kunna representera röjningskol och 
därmed en byggnadsfas. Osäkerheten över vad kolet verk
ligen representerar samt de synnerligen disparata resul
taten innebär att Helgö-anläggningens ålder inte kunnat 
fastställas.

I övrigt har åldern för de undersökta anläggningarna 
kunnat fastställas nöjaktigt. I tre fall, Predikstolen, Sjö
berg och Runsa har det dessutom varit möjligt att göra 
fynddateringar.

Detta betyder dock inte att det inte kvarstår vissa 
osäkerhetsmoment - osäkerhet som skulle kunna redu
ceras med kompletterande undersökningar men även med 
något större provserier. Som exempel härpå kan näm
nas Rössberga och Olhamra. Provtagningsmaterial från 
Rössberga var obefintligt vad gäller kol. Det enda 
luminescensprovet som föreligger (två mätningar) här
rör inte från själva vallen utan snarare från den äldre 
marknivån och resultatet får därför betraktas som en 
termins post quem-datering av vallen.

Ett problem som rör tolkningen av resultaten är me
todernas olikhet. Den ena, 14C, utförs på organiskt ma
terial där träslag och egenålder måste beaktas. En tolk
ning av resultaten kräver en kalibrering av ,4C åldern.

Som framgår av TL-tabellerna varierar redovisningen 
av resultaten något. För de prover som är tagna under 
1980-talet och början av 1990-talet redovisas TL-ålder 
(dvs uppmätt tid från nutid) samt i förekommande fall 
där det tagits fler än ett prov även ett medelvärde fram- 
räknat av laboratoriet. Under 1990-talet då OSL-me- 
toden började introduceras alltmer har man kommit att 
standardmässigt på varje prov utföra bådeTL- och OSL- 
dateringar. För prover som är tagna under 1990-talet 
redovisas TL/OSL resultaten samt antalet mätningar 
gjorda för varje anläggning (se fig 4:42 från Odensala 
Prästgård).

På diagrammen redovisas 14C och luminescens- 
proverna grafiskt på ett snarlikt sätt. Skillnaden är att 
några centralvärden inte anges för 14C utan BP, +/-, samt
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Fig 5:7. Diagram över samtliga luminescens-dateńngar på fomborgar och vallanläggningar. Diagram of all the luminiscence- 
datings of hillforts and enclosures.

kalibrerat BP med 1 och 2 sigma. TL/OSL-dateringar- 
na anges med ett centralvärde samt standardavvikelse. 
De kan därför inte läsas på samma sätt (fig 5:7).

Samtliga analysresultat har redovisats ovan i tabell
form (kapitel 4) i anslutning till respektive lokal. Däre
mot har ett antal HC-resultat uteslutits ur diagrammen 
med kalibrerade resultat.2

2 Det är resultat yngre än 250 år, eller resultat som bedömts som helt ovid
kommande och utan förankring i det arkeologiska materialet och kontexten. 
Exempel på dylika är Odensala 27, 34 och 36 från Odensala Prästgård (se 
kap 4.2, fig 4:43). Nr 27 och 34 är från samma anläggning, den första b ase
tat sig på kol, den andra på makrofossil i form av mjölon. Dels ger prov
resultaten betydligt yngre dateringar än övriga, dels är det en betydande

5.5 Stratigrafi, kontinuitet - diskontinuitet
Stratigrafi i form av flera byggnadsfaser har observerats 
i tre möjligen fyra fall: Predikstolen, Veda, Runsa och 
Sjöhagsberget, samtliga fomborgar. I den rituella hägna- 
den vid Odensala Prästgård har två skeden kopplade di
rekt till vallarna kunnat konstateras. I ingen av vall-

inbördes skillnad. Prov nr 36 gav en rent medeltida datering (makrofossil, 
korn) och därmed långt ifrån de arkeologiska resultaten. I andra fall, exem
pelvis från Lingsberg och Helgö har resultat från kol insamlat under större 
stenar och block medtagits, huvudsakligen för att grafiskt illustrera de kraf
tiga avvikelserna i dateringarna och därmed metodens svagheter.
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Fig 5:8. Sammanställning av MC- 
och luminescens-dateringar. Vit- 
markerade fält markerar date
ringar med osäker kontext. List 
of HC- and luminiscence- 
datings. White-marked squares 
indicate datings of uncertain 
context.

anläggningarna har några entydiga belägg för att det skulle 
ha funnits fler än en fas kunnat registrerats.

Ett problem är självfallet vallarnas konstitution vid 
tidpunkten för undersökningarna där det i flertalet fall 
varit svårt att urskilja tydliga lager av skäl som framförts 
ovan. I Predikstolen kunde två byggnads/nyttjandefaser 
urskiljas utifrån en serie av 14C-prover (fig 5:8) där den 
äldre fasen återfinns i bronsålderns III:e period ca 1300 
till 1100 BC. Dessa prover härrör från vallschaktens nedre 
partier. Till denna fas kunde en grupp med härdgropar 
inom den icke keramikförande s k NV boplatsen kny
tas.

En yngre fas kunde därefter knytas till period IV-V, 
ca 1000 till 800 BC. Till det yngre skedet kunde två 
områden med härdgropar knytas, de SV och V bo
platserna. Här finns dock enstaka dateringar som "drar” 
ned mot period VI och äldsta järnålder. Inga 14C-date- 
ringar föreligger från 1944 års undersökning dvs den V 
boplatsen. Men utifrån likheter i keramiken mellan den 
V och de SV boplatserna som var rabbig, kan den äldre 
undersökningsytan med all sannolikhet även knytas till 
ett yngre skede.

Luminescensproverna är betydligt mer svårtolkade 
i sammanhanget. Istället för förväntade resultat i nivå 
med 14C eller något yngre, blev de istället äldre. Tre av 
proverna (R-884401,884403 och 884409) kan sägas mot
svara den äldsta gruppen av 14C-prover mycket väl, med 
centralvärden mellan ca 1400 och 1300 BC med en stan
dardavvikelse på 200 år. Ett prov (R-884402) hamnade 
dock i äldre bronsålder och provet som togs i härdgropen 
A 2 i den SV boplatsen erhöll en datering till 1250.14C- 
dateringen från samma anläggning gav ett kalibrerat värde 
till mellan 800 och 400 BC (Pred 5, ST 11877). Någon 
förklaring till denna diskrepans har inte kunnat anges 
(Mejdahl 1990).

I Veda kunde två faser registreras arkeologiskt med 
en äldre i form av en mur med två parallella blockrader 
och mellanliggande fyllning samt en yngre fas ovanpå 
och framför den äldre muren (se kap 4.4.1.5). En första 
serie TL-prover visade på förekomst av inte bara två faser, 
en från yngre bronsålder och en yngre från vendeltid/ 
tidig vikingatid, utan även en mellanliggande fas. Ge
nom att vallen var relativt kraftigt dimensionerad, fanns 
förutsättningar för att genomföra en större provtagnings- 
serie vertikalt i vallen. Tre skeden har kunnat konstate
ras (jfr fig 5:9). Totalt togs 14 TL-prover och fyra 14C- 
prover. Fig 5:3 visar på en god överensstämmelse mel
lan de tre l4C-provema tagna i den äldsta valldelen. Dessa 
skulle då motsvaras av de fyra första TL proverna (jfr 
fig 5:7). Dessa är dock betydligt yngre än l4C-resulta- 
ten, varför den äldre fasen kan sägas vara osäker om man 
enbart beaktar TL-proverna (jfr Mejdahl 1989).

Möjligen har aktivitet från de efterföljande perioderna 
påverkat materialet negativt.

Vid ett senare tillfälle, under romersk järnålder, byggs 
vallen ut pa bredden och förmodligen även något på 
höjden. TL proverna visar detta tydligt och motsvaras 
av ett l4C-prov från den s k främre vallen (se kap 4.4.1). 
Dessutom kunde ytterligare en byggnadsfas från tidig 
vikingatid ringas in med hjälp av TL-prover.

De tydligaste spåren utav stratigrafi och ett flertal 
påbyggnadsfaser kommer från Runsa. Då vallen inte 
genomgrävdes kan man inte vara säker på att alla faser 
har kunnat fångas upp. Men till skillnad från både Pre
dikstolen och Veda där borgen byggts på efter vad som 
synes vara ett längre uppehåll, har Runsa en kort 
nyttjandefas från ca 350/400AD till 500AD (jfr fig 5:10). 
Under denna period har vallen bränts ned och byggts 
upp igen vid minst tre tillfällen. Vid ombyggnadsfaserna 
har nya konstruktioner anlagts ovanpå äldre bränt mur-

1 T T~~-------- 1-------------1-------------1-----
9 10 11 12m

Fig 5:9. Tolkning av de byggnadskronologiska 
sekvenserna på Veda-borgen. I: Yngre bronsålder 
II: Tidig romersk järnålder III: Yngre vendeltid/ 
äldre vikingatid. Interpretation of the chrono
logical sequences of the ramparts at the Veda
hillfort. I: Late Bronze Age II: Early Roman 
Iron Age III: Late Vendel/early Viking Age.
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material. På likartat sätt gjorde man på Torsburgen på 
Gotland, en borg som uppvisade minst fyra byggnads- 
skeden, från yngre romersk järnålder och in i vikingatid 
(jfr Engström 1984, s 22-25). Tolkningen av Runsa fal
ler utanför denna avhandling men som exempel kan det 
vara väsentligt att belysa den ojämna och olikartade 
utveckling inom fornborgarna.

Det är osäkert huruvida vallen på Sjöhagsberget byggts 
om vid ett senare tillfälle. Ingen stratigrafi kunde regist
reras mer än att kol/sot påträffades på flera nivåer i vallen. 
14C resultaten ligger inom perioden yngre romersk järn
ålder - folkvandringstid. Som framgår av figuren ligger 
tre TL-dateringar väl i fas med 14C-dateringarna. Samt
liga utom det första togs i schakt II horisontellt på två 
punkter i vallen. I bägge erhölls ett prov med en folk- 
vandringstida datering och ett prov med en betydligt äldre 
datering - till århundradena kring Kristi födelse. Provet 
R-874414 som daterades till 100 Ad +/-100 innehöll

Fig 5:10. Diagram över kalibrerade ,4C-värden fór en yngre 
kronologisk horisont av undersökta fomborgar. Som en 
jämförelse redovisas även proverna från Darsgärde-undersök- 
ningen. Diagram of calibrated l4C-samples of a late chrono
logical line of excavated hillforts. The samples from the 
excavation at Darsgärde are included for comparison.

betydande mängder av uran och thorium - ämnen som 
är svårbestämbara varför resultatet är något osäkert (Mej- 
dahl 1989). Att den äldsta delen av Sjöhagsberget skulle 
kunna dateras till århundradena kring Kristi födelse för
faller mot bakgrund av resultaten från det samlade un
dersökningsmaterialet som fullt möjligt. Slutfasen kan 
emellertid placeras i yngre romersk järnålder/folk- 
vandringstid.

Vallanläggningen vid Olhamra uppvisar även vissa 
osäkerhetsfaktorer rörande dateringar. 14C-proverna med 
dateringar till bronsålder har inte kunnat knytas till nå
gon struktur (St 8293 & ST 11508). Det sistnämnda härrör 
från ett moränlager direkt under vallen. Tolkningen av 
dessa dateringar är dock oviss. Vallen kan dateras till för
romersk järnålder. Kontexten för provet som gav en 
folkvandringstida datering är alltför osäker och resulta
tet har inte kunnat verifieras genom förnyade undersök
ningar.

I Lingsberg, Rävsta och Lunda-anläggningama är det 
lämningar (brunnet trä) tolkade som konstruktionsele
ment i vallarna som daterats. Detta måste innebära att 
det är tidpunkten för anläggandet av vallarna. Detta skall 
jämföras med vallarna och dateringen av dessa vid Oden
sala Prästgård. I dessa kunde inga konstruktionsdetaljer 
observeras. Istället är det härdgropar under eller i direkt
anslutning till dessa som daterats. De olika vallavsnitten 
förefaller ha anlagts i samband med att man använt härdar
na. Både 14C och luminescens-dateringarna grupperar sig 
i huvudsak till två perioder: yngre bronsålder och äldsta 
järnålder.

5.5.1 Inre lämningar

I sex fall har olika former av lämningar innanför vallarna 
kunnat konstateras. I tre, Predikstolen, Runsa och Sjö
berg rör det sig om boplatslämningar, varav de två först
nämnda är samtida med och fungerat ihop med vallarna. 
Boplatslagret i Sjöberg dateras till yngre bronsålder och 
äldsta järnålder och är därmed betydligt äldre än vallen. 
Inga spår efter yngre boplatslämningar har identifierats. 
Samma datering har kunnat fastställas på det äldsta och 
av fornborgen och husterrasserna överlagrade boplats
lagret på Runsa. I inget fall har någon form av hägnad 
eller ännu mindre befästningsverk kunnat konstateras i 
samband med dessa lager, vare sig på Sjöberg eller Runsa. 
Utvecklingsförloppet tycks därvidlag i mycket likna det 
som kan studeras bl a i de baltiska länderna. Här tycks 
höjdbosättningarna sakna vallar eller endast försetts med 
enklare palissadverk (Indreko 1961, s 416ff, Graudonis 
1966, s 40ff, Moora 1967, s 64ff, Lougas 1967, s 81fĘ 
Stubavs 1976, Jaanits et al 1982, Volkaite-Kulikauskiene 
1986, s 5ff).

I den fjärde anläggningen, Lingsberg, utgjordes 
lämningarna av skärvstensfyllda bergssvackor. Dessa har 
tolkats som tillmakningsplatser, produktionsplatser för 
byggnadsmaterial till vallarna. I övrigt saknade vall-
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Fig 5:11. Diagram över kalibre
rade NC-värden för undersökta 
vallanläggningar. Diagram of 
calibrated ,4C-samples of 
excavated bank enclosures.

anläggningen vid Lingsberg inre lämningar och inga spår 
av boplats har kunnat konstateras trots ställvis höga fosfat
värden. Vallanläggningen kan sammankopplas med 
boplatslämningarna utanför densamma och betraktas som 
en speciell bosättningstyp (se kap 6.2).

I det femte fallet, Sjöhagsberget, bestod de inre 
lämningarna av en stensättning samt skärvstenslager och 
härdar. Dessa var dessutom betydligt äldre än vallarna. 
I det sjätte och sista fallet, Odensala Prästgård hör de 
inre lämningarna intimt samman med vallarna i en funk
tionell helhet (se kap 6.3).

5.5.2 En kronologisk och typologisk modell
Fig 5:12 kan ses som en teoretisk modell för hägnad- 
sanläggningarna och deras utveckling i Uppland från mel
lersta bronsålder till och med yngre järnålder. Under
sökningsresultaten tycks indikera att hägnadsanläggningar 
är större under bronsålder och äldre järnålder än under 
yngre j ärnålder/folkvandringstid. Undantag är enstaka 
små vallanläggningar. Endast Predikstolen med sin stora 
yta har även kraftiga vallar. I övrigt är hägnadsanlägg- 
ningarnas vallar låga och smala men tenderar till att 
proportionellt vara bredare i relation till den relativt låga 
höjden. Men de äldre anläggningarnas vallar tycks ge
nerellt vara låga med huvudsakligen ett yttre murliv till 
en terrassvall eller svagt välvd vall med sand/småstens- 
fyIlning. De äldre anläggningarna tycks även uppvisa flera 
valltyper som stensträngar, pärlbandsmurar osv.

Undersökningsresultaten kan tolkas på så sätt att 
hägnaden som fenomen uppträder i Uppland (Mälarda
len?) från och med mellersta bronsålder. Den äldsta 
daterade kategorin utgörs av fornborgar, följt av kultiska 
hägnader. Parallellt med dessa båda kategorier uppträ
der även höj dbosättningar. Dessa liksom de kultiska

hägnaderna är de kategorier som uppträder även under 
äldsta järnålder. Under denna period uppträder en ny 
kategori nämligen vallanläggningar, vilka dessutom tycks 
utgöra den mest framträdande kategorin under sagda 
period. Jag finner det dock för troligt att enstaka vall
anläggningar även kan påträffas med bronsåldersdate- 
ringar.

Inga direkta dateringar för fornborgar föreligger från 
äldsta järnålder, vilket kan tyckas något förbryllande. 
Enstaka dateringar finns dock från århundradena före och 
efter Kristi födelse (Tunberget, Sollentuna socken, Gott- 
sunda, Österåkers socken). Därefter upphör alla kate
gorier hägnadsanläggningar utom fornborgarna. Inga 
belägg har hittills framkommit som visar att vall
anläggningar även förekommer under yngre järnålder i 
Uppland. Undersökningar av hägnadsanläggningar i Sö
dermanland tycks indikera ett snarlikt mönster (jfr Lorin 
1985, 1994, Åkerlund et al manus). Samma bild upp
visar des k gravhägnaderna eller vallanläggningar av typ 
B som saknar synliga gravar men i övrigt uppvisar drag 
snarlika gravhägnaderna.

Figuren illustrerar tydligt den klassiska borgepoken 
under yngre romartid och folkvandringstid (jfr fig 5:10).

Likaså framgår det tydligt att hägnader med inre 
bosättningar tycks vara ett ”ungt” fenomen. Inga boplats
lager har kunnat observeras i någon av bronsålderns eller 
äldsta järnålderns vall anläggningar eller fornborgar, utom 
i Predikstolen. Dessa lämningar representerar dock inte 
en egentlig boplats utan spår efter aktivitet av mer kort
varig karaktär. Undersökningarna har dock hittills varit 
för få för att man med större säkerhet kan slå fast detta. 
Provgrävningar i den ca 5 ha stora vallanläggningen vid 
Sibro i Ripsa socken i Södermanland har frambragt kul
turlager innanför vallarna. Anläggningen har en datering 
till järnålderns III:e period (ST 13003, 2050 BP +/-70)
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(Lorin, muntlig uppgift). Kulturlagret är inte daterat var
för en reservation måste göras. Resultaten utav under
sökningarna av Predikstolen men framför allt av de som 
gjorts i Centraleuropa inom Lausitz-, Urnenfelder och 
Hallstadtkulturerna visar att bebyggelsen i flera fall en
dast Omfattat en del av den hägnade ytan (Jockenhövel 
1974, 1982, Härke 1989).

Hägnade boplatserna uppträder först under yngre 
romartid-folkvandringstid och utgörs uteslutande av fom- 
borgar.

En variant utgörs av vallanläggningar med intilliggande 
boplats. Detta utgör med all sannolikhet en betydligt 
större men delvis svåridentifierbar grupp. I andra sam
manhang uppträder terrasser utanför fornborgar - dock 
förmodligen av yngre datum (jfr Lorin 1985 för Söder
manland, Lötman 1994 för Västmanland och Selinge 
1986 för Östergötland).

Som nämnts ovan finns en tendens till en koppling 
mellan relativt ytmässigt små, väl befästa anläggningar, 
inte sällan med dubbla vallar och inre lämningar i form 
av ett flertal husterrasser under ett yngre skede.

Påfallande är hur tidigt fornborgar uppträder. Frågan 
inställer sig om dessa endast utgör en begränsad sam
ling eller om det är möjligt att identifiera ett större an
tal. I genomgången av fomborgsmurar i centrala och västra 
Mälardalen, har vallarna klassificerats i sex grupper uti
från profil, höjd, bredd och murliv (jfr Göthberg 1985). 
Den västra delen av Uppland ingår som ett delområde 
och här dominerar anläggningar av typ 5, dvs låga runt 
0,5. och upp till 1 m höga och ca 2-4 m breda vallar 
(Göthberg 1985, s 56-57). Samtliga anläggningar med 
denna valltyp kan benämnas vallanläggning. Predikstol
ens vall har klassats som typ 4 och typ 5 där typ 4 lik
som typ 5 saknar murliv men har ett högre än 1 m välvt 
tvärsnitt. Av totalt 158 behandlade anläggningar hade 
36 vallar av typ 4, vilket skulle kunna betyda att enstaka 
bronsåldersanläggningar finns i detta material. Jag fin
ner dock klassificeringen för grov och resultatet sv år- 
användbart inte minst för att endast delar av vallarna var

av typ 4 eller att den inre alternativt yttre vallen var av 
denna typ. Resultaten visar snarare att valltypen utgörs 
av en typ med murliv vilket dolts av rasmassor.

Figuren skall dock inte tolkas som om fornborgar finns 
under alla perioder - att de uppvisar en kontinuitet. 
Snarare är förhållandet det motsatta i form av betydande 
brott och fornborgstomma perioder. Fornborgar sotn kan 
hänföras till tiden efter folkvandringstid har hittills vi
sat sig vara förvånansvärt fåtaliga.

Undersökningsresultaten antyder dessutom att be
tydande byggnadstekniska förändringar sker under yngre 
romartid/folkvandringstid då murarna byggs högre och 
proportionellt smalare än tidigare. Inslaget av inre trä
konstruktioner ökar markant. Antalet vallar varierar. Både 
enkla och dubbla finns inom alla hägnadstyper och inom 
hela perioden. Däremot tycks större intresse riktas mot 
ingångar under yngre romersk järnålder/folkvandrings- 
tid med olika former av yttre korta vallar, utskott osv.

Sammanfattningsvis kan sägas att bilden av hägnad- 
sanläggningarna i Uppland under den behandlade perio
den kännetecknas av diskontinuitet (jfr fig 5:8 och 11). 
Detta gäller både när, och hur länge olika hägnads- 
kategorier uppträder liksom enskilda ”livslängd”. Medan 
vissa anläggningar tycks ha nyttjas under en kortare tid, 
har andra byggts om vid ett flertal tillfällen med längre 
uppehåll eller ödeperioder mellan varje fas. I ett 
fall,föreligger dock en relativ kontinuitet mellan varje 
ombyggnadsfas. Resultaten tycks även kunna bekräfta 
hypotesen om en äldre typ av hägnader bestående framför 
allt av vallanläggningar, kultiska hägnader, gravhägnader 
samt enstaka fornborgar. Dessa påträffas under skedet 
ca 1300 f Kr till Kristi födelse.

Att uppskatta längden på användningsfaserna är syn
nerligen komplicerat. Men en bedömning vid beaktande 
av stratigrafi och en sammanvägning av 14C ochTL tycks 
indikera korta, snarare än långa faser. Detta får ses som 
grov uppskattning, men för närvarande tillåter inte re
sultaten någon närmare kronologisk precisering. Med 
korta faser avses här perioder på ca 50-100 år.

BC 0

Hillforts

Enclosures V//////Å -
Ceremonial
enclosures
Hilltop
settlements

Esjjgjgjl:! Settlement remains 

I I No visible internal structure
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V/////A Adjacent settlement

Fig 5:12. En kronobgfsk-typobgfsk modell med 
begränsade funktionella element rörande Upplands 
hägnadsanläggningar. A chronologic-typologic 
modell with limited functional elements 
regarding the enclosure features in Uppland.



6
HÄGNADSANLÄGGNINGAR OCH SAMHÄLLET

6.1 Predikstolen - maktcentrum och be
byggelsehierarki under bronsålder
Utifrån undersökningsresultaten kan man fastslå, att det 
under bronsåldern, inom den uppländska bronsålders- 
kulturen förekommer ett antal olika kategorier av hägna- 
der. Det är framförallt gravhägnader samt enstaka fom- 
borgar som kunnat beläggas. Däremot har undersökning
arna inte klart kunnat påvisa att vallanläggningar (typ A 
och B) förekommer under denna period. I anslutning 
till dessa kategorier måste även gruppen med höj dbo
sättningar behandlas. Enligt de resultat som erhållits vid 
undersökningar av dessa, har inga vallar eller någon an
nan form av hägnad (avgränsning) kunnat konstateras. 
Definitionsmässigt skulle de därför möjligen kunna ute
slutas ur kategorin hägnadsanläggning. Som kommer att 
diskuteras nedan skulle ett sådant förfarande vara helt 
felaktigt. I detta kapitel skall fornborgar och höjd- 
bosättningar från bronsålder behandlas.

6.1.1 Hägnader och bronsåldersforskningen
Studiet av bronsåldersbebyggelsen och dess utbredning 
i Mellansverige grundas huvudsakligen på förekomsten 
av skärvstenshögar, rösen, skålgrops- och ristningsloka
ler samt depåfynd och övriga bronsfynd. I den moderna 
forskningen är det vid sidan av hällristningar, skärvstens- 
högarna som kommit att framhållas särskilt och kom

mit att representera bronsåldersamhällenas boplatser (jfr 
Kjellen & Hyenstrand 1977,1984, Magnusson 1979, Lars
son 1986, 1993, Jensen 1986, 1989, Wigren 1987, Jo
hansen 1993).

Vid sidan av betydande föremålsstudier av Evert 
Baudou (1961) och Andreas Oldeberg (1974,1976) bör 
Gunnar Ekholms bebyggelsehistoriska arbeten av Upp
land framhållas (Ekholm 1921), samt Einar Kjellén och 
Åke Hyenstrands arbete kring hällristningar och brons
åldersamhälle i Uppland (Kjellén & Hyenstrand 1977). 
Översiktliga arbeten om Upplands bronsålder framför 
allt rörande gravformer och gravskick gjordes 1964 av 
Björn Ambrosiani. Därefter har detta forskningsfält inte 
beaktats i någon större utsträckning. Under senare tid, 
är det framför allt Ronnie Jensen som behandlat Upp
lands bronsålder i flera övergripande studier (Jensen 1984, 
1986, 1989). Jensen har huvudsakligen diskuterat kring 
bronsåldersbebyggelsens utbredning utifrån ett betydande 
material huvudsakligen beläget i västra och centrala 
Uppland Q fr Jensen 1986 och där angiven litteratur kring 
skärvstenshögar).

Flera viktiga lokala undersökningar har genomförts. 
Nämnas kan Bengt Schönbecks undersökningar vid Broby 
i Börje socken där gravar, kulthus (s k Broby-hus, fig 6:1), 
skärvstenshögar och andra boplatslämningar undersök
tes (Schönbeck 1952 & 1959). En annan äldre undersök
ning är den som genomfördes 1960 vid Sonö i Söderby- 
Karls socken av Karin Ullberg-Johansson. Lämningarna 
utgjordes av ett gravfält med rösen, stensättningar, kulthus

Fig 6:1. Bilden visar det stora kulthuset 
vid Håga, beläget intill HågahÖgen. I 
bakgrunden Uppsala. Foto från V av 
Michael Olausson. The picture shows 
the large cult house at Håga, situated 
next to the Håga mound. Uppsala is 
seen in the background. Photo from 
W by Michael Olausson.
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och skärvstenshögar (fig 6:2). Ett förhållandevis rikt 
keramiskt material föreligger från lokalen (Ullberg-Jo- 
hanssonATA 1963, jfr Jaanusson 1981). Båda lokalerna 
är dock opublicerade. Bronsåldersforskningen i Uppland 
(Mälardalen i stort) har länge lidit brist på konkret data 
och kunskap kring enskilda bebyggelseenheter eller "går
dar”. Detta gäller inte minst kunskap om hus, hustyper 
och den lokala ekonomin. Möjligheter till korrigeringar 
av detta har påbörjats kanske framför genom resultaten 
från ett flertal exploateringsstyrda undersökningar. Dessa 
har kommit att beröra huslämningar och i enstaka fall 
regelrätta ”gårds-” eller ”by”-grupperingar. Nämnas kan 
undersökningar inom E 18-projektet vid Annelund och 
Tibble men framför allt den stora boplatsen vid Apalle 
i Övergrans socken (Ullén 1988). Andra lokaler är bo
platsen vidVrå i Knivsta socken (Karlenby 1994). Inom 
ramen för Arlandaproj ektet har delar av den stora bop
latsen vid Åslunda undersökts samt odlingslämningar vid 
Rössberga och en kultisk hägnad vid Odensala Prästgård, 
samtliga i Odensala socken. Den sistnämnda behandlas 
nedan (kap 6.3). En betydelsefull undersökning av gra
var i maritim miljö har gjorts av Karin Äijä vid den s k 
Skärgårdsstad i Österåkers socken (Äijä 1994).

Det förhållande att den fornlämningskategori som 
hägnaderna representerar, har lämnats helt obeaktad av 
den skandinaviska bronsåldersforskningen, måste i för
sta hand tillskrivas den traditionella och allmänt accep
terade inställningen till "fornborgar” inom det arkeolo
giska etablissemanget. Ty, som påtalats tidigare, utgörs en 
av de centrala och kritiska punkterna i det tillämpade och 
allmänt omfattade "fomborgs’-systemet, den kronologiska 
fixeringen till järnålder. Det har förelegat en allmän ac- 
ceptans kring ”fomborgarna” som en organisk del av j ärn- 
ålderssamhället. Detta är förmodligen den viktigaste or
sakerna till att frågan om fornborgar och vallanläggningar 
under bronsålder aldrig riktigt beaktats.

Enstaka forskare som Ivar Schnell (1934) och A Posse 
(1939), ansåg utifrån olika utgångspunkter att det var 
möjligt att datera ett antal "fornborgar” till bronsålder. 
Schnell utifrån uppfattningen att en kronologisk diffe
rentiering av materialet var möjlig och nödvändig (Schnell 
1934, s 24) och Posse utifrån en topografisk-antikvarisk 
studie av Uppsalatraktens fornborgar. I beaktande av land
höjning och andra markförhållanden ansåg Posse att fom- 
borgen Predikstolen kunde dateras till ”Hågatid” dvs brons
ålderns IV:e period. Posse ansåg att den fungerat som 
spärrfäste och tillflyktsborg för bygden till vilken han 
räknade Hågahögen (Posse 1939, s 101-106). Denna 
hypotetiska datering har kunnat verifieras först långt se
nare (jfr Olausson 1992, 1994).

Att stensträngar förekom i anslutning till gravar 
av bronsålderstyp har uppmärksammats av flera fors
kare Q fr Schönbeck 1952, 1959, Biörnstad 1960). En 
lokal som figurerat utgörs av Sonö som nämndes ovan 
(fig 6:2). Som begrepp kom gravhägnaderna att lyf
tas fram av B Ambrosiani. Han påpekade vikten av 
att särskilja dessa ur ”fornborgs”-massan och han da-
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Fig 6:2. Fomlämningsområdet 
vid Sonö, Söderby-Karls socken 
bestående av rösen, stensätt- 
ningar, tre skärvstenshögar och 
två kulthus. Dessutom fanns tre 
korta stensträngar i anslutning 
till röjda ytor - dock ingen 
boplats. Gravfältet dateras till 
yngre bronsålder. Efter Ullberg- 
Johansson, ÄTA 1963. The 
area of ancient remains at 
Sonö, Söderby-Karls parish, 
consisting of cairns, stone- 
settings, three heaps of fire- 
cracked stones and two cult 
houses. There were also three 
short stone reeves adjacent to 
cleared areas - but no settle
ment site. The burial ground 
dates from the late Bronze 
Age. From Ullberg-Johansson, 
ATA 1963.
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terade dem till framför allt bronsålder och till viss del 
äldsta järnålder (Ambrosiani 1964, s 188).* 1

Utkristalliseringen av gravhägnader har varit den enda 
egentliga differentiering av materialet som varit allmänt 
accepterad. I de få fall "befästningar” diskuterats i brons- 
ålderssammanhang, har en verklig förekomst av dylika 
ansetts som mer eller mindre osannolik. Till vissa avse
enden, skulle man kunna säga att bronsåldersforskningen 
har tenderat att romantisera perioden som beskrivits som 
en period av harmoni och lugn utan samhällskonflikter. 
En åsikt menar, att om det funnits befästningsverk från 
bronsålder skulle dessa varit kända av forskningen (Wi- 
gren 1987, s 124-125). När den säregna palissad- 
omgärdade boplatsen vid Vistad i Östergötland behand
las, nämns ordet "fornborg” överhuvudtaget inte (jfr T B 
Larsson 1993a, s 127ff, 1993b). Detta får som konsekvens 
att man därefter konstaterar att avsaknaden av anläggningar 
liknande den vid Vistad (dvs befästningar) tyder på rela
tivt lugna interna förhållanden i Sverige jämfört med de 
på kontinenten (T B Larsson 1993b, s 87-88).

Vid sidan av de undersökta Uppländska anläggningarna, 
har ytterligare en vallanläggning/fomborg daterats till brons
ålder (period IV) i Sverige. Det är fornborgen vid Skötte- 
gården i Ödsmåls socken i Bohuslän. Intressant i samman
hanget är de boplatslämningar som påträffats utanför vallen. 
En viss kronologisk samstämmighet mellan vall och bo
plats har kunnat konstateras. Den sistnämnda tycks dock 
ha använts till och med bronsålderns VI:e period (Nyqvist 
1992, s 60-61 och muntligt meddelande).

6.1.2 Bronsåldersborgar

Hur skall förekomsten av fomborgar, dvs befästningar samt 
andra hägnadskategorier från bronsålder tolkas? Vilken 
funktion har de haft? Hur pass förekommande var det 
överhuvudtaget med denna typ av anläggningar under 
perioden? Och vad är orsaken till lokalisering av boplat
ser på höjder? Finns det belägg för att de kan ha varit 
befästa? Hur skall höj dbosättningarna tolkas vid sidan av 
de öppna boplatserna?

I tidigare sammanhang (Olausson 1994a) har det på
talats att Predikstolen måste sättas i relation till ett bak
omliggande samhälle för att konstruera en modell kring 
utvecklingsförlopp och funktioner. En hypotes utgick från 
att det förelåg goda möjligheter till att koppla samman 
Predikstolen med den närbelägna Håga-högen. Vidare 
antogs att platsen kunnat fungera som ett centra med 
kontroll av varubyte och handel som en viktig funktion 
- handel med bronsartefakter och andra eftertraktade

1 Tolkningen av kontexten med gravar och stensträngar som gjordes var dock 
något oklar. Här förelåg uppenbarligen en sammanblandning av stensträngar
i egenskap av agrara lämningar och de som mer entydigt kunde förknippas 
med gravar (jfr Anderson & Dunér 1987, Ericsson & Hermodsson 1994).

varor från södem. Borgen och Håga-högen skulle kunna 
ses som uttryck för någon form av ett hövdingadöme. 
Förutsättningar att relatera borgen med Håga-högen 
framstod redan utifrån bearbetningen av det äldre fynd
materialet (se kap 1). Med Utgångspunkt från under
sökningsresultaten som redovisats ovan (kap 4.4), och 
en analys och tolkning av dessa, anserjag att hypoteserna 
inte försvagats, snarare stärkts. Dateringarna av anlägg
ningen utgör ett av de starkaste skälen för detta.

Incitament till uppförandet av stora och omfattande 
byggnadsverk som Predikstolen och även Veda, måste sökas 
i en kombination av inre förutsättningar och yttre påver
kan (jfr Malmer 1988). I detta sammanhang utgör de inre 
de primära och från en utgångspunkt där förutsättning
arna framförallt skall sökas i en form av politisk geografi 
uppbyggd av ett flertal mindre självständigt fungerande 
socio-politiska grupper (bygder). En möjlighet är att fe
nomen som Predikstolen och Hågahögen skall ses som 
uttryck för mer dominerande grupperingar. En annan är 
att det förelegat någon form av löslig övergripande orga
nisation (rituell) som förenat ett antal grupper. Det vä
sentliga för min framställning är dock att dessa företeel
ser inte ensidigt tolkas utifrån teorier om mellanregionala 
centrum-periferi-relationer. Den teoretiska modell som 
förespråkas av bl a K Kristiansen (jfr även Larsson 1986, 
Jensen 1989) betraktar de skandinaviska bronsålders- 
samhällena i det närmaste uteslutande som ett resultat 
av centrum-periferi-relationer som uttrycks i ett utby
tet av statusföremål (Kristiansen 1987). Den ideologi som 
förmedlades kom till uttryck genom olika ritualer. Makt 
och inflytande upprätthölls, och därmed möjligheten att 
utföra ritualer, vilket i sin tur innebar hög rituell status 
och anseende (reproduktion av den sociala ordningen) 
genom inflöde och tillgång (kontroll) till statusföremål 
som bronsartefakter. Två typer av centrum-periferi-re
lationer förelåg enligt Kristiansen; mellan, samt inom re
gionerna (Kristiansen 1987, s 82). Alla delar av model
len kan inte förkastas men i en generaliserad form, inne
bär den betydande problem för att frilägga och förstå sam
hällsförändringar vilket även innefattar orsakerna till 
uppförandet av fomborgar och andra hägnadsanläggningar.

Problematiken kring innovation och tradition med 
avseende på borgar (kap 5), anknyter till vissa sidor av 
Kristiansens modell. Det har antagits att borgar under 
bronsåldern kunde ses som materiella uttryck för och 
försök till applicering av en främmande idé om befäst
ningar. En symbolisk/ideologisk betydelse kan förmodas 
ha övervägt framför en praktisk/funktionell. Därför är det 
av vikt att även belysa drag i den centraleuropeiska dis
kussionen kring borgar och huvudsakligen det som rör 
Hallstadt- och Lausitz-kulturerna.

Predikstolen
Predikstolen är Upplands ytmässigt största fomborg (4,5 
ha+1,5 ha i form av annexborgen, se fig 4:103). En som 
fornborg registrerad vallanläggning i Jumkils socken (RAA
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72) är ca 6 ha och ytmässigt något större. Genom sin 
storlek i kombination med de förhållandevis låga men 
breda vallarna som omsluter merparten av höjden är an
läggningen mycket imponerande men samtidigt ovan
lig. I jämförelse med övriga upplandsmaterialet uppvi
sar den därmed flera avvikande morfologiska drag. Som 
diskuterades ovan (kap 5) är tendensen istället det mot
satta bland fornborgar och vallanläggningar om man 
beaktar relation mellan vallarnas storlek, antal vallar och 
den hägnade ytans storlek. Bortsett från enstaka (bl a 
Rössberga fornborg) visar fig 5:3 att antalet vallar redu
ceras då den inre ytan växer. En annan variabel, vilken 
inte kunnat beaktas fullständigt här, rör vallarnas stor
lek (räknat i m3). En liknande tendens kan dock avläsas 
i det att vallarna tenderar att reduceras i storlek när ytan 
ökar.

Inom Predikstolen har stup och branter utnyttjats 
förhållandevis effektivt. Även i söder och sydväst där 
berget stupar brant har en vall anlagts. En åtgärd som 
vid sidan av rent försvarsmässiga hänsyn även kan tol
kas som ett sätt att framhäva och markera anläggningen 
utåt.

Vallens konstruktion har behandlats mer ingående 
ovan. Den var uppbyggd kring och med två parallella 
blockrader som bas med en fyllning mellan dessa (mur
typ FB la). Anmärkningsvärt var att den tycks sakna någon 
form av murliv. Två byggnadsskeden kunde konstateras 
i vallen. Utifrån vad som hittills framkommit tyder ing
enting på att borgen skulle ha varit mindre under det första 
skedet för att därefter utvidgas. Storleken har uppenbar
ligen inte förändrats i samband med den yngre byggnads- 
fasen, utan man har enbart byggt ovanpå den äldre be
fintliga nedbrända vallen. Mer problematiskt förhåller det 
sig med den s k annexborgen som inte omfattades av 
undersökningen. Den var belägen omedelbart söder och 
intill huvudborgen åtskilda endast av en smal bäckravin.

Beaktar man försvarsmässiga hänsyn, är detta ett förhål
lande som antyder att huvudborg och annexborg inte 
kan ha varit avsedda att samverka funktionellt. Annex
borgen saknar topografiska taktiska fördelar som mer 
påtagliga branter. Detta kompenseras inte heller av kraf
tiga vallar. Valltypen (Va 3,5) ansluter istället till de kons- 
truktionsmässigt mer oansenliga vallanläggningarna och 
motsvaras närmast av typ B.

Fig 6:3 med kalibrerade 14C-resultat, kan enligt min 
mening tolkas som att det föreligger två mer eller min
dre klart åtskilda faser. Detta trots att vissa prov har en 
besvärande stor standardavvikelse vilket gör att de kali
brerade resultaten uppvisar en stor tidsintervall. Ett prov 
(ST 11873) är den yngsta vall-dateringen och ett prov 
(ST 11877) har en datering till yngre bronsålder-äldsta 
järnålder. Detta bör i första hand kunna förklaras med 
att BP-resultaten ligger i ett kalibreringsmässigt mycket 
problematiskt tidsavsnitt. Vid kalibrering till kalenderår 
kan resultatet ses som ett resultat av den s k ”platå
effekten” (se kap 1). Huruvida dessa båda resultat in di
kerar en tredje och något yngre fas, kan endast verifie
ras eller förkastas med en förnyad undersökning. En 
tolkning är alltså att vallen byggts under bronsålderns 
III:e period, ca 1300-1100 B C. Därefter följer en yngre 
fas ca 900-800 BC dvs period IV/V.

Teoretiskt skulle den 4,5 ha stora inre ytan på huvud
borgen rymma en ansenlig mängd strukturer, hus m m 
samt människor och djur. Merparten av området är dock 
kraftigt kuperat med bergig terräng med ett flertal sank
marker. I norr, nordväst och söder finns större planare 
ytor med moränavlagringar, delvis i anslutning till min
dre förkastningsklyftor. I väster och söder är muren an
lagd i anslutning till dessa plana partier. Topografin och 
de naturgeografiska förutsättningarna har inneburit att 
endast delar av den inre ytan varit lämpad för aktiviteter 
eller till och med bebyggelse. De tre aktivitetsytoma som
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Fig 6:3. Diagram över 
kalibrerade ,4C-resultat 
från bronsåldersborgama 
Predikstolen och Veda. 
Diagram of calibrated 14C- 
results from the Bronze 
Age hillforts Predikstolen 
and Veda.
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hittills kunnat påvisas återfinns därför i anslutning till 
vallen (jfr fig 4:103 och 106). De var ytmässigt begrän
sade (ca 25-50 m2) med fynd av enstaka och upp till 
tiotalet härdgropar och gropar samt ett tunt kulturla
ger. Därmed fanns inga lämningar som kunde tolkas som 
huslämningar t ex stolphål. Aktivitetsytornas verkliga 
utbredning kunde endast fastställas avseende den syd
västra. Förekomst av flera mindre plana ytor i anslut
ning till de nu undersökta, gör det fullt möjligt att det 
kan finnas flera områden med lämningar. Detta antyds 
av fynden av keramik och ben i utkanten av vallens in
sida vid den norra ingången.

Resultaten visar att de inre strukturerna utgörs av 
ett antal mindre, och från varandra åtskilda ytor. Benäm
ningen ”aktivitetsytor” innebär att lämningarna inte kan 
tolkas som boplatslämningar i betydelsen ”fast bebyg
gelse”, ”gård” eller liknande. Istället har ytorna troligen 
endast använts i samband med matlagning och red- 
skapsbehandling under korta perioder. En tolkning som 
ytterligare förstärks av analysen av jordprover. Denna 
resulterade i en total avsaknad av makrofossil från kultur
mark (Ann-Mari Hansson, AFL, opubl rapport). En an
nan möjlighet är att de utgör lämningar 
i samband med uppförandet av vallen. 
Aktivitetsytornas diffusa karaktär och 
möjliga funktion av uppehållsplatser 
under korta perioder, indikeras även av 
den ringa mängden fynd - keramik och 
brända djurben. De fyra vanligaste dju
ren, nöt, svin, får/get, häst samt hund 
förekommer.

En viss skillnad som tycks vara kro
nologiskt betingad, kan skönjas mellan 
den nordvästra ytan och de två ytorna 
i söder (den västra samt södra ytan) i 
det att den nordvästra helt saknade ke
ramik. Det största antalet härdgropar 
påträffades här samt flinta. Det bestod 
av flintavfall, förmodligen efter upp- 
slipning och eventuellt även av ny
tillverkning av föremål. Denna akti- 
vitetsyta har med ett antal 14C-prover 
daterats till bronsålderns like period och 
tycks därmed kunna knytas till, och vara 
samtida med den äldsta vallfasen.

Keramiken som uteslutande utgjordes av rabbig kera
mik (Otterböte-typ) och 14C-dateringarna från den södra 
aktivitetsytan ligger väl i fas med varandra och dateras 
till period IV-V. Från den västra aktivitetsytan som un
dersöktes 1944 föreligger inga 14C- eller TL-dateringar. 
Men fynden av rabbig keramik ger vid handen att denna 
yta bör ha använts samtidigt med den södra ytan. Denna 
datering innebär att dessa båda ytor kan ha nyttjats sam
tidigt och att de därmed kan knytas till och använts sam
tidigt med den yngre vallfasen.

Även om förnyade undersökningar skulle ge ett till
skott av ytterligare enstaka aktivitetsytor, skulle knappast 
helhetsbilden av dessa och relationen till vallen föränd
ras. Enstaka ytor används under borgens äldsta fas un
der period III och andra under den yngre fasen under 
period IV-V. Antingen i samband med konstruktionen 
av vallen eller i samband med de krigiska handlingar vilka 
resulterat i att vallen (eller delar av den) bränts ned vid 
två tillfällen. Ingenting tyder på att den byggts om eller 
fungerat som befästning därefter.

Ett annat förhållande som talar för hypotesen utgörs 
av de båda lämningarnas nära rumsliga samband. Mot

Fig 6:4. Bronsålderslämningar runt 
Predikstolen och Håga-högen. Kulthus, 
hällristningar och skålgropslokaler ej 
medtagna. Omritad av Pia Larsson efter 
Jensen 1989. Ancient monuments from 
the Bronze Age around Predikstolen and 
the Håga mound. Cult houses, rock 
carvings and cup marks sites are not 
marked. Redrawn by Pia Larsson from 
Jensen 1989.
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detta skulle man kunna invända att 3 km är ett bety
dande avstånd. Detta förefaller dock som mindre bety
delsefullt. Borghöjden ligger på en plats strax norr om 
den punkt där Hågaån är som smalast (fig 6:4). Tidi
gare har anförts, att mot tanken på en eventuell utvidg
ning av borgen till den storlek vi ser idag, talar de topo
grafiska förhållandena. Borgberget låter sig svårligen av
delas, samtidigt som en försvarsvänlig funktion bibehålls. 
Även om en av avsikterna varit att manifestera makt och 
status, har de topografiska förhållandena i stor utsträck
ning varit styrande för anläggningens storlek. Detta är 
faktorer som tycks visa att valet av placering inte vara 
godtyckligt. Avstånden är uppenbarligen av mindre vikt.

Veda
Även i Veda-borgen i Ångarns socken visar resultaten på 
ett komplext utvecklingsförlopp med flera belägg för ett 
antal byggnadsfaser. Men till skillnad från vad som var 
fallet i Predikstolen, kännetecknas Veda-borgens olika faser 
av tre inbördes helt åtskilda perioder. Endast den äldsta 
hör till bronsåldern. Om Predikstolen har en planlösning 
där vallen i det närmaste löper sammanhängande runt 
hela borgberget (närmast av ringvallskaraktär), har Veda 
en halvkretsvall. I sitt yngsta utförande uppvisar den ett 
i Mälardalssammanhang klassiskt utförande.

Tidigare har det konstateras att konstruktionsmässigt 
var den äldsta vallfasen med sina parallella blockrader 
påtagligt lik Predikstolens vall. Men i Veda har uppen
barligen den yttre blockraden fungerat som ett murliv 
(Fb lb, se kap 5). Från Veda föreligger ett betydligt min
dre antal 14C-dateringar. Men beaktas de kalibrerade re
sultaten av dessa {fig 6:3), tillsammans med konstruk- 
tionsdetaljema vilka i det närmaste kan jämställas med 
Predikstolen, erhålls en relativt säkert dateringsgrund. 
De äldsta delarna kan dateras till yngre bronsålder men 
utan möjligheter av någon närmare precisering. Ett prov 
(ST 11231) kan utifrån kontext föras till en form av port
konstruktion i anslutning till en igensatt ingång. Resul
tatet är något yngre än övriga, vilket skulle kunna tolkas 
som uttryck för en reparation vid ingången under borg
ens äldsta fas. Denna blir därefter ingensatt. När detta 
genomfördes har inte kunnat tidsbestämmas närmare. 
Troligast är att detta genomförs i samband med en ut
byggnad av vallen, vilket sker under äldre järnålder (ro
mersk järnålder, se kap 5).

Luminescens-dateringarna har inte entydigt kunnat 
styrka kol-dateringarna vad gäller den äldsta fasen (se 
kap 5). Inga inre lämningar har hittills kunnat observe
ras och ingenting tyder på att borgen skulle rymt någon 
form av permanent bebyggelse.

Därtill är den hägnade ytan på ca 0,3 ha för liten. 
Beaktar man områdena i den norra delen som domine
ras av berg i dagen, återstår endast ca 600 m2 i den södra 
delen i anslutning till ingången. De två terrasserna här 
indikerar att det inte kan uteslutas att mindre aktivitets- 
ytor likt dem i Predikstolen finnas.

Fynden av keramik, harts och enstaka brända ben samt 
tandfragment påträffades i vallfyllningen. Keramiken är 
alltför fragmentarisk och ”allmän” för att närmare kunna 
bestämmas. Samtliga fyndkategorier påträffades inom 
vallasvnittet från bronsålder men även det som daterats 
till romersk järnålder. Endast harts påträffades i den äldsta 
delen. Däremot har fyndet av två keramikkärl stratigra- 
fiskt kunnat föras till mellanfasen. Detta har tolkats som 
en form av byggnadsoffer (se kap 6.3).

Med tanke på det förhållandevis ringa antal 14C-pro- 
ver som tagits (inga vedartsbestämningar föreligger) kan 
den dateras till yngre bronsålder. Möjligen är Vedaborgen 
något yngre än Predikstolen men samtida med ett antal 
höjdbosättningar (se fig 5:8).

Borgen och omlandet
Fomborgen Predikstolen kan betraktas i ett lokalt, region
alt och kontinentalt perspektiv. Som framgår av kartan 
(fig 6:4) ligger komplexet med Predikstolen och Håga- 
högen i fronten av områden med betydande jord
bruksmarker med ett stort antal fornlämningskategorier 
av bronsålderskaraktär. Mest framträdande är skärvstens- 
högarna (jfr Jensen 1989). Predikstolen och dess funk
tioner, kan inte tolkas om den inte kopplas samman med 
Håga-högen. De arkeologiska dateringarna av fynden i 
högen kan föras till bronsålderns IV:e period (Ha B), ca 
1000 f Kr (Baudou 1960). 14C-dateringarna har gjorts på 
trä från kistan samt på obrända djurben (Sellstedt et al 
1967, s 145-154). De kalibrerade värdena uppvisar en 
relativt god inre samstämmighet, men ett otillfredsstäl
lande stort tidsintervall - mellan ca 1400-800 BC . Den 
arkeologiska dateringen ger härvidlag det säkraste un
derlaget och en möjlighet är att monumentet upp
fördes efter Predikstolens första fas. Denna har place
rats till perioden ca 1300-1100 f Kr. Men före eller i 
början av den yngre fasen ca 1000-900 f Kr.

Praktfynden från Håga-högen utgör en hittills unik 
företeelse i Mälardalen under yngre bronsålder. Och en
dast en handfull gravar av motsvarande dignitet är på
träffade inom den sydskandinaviska bronsålderskultu- 
rens område. I Danmark kan nämnas Lusehøj samt Seddin 
i norra Tyskland. Dessa platser har säkerligen haft in
tima kontakter med varandra. Svärdet i Hågahögen har 
ansetts vara av danskt ursprung (Baudou 1960).

I en modell med Predikstolen (och Håga) som ut
gångspunkt kan det omfattande jordbruksmarkerna i dess 
närområde beskrivas som delar av ett agrart omland vilket 
omfattar ytan inom en radie av 10 till 15 km. Med be
aktande av vattennivån under bronsåldern (ca 15-20 
m ö h), var placeringen synnerligen strategisk vid en större 
central vattenväg. Denna förband Mälaren med ett antal 
mindre förgreningar av vattenleder in i landet. Områ
den som berördes var nuvarande Uppsalaområdet och 
vidare över mindre sjösystem som förutom nuvarande 
Hågaån även omfattar Jumkilsåns och Fyrisåns dalgångar.

Utgår man från en mer övergripande och större skal
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nivå, kan flera förhållanden framhållas som måste be
aktas då komplexet Predikstolen-Håga skall analyseras 
och tolkas. Det kan ur flera aspekter sägas vara beläget 
i en större gränszon. Till stora delar är den genom en 
förhållandevis låg markrelief och rådande vatten
förhållanden, naturgeografiskt betingad. Den nord-syd
liga linje som dessa vattendrag beskriver skulle kunna 
ses som en hypotetisk gränszon mellan olika bygder. 
Beaktar man fördelningen av rösen, saknas dessa i det 
närmaste i närområdet. Röseområden påträffas först i 
landskapets centrala och östra delar ut mot Roslagen (jfr 
Andersson & Dunér 1987 karta 7, Hyenstrand 1979, 
1984).

En annan intressant kategori utgörs av depåfynden. 
Av 14 kända uppländska depåfynd (Baudou 1961, s 326) 
återfinns åtta inom ett avstånd på mellan 10 och ca 20 
km väster och norr om komplexet med sex i anslutning 
till vattenområdena norrut från Altuna till Vattholma.

Boplatserna utgör en annan viktig faktor. Boplatserna 
från bronsålder är en företeelse vilken utifrån placeringen 
i det geografiska rummet, bör ha genomgått en gradvis 
förändring både i tid och rum i en längre process. Detta 
är en faktor som bör framhållas för Mälardalens och 
Upplands del där landhöjningen haft stor betydelse för 
samhällsförändringarna och människans utnyttjande av 
ett geografiskt rum. I flera sammanhang påtalas den be
tydande ansamlingen av skärvstenshögar som kan spåras 
i ett sammanhängande stråk från östra Västmanland över 
Enköping och upp mot området norr om Uppsala. När
mare 90 % av den kända skärvstenshögarna finns i detta 
område (Jensen 1989). Flera forskare har dock framhållit 
att skärvstenshögarnas utbredning inte är representativ 
för bronsåldersbebyggelsens verkliga omfattning (jfr 
Larsson 1986, Bertilsson 1986, Johansen 1993, Lund
qvist 1990).

Centralt i Jensens teser rörande Upplands bronsål
der, är distinktionen som görs mellan vad han kallar 
central-bygden, representerad av västra och delar av 
centrala Uppland och marginalbygden. Här tycks Ros- 
lagsområdet vara det mest framträdande (Jensen 1986, 
1989). Jensen grundar sina slutsatser på fördelningen och 
mängden av en rad artefakter som bronsföremål och 
skärvstenshögar. Dessa påträffas framför allt i landska
pets västra del. Centralområdet har i kraft av sina goda 
ekonomiska förutsättningar, dominerat politiskt över de 
marginella östra områdena (Jensen 1989, s 22-23).

Men beroende på vilken skalnivå man utgår från i 
olika rumsliga analyser förändras referenserna och där
med tolkningsprocessen kring exempelvis en bebyggelse
utveckling. Generella utvecklingsmönster på en större 
skala utgör ett viktigt moment i analysen men de kan inte 
ersätta eller sättas i ett motsatsförhållande till lokala ana
lyser. Olika nivåer i analyser kräver nya frågeställningar. 
Vad gäller bebyggelseutveckling och struktur under 
bronsålder i Uppland krävs uppenbarligen betydande 
lokala undersökningar både rörande de enskilda bebygg

elseenheterna och av mer eller mindre väl avgränsbara 
bygder. I flera avseenden tycks fornlämningsbilden som 
den framträder utifrån den ekonomiska kartan vara 
ojämn, där resultaten i flera fall betingats av special
inriktning på vissa fornlämningskategorier, t ex skärv
stenshögar och skålgropar i västra Uppland medan an
dra delar inventerats utan någon speciell inriktning. Det 
sistnämnda gäller bl a södra och centrala Uppland.

Nämnas bör fynden av ställvis mycket omfattande 
röjningsröse-områden som gjorts i bl a Roslagsområdet 
under de sista åren. Dessa påträffas från Norrtälje-trak- 
ten i söder till de norra delarna av Olands-området i 
norr. Här finns förutom röjningsrösen även ett flertal 
gravar samt bitvis betydande inslag av skärvstenshögar 
(Örjan Hermodsson muntligt meddelande) (se fig kap 
6.3).

Min utgångspunkt har varit att komplexet med Pre
dikstolen och Håga fungerat som strategisk punkt både 
mellan regionerna och lokalt, inte minst ur en kom
munikationsaspekt. Jämför man Vedaborgen i Angam och 
med dess topografiska belägenhet och fomlämningsmiljö, 
tycks denna anläggning haft en mer utpräglat lokal funk
tion. De geologiska och ekologiska förutsättningarna är 
dock betydligt avvikande i jämförelse med området vid 
Predikstolen. Veda är belägen vid en smal nord—sydlig 
sprickdal som löper från Värtan (Saltsjön) i söder, över 
Ullnasjön och vidare över ett system av småsjöar för att 
vid Angams kyrka ansluta till den sprickdal som idag utgörs 
av Angarnsjöängen. Utgår man från en havsnivå på +20 
m över dagens, låg Vedaborgen mer eller mindre i direkt
anslutning till Saltsjön, ett förhållande som upphört vid 
en nivå av ca 15 m ö h. Den mer betydande vattenleden 
(Långhundraleden) gick som figuren visar fem km öst
erut i nuvarande Garnsviken. Merparten av ett agrart 
omland och bronsålderslämningar, påträffas i området 
runt sjöängen. Vedaborgen kan sägas vara lokaliserad till 
dess utkant.

Rumsliga relationer mellan hägnader och andra brons
ålderslämningar
Utgår man från huvuddragen i Jensens teser och enbart 
beaktar representation och rumsliga fördelning, kan flera 
viktiga iakttagelser göras, i synnerhet med avseende på 
fördelningen av hägnadsanläggningar. Det gäller både hela 
materialet men även olika kategorier som gravhägnader 
och vallanläggningar.

Som framgår av kap 5:1, påträffas huvuddelen av det 
totala antalet hägnadsanläggningar (kategorin ”fomborgar” 
enligt fornlämningsregistret) i landskapets centrala och 
östra delar. Att den norra gränsen för deras utbredningen 
går vid Uppsala-trakten framgår tydligt. Möjligen kan 
även en nord-sydlig linje från Mälaren i söder (över Pre
dikstolen) och norrut över Uppsala skönjas.

Vallanläggningarnas geografiska fördelning uppvisar 
betydande skillnader. Av de totalt ca 80 vaUanläggningama 
i Uppland påträffas 15 inom centralområdet räknat från
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Torstuna socken i väster fram till en linje strax öster om 
Uppsala tom Vaksala och Rasbo socknar. Återstoden, ca 
65 st finns i landskapets centrala, östra och sydöstra delar. 
Ringa eller ingen kunskap om dessa anläggningar gör dock 
att man får räkna med en betydande osäkerhet rörande 
funktion men även dateringen. Undersökningar har vi
sat att flera vallanläggningar kan föras till äldsta järnålder 
(se kap 5).

Vad gäller vallanläggningar med gravar samt gravhägna- 
der är lokaliseringen till landskapets östra delar mycket 
markant (jfr fig 5:18).

Av totalt 10 säkra och 3 osäkra gravhägnader, återfinns 
endast en i centralbygden (RAÄ 131, Uppsala-Näs 
socken). Möjligen kan RAÄ 200 i Torstuna socken, den 
s k Karlunkers borg, liksom RAA 394 i Börje socken fö
ras till denna kategori. Avsaknaden av gravhägnader inom 
centralbygden är dock mycket påtaglig. Övriga nio säkra 
gravhägnader finns i landskapets centrala och östra delar 
räknat från en linje öster om Uppsala.

Befåstningsbyggandets förebilder 
Var skall då förebilderna till de ännu fåtaliga men klart 
belagda bronsåldersborgarna i Mälardalsområdet sökas? 
Som visades i kapitel 5 har man uppenbarligen inte till
godogjort sig den främmande byggnadstekniken. Tekniska 
kunskaper fanns uppenbarligen inte minst i form av en 
inhemsk stenbyggarteknik vilken manifesteras i bl a rös- 
enas kallmurningskonstruktioner. Snarare är det borg- 
byggaridén man bör ta fasta på. Visserligen förekom neo- 
litiska rituella hägnader med palissader i Sydskandinavien 
men att placera in bronsåldersborgarna som en del av 
denna tradition låter sig för närvarande inte göras. Med 
reservation för bristande undersökningar av hägnader kan 
man antaga att borgidén mottagits av ett övre skikt i ett 
stratifierat lokalsamhälle i Mälardalen. Idéer som spridits 
längs de förbindelselinjer, handelsvägar och linjer som 
knöt samman släkter och grupper i olika typer av alli
anser, från syd- och Centraleuropa över sydskandinavien/ 
Lausitz och mot Mälarområdet. En grupp som hade 
kännedom om och kunde omforma en kontinental kult/ 
religion i hällbilder, bronsdepåer, bronsgjutning/smide 
och som nyttjat transporter till havs (skepp) (jfrT B Lars
son 1994, s 22Iff) och känt till vagnar (stridsvagnar) (jfr 
Thrane 1975), bör även ha kunnat mottagit nyheten om 
befästningar.

Det tänkta sambandet mellan borg, gravhög med rika 
föremål (hövdingagrav) i anslutning till viktiga kom
munikationsleder samt ett betydande agrart omland, 
uppvisar dessutom flera, åtminstone yttre beröringspunk
ter med motsvarigheter inom Urnenfelder- och Hall-. 
Stadtkulturen i Centraleuropa.

Den europeiska bronsåldern tycks genomgå två pe
rioder där borgbyggande är mycket framträdande. Al
brecht Jockenhövel talar om den första "altbronze- 
zeitlichen Burgenbauhorizontes” och en yngre, ”zwei
ten bronzezeitlichen Burgenbauhorizontes” (Jockenhövel

1990, s 218-220). Den första hade anser man, sitt cen
trum i Sydösteuropa i nuvarande Ungern och Rumänien 
(Otomani-, Weitenberg-, Veterov-, och Madarvoce- 
kulturerna), ca 1800-1500 B C, och den andra under 
Urnenfeldertid (Ha A-Ha B), ca 1200 till 7 50 BC. Tyngd
punkten i områdena norr om medelhavskulturerna hade 
nu förskjutits åt väster med tyngdpunkt i Västalperna, 
Schweiz och Sydtyskland (jfr Sherratt 1993) (fig kap 5:3).

Här framträder betydande områden med inte sällan 
bebodda fornborgar och olika former av höj dbosättningar 
under Urnenfeldertid (Ha A-Ha B). Ett stort antal av 
borgarna hade omfattande inre bebyggelse med betydande 
inslag av bronshantverk. Flera av dem låg i direktanslutning 
till den s k ”kuppferstrasse” (Jockenhövel 1974, 1982). 
Inte enbart handelsvägar bevakades. Vanligt var att dessa 
befästningar låg omgivna av betydande agrara omland. 
Vid sidan av bronshantverk fanns även textilhantverk och 
keramiktillverkning. Borgarna har sett som toppen av en 
enkel bebyggelsehierarki och utgjorde säten för en lokal 
elit (Jockenhövel 1974, s 58ff, Sherratt 1993, s 38ff). 
Deras karaktär var dock påtagligt agrar (Härke 1989, s 
186).

A Sherratt anser att kontrollen och förmedlingen av 
varor (idéer m m) inom det Skandinaviska marginal
området inte gått via centra med borgar enligt ovan be
skrivna kontinentala mönster. Orsaken till detta skulle 
vara att en äldre organisationsform levt kvar i området. 
Istället anser han att handelsvägen och de strategiska 
punkterna i norr markerats av högstatusgravar som Sed
din och Lusehøj (Sherratt 1993, s 38 & not 24). I beak
tande av fynden och dateringar av hägnader till bronsål
der och i synnerhet av fornborgar som Predikstolen kan 
Sherratts påstående ifrågasättas.

6.1.3 Bronsålderns höj dbosättningar

En annan kategori som är vanligt förekommande i bl a 
Centraleuropa utgörs av s k höj dbosättningar. Huruvida 
denna bosättningsform även skulle kunna påträffas inom 
den Skandinaviska bronsålderskulturen har aldrig berörts 
tidigare.

Darsgärde
Under slutet av 1950-talet undersöktes stora delar av 
fornborgen vid byn Darsgärde i Skederids socken i Upp
land. Borgen innehöll en bosättning med ett stort antal 
hus och vallar och hus tolkades som en befäst gård. 
Anläggningen daterades till folkvandringstid (Ambrosiani 
1964, jfr fig 6:5). Borgen hade föregåtts av en äldre 
bosättning som av allt av döma var obefäst och datera
des till yngre bronsålder-äldsta järnålder (Ambrosiani 
1959, 1964). Boplatsen som bestod av ett fyndförande 
lager med huvudsakligen keramik samt i mindre utsträck
ning av flintavslag, enstaka stenartefakter, gjutforms- 
fragment till en halsring samt en Mälardalsyxa (period
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Fig 6:5. Vid undersökningarna av den befästa gården vid 
Darsgärde i Skederids socken påträffades boplatslager från en 
obefäst höjdbosättning under de folkvandringstida lämning
arna. Bilden visar det största folkvandringstida huset - troligen 
ett hallhus (A22'). De äldre boplatslämningama framträder 
som ett stenrikt mörkfärgat område. Foto från V av Björn 
Ambrosiani. When the fortified farmstead at Darsgärde in 
Skederid parish was excavated, layers from an unfortified 
hilltop settlement were found below the remains from the 
Migration Period. This picture shows the largest house from 
the Migration Period - probably a hall house (A22). The 
older settlement remains can be seen as a dark, stone-filled 
area. Photo from W by Björn Ambrosiani.

VI). Det osteologiska materialet var dock synnerligen 
magert (jfr Olausson 1987a). Flera diffusa huslämningar 
(fig 6:6) påträffades vilka figurerat under benämningen 
"hyddor”. Lämningen motsvarar definitionen av en höjd
bosättning. I europeisk arkeologisk litteratur benämns 
denna bosättningstyp ”Höhensiedlungen” eller ”Hilltop 
Settlement” men allmänt i den mening att begreppet 
inkluderar alla typer av bosättningar på höjder, både be
fästa och obefästa. Men det används även mer strikt och 
enbart i betydelsen obefästa boplatser på markerade höjder 
och det är i denna betydelse som begreppet används här.

Olyckligtvis kom denna bosättningsform inte att upp
märksammas där fenomenet sattes in i ett större samman
hang. Diskussionen kring Darsgärde-lokalen kom i stäl
let att präglas av frågor om "kulturer” och etnicitet. Lo
kalen med den myckna förekomsten av strimmig kera
mik av östlig typ (Asva) i jämförelse med den förhållan
devis ringa mängden av keramik av sydskandinavisk typ, 
betraktades som uttryck för en mer eller mindre definierad 
"kultursfär”. Detta kallades för ett ”nordbaltiskt område”. 
Roslagen och Darsgärde-lokalen knöts till detta och Dars
gärde antogs ha haft mer kontakter med det östra Öster
sjöområdet än centrala Uppland (Ambrosiani 1959, s 
126-127). Utifrån Darsgärde-fynden har flera forskare 
berört kontakter och påverkan mellan ett antal keramik/ 
kulturgrupper. Åländska, västfinska, textilkeramiska 
grupper nämns och deras kontakter med Asvakulturen 
och de ryska Gorodische- och Dyakovokulturerna (Am
brosiani 1959, s 121, jfr Tallgren 1938, Jaanusson 1981, 
s 120ff, 128ff, Hjärtner-Holdar 1993, s 26, 133ff). Min
dre uppmärksamhet ägnades åt de egentliga orsakerna

till denna typ av bosättning, de ekonomiska och sociala 
grunderna. För närvarande pågår en bearbetning av ovan 
nämnda keramikmaterial från Darsgärde (Reisborg 1989).

Sjöberg
I samband med undersökningar av två folkvandringstida 
borgar, Sjöberg och Runs a, framkom lämningar av två 
höjdbosättningar - Sjöberg och Runsa (kap 4.5). Lik
heterna i fyndomständigheter och kontext mellan de tre 
lokalerna är påfallande. Samtliga överlagrades av tre yngre 
borglämningar daterade till folkvandringstid. I två, Dar
gärde och Runsa finns ett stort antal husgrunder, något 
som saknas vid Sjöberg. Det föreligger även stora likhe
ter vad gäller topografisk lokalisering och rumslig rela
tion till kringliggande fornlämningar.

Kontakterna över Östersjön mellan Mälardalsområdet, 
Åland, södra Finland och de Baltiska länderna under 
bronsålder har kommit att uppmärksammas alltmer. Men 
frågan om "östligt inflytande", "kulturgrupper” har i detta 
sammanhang ansetts vara av mindre betydelse vid en 
tolkningen av dessa lokaler. Undersökningarna på Sjö
berg och Runsa var ytmässigt små, i synnerhet i jämfö
relse med den som gjordes på Darsgärde. Likheten i re
sultaten mellan dessa tre lokaler är dock så påfallande

Fig 6:6. Sektion från Darsgärde med vall, yngre husterrass. Den äldre höjdbosättningen framträder som ett mörkare bottenlager. 
Omritad efter B Ambrosiani prel rapport ATA. Skala 1:125. Section from Darsgärde with rampart and house terrace. The 
earlier hilltop settlement stands out as a dark bottom layer. Redrawn from Ambrosiani, prel report ATA. Scale 1:125.
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varför de kan anses vara uttryck för ett gemensamt 
mönster.

En ingående redogörelse av resultaten från Sjöberg 
har lämnats i tidigare sammanhang (Olausson 1986, 
1994a). Här finns även förutom en redogörelse av vall
schaktet även en diskussion kring keramikmaterialet 
(Olausson 1994a). Vid sidan av keramik påträffades flinta, 
enstaka knackstenar samt mycket få brända ben. Får och 
hund har kunnat identifieras. Huvuddelen av keramiken 
eller ca 60 % var av strimmig typ och delvis ornerad 
med bl a punktrader, linjer ibland i trekantiga fält (jfr 
fig 4:120). Denna keramik tycks härröra från större kärl
typer. Återstoden av keramikmaterialet som bestod av 
en ordinär typ med slätt, handavstruken utsida är från 
mindre kärltyper. Ett förhållande som antyder skillna
der i funktion för kärltyperna.

Att strimmig keramik skulle vara unik eller enbart 
kopplad till Roslagsområdet torde vara vederlagd idag. 
Däremot uppgår dess procentuella andel generellt till 
endast ett par procent vid sidan av den rabbiga, strukna 
eller glättade keramiken av Lausitztyp i boplatsmaterialen 
(jfr Jaanusson 1981, s 122-123, Olausson 1994a). Fyn
den av strimmig keramik ses som ett uttryck för peri
odvis starka kontakter österut med den kulturgrupp där 
strimmig men även textilkeramik utgjorde ett "bärande 
kulturelement" (Hjärtner-Holdar 1993, s 26). Den 
strimmiga keramiken förekommer både under yngre 
bronsålder och äldsta järnålder.

Merparten av borgberget vid Sjöberg upptas av kul
turlager och det mesta tyder på att hela ytan represente
rar en boplats från yngre bronsålder-äldsta järnålder. Ing
enting pekar på att det funnits någon boplats samtida med 
den folkvandringstida vallen, något som inte kan tolkas 
på annat sätt än att betydelsen och funktionen av plat
sen förändrats betydligt.

Runsa
Runsaboplatsen påträffades i ett påtagligt fragmenterat 
skick: och uppenbarligen betydligt påverkad och skadad 
av den yngre folkvandringstida bosättningen. Vid under
sökningen kunde det äldre lagret endast konstateras un
der delar av en stor husterrassen och som ett 5 cm tjockt 
sotigt lager med skärvsten samt enstaka bitar brända ben 
och bränd lera samt två härdgropar.

Lagret och anläggningarna var klart stratigrafiskt åt
skilda från det yngre varför det tveklöst måste repre
sentera en äldre bosättning.

Höjdbosättning med eller utan hägnad
De absoluta dateringarna från Runsa- och Sjöbergs- 
lokalema sammanfaller mycket väl och kan placeras till 
Perioden mellan 800 och 200 BC (fig 6:7). Vid en jämfö
relse mellan proverna och lokalerna skulle resultaten kunna 
tolkas som uttryck för två faser, en mellan 800—400 B C 
och en yngre mellan 400 och 200 BC. Utifrån undersök

HILLTOP
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Fig 6:7. Diagram över kalibrerade ,4C-resultat från höjdbosätt- 
ningama på Sjöberg och Runsa. Frösunda-dateringama härrör 
från ett skärvstenslager på fomborgen Sjöhagsberget. Diagram of 
calibrated l4C-results from the hilltop setdements at Sjöberg 
and Runsa. The datings from Frösunda are from a layer of fire- 
cracked stones at the hillfort Sjöhagsberget.

ningarnas ringa omfattning får en sådan tolkning anstå.
Inga l4C-dateringar föreligger från Darsgärde-boplat- 

sen men den dateras utifrån keramiken till ca 700-200 
f Kr (Reisborg 1989, s 101).

Inga spår av det äldre boplatslagret påträffades i vall
schaktet i Runsa men man kan utifrån den begränsade 
undersökningen inte avfärda men inte heller styrka frå
gan om boplatsen varit hägnad eller ännu mindre grad 
befäst. Vallen i Sjöberg genomgrävdes till skillnad från 
förfarandet vid Runsa. Men här påträffades ingenting 
påtagligt som kunde tolkas som en äldre vall eller liknande. 
Här fanns dock kulturlager med strimmig keramik. Lik
nande resultat kom man fram till vid Darsgärdeunder- 
sökningen (Ambrosiani 1959, 1964) (jfr fig 6:6). I samt
liga tre fall har endast begränsade partier av vallarna un
dersökts varför en reservation kan vara befogad i detta 
avseende. En äldre vall kan ha gjorts i ett betydligt klenare 
utförande än den folkvandringstida, vilken förstörts eller 
möjligen inkorporerats i de nya murmassoma. Dessutom 
kan vallen ha varit placerad något annorlunda än vad som 
kom att bli fallet senare. Det sistnämnda alternativet 
förefaller dock utifrån de topografiska förhållandena vara 
det minst sannolika.

Höjdbosättningar i Baltikum
Min uppfattning är att samtliga tre höjdbosättningar, 
Darsgärde, Sjöberg och Runsa saknat någon form av vallar. 
Befästningsaspekten har alltså varit påtagligt underord
nad. Däremot antyder den topografiska belägenheten på 
höjder med tydligt markerade stup och branter att skydds
aspekten kan ha varit betydelsefull.

Höjdbosättningar utan någon form av, eller med 
mycket enkla avgränsningar som palissader är mycket 
vanligt förekommande från mellersta och yngre brons
ålder i västra och centrala Mellaneuropa (jfr Cunliffe 1991,
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Chropovsky & Herrmann 1982 och där pubi bidrag, 
Härke 1979, 1989, Bukowski 1978, Ostoja-Zagorski 
1974, 1989).

Höjdbosättningarna i östra Uppland bör ses i rela
tion till de centraleuropeiska men framförallt motsva
rande lämningar runt den östra och södra delen av Öst
ersjön. Från yngre bronsålder och äldsta järnålder finns 
flera i Estland men framför allt i Lettland och Litauen 
(jfr Moora 1967). Möjligen finns enstaka i Finland (Luoto 
1984, jfr Taavitsainen 1990). Dessa betecknas som be
fästa boplatser och benämns "befestigten Siedlungen” 
(Graudonis 1966, s 54, Moora 1967, s 64). Medan en
staka har givits en mer utpräglad befastningskaraktär vad 
gäller topografisk lokalisering och vallarnas mäktighet, 
är det i flera fall tveksamt huruvida de utgjort verkliga 
befästningar. Detta i synnerhet där vallarna endast ut
gjorts av låga konstruktioner för en palissad eller liknande. 
Flera anläggningar ligger på mycket oansenliga för
höjningar och skillnaden mellan dessa och öppna bo
platser tycks endast bestå av att de förstnämnda omgärdats 
av en palissad eller till och med en gärdesgård.

På flera undersökta lettiska anläggningar bl a Muku- 
kalns, Kivutkalns och Vinakalns påträffades spår efter 
dubbla ibland treradiga palissader med jordfyllningen 
mellan raderna (Moora 1967). Motsvarande konstruktio
ner finns även i Litauen bl a på Narkunai och Sokiskiai 
(Volkaite-Kulikauskiene 1986, s 15ff, Grigalaviciene 
1986, s 93ff). I enstaka fall (Kivutkalns) var timret lagt 
i kistliknande konstruktioner vilket har paralleller inom 
Lausitzkulturen (Moora 1967, s 71-72). Enklare konstruk
tioner har observerats på Asva i Estland (Lougas 1967, 
Jaanits et al 1982). Husen, i form av grophus och min
dre kvadratiska eller rektangulära hus påträffas i de Let
tiska och Litauiska anläggningarna och påminner om 
husen inom Lausitzområdet (en översikt av sistnämnda 
finns bl a hos Larsson 1993b).

Att lägga märke till är att anläggningarna i stor utsträck
ning var lokaliserade till viktiga kommunikationsleder. Vid 
floden Daugava i Lettland och Nemunas i Litauen finns 
betydande koncentrationer. I Estland i staden Narva vid 
gränsfloden med samma namn finns spår av en höjd- 
bosättning (Jaanits et al 1982).

Fynden domineras av textilkeramik och strimmig 
keramik men utgjordes i övrigt en påtaglig horn/ben och 
sten-kultur. Nålar av horn/ben och olika skärande verk
tyg är typiska artefakter (Graudonis 1966, Moora 1967, 
Volkaite-Kulikauskiene 1986). Många pekar på likhe
terna med kulturområden i östra Ryssland och man anser 
därför att kulturerna i de Baltiska länderna utgjort en 
yngre utlöpare till denna bland annat Gorodische- 
kulturen. Men även kontakter med Centraleuropa fram
hålls. Fynd av skandinaviska och centraleuropeiska bron
ser samt efterbildningar av dessa i horn och ben anses 
tyda på kontakter öster- och söderut. På flera av 
höjdbosättningarna påträffas rester utav bronshantverk 
som deglar och gjutformar, vanligen till framställning

av halsringar (en liknande även påträffad på Darsgärde).
Uppkomsten av höj dbosättningar anses allmänt vara 

uttryck för någon form av större strukturförändring med 
förflyttningar av boplatser från lägre liggande partier till 
förmån för höjder. Boskapsskötselns centrala roll beto
nas. Denna kompletterades med jakt och fiske Jordbruket 
spelade en sekundär roll. Dessa anläggningar dateras i 
allmänna ordalag till sista årtusendet f Kr. Graudonis har 
dock gjort närmare dateringar utifrån fynd till ca 800- 
500 och fram till år 0 (Graudonis 1966, s 54). Bristen 
på absoluta dateringar som 14C- ochTL är påtaglig. Från 
två estniska lokaler, Asva och Iru finns ett fåtal 14C-prov 
som har givit dateringar till ca 800-400 BC (jfr Olaus
son 1994a, s 85, fig 10).

Höjdbosättningarna liksom fomborgama i Mälarda
len, kan placeras in i ett större geografiskt sammanhang. 
De är uttryck för en bebyggelsestruktur och föreställnings
värld, både praktiskt och ideologiskt/symboliskt med flera 
gemensamma nämnare och beröringspunkter som åter
finns i Centraleuropa och länderna runt Östersjön.

6.1.4 Avslutning
Det torde förhålla sig så att Predikstolen samt Veda kan 
dateras till bronsålder, något som kunnat beläggas framför 
allt genom ett flertal l4C-dateringar och i viss mån även 
med hjälp av resultat ffånTL-prover. Inom predikstolen 
har två faser kunnat ringas in. Den äldsta från period III 
och en yngre från period IV/V. Fynddateringar från inre 
aktivitetsytor kan bestämmas till sistnämnda period. Veda- 
borgen tycks i sin äldsta fas vara något yngre, men än 
närmare datering än till yngre bronsålder har inte kun
nat göras. Utifrån en kombination av fynddateringar och 
en mindre serie 14C-dateringar, kunnat föras till yngre 
bronsålder-äldsta järnålder. En tolkning och förståelse av 
dessa anläggningars funktion försvåras inte minst genom 
brister på jämförelsematerial. Risken föreligger allt som 
oftast att nya företeelser inom arkeologin allt för lättvin
digt betraktas som "unika" eller ges en särskild status. 
Resultaten visar att dessa typer av lämningar ingått som 
en del av det skandinaviska bronsålderssamhället, hur 
betydande får dock vara osagt.

En fråga som måste ställas rör representativiteten 
för fornborgar och höj dbosättningar. Hur pass frek
vent förekom dessa under bronsålder jämfört med ex
empelvis äldre järnålder? Jämfört med andra brons- 
ålderslämningar utgör de fortfarande katter bland 
hermeliner. Utifrån ovanstående hypoteser där struktur 
som komplexet med Predikstolen och Håga och re
presenterar en social elit, något som borde innebära 
att de endast påträffas i mindre omfattning. Spektrat 
är uppenbarligen betydligt vidare, bl a i form av Veda- 
borgen men även andra hägnadskategorier som grav- 
hägnader och möjligen även vallanläggningar. En av 
huvudorsakerna till det ringa antalet kända hägnader 
från denna period måste vara ett resultat av att allt
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för få undersökningar utförts, oaktad hägnadskategori.
En hypotes för detta arbete har varit att det finns ett 

relativt samband mellan funktion och form och därmed 
i slutändan (dock inte här), möjligheter att identifiera 
hägnader från olika perioder. De undersökningar som 
företagits här möjliggör inte att något typologiskt schema 
eller liknande kan upprättas. Däremot finns ett antal 
betydelsefulla faktorer som kan fungera som spår
instrument. I kapitel 5 diskuterades kring olika valltyper 
där de äldre typerna karaktäriserades av låga men pro
portionellt sett breda vallar jämfört med yngre typer. 
Vid sidan av vissa morfologiska drag kan den geografiska 
lokaliseringen vara ett annat instrument. En möjlighet 
är att de skall sökas i landskapets östra och centrala de
lar och då i synnerhet i bygder som utgör mer eller mindre 
intakta bronsålderslandskap. Exempel härpå är området 
norr om sjön Erken med RAA 241 i Edsbro socken och 
RAÄ 161 i Ununge socken. Andra områden med bety
dande bronsålderslämningar utgörs av Funbo-Almunge- 
området som rymmer flera hägnader som uppvisar ”ål
derdomliga drag” (bl a RAÄ 116 i Funbo och RAA 30 i 
Almunge socken). Ett annat område där hypotetiska 
bronsåldershägnader skulle kunna identifieras utgörs av 
södra Olands-området med bl a Knutby socken (RAÄ 
102). Möjligen kan enstaka anläggningar i centrala och 
västra Uppland även föras till denna period t ex RAA 
200och210iV änge socken samt RAÄ 31 och 7 2 i Skogs- 
Tibble socken.

Man bör dock peka på en viktig faktor som försvårar 
identifieringen. I fyra av fem fall där bronsålderslämningar 
konstaterats har dessa överlagrats av yngre lämningar al
ternativt påbyggnadsfaser. Sistnämnda illustreras av Veda- 
borgen och de tre höjdbosättningama Runsa, Sjöberg och 
Darsgärde överlagrades av yngre folkvandringstida lämningar.

Vad gäller funktioner, kan det för närvarande endast 
spekuleras kring detta. Ovan har föreslagits att Predikstol
ens främsta betydelse/funktion var av symbolisk/ideolo
gisk karaktär. Till detta har företeelser som dess strate
giska position avseende kontroll av handel m m framhållits. 
Möjligen även som skydd för ett omland och därmed till 
skydd av råvaror och tillgångar.

Om olika funktionsaspekterbehandlas, kan Albrecht 
Jockenhövels tre hypotetiska borgtyper anföras: 1) bor
gar som en del av ett större bebyggelsenät i förening med 
öppna boplatser, 2) borgar som självständiga enheter och
3) borgar med speciella funktioner, hantverk, skydd av 
handelsvägar (Jockenhövel 1974, s 56,1982, s 267,1990, 
s 220-221). För Predikstolen är det uppenbart att det är 
punkt 1 som i första hand är tillämpbar samt den del av 
punkt 3 som syftar på kontroll av handelsvägar. För Veda 
kan punkt 1 framhållas.

Ätt närmare karaktärisera höj dbosättningar går inte 
att göra för närvarande. Uppenbart är att de represente
rar en bosättningsstruktur som måste beaktas i högre grad 
än vad som gjorts hittills. Ännu mindre kan frågan om 
sambandet mellan höj dboplatser, fornborgar och öppna

boplatser besvaras. Härtill krävs betydligt mer undersök
ningar och analyser. Däremot kan ett antal faktorer lyf
tas fram som återkommer på alla tre. Samtliga har place
rats på mycket markerade och ur omgivande landskap 
kraftigt profilerade höjder, närmast platåberg. Samtliga 
återfinns även i omedelbar närhet till större vattensys
tem. Ett annat gemensamma drag är att de ligger anmärk
ningsvärt isolerade i förhållande till övriga lämningar av 
bronsålders- och äldsta jämålderstyp. Dylika återfinns först 
inom en radie av 1-2 km, vid Runsa förts efter ca 5 km.

Med reservation för de begränsade undersökningarna 
som företogs på Runsa och Sjöberg, finns ingenting som 
tyder på att dessa höj dbosättningar haft någon form av 
avgränsande hägnad eller till och med befästning. Sam
maledes kan sägas gälla för Darsgärde. De tycks alltså 
varit obefästa. Den topografiska lokaliseringen gör dock 
att man inte kan bortse från en skyddsaspekt. Och om 
denna aspekt utgjort en av styrfaktorerna har de topo
grafiska förutsättningarna utnyttjats synnerligen väl. 
Lokaliseringen till större vattendrag indikerar även att 
kommunikation varit av betydelse.

Bortsett från den topografiska belägenheten skulle 
både Darsgärde och Sjöberg beskrivas som ”ordinära” 
boplatser med en fyndsammansättning som inte skiljer 
sig nämnvärt åt från ”öppna” boplatser (bortsett från den 
stora mängden keramik). Undersökningen på Runsa är 
därvidlag alltför begränsad för att någon preliminär be
dömning kan göras.

Makrofossilbestämningar föreligger inte från någon 
av lokalerna och det bevarade benmaterialet är överlag 
mycket magert och fragmentariskt. Svin och får/get har 
konstaterats på Darsgärde och får/get på Sjöberg (Olaus
son 1987, 1994a).

Bosättningsformen får betraktas som ett brott i en 
"normal" öppen bebyggelsestruktur på lägre liggande 
partier. Skyddsaspekten förblir därför central i tolkningen 
av dessa lämningar vars ekonomiska bas hypotetiskt har 
utgjorts av jordbruk kombinerat med fiske och i mindre 
utsträckning av boskapsskötsel. Därmed kan de sägas ha 
fungerat som självständiga enheter i en avgränsad bygd.

En social elit som manifesteras i Hågahögen och Pre
dikstolen bör ha haft kontakter söderut och förmedlat 
prestigevaror till mindre bebyggelseenheter i egenskap 
av sin rituella prestige.

I ett spänningsfält inom den socio-politiska gruppen 
som dominerades av Hågakomplexet men även i ett spän
ningsfält mellan denna grupp och omgivande bör byg
gandet av Predikstolen ses. Troligen som utslag av föränd
ringar inom överbyggnaden och inte som ett svar på för
ändringar i den ekonomiska basen. Förmodligen har de 
ideologiska/symboliska aspekterna övervägt framför den 
praktiska då borgen anlades.

Faktorer som bidragit till att Predikstolen inte åter
används under senare perioder kan vara förändringar i 
den socio-politiska maktstrukturer där Hågakomplexet 
spelat ut sin roll.
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Man måste uppenbarligen räkna med att väpnade kon
flikter förekom. Här är inte plats att närmare beröra 
frågan om vapenutrustning, stridstaktik och teknik, men 
att reducera bronsålderns vapenfynd till materiella ut
tryck för en prestigekamp där de uteslutande fungerat 
som maktsymboler och medel för att uppnå rang ge
nom giftemålsallianser eller som offer till gudarna eller 
liknande torde vara en grov förenkling. Detta speglar 
enbart en sida av prestigekamp (jfr Barrett 1989, s 
314ff). Att vapen enbart har fungerat i symbolisk krig
föring har inte heller stöd inom socialantropologisk 
litteratur (jfr Bloch 1992). De uppenbara spåren av 
brand i Predikstolen och Veda kan jag inte tolka på annat 
sätt än att det förekommit faktiska och väpnade kon
flikter.

Om det var den symboliska/ideologiska aspekten som 
var den dominerande faktorn vid anläggandet av Predik
stolen och Vedaborgen så har dessa symboliska makt
manifestationer uppenbarligen satts på prov och bok
stavligt talat satts i brand. Något som kan sägas illus
trera den preussiske militärteoretikern von Clausewitz 
klassiska maxim och definition av kriget som politikens 
fortsättning med andra medel.

En annan orsak vilken kan ha påverkat utvecklings
förloppet på längre sikt kan ha utgjorts av landhöjnings- 
effekten. Härigenom har Hågaån successivt grundats upp 
och till slut blivit för grund för vattentransporter varför 
”huvudleden” kom att förskjutas österut till nuvarande 
Fyrisån. Möjligen är det i detta perspektiv man skall se 
på fornborgen vid Sunnersta, fyra km öster om Predik
stolen, en anläggning som daterats till romersk järnålder 
(jfr Damell 1974).

Den ojämna fördelningen av vallanläggningar och 
gravhägnader (och även fornborgar) mellan å ena sidan 
västra och centrala Uppland och östra Uppland med 
Roslagen å den andra är påtagliga. Detta skulle kunna 
tolkas som en spegling av skillnader i ekonomisk bas och 
politisk/ideologisk överbyggnad mellan olika delar i land
skapet. Därmed skulle det kunna fungera som en utgångs
punkt i en diskussion kring en politisk geografi för att 
identifiera social organisation och olika socio-politiska 
grupper under bronsålder.

6.2 Hägnadsanläggningar och bygden

6.2.1 Inledning

En av mina utgångspunkter som diskuterats ovan, är att 
hägnadsanläggningar, oaktat kategori, utgör ett viktigt 
källmaterial för att frilägga olika socio-politiska grupper 
och social organisation. Det är motsättningar mellan olika 
socio-politiska grupper som är förutsättningen för och 
som formar denna "politiska geografi”. Men även mot
satsförhållanden och dynamiken inom dessa olika grupper

är av betydelse - i vissa fall förmodligen helt avgörande. 
Samhällsförändringar kan studeras utifrån lokala/regio
nala förutsättningar. Ett lämpligt geografiskt område 
utgörs av "bygdenivån” ellér elementarbygden (jfr 
Hyenstrand 1982, s 57-59, Strid 1993, s 35-37) som 
består av ett större antal bebyggelseenheter. I det längre 
tidsperspektiv som brons- och äldre järnåldern repre
senterar med ett skiftande landskapsutnyttjande, före
faller det vara en rimlig utgångspunkt att det var byg
den som var det stabila elementet, inte de mer mobila 
boplatserna (jfrThrane 1992, s 32). Undersökningsom
rådets utbredning och gränser får självfallet betraktas som 
hypotetiskt. De har ingenting att göra med från senare 
perioder kända gränser såsom socken- hundaresgränser 
eller liknande.

Den rumsliga avgränsningen som denna bebyggelse
modell medför, är avhängig problematiken kring borg
arnas och vallanläggningarnas funktion i stort. Har de 
fungerat som självständiga enheter - som ”gårdar” eller 
har de varit beroende och ingått som en del i ett större 
bebyggelsenät. Med självständig enhet avses en självför
sörjande gård- eller bystruktur i direkt anslutning till 
produktionsmarker, åker och äng. Den andra funktio
nen innebär att anläggningen oftast saknar inre bebyg
gelse. Istället kan den ha fungerat som en punkt i ett 
socialt rum inom ramen för en större socio-politisk enhet. 
Ett alternativ till den sistnämnda är att anläggningarna 
rymmer en inre bebyggelse som är helt beroende av 
försörjning utifrån. En självständig roll antyder en låg 
eller ringa grad av hierarki medan den andra antyder en 
större grad av hierarkisk bebyggelsestruktur. Den första 
förutsätter inte något omland, något som den andra gör. 
Omlandsproblematiken berör frågor både avseende 
ekonomiska, sociala/praktiska men även ideologiska/ 
symboliska betydelser.

Om det funnits ett omland inställer sig frågan hur stort 
detta varit? För Predikstolens del, antogs att den inte 
fungerat som någon självständig enhet, utan ingått som 
en del av ett bebyggelsenät, en "siedlungskammer” där 
den förenats med ett antal öppna boplatser varav en an
togs ha utgjort någon form av ”hövdingagård”. En 
hövdingastatus som manifesterats i borgbygget och den 
rika Hågahögen - och skulle kunna ses som belägg för 
man inom en socio-politisk struktur varit fullt kapabel 
att kanalisera överskott och mobilisera och organisera 
nödvändig arbetskraft. Detta bebyggelseområde med 
produktionsmark kan ytmässigt ha motsvarats av ett par 
socknar. Dess ideologiska/symboliska betydelse, antogs 
ha varit långt mer betydande, kanske rentav den vikti
gaste faktorn. En betydelse som givit stor politisk och 
rituell status vilket i förlängningen har kunnat realiseras 
i form av varor som gåvor och tributer och därmed fo
gats till ett större ackumulerat överskott.

Höjdbosättningarna däremot, bör ha fungerat som 
självständiga enheter eller ”gårdar” inom en bygd. För
hållandet höjdbosättningar - öppna bosättningar har inte
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kunnat klarläggas. Lokaliseringen till vattenleder liksom 
skyddsaspekten tycks ha varit betydelsefull och försörj
ningen antogs ha präglats av en ”biandekonomi” i stor 
utsträckning. En boplatsstruktur med bosättningar på 
höjder och ”ordinära” öppna och lägre belägna bosätt
ningar kan sägas vara uttryck för komplexitet och hie
rarki.

Angarnsjöområdet, beläget ca tre mil norr om Stock
holm framstod som ett lämpligt modellområde för att 
studera relationen mellan fornborgar, vallanläggningar 
och kringliggande bosättningar och därmed funktioner 
i en bygd. Fyra som ”fornborgar” registrerade anläggningar 
ligger inom ett relativt slutet och naturgeografiskt väl 
avgränsat område med ett stort och varierat fomlämnings- 
material från huvudsakligen brons- och äldre järnålder 
samt ringa påverkan i modem tid av olika exploaterings- 
företag.

De fyra hägnadsanläggningarna uppvisar ett par ge
mensamma drag. Den viktigaste är att de saknar inre läm
ningar efter bosättning eller liknande. Förutom vissa 
byggnadstekniska likheter som kunnat påvisas mellan ett 
par av anläggningarna (kap 5) är det istället olikheter 
som dominerar. Den kronologiska tyngdpunkten ligger 
i förromersk järnålder. Dateringarna tycks indikera en 
relativ samtidighet mellan Olhamra och Lingsberg samt 
Rävsta. Endast i ett fall, Veda, har flera byggnadsskeden 
klart kunnat beläggas medan osäkerhet kvarstår för 
Lingsberg och Olhamra. En möjlighet finns att diskutera 
i termer av rumslig ”förskjutning” inom bygden med av
seende på hägnadsanlägningarna men även på bebyggel
sen i stort. Dessa förändring sammanhänger delvis med 
naturgeografiska/hydrografiska förändringar där isole
ringen av Angarnsjön under äldsta järnålder varit bety
delsefull.

6.2.2 Naturgeografi och topografi

Områdets naturgeografi kännetecknas av slutenhet, men 
i övrigt ett för östra Uppland karaktäristiskt sprickdals- 
landskap. Centralt i det 50 km2 stora området är Angarn- 
sjöängen, en 5 km lång och upp till 2 km bred våtmark 
som utgör resterna av en vid flera tillfällen utdikad sjö. 
Idag är den kraftigt igenvuxen men restaureringsarbeten 
pågår för att återställa delar av den forna vattenspegeln. 
Sjöängen är en framträdande fågellokal. Området lig
ger i Vallentuna härad och fyra socknar möts och har 
del i området; Ångarn, Vallentuna, Vada och Össeby- 
Garn.

Topografin kännetecknas av ett småbrutet landskap 
av mindre berg/moränimpediment omgivna av planare 
ytor av finare sediment. Ur agrar synpunkt har den odlings
bara marken varit påtagligt begränsad och då till ett smalt 
bälte runt sjön. Även extensiva expansionsmöjligheter 
har varit begränsade. Dagens bebyggelse samt forn- 
lämningar påträffas huvudsakligen i detta område, be-

Fig 6:8. Örsta-ristningen i Angamsjöområdet. Uppmätt 1987 
av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Irhestam. The rock 
carving at Örsta in the area of Angarnsjön. Measured in 
1987 by Sven-Gunnar Broström and Kenneth Irhestam.

lägna i brytzonen mellan lera och morän och på berg/ 
morän-partierna. Utanför den odlingsbara marken mot 
väster, söder och öster vidtar ställvis omfattande, ej 
bebyggda skogbevuxna utmarksområden. Mot nordost 
ansluter områdets centrala sprickdal till en större, när
mast orienterad nord-syd (den s k Långhundraleden). 
Mindre vattensystem finns söder och sydväst om sjö
ängen.

Ur jordbrukssynpunkt förefaller området inte ha varit 
attraktivare än något annat. Istället tycks det vara vatt
net och framför allt brytzonen mellan vatten och land 
som har spelat en betydelsefull roll i ekosystemet. Även 
ur denna aspekt är området inte särdeles avvikande, sna
rare mycket typiskt för en stor del av Mälardalens sprick- 
dalslandskap, där en lokalisering av bebyggelseenhetema 
till denna b rytzon favoriserats.

6.2.3 Fornlämningsmiljö
Angamsjöområdet uppmärksammades arkeologiskt ge
nom upptäckten av hällristningen vid Örsta (Ekholm 
1921). Ristningen var den första kända i området öster 
om Uppsala (fig 6:8). Idag finns ytterligare fem lokaler 
(Riala, Odensala, Husby-Långhundra, Gottröra och Hök
huvud). Bebyggelsearkeologiskt kom området att lyf
tas fram genom Ambrosianis arbete (1964) och ingick 
som ett av sju delområden i en bebyggelsearkeologisk 
analys av östra Mälardalen. Det var framför allt kombi
nationen av områdets naturgeografiska slutenhet och det 
stora antalet fornlämningar som uppmärksammades, och 
i synnerhet det betydande inslaget av lämningar från
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bronsålder och äldre järnålder (Ambrosiani 1964, s ISO- 
143, 190ff). Därefter har området behandlats ur olika 
aspekter, både arkeologiskt och kulturgeografiskt (jfr 
Olausson 1982, 1986b, 1988 1989, 1994, Pettersson 
1983, Skoog 1983, Vinberg 1983, Vaksdal 1985, Jons
son 1986, Höglin 1984, 1991).

Här är inte plats att behandlaAmbrosianis teoretiska 
utgångspunkter och metodik. Den bebyggelsearkeologiska 
s k Stockholmsskolan torde vara väl känd. En utvärde
ring av 30 års bebyggelsearkeologiska arbeten där en stor 
del utförts i Stockholmsskolans anda har nyligen redo
visats. I denna ingår en utvärdering av Ambrosianis ar
bete (jfr Broberg 1994, s 32-51 och däri angiven litte
ratur). En samlad kritisk utvärdering saknas dock fort
farande.

Genom revideringsinventering för den ekonomiska 
kartan som genomfördes mellan 1979 och 1981 samt 
ett antal specialinventeringar utförda av bl a författaren 
har områdets fornlämningsbestånd kommit att öka nå
got. Från ca 2 300 registrerade fasta fornlämningar, va
rav närmare hälften uppskattades vara från perioden 
bronsålder - äldre järnålder (Ambrosiani 1964, s 130- 
132) till ca 2 400. Det är framför allt boplatslämningar, 
husterrasser, skärvstenshögar, stensträngar, skålgropsloka- 
ler som tillkommit samt enstaka gravfält och därmed 
lämningar som generellt kan föras till bronsålder och äldre 
järnålder, varför huvudintrycket redovisat av Ambrosiani 
kvarstår (jfr Ambrosiani I30ff, 190ff).

Fornlämningsbilden är rik och varierad. Lämningarna 
från bronsålder och äldsta järnålder återfinns framför allt 
i Angamsjöområdets södra och östra delar. Lämningarna 
omfattas huvudsakligen av olika gravanläggningar som 
stensättningar, rösen samt skärvstenshögar.

Fig 6:9. Fragment av förmodad senneolitisk bergartsyxa 
påträffad vid Lingsberg, Vallentuna socken. Skala 1:1. 
Teckning av Fransciska Sieurin-Lönnkvist. Fragments of a 
supposedly late Neolithic axe made of local rock, which 
was found at Lingsberg, Vallentuna parish. Scale 1:1. 
Drawing by Fransciska Sieurin-Lönnkvist.

Men genom boplatsmaterialets ringa mängd och ojämna 
rumsliga fördelning både regionajt och lokalt, utgör 
gravmaterialet fortfarande det viktigaste källmaterialet 
för att rekonstruera bebyggelsens utbredning under olika 
perioder, inte minst för den här aktuella perioden - för
romersk järnålder. En stor del av det betydande grav
materialet uppvisar ett formspråk som förekommer både 
under yngre brons- och äldsta järnålder. Det är mitt- 
blockstensättningar och stensättningar med kal fyllning. 
Dessa representerar de vanligaste gravtyperna på de små 
och medelstora gravfälten från yngre bronsålder och 
förromersk järnålder i området. Detta snarlika formspråk 
bland övergångsperiodens gravar, är ett drag som fram
hållits av flera forskare och som uppenbarligen uppträ
der inom stora delar av den skandinaviska bronsålders- 
kulturens områden. M-L Stig Sørensen och Å Hyenstrand 
har framhållit kontinuitet i gravformer och gravskick för 
denna övergångstid (Sørensen 1989, s 474, Kjellen & 
Hyenstrand 1977). Kontinuiteten i gravritual och före
ställningsvärld uttryckt i gravarnas överbyggnader som 
visar exempel på stor formvariation har även uppfat
tats som representanter för en glidande skala i en pro
cess fram mot äldre järnålderns (rom jäå) gravfält av 
varierad sammansättning (Hyenstrand 1979, s 91-93, 
1984, $61-62).

6.2.4 Neolitiska lämningar

Några neolitiska lämningar i form av gravar, boplats
lämningar eller lösfynd har ännu inte observerats. 
Undersökningsområdet ligger inom en del av Uppland 
som uppvisar mycket få neolitiska fynd överhuvudta
get (jfr Ekholm 1915). Dessa delar av landskapet är 
mycket låglänta och torde ha dominerats av en skärgårds- 
och fjärdmiljö långt in i bronsålder. Bitvis finns dock sam
manhängande områden med mera höglänta partier, bl a 
i områdena öster om Garnsviken (Långhundraleden) i 
Österåkers socken knappt åtta km sydöst om Angam- 
sjöområdet. Här har förutom enstaka lösfynd även 
områdets enda kända stenåldersboplats (gropkeramisk) 
påträffats vid torpet Lappdal (Jonsson 1957). Utgår man 
från att nivåerna ca 20,00 till 25,00 m ö h som repre
senterar havsnivån under senneolitisk tid och äldsta brons
ålder, finns möjligheter att rekonstruera ett neolitiskt 
landskap inom Angarnsjöområdet. Från pollendia
grammet från Angarnsjön, finns belägg för markröjning 
med sädesodling och bete under senneolitisk tid (Ran- 
heden, bilaga II).

Arkeologiska belägg för neolitisk aktivitet består hit
tills endast av enstaka föremål. Nämnas kan en del av 
en miniatyryxa av bergart (fig 6:9) som påträffades i sam
band med undersökningarna av boplatslämningarna in
till vallanläggningen vid Lingsberg. Inom denna lokal har 
även bearbetad kvarts påträffats. En närmare bestäm
ningen låter sig dock inte göras (Kristina Lindgren, munt-
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Fig 6:10 (ovan/above). En grop/nedgrävning med 
okänd funktion uC-daterad till senneolitikum 
with uncertain function, and 14C-dated to late 
Neolithicum.

Fig 6:11 (nedanÆtelow). En boplats med skärvstenshögar vid 
Kusta gård. 1) fynd av malstensunderliggare, 2) knacksten. 
Skala 1:400. A site with heaps of fire-cracked stones at 
Kusta gård. 1) Grinding stone 2) Hammerstone. Scale

ligt meddelande). Ett kolprov från boplatsområdet gav 
en datering till senneolitikum (ST 10601, BP 3770 +/- 
75, fig 6:10). De arkeologiska lämningarna är blygsamma.

Men sett i ljuset av ett flertal arkeologiska resultat 
från boplatsundersökningar i östra Mälardalen, kan de 
placeras in i ett större sammanhang. Både i Söderman
land och Uppland har ett nära rumsligt samband kun
nat påvisas mellan historiska torplämningar, bebyggelse- 
och odlingslämningar från yngre bronsålder och äldsta 
järnålder samt neolitiska lämningar. Huvudsakligen rör 
det geologiska och ekologiska zoner, områden som idag 
kännetecknas som utmark. De rumsliga sambanden 
mellan neolitiska och yngre lämningar gör det möjligt 
att ställa en rad nya frågor. Lämningarna indikerar en 
relativ platskontinuitet men påtagliga förändringar i 
markanvändningen med avseende på centralt och mar
ginellt utnyttjande inom en bygd och sett i ett längre 
tidsperspektiv (jfr Åkerlund et al manus, för Söderman
land, Olausson manus för Upplands del).

6.2.5 Bebyggelsens utbredning under bronsålder
Utifrån två olika kartbilder kan bronsålderns bebyggelse 
tolkas på flera sätt. Den första (fig 6:13, se nästa sida) 
omfattas av rosen, skärvstenshögar samt skålgropsloka- 
ler och hällristningen vid Örsta framstår bebyggelsebilden 
som något motsägelsefull och splittrad men framför allt 
ofullständig. Två koncentrationer av skärvstenshögar 
finns, en centralt i området vid Örsta/Hacksta och en 
på sjöns norra sida mellan Lingsberg och Kusta. I övrigt 
finns endast enstaka högar inom området. Orsta/Hack- 
sta-området framträder mycket tydligt där skärvstens- 
högama kan delas upp i mellan fyra och sex grupperingar. 
Dessa ligger på morän omedelbart i anslutning till över
gången till lermarker. Medan skålgropslokalerna, fyra till 
antalet påträffas i anslutning till boplatserna återfinns 
enstaka rösen samt hällristningen i områdets utkanter.

Detta komplex representerar områdets centrala och mest 
sammansatta boplats. Denna omges av ytterligare ett par 
mindre boplatser vid Hacksta. Söderut påträffas en 
skålgropslokal i anslutning till rösen och stensättningar 
men inga registrerade skärvstenshögar. På sjöns norra sida 
kan fem boplatser markerade av skärvstenshögar varav 
den mellan Lingsberg och Kusta (fig 6:11) består av nio 
stycken (RAA 286). Även här är boplatserna lokalise
rade till morän men omedelbart intill övergångszonen 
till lera. Uppfattningen att bronsåldersboplatsema huvud
sakligen påträffas i zonen i anslutning till den mer lätt- 
brukade och kalkrika glacialleran kan inte verifieras här 
(jfr Petré 1984, s 187f, Jensen 1986, s 25f). Nivåmässigt 
ligger skärvstenshögarna på mellan +25 och +30 m.

Fig 6:12. Block med skålgropar i ett röjningsröse vid Lingsbergs 
gård (RAA 460) Foto från NO av Michael Olausson. 
Boulders with cup-marks in a clearance cairn at Lingsbergs 
gård (RAA 460). Photo from NE by Michael Olaussson.
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TECKENFÖRKLARING / LEGENP

Väitf HALLRISTNING /ROCK-CARVING 
SKÅUGROPSUOKAL /CUPMARKS 
SKÄRVSTENSHÖG / HEAP OF FIRECRACKER STONES 

H- SKARVSTENSHÖGAR /4 HEAPS OF FIRECRACKER STONES 
stensattning / stone-setting

POLLENPROV/POLLEN SAMPLE 
FYNRAN LÄGGNING FRÅN SENNEOUTISK TIP/

FINPS, STRUCTURES FROM LATE NEOLITHIC PERlOP 
VALLANLÄGGNING TYPA /ENCLOSURE TYPE A 

* SKEPPS FORM 10 STENSÄTTNINO / BOAT-SHAPEP STONE6ETTINO 
■9)6 FORNBORG /FHLLfORT 

+ GRAV FÄLT/CEMETERY

[ö]

Fig 6:13. Bronsålderslämningar i Angam- 
sjöområdet. 20-meterskurvan inlagd. Karta 
av Eva Crafoord. Bronze Age sites in the 
area of Angamsjön. The 20-metre altitude 
is marked. Map by Eva Crafoord.
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TECKENFÖRKl-ARING / LEGEN P

• STENSÄTTNING / STONE-SETTING 
+ ORA VFÄLT/CEMETERY 
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Fig 6:14. Bygden under yngre bronsålder-äldsta järnålder i Angamsjöområdet representerad av ensamliggande stensätt- 
ningar, gravfält samt vallanläggningar. Karta av Eva Crafoord. The area of Angamsjön during late bronze Age-early 
Iron Age, represented by solitary stone-settings, grave fields and enclosures. Map by Eva Crafoord.
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Söder om sjöängen, vid Rocksta finns ett bronsålders
komplex som i det närmaste uteslutande består av gra
var. Dessa, vilka ligger på blockmark i något som skulle 
kunna karaktäriseras som en gränszon mellan flera 
bebyggelseenheter, domineras av rösen samt stensätt- 
ningar med kal fyllning bl a i två gravfält. Endast en 
skärvstenshög återfinns i utkanten av detta gravkomplex. 
Vid Veda påträffas en borg, daterad till yngre bronsål
der (se kap 5 & 6.1), ett mindre gravfält av bronsålders- 
typ. I övrigt finns enstaka ensamliggande stensättningar.

Uppenbarligen sammanfaller inte lokaliseringen för 
boplatserna med den för gravar (rösen). Detsamma kan 
sägas om skålgropsförekomsterna. Vid Örsta/Hacksta 
tycks all tre komponenterna samverka i rummet.

Det är dock föga troligt att bronsåldersbebyggelsen 
(jfr fig 6:13) representerar ett faktiskt förhållande vad 
gäller antal bebyggelseenheter och markutnyttjande. Men 
enbart skärvstenshögar kan inte sägas motsvara ett fak
tiskt antal boplatser. Kartbilden bör därför tolkas kri
tiskt. Flera vill placera skärvstenshögarna som förete
else med tonvikt på äldre och mellersta bronsålder (Jensen 
1986, s 21, Wigren 1987, s 134ff). Utgår man från detta, 
skulle bilden kunna tolkas som ett stadium av ett längre 
kolonisationsförlopp inom området. Örsta/Hacksta- 
området uppvisar en stort inslag av olika fornlämnings- 
kategorier som skärvstenshögar, skålgropslokaler men 
även en hällristning. En hypotes är därför att komplexet 
utgjort ett bebyggelsecentrum med en framträdande 
symbolisk och ideologisk funktion. Den struktur som 
framträder på bilden kan även ses som uttryck för en 
inre hierarki mellan olika bebyggelseenheter. Den ut
trycker ett social/ekonomiskt motsatsförhållande och 
därmed en inre dynamik inom en större, lokal socio- 
politisk enhet.

6.2.6 Bebyggelsen under yngre brons- och äldsta 
järnålder

På den andra bilden (fig 6:14, på föregående sida) har 
utbredningen av rösen, skärvstenshögar och skålgrops
lokaler kompletterats med samtliga ensamliggande eller 
i grupp belägna stensättningar med kal fyllning. Även 
om denna bild representerar ett större tidsinnehåll är 
det troligt att den motsvarar en mer komplett bild av 
bebyggelsens faktiska utbredning under yngre bronsål
der. Den kan även ses som ett uttryck för en inre dyna
misk process under yngre bronsålder och in i äldsta järn
ålder, där ett antal bebyggelseenheter tagit allt större mark 
i anspråk. Mycket tyder på att själva markutnyttjandet 
även förändrats bl a genom att allt större ytor omvand
lats till betesmark, och odlingsytor. Gravarna represen
terar de olika härstamningsgrupperna och som symbol 
för en identitet mellan grupptillhörighet och den 
samfälligt ägda och brukade produktionsmarken. Gra
varna bör därför enligt min mening inte uteslutande

uppfattas som ’’revirmarkeringar” gentemot andra grup
per.

Monumenten och deras placering var ett sätt att iden
tifiera sig med förfäderna i gravarna och därmed med 
produktionsmarken, ”förfädernas land”, där bägge ut
gjorde härstamningsgruppens gemensamma egendom (jff 
Ericsson 1992, s 34). Deras ideologiskt/symboliska be
tydelse har även varit relaterad till människornas var
dag och näring i ett dynamiskt samspel inom den en
skilda, men även mellan olika bebyggelseenheter. Där
vidlag kom gravarna indirekt att fylla en funktion i 
utvecklandet av produktivkrafterna och av olika pro
duktionsformer.

Utvecklingen från ensamliggande rösen och stensätt
ningar till gravgrupper och gravfält fortsätter under yngre 
bronsålder och äldsta järnålder. Processen som ledde fram 
till framväxten av gravfält har diskuterats i andra sam
manhang. Flera forskare bl a Erik Nylén ser det utifrån 
ett Gotländskt material som ett utslag av mera djupgå
ende och strukturella förändringar med en växande be
tydelse för och betoning på enskilda familjeenheter. Detta 
i motsats till bronsålderssamhällets betoning på större 
sociala grupper, klaner m m (jfr Nylen 1974, s 104- 
105,108-110). Liknande mönster har observerats i Öst
ergötland (jfr T B Larsson 1989, s 347ff). En jämförelse 
mellan fig 6:13 med enbart bronsålderslämningar och 
fig 6:14 med samtliga ensamliggande stensättningar samt 
gravfält av yngre brons- och äldsta järnålderstyp visar 
på en fortsatt expansion inom bygden men även en för
skjutning och vissa förtätningar av bebyggelsen. Bort
sett från en förhållandevis jämn fördelning av ensam- 
liggande stensättningar, kan en märkbar koncentration 
av bebyggelsen uttryckt i gravfält noteras.

Meri den största förändringen sker uppenbarligen vid 
sjöängens sydvästra del vid Lingsberg (jfr fig 6:14). Här 
återfinns områdets största ansamling av små och med
elstora gravfält med gravformer som kännetecknar både 
yngre bronsålder och förromersk järnålder. Merparten 
av dessa lämningar ligger en knapp km väster om går
den. Den andra gruppen återfinns på en mindre åsrygg 
nordväst om gården vilken innefattar vallanläggningen 
samt omfattande boplatslämningar. En tredje och min
dre grupp finns öster om gården. Den övriga bebyggel
sen finns spridd över hela området runt sjöängen i form 
av ensamliggande stensättningar samt enstaka mindre 
gravfält.

6.2.7 Kulturlandskapsutvecklingen

Som påpekades ovan har den geologiska och ekologiska 
brytzonen mellan vatten/sankmark med lerjordar och 
de högre belägna men ytmässigt begränsade partierna 
av morän utgjort attraktiva områden för bebyggelse. 
Mycket tyder på att det förekommit ett markant in
slag av våtmarker runt sjöns sidor. Detta var ett mark-
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slag som utgjorde en gynnsam grund för boskapsdrift. 
Våtmarkerna kunde med fördel omvandlas till hög
produktiva sidovallsängar och skötas med ringa insats 
av arbetskraft (jfr Aronsson 1979, s 76ff). Den skyd
dade havsviken och senare sjön är därmed central för 
förståelsen av landskapsutvecklingen och människans 
anpassning till och utnyttjande av denna miljö. Proble
matiken kring sjöns isolering är av betydelse och i detta 
fallet avgörande för tolkningen av sedimentkärnan från 
Angarnsj ö ängen.

Resonemanget kring isoleringen av Angamsjön grun
dar sig därför på de två 14C-dateringar utförda på samma 
borrkärna som pollenanalysen. Men även på relationen 
mellan dessa och kurvorna för sötvattensalgen Pediastrum 
och den marina dinoflagellatcystan ”Hystrix” (Ranheden 
1994, bilaga II).

Angarnsjöns isolering
En trolig pasströskeln kan identifieras vid sjöns nordös
tra del, och utgörs av en låg morän/bergsholme kallad 
Ådalen. Holmen genomgrävdes i samband med diknings- 
och sjösänkningsföretagen på 1800- och 1900-talen. Här 
finns ett stort gravfält av äldre järnålderstyp där under
sökningar har givit dateringar till ca 300-500 e Kr. De 
undersökta gravarna ligger på mellan +12,00 m och +12,50 
m (Elfstrand 1981, Olausson 1988). En mindre husgrund, 
troligen efter en enklare färdstuga/krog med fynd från 
1700-talet låg på ca +11,00 m. Utifrån dessa förhållan
den kan det antagas att passpunkten bör ha legat på mel
lan ca +10,00 m och +11,00 m, vilket motsvarar en nivå 
mellan 0,5 och l,m ovanför den nuvarande sjöns yta. En 
annan hållpunkt utgörs av resterna av en ris- och grenväg 
som påträffades under en vikingatida runstensbro vid 
Lingsberg (Olausson 1986a). Vägen ligger tvärs över en 
smal sprickdal som vid +15 m stod i förbindelse med 
Östersjön. Pålarnas ovansida låg på ca +10,5 m och med 
spetsen på ca +7,5 m för de djupast nedslagna. Fyra 14C- 
prov visar att den byggts under förromersk järnålder. Utgår 
man från J Risbergs landhöjningskurvor (som represen
terar Södertöm) betyder det att tidpunkten för isoleringen 
bör förläggas till ca 300-100 BC (Risberg et al 1991).

Neolitikum
Vid tolkningen av pollendiagrammet som utförts av 
Håkan Ranheden, har det delats in i fem pollenanalytiska 
zoner (Ranheden 1994, bilaga II). Den första zonen 
uppvisar svaga spår av odling under neolitisk tid. Vid 
denna tidpunkt var Angarnsjön en del av Östersjön. Spår 
från kulturmark finns i zon 1 i form av sädesslagspollen 
men även ängs- och betesmarksindikatorer (tillsammans 
med sädesslagspollen finns spår från annan kulturmark 
inom zon 1, förmodligen som en följd av bete men även 
sidovallsängar). Denna zon kan föras till neolitikum (se
nare delen). Tröts osäkerheten i 14C-dateringama bör nästa 
zon (2) föras till senneolitikum/äldsta bronsålder vilken

kännetecknas av en viss tillbakagång av kulturmarksindi- 
katorer. Sädesslagspollen har helt försvunnit.

Bronsålder
Nästföljande pollenzoner motsvarar ett längre tidsavsnitt 
från äldre bronsålder och fram till och med romersk järn
ålder och utgör för framställningen de viktigaste zoner
na. Den tredje zonen omfattar hela bronsåldern (3500- 
2500 BP) med odling men framförallt boskapsskötsel som 
främsta kännetecken. Under denna inträffar hydrografiska 
förändringar. Sötvattensgrönalgen Pediastrum och den 
marina algcystan "Hystrix" finns representerade. Enens 
(Juniperus) tillbakagång kan även ses ur detta perspektiv 
med en reduktion av betesmarker. Den totala mängden 
kulturmarksindikatorer i pollenkurvan är dock oföränd
rad. Tidsmässigt bör denna ligga ca 3000-3500 BP.

Genom hela zonen finns ”Hystrix” vilket visar att 
området varit förenat med Östersjön (brackvatten). Vid 
övergången mellan mellersta och yngre bronsålder (mitt 
i zonen och från analysnummer 15) stiger enens pollen
kurva kraftigt. Sädesslagspollen visar på mer eller min
dre konstanta procentuella värden. En ökning kan också 
utläsas av olika betesindikatorer som svartkämpar och 
groblad (Plantago lanceolata, Plantago major) samt smör
blomma (Ranunculus) och måra (Galium). Tillgången 
på våtmarksväxter och därmed möjliga sidovallsängar 
ökar mot slutet av zonen vilket kan ses som en följd av 
att sjön håller på att grundas upp. Utifrån diagrammet 
tycks landskapet ha varit öppet och den agrara verksam
heten återspeglas genom ökat antal betes- och ängs- 
indikatorer vilket kan tolkas som en expanderande 
boskapsdrift. Dessutom bedrevs odling av vete (Tńticum) 
och korn (Hordeum), dock ungefär i samma omfattning 
som tidigare.

Äldsta järnålder
Zon fyra som bör representera merparten av den äldre 
järnåldern (2500-1600 BP) är delvis oklar. En viss till
bakagång av antropogena indikationer kan spåras i zon
ens nedre del. Detta tycks ha skett i samband med den 
slutliga isoleringen från havet och bör utifrån ovanstå
ende resonemang ha inträffat ca 300-100 BC. Tecknen 
på nedgång av antropogena inslag är dock inte särskilt 
påtagliga och perioden förefaller även ha varit kortva
rig. Det är framför allt en och sädesslagspollen som 
minskat samt flera kulturmarksindikerande växter. Där
efter stiger kurvorna för sädesslagspollen och flera an
dra kulturindikatorer som hampa/humle (Cannabaceae). 
Dessa har sitt maximum vid zonens slut (analysnummer 
30). Hampa/humle förekommer till och från i hela dia
grammet. Humle (Humulus) förekommer som vildväx
ande art, däremot inte hampa (Cannabis). Det är först 
under romersk järnålder som man anser att hampa bör
jat odlats i Skandinavien.

Även ceralier når ett maximum i pollenzonens övre
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del. I pollendiagrammet är alla sädesslag sammanslagna. 
Den inbördes relationen mellan vete och korn har inte 
gått att fastställa. Under den successiva stegringen av agrar 
verksamhet tycks även den rationella gränsen (dvs över 
5 %) för granpollen infalla. Detta innebär att granen 
[Picea] finns i ordentliga bestånd vid skiftet förromersk 
- romersk järnålder (jfr Huntley & Birks 1983, s 3011).

Makrofossil
För tolkning av den lokala miljöutvecklingen är makro- 
fossilanalys en viktig metod vid sidan av pollenanalys 
(Engelmark & Viklund 1990). Den analyserade makro- 
fossilen härrör uteslutande från Lingsberg och från en 
av boplatsytoma - boplats A (RAA 263). Merparten av 
proverna kommer från en skärvstenshög samt ett grop
hus daterade till förromersk järnålder (Påhlsson, bilaga 
III). Därmed kan makrofossilen sättas i relation till den 
första halvan i pollendiagrammets zon fyra och domi
neras av vete sannolikt enbart emmer följt av korn (skal
korn?). Dessutom finns ett sädeskorn av havre [Avena 
sativa) och råg [Secåle cereåle] vardera. Rågen har tol
kats som ett åkerogräs. Dessutom fanns andra åkerogräs, 
ängs- samt ruderatväxter. Vetets dominans över kornet 
är förbryllande med tanke på att skalkornet alltmer tar 
över vetets roll för att under slutet av förromersk järn
ålder helt dominera bland sädesslagen (jfr Engelmark 
1993, s 406—407). Yngre bronsåldern kännetecknas som 
en period av jordbruksexperiment där syftet varit att öka 
sädesproduktion. Det sädesslag som till slut kom att do
minera under loppet av förromersk järnålder var skal
kornet, det sädesslag som svarade bäst på gödsling 
(Engelmark 1993, s 407).

Väsentligt i sammanhanget är fynden av lin [Linum 
usitatissimum) och dådra [Camélina sativa). Både lin och 
dådra är oljeväxter och odlades sannolikt av denna or
sak (Engelmark 1993, s 406). Tillsammans med lin på
träffades även linmåra [Galium spurium) ett typiskt ogräs 
i linodlingarna. Äldsta belägg för linodling i Sverige kom
mer från Järna i Södermanland (Karlsson et al manus) 
och Valtersberg i Halland. Fyndet från Södermanland 
är sedimentdaterat till BP 2820 +/-S5 (Ua-3759). Fyn
det från Halland utgörs av makrofossil daterat till ca 2600 
BP. Till detta kan fogas makrofossil av lin från två härd
gropar i Odensala Prästgård, daterad till yngre bronsål
der (se kap 6.3). Något yngre dateringar föreligger för
utom fyndet från Lingsberg, från Hugelsta i Söderman
land. Här har ett linfrö daterats till BP 2050 +/-60 (Alf 
Ericsson, muntlig uppgift).

Både torrängar och naturliga sidovallsängar har nyttjats 
för fodertäkt och makrofossil av växter från fuktängar 
dominerar i materialet. Av detta kan man knappast dra 
några slutsatser om relationen mellan torr- och fuktängar, 
därtill är mängden makrofossil för ringa. Här kan anfö
ras att mycket lite finns att säga om djurhållningen på 
Lingsbergsboplatsen. Det osteologiska materialet var 
ringa och såpass fragmentariskt att flertalet bestämningar 
endast kunnat göras till ”djur”. De vanligaste tamdju

ren nöt, svin, får/get, häst samt hund finns represente
rade men att göra en inbördes rangordning är uteslutet 
(Helena Hedelin, bilaga VII).

Äldre järnålder
Under slutet av Zon 4 vilket motsvarar-århundradena 
runt Kristi födelse, fortsätter ökningen av sädespollen 
och vidare in i Zon 5 där ökningen är markant. Denna 
period motsvaras av senare delen av romersk järnålder 
fram till och med vikingatid. Under denna period upp
träder även råg [Secale] men odlingen av detta sädesslag 
tycks i jämförelse med övriga ha varit begränsad. Råg 
odlades företrädesvis på magrare marker men den tycks 
ha blivit viktig först under vikingatid. Enens kurva sti
ger liksom granens medan ädellövträden går tillbaka 
markant. Expansionen tycks även kunna avläsas för betes 
och ängsväxter men den starkaste ökningen represente
ras av sädesodling. Det finns en antydan till att sjön växer 
igen under denna tid. Förutsatt att denna tolkning av 
diagrammet är den mest relevanta, innebär det att pe
rioden efter vikingatid inte är representerad i detta dia
gram. En förklaring kan vara de effekter som en följd av 
utdikning. Material försvinner och man kan även få en 
"packningsprocess"i de övre skikten. Vid övergång mellan 
sjö och kärr råder normalt sätt dynamiska förhållanden 
vad gäller materialavsättning. Möjligen kan det förhålla 
sig så att tidsavsnitten efter vikingatid/tidig medeltid inte 
finns representerade i materialet.

Den betydande ökningen av kulturpollen under slu
tet av zon 5 dvs vikingatid och övergången till medeltid 
kan sägas spegla en kraftig agrar expansion inte minst 
vad gäller rågodling.

6.2.8 Vallanläggningar

Då anläggningen vid Veda, områdets enda fornborg ta
gits upp tidigare skall istället vallanläggningarna behand
las. Utifrån ett flertal dateringar kan dessa placeras i för
romersk järnålder och därför något yngre än Veda-bor- 
gen. Huvudintresset riktas mot anläggningarna vid 
Olhamra och framförallt Lingsberg (typ A) (fig 6:15). 
Förmodligen byggs dessa under järnålderns ILa och III:e 
period. Den tredje (typ B) som ligger vid Rävsta, har 
daterats till århundradena runt Kristi födelse, kommer 
att behandlas mer utförligt i kap 6.3.

En centralt problemställning för undersökningarna 
vid Lingsberg rörde kronologin. En grundhypotes var att 
vallanläggning, gravar och boplatslämningar samverkade

Fig 6:15 (t /i/right). Utsnitt av sockenkartan över Vallentuna 
socken från 1850 med Lingsberg och Olhamra. Undersöknings
området ligger pä höj dpartiet norr om Lingsbergs gård. Skala 
1:10 000. Extract of the map of Vallentuna parish from 
1850 with Lingsberg and Olhamra. The excavation area was 
situated on the hill north of Lingsberg gård. Scale 1:10 000.
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och utgjorde huvudkomponenterna av en bebyggelse
enhet. Denna möjliga samverkan antogs känneteckna en 
speciell och inom bygden framträdande bebyggelseenhet. 
Status och dominans markerades av vallanläggningen. 
Vid sidan av en symbolisk/ideologisk funktion, framstod 
det som fullt möjligt att vallanläggningen skulle inne
hålla olika inre strukturer. Denna bebyggelsemodell kan 
beskrivas som en befäst gård.

Olhamra
Denna utgör områdets (och en av Upplands) minsta vall
anläggning och är belägen på en höjdrygg en s k "ham
mare", vilken skjuter ut i sjöns södra del. Från berget 
kan hela området beskådas obehindrat. Dessutom är 
höj dryggen iögonfallande från sjöns sidor i norr, öster 
och söder. Detta kan jämföras med förhållandena vid 
Lingsberg. Här är sikten från, men även upp mot 
Lingsbergs-anläggningen betydligt mer begränsad. Ur 
denna aspekt kan höjden med vallanläggningen vid 
Olhamra därför sägas utgöra områdets mest dominerande 
och strategiska punkt.

Inom närområdet finns ett fåtal stensättningar av en 
typ som kronologiskt kan föras till yngre brons- och äldsta 
järnålder. De indikerar att området ingått i en större 
produktionsmark. Den odlingsbara och mer höglänta 
marken är synnerligen begränsad varför morän- och ler- 
områdena huvudsakligen har fungerat som betesmark 
och sidovallsäng.

Fornlämningsbilden domineras av två yngre järn- 
åldersgravfält varav ett med senvikingatida skelettgravar. 
Etablering av en sedentär bebyggelse sker förmodligen 
först under yngre järnålder (jfr Olaussson 1982). Am
brosiani antog att Olhamra utgjorde en enhet bildad ge
nom utbrytning från det större Lingsbergskomplexet 
under äldre järnålder där vallanläggningen och övriga 
lämningar utgjort en "befäst gård” (Ambrosiani 1964, s 
132ff, Hyenstrand 1974, s pl 21) en uppfattning som 
kunnat reviderats (Olausson 1982).

Utifrån kombination av faktorer som vallanlägg
ningens begränsade yta och vallarnas begränsade stor
lek, framstår det som mindre relevant att förfäkta nå
gon form av befästningshypotes. Konstruktionsmässigt 
är vallen av typen Va 2 (se kap 5). De yttre vallarnas 
funktion är med sin placering svårförklarig. De anslu
ter inte till någon av ingångarna. Den inre ytan är för 
liten för att rymma en ”gård”-bebyggelse. Vid undersök
ningen kunde inga inre lämningar påvisas.

Genom den tydliga påverkan av eld kan man inte bortse 
ifrån ett våldsamt inslag som inneburit att anläggningen 
ödelagts. Ett större antal dateringar hade krävts för att 
mer precist bestämma anläggningen kronologiskt men 
utifrån en sammanvägning av ett ,4C och två TL-prover 
kan vallanläggningen dateras till ca 300-200 BC. Den 
folkvandringstida datering (1 prov) har en osäker kon
text och har inte kunnat verifieras vid ytterligare under
sökningar varför det antas att vallanläggningen upphör att 
användas under slutet av förromersk järnålder.

6.2.9 Lingsberg - en befäst gård

Förutsatt att tidpunkten för byggandet av Olhamra kan 
placeras ca 300-200 f Kr och att den överges ca 100 
f Kr, skulle det betyda att den anläggs ett par hundra år 
efter borgen vid Veda. Men även yngre än vallanläggningen 
vid Lingsberg, förutsatt att de äldsta dateringarna som 
ligger i yngre bronsålder representerar en säker kontext. 
Det förefaller orimligt med två samtida och så geogra
fiskt näraliggande anläggningar som Olhamra och Lings
berg.

Om tolkningen att Olhamra överges ca 100 f Kr är 
riktig, innebär det att den efterträds av vallanläggningen 
vid Lingsberg i en yngre och utbyggd form. Dess mest 
avancerade vallavsnitt (Vall A), dateras till ca 200-100 
f Kr och överges (bränns) ca 100 e Kr. Vad avses med 
"befäst gård”? I detta sammanhang avses inte att gården, 
bebyggelsen funnits innanför utan utanför vallarna men 
i deras omedelbara närhet. Det är den påtagliga rums
liga närheten i kombination med kronologisk samtidig
het som utgjort grunden. Ett antagande som ligger nära 
till hands att ställa i sammanhanget är att vallanläggningen 
kan betraktas som en lokal maktmanifestation, en ma
teriell lämning med symbolisk/ideologisk betydelse inom 
en bygd. Men minst lika viktig är hypotesen om en funk
tionell samverkan mellan vallanläggning och övriga gårds- 
lämningar. Det är framförallt dessa arkeologiska lämninga
rna som behandlas. I mindre utsträckningen kommer även 
agrara lämningar, gravar samt lämningar av kommuni
kationer att behandlas, då de delvis sammanhänger kro
nologiskt med vallanläggningen och därmed betydelse
fulla för tolkningen av dess funktion.

Vallanläggningen
Som framgått har inga inre boplatslämningar påträffats i 
vallanläggningen men flera mindre ytor med förhöjda 
fosfatvärden. Referensprovtagning visar att marken som 
har ett lågt pH-värde, överlag innehåller låga halter av 
fosfat. Dessutom är halten av bergarten apatit som för
ser marken med vattenlöslig fosfor mycket låg och berg
grunden domineras av sura arter. Det kan därför svårli
gen tolkas som ett resultat av en "reservoareffekt" var
för förhöjningarna inne i vallanläggningens yttre och södra 
del, dvs mellan vall B och C inte kan tolkas på annat sätt 
en att de deponerats i samband med mänsklig aktivitet. 
Till skillnad från den begränsade ytan innanför vall A 
och den av berggrund dominerade stora ytan innanför 
vall B, är ytan mellan vall B och C den för bosättning, 
ställning eller liknande mest gynnsamma delen. Detta 
avsnitt ligger dessutom närmast (ca 200 m) och mest 
tillgänglig från boplatsområdet i söder (fig 6:16).

Resultaten är knappast problemfria. För att kunna 
tolka anläggningens funktion krävs framför allt att hela 
konstruktionen med alla dess delar beaktas. Ett annat 
problem gäller fosfatprovtagningen som dessutom är ett 
mer långsiktigt forskningsproblem. Som framgått tidi
gare har fosfatprovtagningen utgjort en vanlig och bil-
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Fig 6:16. Fomlämnings- 
komplexet vid Lingsberg. 
Skala 1:3 000. The collec
ted ancient remains at 
Lingsberg. Scale 1:3 000.
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lig metod för att förkasta eller stärka hypoteser om inre 
aktiviteter i "fornborgar”. Problemet är inte minst me
todiskt då provtagningen i stor utsträckning skett ore
gelbundet och slumpmässigt med oftast endast ett fåtal 
Provpunkter. Detta måste därefter ställas i relation till 
lokala förhållanden som berggrund, pH-halt osv. Uti
från det faktum att flertalet borgar och vallanläggningars 
i Uppland och Mälardalen i stort utgörs av kalberg fram
står en utvärdering av metoden i denna typ av arkeolo
giska lämningar som mycket påkallad.

Vallanläggningen vid Lingsberg är exemplifierar med 
all tydlighet problematiken förknippad med kategori

sering och typbestämning av hägn ads anläggningar i stort. 
Det har aldrig uteslutits att det inom gruppen vall
anläggningar (typ A) inte skulle kunna finnas befästningar. 
Inom denna grupp finns en betydande gråskala. Lingsberg 
är ett exempel härpå. Dessutom illustrerar den på ett 
påtagligt sätt det antagande som gjorts, att bedömningen 
huruvida en hägnad kan sägas vara befäst eller inte är 
kontextberoende. Och att denna bedömning måste gö
ras från fall till fall.

Inom Lingsberg föreligger ett motsatsförhållande i 
dess utförande med tre delar där varje del uppvisar av
vikande konstruktionsdetaljer i förhållande till de öv
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riga, samt det faktum att planlösning och utnyttjande 
av terräng och topografi indikerar en funktionell enhet. 
Lägger man ett befästningsperspektiv på anläggningen, 
faller de yttre vallarna B och C bort då de rent kon- 
struktionsmässigt inte kan ha fungerat som befästning. 
Dessa partier bestod ju huvudsakligen av en stensträngs- 
liknande konstruktion, vilken kunnat fungera som fun
dament till en gärdesgård eller mindre palissad men inget 
annat. Den innersta murdelen, vall A, uppvisar däremot 
ett helt annat utförande med murliv och kolade trärester. 
Den är konstruktionsmässigt förhållandevis avancerad 
(Va lb), och utgör i det närmaste en mindre kopia av 
fornborgsvallar (Fb 2), varför denna del har kunnat fung
erat som "befästning”. Men inte som ensam konstruk
tion, inte utan de yttre vallavsnittnen B och C i söder 
och öster. Härigenom har ett eventuellt inträngande 
kunnat försvåras.

Nackdelen ligger dock i anläggningens storlek och 
avsaknad av vallar (typ Va lb) runt hela höjden, dvs inn
anför vall B. Jämför man med Vedaborgen men i synner
het med Predikstolen förefaller det strategiska tänkan
det vid Lingsberg inte helt genomfört. Vall B och C har 
inte kunnat dateras nöjaktigt, varför en reservation måste 
kvarstå huruvida dessa byggts samtidigt med vall A. En 
annan tänkbar möjlighet är att den inre mur B tillkom
mit efter att den yttre vall C byggts. Det är tveksamt 
huruvida de dateringar till bronsålder och äldsta järn
ålder från vall C kan knytas till konstruktionsdetaljer i 
vallen. Samtidigt som mycket talar för att alla vallavsnitt 
byggts samtidigt, finns den möjligheten att den inre upp
delningen först skett vid ett senare tillfälle och att vall 
C representerar den äldsta vallanläggningen. Därefter har 
vallanläggningen delats upp och i ett slutskede befästs 
med den inre vall A (jfr fig 6:16, jfr fig 4:55).

Till konstruktionen av vall A krävdes sand och små
sten i en blandning innanför murlivet med all sannolik
het för att fixera träkonstruktionen. En träkonstruktion 
av tall av liggtimmer samt med all sannolikhet resvirke 
i en palissad. Tillverkningen av den skarpkantiga små
stenen anserjag ha skett centralt inne i vallanläggningen 
i bergsskrevor med s k tillmakning. Lämningar efter detta 
utgörs av de s k stenfyllda bergssvackorna. Det som ta
lar för denna tolkning av de stenfyllda svackorna är det 
tunna sot/kolskiktet ovanpå den kraftigt eldpåverkade 
berggrunden, den skärviga men inte skörbrända stenen 
samt stenmaterialets förhållandevis jämna storlek. TL- 
och 14C-prov daterar dessa till slutet av förromersk järn
ålder dvs samtidigt med vall A (fig 6:17). Svårigheten 
att i större utsträckning erhålla fullgott material förTL- 
datering dvs att det var tillräckligt upphettat, är ytterli
gare en indikation på anläggningarnas funktion; tillmak
ning av sten med hjälp av hög temperatur under kort 
tid och där det sista ledet med finuppstyckning skett med 
manuell bearbetning. Dessa anläggningar är de enda inre 
konstruktioner som kunnat observerats.

En tänkbar ”funktionalistisk” tolkning av anläggningen

är att den vid sidan av befästning, fungerat som stallnings- 
plats för gårdens boskap under kortare perioder av året. 
Den inre uppdelningen med vall B kan tyda på detta. 
Anläggningen saknar någon egentlig markerad ingång från 
boplatsen i söder. Genom vallarnas placering (vall C) i 
den södra delen har man åstadkommit en längre och 
korridorliknande öppning - för bred i befästnings- 
sammanhang men lämplig som ett kortare fädrev. I Stor
britannien finns en hägnadstyp som kallas ”hillslope 
enclosures” eller "multiple enclosures” som vilket framgår 
av namnet ligger på höj dryggar men med betydande 
partier just i sluttningar. De var byggda med olika sek
tioner och har av flera forskare satts i samband med 
boskapsdrift och antas ha fungerat som stallningsplats. 
Övriga delar har hyst en bosättning. De dateras till yngre 
bronsålder och keltisk järnålder. Befästningsaspekten har 
beaktats i mindre utsträckning (jfr Cunliffe 1991, Dyer 
1981, s 7, 39).

En mycket vanlig anläggningstyp som förekommer 
både inom öppna boplatser samt olika typer av hägna- 
der och fornborgar på kontinenten och på de brittiska 
öarna under bronsålder och äldsta järnålder var förråds- 
gropar och små hörnstolphus. Det är huvudsakligen 
i fornborgar som denna anläggningstyp uppträder och 
ofta i stor omfattning. De bakomliggande orsakerna 
till detta diskuteras och forskare anser att man inte 
enbart kan applicera olika ekonomiska aspekter, utan 
att man även kan se dem som en del av en övergri 
pande social strategi där frågor kring överskott, tributer 
eller till och med redistributionssystem behandlas (jfr 
Bradley 1984, Cunliffe 1983, 1991, Gent 1983, Grant 
1986). Möjligheten av att vissa fornborgar i Sverige 
fungerat som förrådsplatser har framförts tidigare 
(Olausson 1987a). Förrådsgropar liksom små hörn
stolphus är relativt förekommande på syd- och mellan
svenska boplatser från yngre bronsålder och förromersk 
järnålder (jfr Björhem & Säfvestad 1993,Tesch 1993, 
Olausson 1994b, Holm et al 1994). Även om inga 
belägg för hus eller annat framkom vid undersökning
arna, håller jag det inte för otroligt att dylika hörn- 
stolpshus kan påträffas vid förnyade undersökningar 
i Lingsbergs-anläggningen. Förrådsplats är alltså en an
nan möjlig funktion.

Gravar
Har stor har den befästa gården varit, hur många hus
håll har det funnits? Vad för samband finns det mellan 
boplatslämningarna i form av hus samt odlingslämningar 
och gravar? Går vi till det minst problematiska - gra
varna - tycks merparten av de som undersökts höra till 
en yngre horisont, närmare bestämt till yngre romartid 
och folkvandringstid, liksom återstoden av gravfältet 
(RAÄ 262).

Gravfältet överlagrar boplats B och där det funnits 
möjligheter till fynddateringar har gravarna kunnat pla
ceras i sen romersk järnålder fram till 500-talet e Kr (se
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Fig 6:17. Diagram med kalibrerade ,4C-dateringar från Lingsberg. I förekommande fall har luminiscensdatering 
medtagits. För vallanläggningen RAÄ 265 redovisas framräknat medelvärde. Provet ST 10601 med en neolitisk 
datering redovisas med 1 och 2 sigma. Diagram of calibrated ,4C-datings from Lingsberg. Wherever applicable, 
luminiscence-datings are included. An average dating has been calculated for the enclosure RAA 365. ST 10601 
is shown with 1 and 2 sigma, and was dated to the Neolithic Period.

kapitel 4.4.5). Möjligen kan enstaka stensättningar be
lägna på kalberg och i boplatsområdets västra del vara 
samtida med denna. Visserligen var de två undersökta 
stensättningarna inom gravfältet RAA 254, beläget ca 
300 m söder om boplatsen av äldre järnålderstyp, men 
de gick inte att datera närmare. En av dessa var närmast 
av typen "stekt ägg” dvs ett småstensbrätte runt en mitt
packning av större.stenar och därmed en gravtyp som

kan dateras till romersk järnålder och till och med tidig 
folkvandringstid (jfr Bennett 1987).

En allmänt företrädd uppfattning tycks vara att det 
relativt långa avståndet mellan boplats och rösegravar 
under bronsålder minskar påtagligt under äldre järnålder. 
För Östergötlands del anser Tomas B Larsson att gra
varna påträffas i s k buffertzoner mellan olika bebyggelse
enheter medan den äldre järnålderns gravar påträffas inom



184 Det Inneslutna Rummet

inägomarken eller i gränszonen mellan in- och utmark 
(T B Larsson 1989, s 341f,345f). Men äldre järnåldern 
är en tusenårig period.

Det har inte gjorts någon sammanställning av under
sökta boplatser och gravar från yngre bronsåldern och 
äldsta järnålder i syfte att bedöma avståndsrelationen dem 
emellan. Man kan alltså inte säga vad som kan anses vara 
"normalt” och vad som skall betraktas som ”avvikande” 
(jfr Hedman 1990). Som exempel kan nämnas Skavsta 
i Södermanland: 0-20 m (Olausson 1994b) ochArlanda- 
stad, Uppland: 150-500 m (Foghammar 1989).

Av olika skäl har man begravt sina anförvanter på ett 
betydande avstånd från bebyggelsen, möjligen för att 
upprätthålla gravfältstraditionen från yngre bronsålder 
och att det var väsentligt att begrava på en traditionsrik 
plats. I Lingsberg tycks det förhålla sig så att gravarna 
samtida med komplexet återfinns ca 1 km i närmast 
västlig riktning.

Agrara lämningar
Odlingslämningarna på höj dryggen söder om vall
anläggningen omfattar total en yta om ca 25 000 m2 eller
2.5 ha, och utgörs huvudsakligen av små låga röj- 
ningsrösen, terrasser, stensträngar samt enstaka åkervallar. 
Inom denna yta upptar boplatserna ca 15 000 m2 eller
1.5 ha. Merparten av de fossila odlingslämningarna ger 
ett enhetligt intryck och är av äldre typ. Men framför 
allt stratigrafiska iakttagelser visar att odlingsytorna nytt
jats under ett längre tidsavsnitt. I norr har en kortare 
stensträng delvis brutits upp och stenen har hamnat i 
ett röjningsröse. Områdets största röjningsröse tycks vara 
ett resultat av både förhistorisk och sentida röjning. De 
yngre aktiviteterna yttrar sig i spår efter handborrar i 
de större blocken.

Tillåter resultaten en närmare datering av odlings-

lämningama? Och vad säger de om brukningsteknik? Kan 
de knytas till vallanläggningen på något sätt? Undersökta 
odlingslämningar utgörs av stensträngar, röjningsrösen, 
åkervallar, odlingsytor samt härdgropar. Härdar och härd
gropar kan förmodligen sägas utgöra den arkeologiska 
lämning som framför alla andra och närmast reservations
löst i alla sammanhang uppfattas som ”boplatsindi- 
kerande” och förstås som en ”boplatslämning”. Detta är 
ett problem man konfronteras med kanske i första hand 
i samband med ytmässigt små undersökningar. Men i 
sitt sammanhang vid Lingsberg har det inte varit möj
ligt att knyta samman ett flertal härdgropar till hus
konstruktioner. Flera av dem var dessutom av sådana 
dimensioner varför de inte kan ha varit funktionella inne 
i hus. De största har daterats till yngre bronsålder, bör
jan av äldsta järnålder. De påträffades under stensträngar 
samt i utkanten av odlingsytor. Här föreligger en möj
lighet att förknippa dem med odlingsaktivitet. Tyvärr 
finns ingen makrofossil analys som skulle kunna styrka 
och verifiera detta antagande.

Härdgropar är en anläggningstyp som inte sällan fö
rekommer i anslutning till extensivt utnyttjande odlings- 
system med röjningsrösen (jfr Jönsson et al 1991, 
Connelid et al 1993). Fenomenet återkommer så frek
vent och uppvisar såpass många gemensamma drag att 
det inte kan vara någon slump, något som fynd av säd, 
åkerogräs i dessa klart motsäger. Deras funktion har up
penbarligen varit mångskiftande men ett vanligt drag är 
att de placerats i odlingsytorna ytterområden (Olaus
son manus a). Jag anser att de i första hand kan ses som 
lämningar av hushållsverksamhet vilken flyttar ut på 
inägomarken under sommarhalvåret. Som ett resultat 
av detta kan sot och kol ha spridits ut som gödningsme
del efter skörden (Alf Ericsson muntlig uppgift, jfr Lars
son 1986, s 153).

Inom lokalen finns ett stort an
tal röjningsrösen, varav flertalet är 
små ca 2 till 5 m stora, rundade 
till formen samt överlag låga med 
en svagt välvd profil. Ibland är rös- 
ena uppslängda runt större mark
fasta stenar och block. Någon ab
solut datering av något röjnings
röse föreligger inte. Mycket tyder

Fig 6:18. Stensträngen A98 och boplats 
C. Foto från V av Michael Olausson. 
The stone reef A98 and site C. Photo 
from W by Michael Olausson.
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dock på att röjningsrösena tillkommit successivt.
Det bör noteras att i inget av de fyra röjningsrösen 

som undersökts har boplatslämningar framkommit un
der dessa. Däremot finns inslag av boplatsmaterial - ke
ramik, knackstenar, brända ben m m i fyllningarna. Detta 
kan jämföras med en av de undersökta stensträngarna 
(fig 6:18). Denna var uppbyggd nästan uteslutande av 
skärvsten och med boplatsavfall vid sidan av mittraden 
med större stenar och block.

Detta skulle kunna tolkas som att röjningsröse har 
tillkommit i samband med en första markröjning - för
modligen under yngre bronsålder. Stensträngen överlagrar 
härdgropar från yngre bronsålder och boplatslämningar 
från förromersk järnålder vilket ger en nedre gräns för 
dess tillkomst.

Ett av röjningsrösena (A43) inom "boplats B”, inne
höll ett blandat stenmaterial där skärvstenen återfanns 
i den del av röset närmast boplatsen, vilket inte kan tol
kas på annat sätt än att de uppbyggts successivt. Fynd 
av människoben visar att anläggningen av någon orsak 
givits en mångsidig/tydlig funktion och fungerat både 
som ”grav” och röjningsröse.

Stensträngarna inom lokalen är inbördes morfologiska 
snarlika och avviker inte markant från uppländska sten
strängar i stort. Däremot indikerar deras placering i ter
rängen inte någon hägnadsfunktion dvs att skilja ut- från 
inägomark. De åtskiljer alltså ej två jordarter t ex mo
rän och lera, något som vanligen brukar innebära att de 
därmed tolkas som gräns för två olika former av mark
användning (jfr Widgren 1983). I bägge fallen löper de 
på plana höjdryggar på lättbrukad sandig-moig morän, 
varför de i första hand tolkas som gräns mellan två större 
odlingsytor. Samma funktion måste tillskrivas åkervallen 
(A69) inom ”boplats B". Båda stensträngarna liksom den 
undersökta åkervallen (fig 6:19) överlagrar boplats
lämningar från förromersk järnålder.

Merparten av de urskiljbara odlingsytorna ligger på 
lättbrukade jordar av sandig-moig morän samt sand. 
Möjligen kan de lägre liggande ytorna med silt och när
mast lera i söder, öster och sydöst ha nyttjats som ängs
mark under äldsta järnålder och först under vikingatid/ 
medeltid omvandlats till åkerytor. Generellt kan sägas 
att åker- odlingssystemet utgörs av terränganpassade 
blockformiga åkrar (jfr Gren 1991). I undersökningsom

rådets centrala del inom "boplats B" är relationen mel
lan åkerytor och gravfältet RAA 262 sådant att gravarna, 
åtminstone under ett senare skede under romersk järn
ålder och folkvandringstid kan ha utgjort begränsning 
för åkermark. Flera av de undersökta ytorna uppvisar 
en markerad konkav profil, men även mer plana mark
profiler. Åkerytors konkava form anses allmänt vara ett 
resultat utav brukningsformen där ytan ärjats med åder 
parallellt och i kors vilket medfört en gradvis transport 
av åkerjord ut mot sidorna. Ytorna är mellan 300 och 
800 m2 stora (Olausson manus).

Resultat från bl a Sydvästsverige, antyder att även om 
åkermarken parcellindelats, behöver inte all mark brukats 
samtidigt. Flera forskare menar istället att de olika åker- 
begränsningama uttrycker ett behov av att markera "sina” 
lotter i fält. Detta var en minst lika viktig faktor som att 
fältformema även är uttryck för en förändrad bruknings- 
teknik (Widgren 1990, s 15fĘ C Marscher 1992, s 22ff).

Mycket tyder alltså på att åkrarna brukats med år
der men man kan även ha kombinerat årder och hacka, 
i synnerhet där terrängen varit svårärjad och blockrik 
med små brukningsbara ytor (jfr Gren 1991, Marscher 
1992). Av jordbruksredskap kan nämnas fyndet av en 
liten och kraftigt vidvinklad och knivliknande skära av 
järn (fig 6:20). Skäran kan knytas till ett kulturlager 
som daterats till förromersk järnålder ca 300-100 f Kr 
(boplats C). Mycket snarlika skäror har påträffats på 
flera håll i Uppland i kontext med dateringar till för
romersk järnålder. Skäran avviker i form betydligt från 
den under äldre järnåldern så vanliga vinkelskäran med 
upprättstående skaft och bågskäran (jfr Leopold 1975, 
Myrdal 1982, s 91). Dessutom var denna liksom öv
riga två på fig 6:20 försedd med tånge. Skarorna på fig 
6:2,13 kan föras till den grupp av knivliknande skäror 
med upprättstående blad som förekommer under äldre 
järnålder (Myrdal 1985, s 121). De äldsta järnskäror- 
na innebar en teknik där man mera högg än skar av axen 
högt upp på sädestråna (Myrdal 1985, s 120ff). Do
minansen av högvuxna åkerogräsarter som åkerbinda, 
svinmåla och penningört vilket påträffats inom Lings- 
bergs-boplatsen, brukar tolkas som en återspegling av 
denna skördemetod (Påhlsson, se bilaga II). En skörde- 
metod som anses ha levt kvar långt in i medeltiden (jfr 
Myrdal 1985, s 128).

Fig 6:19. Sektion från V 
genom stensträngen A98. Den 
stora härdgropen Al 15, 
daterad till yngre bronsålder, 
en åkerhärd. Skala 1:50. 
Section from W through the 
stone reef A98. The major 
hearth pit Al 15, dated to 
late Bronze Age, an arable 
field hearth. Scale 1:50.
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påträffad i kulturlager 2) Odensala Prästgård, Odensala socken (RAA 235), funnen i ett kulthus 3) Rössberga, 
Odensala socken (RAA 403) påträffad intill ett röjningsröse. Teckningar: 1) Agneta Åkermark 2) och 3) 
Fransciska Sieurin-Lönnkvist. Knife-looking iron sickles from pre-Roman Iron Age. 1) Lingsberg, Vallentuna 
parish (RAA 263), found in a cultural layer 2) Odensala Prästgård, Odensala parish (RAÄ 235), found in 
a cult house 3) Rössberga, Odensala parish (RAA 403), found next to a clearance caim. Drawings: 1) 
Agneta Åkermark 2) and 3) Fransciska Sieurin-Lönnkvist.
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Boplatslämningar
I ett tidigare sammanhang har det gjorts en delredovisning 
av lämningarna från en av boplatsytorna samt en tolk
ning av den där framkomna huslämningen (Olausson 
1989, s 37ff). Här påtalades även den forskningsmässiga 
luckan som gällde hus från förromersk järnålder Q fr 
Hedman 1987). Idag är situationen betydligt förändrad 
(Olausson manus a). Inom de tre boplatsytorna A, B och 
C har lämningar efter ett flertal långhus registrerats. I 
inget fall har undersökningen varit så omfattande att något 
hus kunnat identifieras. Detta framgår med all tydlig
het av planerna (jfr fig kap 4:4) över boplats B och C. 
Det stora antalet anläggningar kan illustrera en slags 
”packningsprocess” inom en boplatsyta som använts 
intensivt under en längre period. Fynd liksom l4C- 
dateringarna innefattar en tidsperiod från senneolitikum 
till folkkvandringstid.

I motsats till härdgroparna som är den anläggnings- 
kategori som bäst illustrerar ett mer eller mindre kon
tinuerligt nyttjande av platsen, tycks stolphålen repre
sentera en mer begränsad period. Samtliga är av min
dre typ (0,25-0,5 m-0,15-0,3 m djupa). Stolphål med 
dessa dimensioner påträffas i långhus från yngre brons
ålder och förromersk järnålder och en bit in i romersk 
järnålder. Långhusen under denna period var av en typ 
med ett s k överbalanserat tak. Detta innebär att mitt
skeppet alltid proportionellt var större en sidoskeppen 
och utgjorde mellan 45 och 50 % av den inre ytan (Her- 
schend 1989, Tesch 1993). Detta utförande kan tolkas 
som att hus med breda mittskepp medgav att man an
vände sig av klenare virke men där den relativa klenheten 
lätt kompenserades med flera och tätare placerade 
stolppar.

I ingen av de undersökta ytorna inom boplatsområdet 
påträffades stolphål eller andra huslämningar som är ty
piska för yngre perioder. Från yngre romartid och framåt 
ersätts långhusens överbalanserade tak med under- 
balanserade (Herschend 1989,Tesch 1993). Detta innebar 
att de äldre proportionsförhållandena mellan sidoskepp 
och mittskepp förändrades påtagligt och mittskeppen 
blev betydligt smalare. Samtidigt ägnas större omsorg 
åt väggarna. Gavlarna markeras tydligt ofta med grövre 
hörnstolpar. Dessa konstruktioner har tolkats som att 
husen haft valmade tak (Herschend 1989, s 79ff, T Er
iksson 1994, s 225ff). De takbärande stolpparens rela
tiva antal minskar och stolparna blir generellt sett be
tydligt kraftigare än tidigare. Från denna tid blir det även 
vanligt att delar av och även hela husen i enstaka fall 
anläggs på uppbyggda terrasser. I Uppland är detta sten- 
strängstidens och stensträngsbygdens typiska hus.

Det kan tyckas märkligt att inga huslämningar av yngre 
typ framkom i synnerhet då undersökningen genomfördes 
intill gravfältet som dateras till yngre romartid - 
folkvandringstid. Enstaka härdgropar daterades till denna 
period men de kan likaväl kopplas till begravningsritualen.

Enstaka fynd i kulturlagret inom yta ”B” bl a en finger

ring av brons med vitmetallegering kan dateras till tidig 
folkvandringstid (jfr fig 4:80). En bebyggelse, samtida 
med gravfältet bör med all sannolikhet kunna påträffas 
inom området.

Inom den undersökta ”B”-ytan kan minst två rader 
noteras, en i det sydvästra hörnet och en centralt i schak
tet. Lägger man till orienteringen av merparten av härd
groparna framträder förvisso en husliknande struktur. 
Schaktets östra del var påtagligt anläggnings- och fynd- 
fattig med en mer småstensrik terräng, vilken upphörde 
i linje med stolphålsraden i schaktets centrala del. Dessa 
faktorer gör det än mer sannolikt att man måste räkna 
med ett eller flera hus längs en NNO-SSV axel centralt 
i schaktet.

Att man verkligen rör sig ”inne i huset” in dikeras dess
utom mycket starkt av gruppen av fyra härdgropar om
givna av ett tjockare lerlager (fig 6:21). Härdgroparna 
och lerlagret är orienterat på samma sätt som stolphålen 
i närmast nord - sydlig riktning. De var hopbyggda på 
ett sådant sätt att de framträder som en egen grupp, för
modligen i husets stugdel. Det förefaller dock osanno
likt att alla fyra härdgroparna har använts samtidigt. 
Troligen har de två nordligaste utgjort en grupp och de 
två södra en. Från ett par av härdgroparna sträcker sig 
ett tunnare sotskikt in under lerpackningen vilket tyder 
på ett direkt värmeflöde och uppvärmning underifrån 
av sten/lerpackningen. Den stora mängden av lerklings- 
bitar tyder på att delar eller hela anläggningen haft ett 
tak. Möjligen har detta utgjort gnistskydd (jfr Rahmqvist 
1983, Liedgren 1992).

Ytterligare tänkbara funktioner för ler/stenkon
struktionen är den att lagra värme men även att fungera 
som plats för matlagning på låg värme samt avställnings- 
plats. Snarlika konstruktioner har påträffas i hus från äldre 
järnålder i Mälardalen och även inom undersöknings- 
lokalens boplats A och C.

Inom boplats C påträffades ett flertal stenskodda stolp
hål av liknande karaktär som inom boplats B. Att det 
rör sig om huslämningar är tveklöst men husen har inte 
kunnat avgränsas. Stolphålens placering och orientering 
i schaktets östra del samt härdgruppen med delar av ett 
lergolv antyder ett hus i nordvästlig-sydöstlig riktningen. 
Det stora problemet är att den struktur som stolparna 
bildar och härdgruppen, tycks ligga något förskjutet, 
närmast omlott i förhållande till varandra.

I övrigt kan möjligen enstaka mindre hus, s k hörn- 
stolpshus eller "stackelador” rekonstrueras inom ytans 
södra del. Denna hustyp var synnerligen enkel i sitt ut
förande med en stolpe i varje hörn. De fungerade som 
förrådshus, ängslador och var uppenbarligen mycket fö
rekommande. Storleken kunde förändras alltefter behov 
och de var enkla att flytta.

Av huslämningar återstår att nämna grophuset inom 
boplatsyta A (Olausson 1989, s 35ff). Det var ett när
mast hästskoformigt, 7x6,5 m stort och upp till 0,3 m 
djupt med en grund väggränna i den östra, södra och
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Fig 6:21. Tolkningsplan 
av härdgropsområde 
med lerlager och gropar 
med stenAerpack- 
ningar. Teckning av 
Eva Crafford. Skala 
1:50. Plan of area of 
hearth pits with clay 
layers and pits of 
stone/clay structures. 
Scale: 1:50.

västra delen. Väggarna bestod av 
lerklinade träväggar och taket 
som förmodligen haft en toppig 
"hydd”-liknande form bars upp 
av ett central stolpe. Huset som 
saknade eldstad av permanent 
karaktär var av döma av de flera 
skikten i kulturlagret ombyggt, 
alternativt att dess funktion 
delvis förändrats. Så påträffades 
två mindre härdar i de övre skik
ten. Utifrån konstruktion, 
fyndsammansättning och fynd 
av makrofossil tolkas det som ett 
förrådshus och möjligen trösk- 
lada.

Undersökningen vid Lings- 
berg har kunnat påvisat aktivi
tet under senneolitikum, om än 
i blygsam skala. Utgår man där
efter från de 2214C-prover som 
tagits inom de tre boplatsytorna 
A, B och C kan tre grova tids
horisonter urskiljas. Sex klara 
bronsåldersdateringar föreligger 
mellan ca 800 och 400 f Kr.
Enstaka har dock en något större 
osäkerhet och uppvisar därmed 
ett större tidsintervall (jfr fig 
6:17). Inga direkt daterbara 
bronsåldersfynd har påträffats, 
men däremot ett föremålsbe- 
stånd som uppträder under 
yngre brons- och äldsta järn
ålder. Till denna kategori kan den 
strimmiga keramiken föras 
(Olausson 1989), liksom knack
sten ar och flinta.

Därefter följer den största 
gruppen om 13 prover med
dateringar mellan ca 400 f Kr och 100 e Kr. Den minsta 
gruppen på tre prover ligger mellan ca 100 och 600 
e Kr. Även om det inte föreligger daterbara fynd eller 
absoluta dateringar från äldre och mellersta bronsålder, 
förefaller det som mindre sannolikt att området inte varit 
bebott eller nyttjat på ett eller annat sätt. En större se
rie av framförallt 14C-dateringar kan inte tolkas på nå
got annat sätt än att området ytnyttjats mer eller min
dre kontinuerligt, från yngre bronsålder och fram till folk- 
vandringstid/äldre vendeltid. Däremot kan de inte tol
kas som om de angav tidsgränser för tre distinkta och 
från varandra åtskilda bebyggelsefaser. Därtill är under
sökningen alldeles för begränsad för att möjliggöra dy
lika slutsatser.

Boplatsundersökningarna har endast berört en bråk
del av en ca 1,5 ha stor boplats. Ingenting har dock fram

3»

kommit, förutom storleken som tyder på att boplatsen 
skulle betecknas som anmärkningsvärd eller avvikande. 
Förutsatt att de äldsta erhållna dateringarna från vall
anläggningen representerar en säker kontext, skulle det 
innebära att denna har anlagts i anslutning till, och un
der samma skede som en fas med markröjning och od
ling under yngre bronsålder.

Tydligast framträder dock sambanden mellan vall
anläggningen och boplatslämningama under äldsta järn
ålder och med tyngdpunkt på period III. Under denna 
tidsperiod anläggs en mer avancerad vall längst in och på 
en av de högsta punkterna på höjden. En vall som skulle 
kunna tolkas som att man avsett att ge vallanläggningen 
en karaktär av befästning. Luminescens-dateringar anty
der att vallen bränts ca 100 e Kr. Därefter har den up
penbarligen upphört att fungera som vallanläggning.
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6.2.10 Avslutning

Fyra som ”fornborg” registrerade hägnadsanläggningar 
har undersökts inom Angarnsjöområdet. Endast en - den 
vid Veda kan beskrivas som en verklig befästning - forn
borg. Denna är lokaliserad till en smal sprickdal söder 
om det centrala området runt Angarnsjön vilken under 
perioden hade förbindelse med Östersjön. Borgen kan 
sättas i relation till en gradvis expanderande bebyggelse 
där boskapsskötsel dominerat. Både vete och korn har 
odlats. Endast ett mindre antal boplatser har kunnat lo
kaliseras utifrån skärvstenshögar. Enheten vid Örsta/ 
Hacksta framträder som en ur flera aspekter central 
boplats. Denna bestod av ett flertal skärvstenhögar, en 
hällristning samt flera skålgropslokaler och enstaka ro
sen. Något som kan sägas uttrycka en begränsad hierar
kisk bebyggelsestruktur inom området. Borgen ligger 
dock påtagligt avsides placerad i förhållande till dessa 
områden men kan under en kortare tid fyllt en kom- 
munikationsmässigt strategisk funktion.

Vid övergången till järnåldern ca 500—400 f Kr över
ges Vedadaborgen. Under de sista århundradena före 
Kristi födelse isoleras Angarnsjön från Östersjön. Un
der denna period har även en rumslig förskjutning skett 
mot området vid sjöns sydvästra del. Här påträffas de 
tre övriga hägnadsanläggningarna, Olhamra, Lingsberg 
och Rävsta, vilka kan dateras till århundradena förre Kristi 
födelse. Bortsett från en mindre nedgång i den agrara 
verksamheten, troligen under mitten av förromersk järn
ålder, kännetecknas utveckling av kontinuitet och en 
gradvis mindre expansion kan skönjas under återstoden 
av förromersk järnålder.

En fragmentering av bebyggelsen inom bygden kan 
skönjas med en ökad betoning på enskilda bebyggelse
enheter "gårdar”. Detta visas tydligast i form av ensam
liggande eller i grupp liggande stensättningar i pro
duktionsmarken men framför allt i flera små och med
elstora gravfält. Bebyggelsen kom alltmer att fixeras i 
terrängen till mer permanenta lägen. Medan boskaps
skötseln har varit mer eller mindre konstant, tycks 
sädesproduktionen gradvis ha öka, där skalkornet - en 
gröda som reagerade kraftigast på gödsling även på tyngre 
och surare jordar gynnats. Denna förändring av pro
duktivkrafterna har huvudsakligen ökat arealproduk
tiviteten - dvs ett arealexspansivt produktionssystem. 
Härigenom har framför allt de lokala produktions
förhållandena förändrats (jfr Myrdal 1988, s 187ff).

Bland ett antal och förmodligen relativt likvärdiga 
bebyggelseenheter, framträder enstaka större enheter 
varav Lingsberg utgör den mest framträdande. I detta 
sammanhang skall gren- och risvägen vid de vattenrika 
sanka partierna vid Lingsberg framhållas. En typ av vä
gar som byggts om och reparerats alltefter behov.

Vid sidan av den symboliska/ideologiska betydelsen 
där enheten vid Lingsberg kunde manifestera sin status 
genom organiserandet och konstruktionen av den stora

vallanläggningen, har den förmodligen även kunnat fylla 
en ekonomisk/praktisk funktion. Vallanläggningens ne
dre delar kan ha använts som temporär ställnings- och 
förrådsplats. I övrigt framstår inte komplexet vid 
Lingsberg som avvikande i förhållande till övriga enhe
ter. En reservation med avseende på likhet - olikhet måste 
dock göras med tanke på undersökningens ringa ytmässiga 
omfattning.

Ingenting tal arför att vallanläggningama fungerat sam
tidigt. Användningstiden tycks ha varit relativt kort i samt
liga fall. Deras nyttjande kännetecknas av diskontinui
tet i tid och mm; Samtliga anläggningar har utsatts för 
eld i större eller mindre utsträckning. En förändring i 
relationen mellan hägnadsanläggning och bygd kan ob
serveras i ett längre tidsperspektiv. Medan den äldsta an
läggningen, bronsåldersborgen vid Veda har ingått som 
en del i ett större bebyggelsenät, kan de yngre anlägg
ningarna från förromersk järnålder och då huvudsakli
gen den vid Lingsberg knytas till en specifik enhet - en 
gård. De kontinentala draget där fornborgarna vanligen 
fungerat som befästa boplatser med bebyggelse innan
för vallarna har inte kunnat observeras.

Undersökningarna iAngarnsjöområdet har berört en 
synnerligen svårdefinierbar hägnadskategori - vall
anläggningar. Genom avsaknaden av inre strukturer som 
boplats eller liknande samt relativt sett enhetligt utförda 
vallar, kan det tyckas närmast som ogörligt att göra nå
gon trovärdig funktionsbestämning. Men undersökning
arna har visat på nödvändigheten av att beakta varje an
läggning för sig där en ”funktionsbestämning” är kon- 
textavhängig. Detta inte minst för att ta ställning till 
frågan befästning eller inte. Byggandet av vallanläggningar 
kan ses som en symbolisk/ideologisk maktmanifestation 
i bygden, i mindre utsträckning i egenskap av regelrätta 
befästningar.

Förutom att vallanläggningar som kategori tidsmäs
sigt kunnat placeras i förromersk järnålder, uppvisar 
materialet en inbördes stor spännvidd. Betraktar man varje 
enskild anläggning är det en som framträder i större ut
sträckning än de övriga. Vallanläggningen vid Lingsberg 
är områdets ytmässigt största, men även den mest 
komplexa utifrån sin planlösning med tre sektioner. Dessa 
uppvisar inbördes olikheter där den inre delen möjli
gen bör betraktas som befäst till skillnad från det enk
lare utförandet som präglar de övriga sektionerna. An
läggningens utformning saknar få motsvarigheter i Upp
land. Men det viktigaste i detta sammanhang är att den 
är den enda av områdets hägnadsanläggningar som di
rekt kan kopplas till boplatslämningar, både rumsligt och 
kronologiskt.

Anläggningen vid Rävsta har knappast berörts. Ge
nom flera samverkande faktorer - de klena vallarna, en 
plattformsliknande terrass, härdliknande strukturer vid 
vallarna samt på det sätt som höjden framträder i för
hållande till sin omgivning, innebär att den hypotetiskt 
”funktions-bedömts" som en form av kultisk hägnad.
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6.3 Odensala Prästgård - en kultisk hägnad 
från bronsålder-äldsta järnålder

6.3.1 Inledning

Tidigare har hypotesen framförts att det ur vissa begrän
sade aspekter skulle vara möjligt att arkeologiskt urskilja 
lämningar efter olika kultiska aktiviteter. Det skulle alltså 
vara möjligheter att identifiera kultiska anläggningar, 
bland annat i egenskap av hägnader. Denna strategiska 
inställning grundar sig framför allt på Blochs teorier kring 
ritualen som diskuterats ovan (kap 3). Syftet är inte att 
driva frågan om en religionsarkeologi (jfr Kaliff 1992,
1994). Snarare utgår den från en uppfattning om ideo
logi-begreppet. Ideologi är ett abstrakt fenomen. Men 
som hypotes antas att det föreligger möjligheter att fe
nomenet skulle kunna identifieras utifrån olika social 
aktiviteter där ideologiska föreställningar produceras och 
reproduceras. Ett sätt är genom ritualer. Inom de sys
tem som representeras av bronsålders- och äldstajärn- 
ålders-samhällena, har uppenbarligen religionen genom
syrat alla strukturer varför den inte kan isoleras i en se
parat ”sfär”. Religionen betraktas som ett s k diskret 
empiriskt fenomen (Bloch 1985, 1992) som delvis kan 
identifieras med ritual.

En annan utgångspunkt är att ritualen utgör en form 
av kommunikation med en formaliserad och repetitiv 
form. Detta begränsar syntax och symbolik. Något som 
enligt Bloch är en av orsakerna till varför ideologi (ge
nom ritual) framställer den rådande samhällsordningen 
som evig, som o antastbar och därmed omöjlig att för
ändra.

Vilka möjligheter föreligger att applicera dessa teo
rier på hägnadsanläggningar? Som nämnts tidigare har 
flera forskare angivit kult som en funktion för flera ”fom- 
borgar” (Nordin 1881, Gihl 1918, Schnell 1933, 1934, 
Stenberger 1925, 1933). Så gjorde exempelvis Stenber- 
ger jämförelser mellan Ismanstorps borg på Öland och 
Slaviska s k tempelborgar. Andra, likt Ivar Schnell, tol
kade "fornborgar" med som han uppfattade ostrategiska 
lägen och klena vallar, som anläggningar med kultisk 
funktion eller "kultborgar". Men först genom att termen 
”gravhägnad” myntades och definierades (Ambrosiani 
1964, Andersson & Dunér 1987) kom en specifik kate
gori utkristalliseras ur ”fornborgs”-massan. Därav kom 
en hägnadskategori att föras till andra typer av arkeolo
giska lämningar, framförallt gravar och hällristningar, vilka 
av tradition betraktats som lämningar efter kult och re
ligion.

Avgörande för denna kategorisering var förekomsten 
av gravar, inte hägnaden i sig. I definitionen är det där
efter gravar i kombination med låga och ostrategiskt 
placerade vallar som varit utgångspunkten. Att avgränsa 
och kategorisera hägnader med kraftiga vallar och med 
husterrasser torde innebära mindre svårigheter än an
dra kategorier.

Det är knappast någon överdrift att säga att merparten 
av de samlade hägnadsanläggningarna, både i Uppland 
och Sverige i stort, utgörs av utan inre (synliga) och på 
huvudsakligen kalberg belägna anläggningar (jfr Engström 
1984, Hyenstrand 1984). Ett av de få, kanske enda sät
tet att attackera dessa arkeologiskt, är genom undersök
ningar av vallarna.

Det är kanske framförallt inom kategorin vall
anläggningar typ B där möjliga kultiska anläggningar skulle 
kunna identifieras. I föregående kapitel nämndes vallan
läggningen vid Rävsta i Angarnsj öområdet som ett ex
empel på en sådan anläggning. Metoden att särskilja 
kultiska anläggningar från profana, kan som visades ovan 
(kap 3.4.2) utgå från en serie negativa påståenden. Dessa 
relateras till förhållanden som uppfattas som ”normala” 
- i första hand boplatslämningar.

6.3.2 Problemformuleringar
Hägnaden vid Odensala Prästgård har registrerats som 
”fornborg”, något som redan vid besiktning före under
sökning ansågs vara helt missvisande. Istället bedömdes 
den överlag ansluta till gravhägnadskategorin - dock utan 
några observerade gravar. Härigenom var den snarlik 
Rävsta-anläggningen. Det föreföll sannolikt med inre 
strukturer bland annat gravar. Dateringsproblematiken 
var central. Den antogs höra till yngre bronsålder. Skulle 
det vara möjligt att tillämpa definitionen av gravhägnad? 
Antikvariskt förutsätter den ett nära rumsligt förhållande 
mellan vall och grav, en avgränsad yta med en eller flera 
gravar. Samtidighet mellan vall och grav är ej uttalad men 
underförstådd. Förelåg samtidighet mellan vallar och inre 
strukturer innebar det att anläggningen kunde betrak
tas som en organisk/funktionell enhet.

Väsentlig var problematiken kring hur andra struk
turer och lämningar skulle tolkas? En möjlighet var att 
dessa skulle kunna behandlas utifrån en offeraspekt. 
Konkreta frågeställningar gällde antal begravningar och 
huruvida djurben kunde förekomma. En annan möjlig
het var att hägnaden skulle innehålla härdgropar och även 
hus. Den begränsade ytan som delvis bestod av kalberg 
talade helt mot att hägnaden skulle ha hyst en bosätt
ning.

Exempel på annan negativ argumentering rörde 
områdena utanför hägnaden. Utifrån rumslig närhet 
antogs de kunde förknippas med aktiviteter i hägnaden. 
Det påträffade kulturlägret framstod som helt avvikande 
från vad som vanligen påträffas på boplatser i yngrebrons- 
och äldsta järnålderssammanhang. För det första; kultur
lagret var fördelat på ett flertal ytmässigt små platåer. 
För det andra; påträffades keramik, bränd lera och brända 
ben, fynd som förvisso förekommer på ordinära boplatser. 
Men lagren saknade skärvsten och sot. För det tredje; 
topografin. Kulturlagren fanns på ytmässigt små platåer 
omgivet av blockrik terräng i en markant väst- och syd
sluttning.
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Fig 6:22. Hägnaden md Odensala Prästgård ligger 
i en gränszon mellan två bygder i utmark men 
mycket centralt ur kommunikationssynpunkt. I 
bakgrunden delar av Svartsjöbäckenet med 
betydande bronsålderslämningar. Foto från SV av 
Roland Forsberg LMV. The enclosure at Odensala 
Prästgård was situated bordering two districts in 
outlying land, but had a very central location 
from a transportation point of view. In the 
background, parts of the Svartsjö basin with its 
considerable Bronze Age remains. Photo from 
SW by Roland Forsberg, LMV.

Om hus påträffades, borde dessa avvika från 
för perioden kända hustyper. Fyndbilden kunde 
förväntas vara ensidig med få kategorier. Läm
ningar av näringsfång borde saknas. Påträffad 
makrofossil kunde förväntas endast avspegla 
befintlig vegetation på platsen. Åkerogräs och 
foderväxten borde saknas helt. Hägnaden ligger 
i en del av Odensala socken som innehåller 
betydande lämningar från brons- och äldre 
järnålder. Innan undersökningsresultaten från 
hägnaden behandlas kommer kulturland- 
skapsutveckling och fornlämningsmiljö att behandlas.

6.3.3 Fornlämningar samtida med hägnaden samt
kulturlandskapsutvecklingen

Fornlämningar
Som var fallet i kapitel 6.2, utgör bygden utgångspunk
ten i en rumslig analys där den undersökta hägnaden vid 
Prästgården skall placeras i ett naturgeografiskt och 
bebyggelsearkeologiskt sammanhang som syftar till att 
tolka och förstå dess funktioner inom ett begränsat 
område.

Även i detta sammanhang är undersökningsområdets 
utbredning och "gränser” hypotetiska men har en utbred
ning som motsvarar den nutida agrara bebyggelsens 
omfattning. Men problematiken kring platsens, monu
mentets relation till en bygd är avhängig frågan om 
hägnadens funktion. Även om hägnaden uteslutande haft 
en symbolisk/ideologisk funktion (i motsats till funk
tionen "boplats”) kan denna inte förstås om den inte 
relateras till ett omland.

Frågan är dock hur stort "omland” den haft. Använ
der man sig av geografiska modeller som "närmaste 
granne" eller s k Thiessen-polygoner, blir resultatet ge
nom avstånden till det närmast belägna gravhägnaderna 
betydande med ett ytmässigt mycket stort omland som 
förefaller synnerligen svårbemästrat och närmast hopplöst 
att arbeta med rent arkeologiskt. Den geografiska av- 
gränsningen till norra Odensala skall inte betraktas som 
Odensala Prästgårds-anläggningens tänkta ideologisk/

symboliska omland, utan mer som ett försök att pla
cera in den i ett arkeologiskt sammanhang. Den ytmässiga 
avgränsningen har gjorts utifrån en analys av forn- 
lämningsbeståndet i Odensala socken fokuserad på läm
ningar från bronsålder och äldsta järnålder. Som fram
gick ovan (kap 4:2) är dessa markant koncentrerade till 
socknens norra del.

I beskrivningen av Odensalas sockens naturgeografi 
(kap 4.2) konstaterades att området ligger i övergångs- 
zonen mellan de mycket småbrutna östra delarna av 
Uppland (här representerat av Angarnsjöområdet, se kap 
6.2) och slättbygderna i landskapets västra delar samt 
Västmanland. Genom den låga och långt utdragna 
elevationen, har landhöjningen inneburit att mycket 
betydande landområden frilagts under kort tid, relativt 
sett. Dessa omfattar nivåerna mellan ca +10 och ca +25 
m, vilket motsvarar dagens slättbygd med anslutande 
sidodalar i Odensala och Husby-Ärlinghundra socknar. 
Den undersökta hägnaden ligger som framgår av kartan 
(fig 6:23) i socknens norra del på en närmast öst-västlig 
orienterad höjdsträckning vilken i norr gränsar till ett 
lerbäcken (mellan +25 och +20 m) och som därefter 
övergår i höj dp artier med morän och berg idagen. 
Socknens norra delar avviker därmed markant från öv
riga delar som domineras av slättområden. Området är 
relativt slutet och avgränsat.

Bronsålderslämningarna i form av rösen, stensätt- 
ningar med kal stenfyllning, skärvstenshögar och skål
gropar återfinns huvudsakligen i socknens norra del. Här 
finns även de fåtaliga neolitiska lämningar som hittills 
påträffats. Utifrån kartan med markerade bronsålders-
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Fig 6:23. Karta över norra Odensala socken med typiska lämningar från bronsålder men även de exempelvis ensamliggande 
stensättningar, vilka förekommer även i äldsta järnålder. Detta gäller även områden med fossila odlingslämningar. Neolitiska fynd 
markerade. Map of north Odensala parish with monuments typical of the Bronze Age, but also for example the solitary- 
lying stone-settings which also occured during the early Iron Age. This was the fact with the fossil cultivation areas as well. 
Neolithic finds are marked.

lämningar (fig 6:23) framgår det att hägnaden ligger i 
den östra utkanten av bronsåldersbygden representerad 
av skärvstenshögar. Men dessa förefaller att endast mar
kera delar av bronsåldersbebyggelsens verkliga utbred
ning, något som tydligt framkom i analysen av Angam- 
sjöområdet (kap 6.2, se även kap 6.1). Kompletteras 
skärvstenshögarna med rösen, stensättningar med kal 
fyllning och framför allt med skålgropsförekomster erhålls 
en något mer heltäckande bild. Fortfarande ligger hägna
den i bygdens utkant i en utpräglad utmark men mer 
centralt placerad mellan bebyggelseenheterna på bägge 
sidor av lerbäckenet och därmed väl placerad ur kom

munikationssynpunkt. Närheten till vattnet förstärker 
denna sida.

Skärvstenshögarna ligger inte jämnt fördelade inom 
bygden utan huvudsakligen koncentrerade till två loka
ler; Åslunda i söder och Söderby i norr. Nio skärvstens
högar fanns i Åslunda varav fyra har undersökts. En har 
daterats till mellersta och början av yngre bronsålder (Beta 
58818, BP 2679 +/-120, F Sieurin-Lönnqvist muntlig 
uppgift). Vid Söderby finns 12, möjligen 14, vilka i sin 
tur kan delas upp i fyra mindre grupper, två väster och 
två öster om gården. Nordost om Söderby vid Rickeby 
återfinns tre högar samt en vid Lundby. Därutöver finns
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Fig 6:24. Hällristningen söder om Stora Rickety (RAA 458:1) 
i Odensala socken, upptäckt och uppritad 1993 av Sven- 
Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. The rock carving 
south of Stora Rickeby (RAA 458:1) in Odensala parish, 
discovered and drawn in 1993 by Sven-Gunnar Broström 
and Kenneth Ihrestam.

endast en känd hög norr om Svartsjön vid Skalkungen. 
I socknens södra delar finns endast enstaka högar regist
rerade och i HusbyÄrlinghundra saknas uppgifter om 
skärvstenshögar. Det sistnämnda kan förutom topogra
fiska faktorer till viss del sammanhänga med att Odensala 
sockens södra del samt Husby-Ärlinghundra socken inte 
har specialinventerats. Skärvstenshögama återfinns mellan 
+25 och +30 m i svagt markerade södersluttningar och 
i övergången mellan morän och lera. Bilden är alltså 
snarlik den i Angarnsjöområdet (kap 6.2).

Förekomsten av skålgropslokaler uppvisar en i jäm
förelse med skärvstenshögama mer jämn fördelning över 
hela området. Fyra klart geografiskt avgränsbara områ
den återfinns på den norra sidan av lerbäckenet med 
Rickebyån och Svartsjön och det är Forsby, Harg, Söderby 
och Rickeby. Den södra sidan med den stora boplatsen 
vid Åslunda saknar skålgropar. Däremot finns fyra i den 
södra utkanten av detta parti och i anslutning till slätt
området i socknens södra del. Det är Bromsta, Oden
sala Prästgård, Vännesta och Siasta varav Vännesta med 
lokalen RAA 426, s 1 tillhör en av Upplands tio största 
skålgropsförekomster med 387 gropar (Broström, rap
port 1993). Vid Rickeby finns även socknens enda kända 
hällristning (fig 6:24) som består av ett skepp samt 23 
skålgropar. Lokalerna med skålgroparna återfinns liksom 
skärvstenshögama på mellan +25 och +30 m men med 
en något större variation. Inom samtliga åtta områden 
med koncentrationer av skålgropar finns genomgående 
en lokal med betydligt fler gropar än övriga en sk central
hall. Detta är ett mönster som förekommer inom det 
centrala ristningsområdet i västra Uppland men även i 
Södermanland (S G Broström, muntlig uppgift).

Forsby-lo kalen ligger i områdets västra del där vat
tensystemet utmynnade i Mälaren idag i form av Forsbyån 
och bildar en egen enklav delvis avskild från det övriga 
området. Lokalen innehåller 30 enskilda förekomster om 
totalt 178 skålgropar och utgör det skålgropstätaste i 
förhållande till områdets storlek (Broström 1993).

Inom hela undersökningsområdet ansluter skålgrop
arna huvudsakligen till övergångszonen mellan morän 
°ch lera eller uteslutande till lermark, dvs till produktion
mark i form av betes- och ängsmark.

Endast inom tre områden sammanfaller skålgropar 
med skärvstenshögama och det är Söderby, Harg (Skal
kungen) och Rickeby. Lägger man samman förekomsten 
av skärvstenshögar med skålgropslokalerna kan brons- 
åldersbygdens utbredning rekonstrueras närmare. Till 
kartan bör även de två rösena (RAÄ 4) och sten-

sättningarna med kal fyllning fogas. Öster om Åslunda 
finns en rektangulär stensättning, närmast av långröse- 
typ. Bland stensättningarna finns ett stort inslag av an
läggningar med mittblock varav två har undersökts. En 
i Forsby med fynd av halsring och bältespänne av brons 
som dateras till bronsålderns V:e period (John Hamil
ton muntlig uppgift) och en vid Odensala Prästgård mitt- 
för hägnaden med en datering till äldsta järnålder. En 
röseliknande stensättning vid Rössberga innehöll ben av 
en äldre kvinna och har ,4C-daterats till bronsålderns IV- 
V:e period (Olausson manus). Däremot saknas gravfält 
av renodlad bronsålders- och äldsta j ärnålderskaraktär, 
alltså motsatsen till Angarnsjöområdet (kap 6.2). I 
socknens norra del finns dessutom anmärkningsvärt få 
gravfält av äldre järnålderstyp i jämförelse med socknen 
i övrigt.

I socknen finns sex hägnadsanläggningar (jfr fig 6:3,2). 
Två av dessa, B rinkensborg (RAA 267) och Rössberga 
(RAÄ 159, fig 6:25) har kategoriserats som fornborgar. 
Vid Rickeby, ligger en vallanläggning (RAÄ 126) (fig 
6:26). Utifrån topografi och vallens utförande kan en 
befästningsfunktion inte anses vara utesluten. Förutom 
hägnaden vid Odensala Prästgård (fig 6:22) återstår två, 
vilka närmast kan beskrivas som vallanläggningar typ B.
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Det är RAA 137 vid Söderby och RAA 405 öster om 
Åslunda. Det rör sig om ytmässigt små anläggningar som 
saknar topografiskt framträdande placeringar. I mycket 
påträffas paralleller till dessa bland hägnader i bland annat 
Knivsta och Rasbo socknar. Dessa och i synnerhet an
läggningen vid Söderby påträffas i miljöer med stensätt- 
ningar, rösen, skärvstenshögar och även stensträngar.

Kulturlandskapsutveckling ca 1500 BC-200 BC
Bronsålderns bebyggelseexpansion som den kan utlä
sas från fornlämningsbilden fortsätter under äldre järn
åldern då det viktigaste källmaterialet utgörs av om
fattande lämningar av stensträngssystem och därtill hö
rande boplatser och gravfält (fig 6:27). Denna bebygg
elseexpansion kan inte avläsas lika entydigt i analys
resultaten från de två sedimentkärnor från området som 
togs för pollen- och diatoméstudier. En togs ca 300 m 
nordväst om hägnaden intill undersökningsområdet vid 
Odensala Prästgård i Svartsjön (Karlsson et al,manus). 
Den andra härrör från Rössberga i områdets östra del 
(Hättestrand 1995). Här togs sedimentkärnan i torv- 
marken Slaskerna. Denna gränsar till ett område med 
agrara lämningar bestående av röjningsrösen, terrasser, 
härdar samt tre mindre hus (Olausson, rapportmanus 
a). Norr och intill odlingsområdet är fornborgen RAA 
159 belägen på det s k Rössberget (se kap 4.4).

Sedimentkärnan från Svartsjön omfattar miljö

utvecklingen under ca 5 500 år (fig 6:28). Enligt avsnit
tet ovan, kan de första arkeologiska spåren föras till sen- 
neolitisk tid och äldsta bronsålder. Analysen av sediment
kärnan visar att röjning och sädesodling har förekom
mit under denna tid. Pollenkornen av sädesslag har dock 
inte kunnat artbestämmas (PAZ 2, ca 3600-3200 BP). 
En röjningsfas kan avläsas genom ökning av en (Juni- 
perus) och förekomst av ängs/bergssyra (Rumex acetosa/ 
acetosella). Dessutom sker en minskning av alpollen 
(Alnus) något som i sin tur har kunnat gynna våtmarks- 
slåtter genom ökning av halvgräs som växt i strandzonen. 
Likaså kan växtmöjligheterna för ask (Fraxinus) kan ha 
gynnats för att användas som lövfoder. Belägg för mänsklig 
aktivitet såsom betesdrift eller odling uppträder något 
senare vid Rössberga-lokalen (fig 6:32). Här har antro- 
pogena spår kunnat registreras först ca 3000 BP dvs brons
ålderns IV:e period (Hättestrand 1994). Depåfynd av två 
senneolitiska flintyxor samt enstaka daterade anlägg
ningar, visar dock att mänsklig aktivitet uppträder re
dan något tidigare (Olausson, manus). Arkeologiskt kan 
flintyxorna från Rössberga och hällkistan vid Odensala 
Prästgård föras till samma tidsperiod.

Arkeologiska lämningar som kan kopplas till denna 
pollen analytiska zon (PAZ 2) utgörs av hällkistan. Till 
fasens slutskede kan den centrala graven (A3) som på
träffades inne i hägnaden knytas. Denna har arkeologiskt 
daterats till bronsålderns like och IV:e perioder.

N

Fig 6:25. Den 3 ha stora fornborgen vid Rössberga (RAA 159) 
i socknens östra del. Kartering av Kadis Graufelds och 
Michael Olausson. Skala 1:3 000. The 3 hectare wide 
hillfort at Rössberga (RAA 159) in the east part of the 
parish. Mapping by Karlis Graufelds and Michael Olaus
son. Scale 1:3 000.

Fig 6:26. Vallanläggningen vid Rickeby (RAA 126). Den 
centrala ytan domineras av storblockig morän. Kartering av 
Karlis Graufelds och Michael Olausson. Skala 1:1 000. The 
enclosure at Rickeby (RAA 126). The central area was 
dominated by large boulders in moraine. Mapping by Karlis 
Graufelds and Michael Olausson. Scale 1:1 000.
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Under denna tid var Svartsjöbäckenet en del av Öster
sjön och de hydrografiska förhållandena kännetecknas 
enligt diatomé-analysen av ett lagunstadium. Svartsjöns 
isolering från post-Litorinahavet sker vid övergången 
mellan äldre och mellersta bronsålder motsvarande PAZ 
3 i pollendiagrammet, ca 3200-2600 BP.

Under den tidsperioden hade strandförskjutningen 
en hastighet med ett högt medelvärde (ca 13 mm/år). 
Förhållandet mellan hav och land och därmed strand
linjens utformning genomgick stora förändringar mel
lan +35 och +20 m ö h. En höjning av världshavets nivå, 
en s k transgression (Litorina 4), kan ha haft en för

dröjande effekt på lagunstadiet i Svartsjöbäckenet och 
den slutliga isoleringen av Svartsjön.

Enligt resultaten av pollenundersökningen, känneteck
nas området under yngre bronsålder vid hägnaden och 
runt Svartsjön av en markant minskning av kulturpollen. 
Det antropogena inslaget i pollenfloran försvinner i det 
närmaste helt. Andelen örtpollen minskar till förmån 
för trädpollen (PAZ 3 ca 3200-2600 BP). Detta kan tolkas 
som att en förskogning sker i området. Det är under denna 
tidsperiod som hägnaden anläggs. Dock sker en höjning 
av enpollen i övre delen av zonen vilket kan tolkas som 
att skogen åter röjs samtida med att hägnaden anläggs.

% 6:27. Stensträngssystem från äldre järnålder ca BC 0 AD till 500 AD. Ett flertal gårdslägen med husterrasser har markerats men även 
boliga gårdslägen. I jämförelse med fig 6:23 med lämningar från bronsålder/äldsta järnålder kan endast mindre rumsliga förändringar 
°kserveras. System of stone reeves from the early Iron Age, around BC 0 AD to 500 AD. Several farmstead locations with house 
terraces have been marked but also probable farmstead locations. In comparison with fig 6:23, with its remains from Bronze Age/ 
early Iron Age, only minor spatial changes can be observed.
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Lake SVARTSJÖN, +18-20 m 
Summary pollen diagram
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6:28 (ovan /above). Sammanfattande pollendiagram visande 
vegationens utveckling md Svartsjön under 5 500 år. I vänstra 
delen av diagrammet visas fördelningen träd, buskar, dvärg
buskar och örter i procent. Särskilt betydelsefulla taxa har lagts 
in som separata kurvor (Picea-Dyperaceae). Kulturlandskapets 
växter har förts samman i grupper (cultivated plants-pasture 
land plants) men återfinns även som separata taxa ifig 29. 
Svärtade kurvor markerar procent och prickiga kurvor 
promille. QM = Queretum Mixtum = ekblandskog (ek, alm, 
ask, lind). Comprehensive pollen diagram showing the 
development of the vegetation at Svartsjön during 5 500 
years. The left part of the diagram shows the percentage of 
trees, bushes, small bushes and plants. Especially important 
data are shown as separate curves (Picea-Dyperaceae). The 
plants of the cultural landscape are grouped together 
(cultivated plants-pasture land plants) but can also be 
found as separate data in fig 6:29. Black curves mark 
percentage and dotted curves mark permillage. QM = 
Queretum Mixtum = mixed oak forest (oak, witch-elm, 
ash, lime).

6:29 (ovan t h/above right). Svartsjön: Pollendiagram visande 
fördelningen kulturindikatorer (odlade växter, åkerogräs, 
ruderatväxter, betesmarksväxter/cultivated plants, weeds, 
ruderals, pasture land plants). Svärtade kurvor markerar 
procent och prickiga kruvor promille. Svartsjön: Pollen 
diagram showing the cultural indications (cultivated plants, 
weeds, ruderals, pasture land plants). Black curves mark 
percentage and dotted curves mark permillage.

6:30 (t /i/right). Rössberga: Pollendiagram visande fördel
ningen kulturindikatorer (odlade växter, åkerogräs, ruderat
växter, betesmarksväxter/cultivated plants, weeds, ruderals, 
pasture land plants). Svärtade kurvor markerar procent och 
prickiga kurvor promille. Rössberga: Pollen diagram showing 
the cultural indications (cultivated plants, weeds, ruderals, 
pasture land plants). Black curves mark percentage and 
dotted curves mark permillage.
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Lake SVARTSJÖN, +18-20 m
Anthropogenic pollen indicators
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ROSSBERGA Pt.20
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Lake Svartsjön, +18-20 m
Summary^iatom diagram (%)
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Fig 6:31. Diagrammet återspeglar Svartsjöns miljöutveckling under cirka 6 OOO år. Området utgjorde 
en del av den dåvarande Östersjön (Litorinahavet) för cirka 6 OOO år sedan (zon A). För cirka 3 500 
år sedan (zon B) utgjorde Svartsjöområdet en trång havsvik för att slutligen isoleras från Östersjön för 
cirka 3 OOO år sedan. Svärtade kruvor markerar procent och prickiga kruvor promille. The diagram 
reflects the environmental development of Svartsjön during c. 6 000 years. The area was part of 
the Baltic Sea as it was during 6 000 years ago (Litorina Sea, zone A). The Svartsjö area was 3 500 
years ago a narrow bay (zone B) and finally isolated from the Baltic Sea around 3 000 years ago. 
Black curves mark percentage and dotted curves mark permillage.

Till detta kommer enstaka ruderat och betesmarksväxter. 
Detta accentueras i nästa zon (PAZ 4 ca 2600-1700 BP), 
vilket motsvarar övergången mellan brons- och järnålder 
samt äldre järnålder. Vid sidan av en som visar en kon
tinuerlig kurva, samt förekomst av ruderat och betes
marksväxter, finns små men tydliga tecken på sädesod
ling av korn (Hordeum). Trädbeståndet domineras av ek 
(Quercus) och lind (Tiliä). Granens (Picea) rationella 
gräns (dvs över 5 %) kan enlig 14C-dateringar förläggas 
till ca 2200 BP.

Möjligen skall de av yngre torpperioder skadade 
boplatslämningar påträffade i anslutning till hällkistan 
(RAA 288), sammankopplas med denna agrara verksam
het. Från boplatsen finns fyra 14C-prov med dateringar 
till förromersk järnålder (fig 4:38). Däremot tycks all 
aktivitet förknippad med hägnaden upphöra under slu
tet av denna period dvs ca 200 B C. Den i pollen
diagrammen framträdande antropogena påverkan tycks 
dock ha varit betydligt större vid Rössberga-lokalen under

motsvarande period (2600-1700 BP) än vid Odensala 
Prästgård (jfr Hättestrand 1995). Detta är betydelsefullt 
för tolkningen av odlingsintensitet och annan agrar verk
samhet inom den bygd som i detta sammanhang repre
senteras av Odensala sockens norra del. Både Odensala 
Prästgård och Rössberga ligger i bygdens utkanter i ut
präglade utmarkslägen (fig 6:23). Geologisk, ekologiskt 
och även arkeologiskt är utmarkskaraktären som mest 
framträdande vid Rössberga.

Fig 6:23 visar på ett stort inslag av typiska lämningar 
av bronsålderstyp i socknens norra del på båda sidor av 
det bäcken som går från Rössberga i öster till Forsby i 
väster. Kartbilden antyder en mer eller mindre full- 
koloniserad bygd under yngre bronsålder, kanske redan 
tidigare. Ställs den (idag kända) arkeologiska totalbilden 
mot resultaten utav pollenundersökningen från Svart
sjön (PAZ 3) är resultaten klart motstridiga. Att be
byggelseexpansionen inte kan utläsas utifrån pollen
diagrammet samt att det generellt sätt innehåller min-
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ROSSBERGA Pt.20
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6:32 (ovan/above). Sammanfattande pollendiagram visande vegetationens utveckling md Rössberga
under 7 000 år. I vänstra delen av diagrammet visas fördelningen träd, buskar, dvärgbuskar och örter i 
procent. Särskilt betydelsefulla taxa har lagts in som separata kruvor (Picea- Cyper ace ae). Kultur
landskapets växter har förts samman i grupper (cultivated plants-pasture land plants) men återfinns 
även som separata taxa i fig 6:29. Svärtade kurvor markerar procent och prickiga kurvor promille.
QM = Queretum Mixtum = ekblandskog (ek, alm, ask, lind). Comprehensive pollen diagram 
showing the development of the vegetation at Svartsjön during 7 000 years. The left part of the 
diagram shows the percentage of trees, bushes, small bushes and plants. Especially important data 
are shown as separate curves (Picea-Dyperaceae). The plants of the cultural landscape are 
grouped together (cultivated plants-pasture land plants] but can also be found as separate data in 
fig 6:29. Black curves mark percentage and dotted curves mark permillage. QM = Queretum 
Mixtum = mixed oak forest (oak, witch-elm, ash, lime).

dre kulturindikatorer än Rössberga-diagrammet (jfr fig 
6:28 och 32), bör tolkas som att Svartsjödiagrammet i 
detta tidsavsnitt huvudsakligen speglar en utveckling i 
området närmast hägnaden och Svartsjön.

6.3.4 Hägnaden

Inom religionshistorien är man av den åsikten att he
liga platser ofta kännetecknas av att vara oansenliga, 
framför allt från en utomstående betraktares ögon 
(Brereton 1987, s 526). Förutsatt att tolkningen av 
Odensala Prästgård som en kultisk hägnad är relevant, 
förefaller detta inte helt tillämpbart. Närmar man sig 
hägnaden landvägen söderifrån, exponerar anläggningen 
mycket markant mot väster och sydväst. De större 
blocken innanför vallarna ligger i blickfånget och tycks 
ingå i de artificiella konstruktionerna och den ganska 
oansenliga höjden reser sig markant från de plana ler-

områdena framför. Betraktaren luras eller invaggas i 
föreställningen att berget är högt och att det finns branter 
runt om alla sidor. Väl uppkommen på höjden faller il
lusionen. Mot öster finns inga branter utan höjden pla
nar av och övergår i en långsmal höj drygg som sträcker 
sig vidare mot öster. (Förmodligen har en besökare från 
sjösidan i norr även drabbats av denna illusion. Detta 
gick dock inte att få bekräftat på grund av befintlig skog). 
Denna illusoriska effekt men framför allt anläggningens 
markanta exponering mot vissa väderstreck tycks up
penbarligen varit mycket medveten (jfr fig 6:33 och 34).

Utifrån undersökningsresultaten kommer diskussio
nen nedan att kretsa kring problematiken kring lämningen 
som en organisk/funktionell enhet, förhållandet mellan 
grav och vallar, vallarnas, periferins betydelse, relatio
nen hägnad och de yttre aktivitetsområdena. Vad gäller 
urskiljandet och tolkningen av olika rituella aktiviteter 
kommer framför allt två faktorer att behandlas: eld och 
bränning samt offer.
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Fig 6:33 (t h/right). Hägnaden vid 
Prästgården med flera ytterrområden 
synliga i sluttningen. Foto från N: 
Jan Norrman, RAA. The enclosure 
at Prästgården with several outer 
areas visible on the slope. Photo 
from N: Jan Norrman, RAA.

Fig 6:34 (nedan/below). Under
sökningsområdet under framrensning 
av hägnaden. I bakgrunden området 
med lämningar av Sjötorpet med bl 
a en senneolitisk hällkista. Foto från 
O av Michael Olausson. The 
excavation area during clearance of 
the enclosure. In the background 
the area of ancient monuments at 
Sjötorpet, with, among other things, 
a late Neolithic gallery grave.

Väsentligt är även frågan om hägnadens funktion i 
ett större geografiskt sammanhang samt dess förhållande 
till övriga uppländska gravhägnader.

Hägnadens centrum: graven
Ett spänningsförhållande kommer till uttryck mellan 
hägnadens centrum i form av graven A3 och periferin 
uttryckt i de bägge vallarna. Detta framstår som anlägg
ningens främsta kännetecken, där den absoluta merpar
ten av alla de inre anläggningarna låg intill eller förskjutna 
mot periferin. Vad gäller lokalisering av anläggningar tycks 
ingångarna ha spelat en betydelsefull roll (fig 6:35).

Den centrala anläggningen, A3 hade en ovanlig för att 
inte säga märklig uppbyggnad. Det är i sammanhanget av 
vikt att påpeka att varken denna eller de enstaka mittblocks- 
stensättningama som påträffades kunde observeras före un
dersökningen. A3 var endast synlig som uppstickande block

(men kunde hypotetiskt utgöra dolda 
gravar).

A3 var svår definierbar utifrån 
gängse gravnomenklatur och låter sig 
inte inordnas i några av de hittills 
kända formerna för stensättning. Ge
nom att utnyttja en ansamling större 
markfasta stenar och block och låta 
dessa ingå i en konstruktion tillsam
mans med lagda block och större ste
nar har närmast en cirkelform erhål
lits. Mellan de större stenarna och 
blocken som genom utförandet fick 
karaktären av en stenkrets, fanns en 
flerskiktad småstenspackning. Någon 
klar gräns gentemot den omgivande 
småstenspackningen utanför sten- 

sättningen fanns ej. Det fanns ingen kantkedja eller lik
nande. Småstenspackningen i stensättningen var dock 
tätare lagd, packningen utanför dessutom genomgående 
av sten i ett skikt.

Gravformerna som finns representerade i de uppländ
ska, liksom i gravhägnadema i hela östra Mälardalen utgör 
ett tvärsnitt av de för perioden vanligen förekommande 
(jfr Andersson & Dunér 1987). Det är rösen, stensätt- 
ningar med kal stenfyllning.Till de sistnämnda skall även 
mittblocksstensättningar räknas. Dessa gravformer utom 
rösena har kontinuitet in i äldsta järnålder (Hyenstrand 
1979, 1984).

Hur skall man då förklara varför centralgraven inte ut
gjordes av någon traditionell gravform? Man skulle kunna 
hävda att vallama byggts senare än centralgraven som ur
sprungligen utgjorts av ett röse/stensättning, men att den 
brandskattats på byggmaterial för vallama. Detta motsägs
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Fig 6:35. Schaktplan över hägnaden. Skala 1:750. Plan of the enclosure. Scale 1:750.

dock av centralgravens konstruktion, bl a den jämna 
småstenspackningen. Snarare måste vi acceptera tanken på 
att det fortfarande finns betydande variationer inom de snäva 
gränser som dragits för kategorin ”stensättning”.

En intressant iakttagelse i sammanhanget är att den 
centrala graven i gravhägnaden i Uppsala-Näs (RAA131), 
uppvisar betydande likheter med den i Odensala. Den 
centrala graven uppvisade inga monumentala former, 
ytterligare en faktor gemensam för östra Mälardalens 
gravhägnader (j fr Andersson & Dunér 1987, s 41ff). Samt
liga stensättningar i gravhägnaden var vad gäller storlek 
oansenliga. Vid sidan av centralgraven fanns fyra s k sten- 
fyllda bergssvackor, en fyrsidig stensättning samt tre mitt- 
blocksgravar.

Förutom den centrala begravningen mitt i anlägg
ningen påträffades ytterligare fyra begravningar, samt
liga brandgravar. Ett speciell rituell hantering av de dö

das kvarlevor kan avläsas i benmaterialet i samtliga sex 
av de totalt 26 registrerade gravarna som innehöll 
människoben (Hedelin, bilaga VI). Gravplats är inte iden
tiskt med bålplats. Benen var rena och sotfria. Endast 
en mindre del av hela benmängden har deponerats, mellan 
200-300 gram. Visserligen utgör benen från ryggrad, 
revben och bäcken mycket porösa ben som sällan på
träffas. Detta kan dock inte förklara den ringa ben
mängden. Ty det är endast delar av kraftigare ben som 
skalle och rörben som påträffas.

I materialet dominerar fragment från större rör- och 
skallben. I ett par fall saknas dock dessa. En i samman
hanget intressant men tyvärr odaterad grav är A9, en 
stenpackning intill vallsektion i den inre vallen. Den inne
höll ben från händer eller fötter av människa, dvs oste- 
ologiskt svårbestämda delar. Skallben är det vanligast 
förekommande i brandgravar även vid mycket små ben
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mängder. Här saknades de. Dessutom påträffades ben 
av får/get och fågel (oident). Detta var den enda ”gra
ven” där ben efter människa och djur förekommer till
sammans.

Denna anläggning liksom övriga gravar visar på ett 
speciellt förfarande med de brända människobenen och 
kan endast förstås utifrån att det rör sig om ett tydligt 
reglerat rituellt förfarande som innefattade ett klart och 
medvetet urval.

Benen i centralgraven samt i tre av de fyra sekundär
gravarna har kunnat identifieras. En fråga som uppkom 
var om det rörde sig om en huvudgrav samt fyra yngre 
sekundärgravar, eller om ben från en och samma indi
vid som fördelats i fem separata depositioner? I central
graven A3 kunde två begravda individer konstateras, en 
vuxen och ett litet barn. Inga gravgåvor fanns, däremot 
möjligen ett matoffer lagt i ett hartstätat träkärl. Ben 
från vuxna individer fanns i ytterligare två gravar (A3 2 
& A35). I A33 fanns rester av en individ (juvenil eller 
äldre). Det mesta talar alltså för att det rör sig om be
gravningar av fem olika individer.

Hägnadens centrum, centralgraven A3 med de fyra 
sekundärbegravningarna kan utifrån fyndet av kniv och 
pincett i brons, dateras till mellersta bronsålder (period 
III-IV). Dessa saknade djurben. Sedvänjan med offer
djur i gravar börjar först tillämpas under yngre bronsål
der (period V & VI) (Damell 1985, Ekman 1988) och i 
samband med att det nya brandgravskicket blir helt för
härskande (Iregren 1972, Sigvallius 1994).

Endast en grav (A 144) med människoben, bland annat 
kraniefragment påträffades utanför hägnaden och låg 
inom ett av de yttre aktivitetsområdena (område C). 
Totalt har brända ben från sju individer i eller i anslut
ning till hägnaden kunnat konstateras.

Periferin: vallarna
De stora konstruktionsmässiga variationerna inom, men 
även mellan de båda vallama berör tre problemställningar. 
Det är funktionen, stratigrafin samt frågan om hägna
den som ett projekt, en idé. Vad gäller funktionen, så 
torde det stå helt klart att hägnaden som varande någon 
form av befästning helt kan avskrivas. En befästnings- 
konstruktion med inre bindande timmerkonstruktioner 
samt överbyggnad, bröstvärn eller liknande kräver ett 
övergripande och enhetligt utförande. Därmed inte sagt 
att en enhetlig vallkonstruktion endast kan tolkas som 
en befästning.

Flera gravhägnader uppvisar ett mer eller mindre 
enhetligt utförande av vallarna (liksom ett stort antal 
vallanläggningar som ej kan betraktas som egentliga 
befästningar) och skiljer sig därmed från Prästgårds
anläggningen. Nämnas kan Söderby-Karl (RAA 86), samt 
Skårby, Salems socken, Södermanland (RAÄ 42). Detta 
är dock inte något utmärkande drag i utformningen av 
gravhägnadernas vallar i stort. Men det som till ytter
mera visso gör att hägnaden kan avskrivas som befäst

ning, är vallarnas placering. Det gäller framför allt de 
norra och östra delarna av den yttre vallen. I norr ligger 
vallen på en avsats nedanför bergskrönet. Den är dess
utom inte sammanbunden med andra vallavsnitt eller 
bergsklackar utan upphör "planlöst". Detsamma gäller 
för den östra som huvudsakligen bestod av block och 
mindre stensamlingar. Öster är dessutom det väderstreck 
som har minst nivåskillnad mellan den inre hägnade ytan 
och området utanför. En befästning skulle därför krävt 
en kraftig vall just i detta avsnitt.

Inga stolphål eller liknande påträffades och variatio
nerna kan heller inte förklaras utifrån skiftande natur
geografiska förutsättningar.

Vallarna kan därför endast tolkas som gränser, grän
ser för att markera skillnaden mellan en inre innesluten 
yta och området utanför. Det är därför rimligt att tolka 
de konstruktions- och formmässiga variationerna i vallar
na, inte som slumpens spel, utan som en medvetet styrd 
variation. Variationerna aktualiserar frågan om stratigrafi 
inom, samt mellan, de två vallarna.

Olikheterna var mest påtagliga i den inre vallens 
stensättningsliknande packningar i sektionerna III och 
V och i skillnaderna mellan dessa och de andra avsnit
ten. Packningarna bestod av tätt lagda stenar i flera skift 
och med de svagt men markerade utåtbuktande sidorna 
förstärktes intrycket av att det rörde sig om en eller flera 
sammanbyggda anläggningar.

Att det verkligen rörde sig om flera anläggningar 
kunde endast observeras i enstaka fall (vallsektion V, 
sektion III, Al 6). Även i den yttre vallens norra del fanns 
stensättningslika ansamlingar, närmare bestämt tre 
stycken (A20, 21 och 22).

Inga bengömmor eller andra lämningar påträffades i 
dessa stensättningar. Detta gör det även omöjligt att svara 
på frågan huruvida det rör sig om flera sammanbyggda 
anläggningar. Paradoxalt nog kan tyckas, låg ansamlingar 
av brända ben istället inom avsnitt som uppvisade min
dre konstruktionsmässiga färdigheter i form av över
byggnader. De enda fynd som gjordes var en hartsring 
samt en järnsölja i utkanten av Al 2 vilka tycks ha grävts 
ned i en redan befintlig stenkonstruktion. Denna tolk
ning styrks av en jämförelse mellan l4C-resultaten från 
hartsringen och ett antal härdgroparna (Odensala 
11,14,16).

Vad gäller dessa stensättningsliknande packningar är 
det värt att notera att de ligger i anslutning till de båda 
ingångarna i Al. Vallsektionema III ochV ”sammanbinds” 
av blockraden (sektion IV) vilken till viss del även lagts 
ovanpå ”stensättningarna”.

Den yttre vallen uppvisar ett större mått av enhet
lighet bortsett från de norra och östra partierna. Det mest 
enhetliga partiet utgjordes av ett avsnitt i sydväst (sek
tion A2:II). Den var huvudsakligen uppbyggd av större 
stenar med inslag av block i ett skift i en relativt jämn- 
bred packning. Genom vallens relativt enhetliga utfö
rande kunde man förvänta spår av en eventuell träkon
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struktion, palissad eller liknande. Ingenting tyder på 
förekomst av någon träkonstruktion. Förvisso kan man 
ha kilat ned klenare virke mellan stenarna i packningen 
för att därigenom förstärka ”gräns”karaktären hos vallen. 
Det förefaller dock som om möjligheterna av en trä
överbyggnad kan avskrivas helt.

Hur skall dessa variationer, olikheter i vallarna, tol
kade som ett antal sektioner uppfattas? Här finns flera 
möjligheter. Som utgångspunkt är jag dock av den upp
fattningen att vad vi har att göra med är en utdragen 
process, förändringar och tillbyggnader — förändringar 
som sker inom vissa bestämda ramar. Tolkningsproblema- 
tiken kan illustreras med hjälp av tre planer (fig 6:36). 
Den första planen gjordes i samband med förunder
sökningen men innan hägnaden framrensats. Den andra 
planen gjordes efter rensning under slutundersökningen. 
Förändringarna är betydande. Framför allt i det att vallarna 
”svällt ut” inom flera avsnitt. Dessutom framträder de 
mer oansenliga anläggningarna som stenfyllda bergs
skrevor i olika varianter.

På den andra planen finns den förhöjning markerad 
på den inre vallen som tolkades som en packning som 
lagts ovanpå de stensättningsliknande vallsektionerna i 
en längre sammanbindande konstruktion fran sektion I 
i norr till sektion V vid den östra ingången. Denna sten- 
packning motsvarar i huvudsak vallens utseende före 
maskinavbaningen. Om detta är en riktig tolkning be
tyder det att minst fyra olika aktivitets- och byggnads- 
faser kan urskiljas. Den första representeras av härdgrop
arna, den andra av de stensättningsliknande sten- 
packningarna. Därefter har man sammanbundit de olika 
sektionerna med en låg valliknande packning.

14C-dateringarna som gjorts på kol från flera härd
gropar från den inre och yttre vallen tyder på att bägge 
har funnits samtidigt. Vad som skiljer dem åt, är att 
proverna från den inre vallen endast kan föras till yngre 
bronsålder. Det finns flera tecken på att den yttre vallen 
byggts till under flera perioder. Kalibrerade resultat från 
den yttre vallen ligger i ett tidsintervall från yngre brons
ålder och in i äldsta järnålder fram till århundradet f Kr 
(se fig 6:37).

När övriga konstruktioner tillkommit går inte att 
bestämma närmare. Det behöver inte ha rört sig om 
någon längre tidsperiod. Här bör det papekas att de olika 
vallsektionerna kan ha tillkommit under olika perioder. 
Detta gäller kanske framförallt skillnader mellan den inre 
och yttre vallen.

14C-dateringar från enstaka härdgropar vid den syd
östra ingången i den yttre vallen visar att eldning och 
aktiviteter i anslutning härtill har pågått fram till slutet 
av förromersk järnålder. Dessa liksom deponeringen av 
en järnsölja och hartstätat kärl i den inre vallen (Al 2) 
markerar den fjärde fasen och sannolikt den sista. Det 
förefaller som om denna inte medfört några egentliga 
konstruktionsmässiga förändringar, utan ett utnyttjande 
av redan befintliga.

Fig 6:36. Tolkningsplan av hägnaden i tre skeden: 1) före 
undersökningen, 2) efter förundersökningen och 3) den slutgilńga 
tolkningen vid slutundersökningen. Skala 1:1 000. Interpreta
tion plan in three stages of the enclosure: 1) before the 
excavation, 2) after the preliminary excavation and 3) the 
final interpretaion at the excavation. Scale 1:1 000.
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Fig 6:37. Kalibrerade 
,4C-resultat från 
Odensala Prästgård. 
Calibrated 14C- 
results from Oden
sala Prästgård.

Huruvida det funnits någon form av konstruktion som 
uppförts tidigare, kanske i samband med anläggandet av 
graven A3 gick inte att fastslå. Det mesta talar för att 
man från början utgått från en idé (ett ”koncept”) som 
man därefter hållit fast vid i samband med olika slags 
förändringar men att denna idé funnits redan då graven 
anlades under mellersta bronsåldern.

De morfologiska variationerna i vallarnas utförande 
leder tanken till att de olika sektionerna byggts av olika 
bygglag eller att de skulle kunna ha en djupare symbo
lik och utgöra olika familjers eller härstamningsgruppers 
specifika delar av hägnaden. Tanken är knappast ny och 
har framförts i flera sammanhang inte minst i samband 
med de neolitiska vallanläggningama (Sarup, Causewayed 
enclosures, jfr Burgess et al 1988 och där införda arbe
ten).

Man kan därför fråga sig om hägnader som den vid 
Odensala och liknande, har sina rötter i de neolitiska? 
Frågan om det förelegat en tradition mellan de neoliti
ska hägnaderna och bronsålderns fornborgar och grav- 
hägnader (se kap 6.1). De neolitiska hägnaderna som 
huvudsakligen uppträder i nordvästra Europa har sina 
nordligaste utlöpare i Skåne (Andersen 1988, Bradley 
1993). Här finns en säker lokal, Stävie samt ett antal

osäkra (L Larsson 1982, Svensson 1991). Jag håller för 
sannolikt att neolitiska anläggningar finns men återstår 
att upptäcka i flera regioner, inte minst på västkusten, i 
Västergötland och på Östergötlands slättbygd. Vall
anläggningen på Gothemshammar på Gotland uppvi
sar med sina avbrutna diken och vall alla kännetecken 
på en neolitisk hägnad (jfr Apppelgren & Engström 1989). 
Men som framförts tidigare, kan det teoretiskt finnas 
en tradition mellan dessa och bronsålderns hägnader. Men 
vad vi hittills vet uppträder de inom helt olika regioner, 
dessutom med en betydande tidsskillnad.

Konstruktionsmässigt finns inga likheter överhuvud
taget. Snarare bör man utgå från att det rör sig om läm
ningar inom en ideologisk symbolisk sfär där det fun
nits vissa gemensamma grunddrag inom ett jordbrukar- 
samfund, även om det rör sig om en betydande tidsskill
nad. Detta grunddrag utgörs av ett flertal religioners 
betoning av gränser (rite de passage) och gränsernas 
koppling till olika former av tabu (jfr Bourdieu 1993, s 
52-56, Evans 1988a, s 92). Punkten där motsatserna eller 
två antagonistiska världar möts utgörs och symbolise
ras inte sällan av dörren och tröskeln (jfr Bourdieu 1993, 
s 53). Gränsens och ”gränsöverskridandets” betydelse 
åskådliggörs i den påtagliga koncentrationen av fynd,
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depåer i anslutning till vallar/diken i de neolitiska 
hägnaderna (jfr Burgess et al 1988 och däri införda ar
tiklar).

Ett flertal arkeologiska lämningar kan nämnas där 
gränserna förefaller ha varit av central betydelse. Tittar 
man på gravhägnaderna har just gravamas ”osymmetri
ska” placering och förskjutning till vallama som ett ge
mensamt drag uppmärksammats tidigare (Andersson & 
Dunér 1987, s 57ff). Med Odensala Prästgård som ”fa
cit” kan en jämförelse göras med övriga uppländska grav- 
hägnader. Härvidlag förstärks enbart denna tendens. Som 
exempel kan Östuna-anläggningen nämnas (jfr fig 6:54) 
där endast en och tillika oansenlig stensättning ligger i 
krönläge inne i hägnaden medan samtliga övriga obser
verade stensättningar anlagts mot vallens insida.

Den vallanläggningen vid Rävsta (RAA115) iAngams 
socken (se kap 4.2.2,) saknade spår av inre lämningar 
som boplats eller liknande. Medan centrum klart mar
kerades av en terrass, möjligen en form av plattform, 
tycks ytan mellan vallama vara anläggningstom. Däre
mot påträffades enstaka gropar med sot i anslutning till 
vallarna.

På Uppsalaåsen norr om Uppsala ligger ett par större 
gravfält (bl a Dragby) samt en stor vallanläggning vid 
Högsta (1,2 ha) väl samlade längs åsryggen (jfr Stenber- 
ger 1960, s 87ff, Biömstad 1960, s 125ff). Anläggningen 
uppvisar alla kännetecken på en neolitisk hägnad med 
vallgrav på vallens in- och utsida samt ett flertal breda 
ingångar. I anslutning till vallen fanns en ”plattforms- 
liknande anläggning” samt härdgropar och sotlager med 
inslag av brända djurben, men inga tecken på boplats 
(fig 6:38). Inga dateringar föreligger från vallen. Möjli

gen är den äldre eller samtida med den äldsta graven i 
gravfältet som låg centralt placerad innanför vallarna. 
Denna dateras till mitten av bronsålder (period III) 
(Biörnstad 1960, s 161).

Vid Ribby, Västerhaninge, Södermanland påträffades 
en grop med sot och skörbrända stenar under en sten
sträng som delvis omgav en stensättning (Anderson & 
Dunér 1987, s 13).

Från Gotland kan Styrmansberget i Fröjels socken (Lund
ström 1955) och Gudings Slott i Eke socken (Hegardt 1991) 
nämnas. Bägge benämns "fomborg” men både Lundström 
och Hegardt menar att de uppvisar flera ostrategiska drag. 
Framför allt Hegardt betonar betydelsen av samlingsplats 
eller liknande där vallen snarare utgjort en symbolisk mar
kering (Hegardt 1991a, s 43, 1991b, s 55).

I Gudings Slott fanns ett gravfält och flera gravar 
daterade till 1000 e Kr var nedgrävda i vallen. I anslut
ning till och under vallen var ett bränt område med en 
härdgrop samt flinta, daterat till romersk järnålder 
(Hegardt 1991a, s 43ff).

Lämningarna på Styrmansberget var mer komplexa. 
Förutom ett flertal gravar som var nedgrävda i vallen, 
fanns ett antal friliggande strax utanför densamma. Olika 
typer av lämningar fanns samlade i anslutning till in
gången. Under den eldpåverkade vallen fanns flera härd
gropar. Härdar samt keramikkoncentrationer och flinta 
fanns även mellan vallen och ett mindre hus - troligen 
ett kult- eller dödshus med tre gravar.

En stensträng låg delvis i anslutning till huset och 
hägnade in en mindre yta. Gravarna är från romersk järn
ålder, i övrigt är dateringarna ovissa (Lundström 1955, 
s 610ff).

Fig 6:38. Sektioner genom vallanläggningen RAA 1, 
Högsta i Bälinge socken, med härdgropar och sotlager 
i vallarna och diket. Efter Biömstad 1960. Skala 
1:100. Sections through the enclosure RAA 1, 
Högsta in Bälinge parish, with hearth pits and soot 
layers in the banks and the ditch. From Biömstad 
1960. Scale 1:100.
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Fig 6:39. Områden med sot och kol samt härdgropar marke
rade. Karta av Pernilla Flyg. Soot and charcoal areas and 
hearth pits are marked. Map by Pernilla Flyg.

Exemplen indikerar att det är gränserna (vallama) som 
är av mycket stor, kanske avgörande betydelse. De 
omnämnda lokalerna är från olika tid och representerar 
delvis skilda regioner i landet men likheterna är så på
tagliga att de inte kan bortförklaras utifrån ett kronolo
giskt perspektiv. Detta understryker enligt min mening 
att det är platsen, kontexten som är avgörande i första 
hand.2

Med tanke på uppbyggnaden av hägnaden vid Odens
ala Prästgård samt övriga gravhägnader förefaller just 
”gränsöverskridandet” vara av betydelse. Hägnaden

2 Gränsens symboliska betydelse kan studeras i senare sammanhang bl a inom 
parkarkitektur, Pipers idéer i Haga Magnus Olausson 1993. I en nyligen 
utkommen studie kring Skogskyrkogården utanför Stockholm beskrivs in
gången (gränsen) på följande sätt: "If the entry sequence ritualizes the 
threshold between profane and sacred territories, this celebration of boundary 
is transmuted within the cemetery to the relationship of earth to sky” (Cons
tant 1994, s 7).

kringgärdar det som finns innanför och avgränsar det som 
är utanför. I detta spänningsfält skapas en gräns som både 
är fysisk och kognitiv och utgör en övergångszon.

Eld och bränning, skärvstenens funktion 
Spår efter omfattande eldning har kunnat observeras i 
hägnaden, men endast i, under eller i direkt anslutning 
till vallarna (fig 6:39). Den inre ytan saknar dessa spår. 
Undantag utgörs av enstaka mindre härd/sotgropar be
lägna norr om stensättningen A3. Dessa, som täckts över 
av ett tunnare sand- och småstenlager, hör varken till 
tidpunkten för stensättningens anläggande eller vallarna, 
utan att döma av en 14C datering till ett betydligt äldre 
skede, till senneolitikum (Odensala 10).

Två olika slags eldning tycks ha förekommit. Dels 
över större ytor på berget, dels i form av härdgropar. 
Skärvstenen påträffades endast i anslutning till den först
nämnda typen av eldning, aldrig eller synnerligen spar
samt i anslutning till härdgropama. Omfattande spår av 
eldning direkt på berget återfinns framför allt i den yttre 
vallen och bör ha föregått byggandet av dessa vallavsnitt. 
Att det skall ha rört sig om vådeld orsakad av skogsbrand 
eller liknande förefaller helt orimligt. I så fall skulle eld
spåren varit mer jämnt fördelade över hela anläggningen 
och framför allt skulle det inte finnas klara spår av eld
påverkan av berggrunden under de aktuella vallavsnitten.

Ett genomgående drag tycks vara att eldning, brän
ning huvudsakligen utförts i de tänkta vallarnas sträck
ning. Möjligheten finns att man eldat över större par
tier och därefter samlat ihop sot och kol. Men det mesta 
talar för att eldningen varit begränsad och koncentre
rad. Det var endast i anslutning till och under vallen som 
berggrunden var eldpåverkad, ibland mycket påtagligt i 
form av eldsprängda flak. Fyllningen var sot/kolbemängd 
inom dessa avsnitt. De större stenarna var svagt eld- 
påverkade, framför allt på insidan. I flera fall kunde det 
konstateras att de ställts upp på sotlagret. I anslutning 
till dessa avsnitt fanns även packningar av skärvsten. 
Denna var ej skörbränd. Distinktionen är väsentlig med 
tanke på att sten blir skörbränd först efter att den upp
hettas ett antal gånger. Detta indikerar att man endast 
eldat vid ett begränsat tillfälle. Skärvstensförekomsten 
upphörde närmast abrupt där alla övriga spår av eldning 
försvann.

Bortsett från ett par anläggningar i de norra och östra 
vallarna, påträffades inga härdgropar inom de eld- 
påverkade avsnitt, något som styrker tolkningen att man 
eldat direkt på berggrunden i vallarnas sträckning var
efter sot och skärvsten fördelats jämnt över ytan.

Man har eldat samtidigt här när vallen anlades. Men 
även efter att det att vallen byggts. Allehanda funktio
nella förklaringar som hantverk kan uteslutas. Matlag
ning är en möjlighet. Men då borde det påträffats avfall 
som ben keramik och skärvsten. Elden och eldningen 
på berget kan tolkas som en mycket symbolladdad ritu
ell handling. Möjligen kan man betrakta det som en del
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av en invigning av berget, den heliga platsen, fokuserat 
på dess gränser. Gränser som därefter fixeras i form av 
hägnadens vallar. Fynd av brända ben och keramik var 
såpass sparsamt förkommande att det knappast rör sig 
om bränning av matoffer.

Det intima sambandet mellan eldning, sotlager och 
skärvsten skulle kunna ha att göra med själva tillverk
ningen av skärvsten. Ett bra exempel på detta kunde ses 
i den norra vallen där ett större stenblock upphettats 
och delats upp i småstycken som skärvsten för att där
efter fördelas över ett långsmalt område i vallens längd
riktning mot öster. I andra sammanhang har skärvstenen 
fungerat som fyllning i vallavsnitt samt i bergssvackorna. 
I flera fall bl a vid den inre vallens östra ingång övergick 
vallpackningen i stenfyllda svackor. Störst sammanhäng
ande område fanns i hägnadens centrala del i anslutning 
till stensättningen A3. Här var inslaget av skärvsten 
mindre eller helt frånvarande.

Att klart avgränsa funktionen mellan stenfyllda bergs
svackor med ”funktionen" utfyllnad i kombination med 
eldning och en där de utgör en gravform är problema
tisk. Åtminstone vad gäller morfologi. Som gravtyp 
uppträder den sporadiskt i östra Mälardalens bronsålders- 
miljöer. En förklaring till den ringa representationen kan 
vara att det, om inte avtorvning görs, är en svårupptäckt 
gravform. Dessutom har miljöer där de kan tänkas fö
rekomma endast berörts i mindre utsträckning av arkeo
logiska undersökningar.

Den tycks huvudsakligen förekomma i kustbanden 
och är väl representerad inom vissa regioner i landet 
framför allt på Västkusten. Där har de inte sällan visat 
sig vara tomma, alternativt att de endast innehållit skärv
sten och sot (S Andersson 1982, s 163ff). Andra områ
det är Smålandskusten i Tjustbygden och Misterhults 
skärgård samt Värmland (jfr Englund 1992). En annan 
utpräglad skärgårdsmiljö med grupper eller gravfält av 
rösen, stensättningar, skeppsättningar samt enstaka sten
fyllda svackor har påträffats i Österåkers socken, Stock
holms skärgård (Äijä 1994).

Stenfyllda svackor, både i form av enskilda strukturer 
och i anslutning till vallarna återfinns i flera av de upp
ländska gravhägnadema. Huruvida man även eldat går 
ej att säga utan undersökning. Likheterna mellan Oden
sala Prästgård och flera andra gravhägnader är så påtag
lig att det förefaller mycket troligt.

En i sammanhanget viktig jämförelse kan göras med 
ett par anläggningar som undersökts påVästkusten. Här 
finns flera beröringspunkter mellan Odensala Prästgård 
och framför allt anläggningen vid Tuve på Hisingen (B 
Andersson 1976) Det har rört sig om enstaka stensätt
ningar och rösen i krönlägen som vid undersökningarna 
har ”vuxit ut” till att omfatta inte bara stensättningar 
utan även ett flertal oregelbundna stenpackningar i 
svackor i berget. De har varit omgivna (begränsade, inne
slutna) av avlånga oregelbundna halvcirkelformiga eller 
hästskoliknande stenpackningar. Vid sidan av Tuve-an-

läggningen kan den s k Skogshöjden utanför Trollhättan 
nämnas (Lundqvist 1992).

Omfattande spår utav eldning har konstaterats, fram
för i allt Tuve-anläggningen, med skärvsten, sot och kol 
över den 70x30 m stora bergknallen, något som tolkats 
som rituella eldar (B Andersson 1976). Begravningarna 
tycks vara underordnade. Istället är det ansamlingar eller 
deponeringar av flinta, kvarts, keramik (bl a rabbig) runt 
om i de stenfyllda svackorna samt i det omgivande 
stenbrättet som dominerar (B Andersson 1976). En snar
lik bild framträder även i västgötaanläggningen (Lund
qvist 1992).

Anläggningarna med dess olika delar tolkas som en 
enhet, ett monument i ett uttryck för samma idémäs
siga sammanhang. Lundqvist talar om en "grav i flera 
delar” (Lundqvist 1992, s 28-29). De tolkar lämning
arna som centrala platser av stor ideologisk och symbo
lisk betydelse och Lundqvist framhåller att central be
tydelse inte behöver vara identiskt med central place
ring i bygden. De dateras till yngre bronsålder (B An
dersson 1976, s 102, Lundqvist 1992, s 28-29).

En tolkning av skärvstenen i vallarna i Odensala Präst
gård som rester av gravbål skulle kunna vara möjligt i en 
situation där en kronologisk samtidighet mellan vall och 
grav kunde fastslås. Så är inte fallet här. Ett annat och mer 
näraliggande geografiskt exempel där skärvsten ej kan 
sammankopplas med boplatsaktivitet utan med olika ri
tuella handlingar är från fomborgen Sjöhagsberget (RAA 
3) vid Bergs gård i Frösunda, Uppland (se kap 4.4.2)

Inne i fomborgen i krönläge fanns en stensättning med 
kal fyllning. Undersökningen visade att stensättningen 
var omgiven av ett antal härdgropar samt skärvstenslager. 
Dessa lämningar hade uppenbarligen ingenting att göra 
med fomborgen utan var betydligt äldre och daterades 
till yngre bronsålder medan vallen daterades till romersk 
järnålder - folkvandringstid. Sjöhagsberget är en av ett 
tio-tal verkliga fornborgar i Uppland som innehåller 
stensättning/röse. Problematiken med gravar inne i fom- 
borgar kan lämnas därhän tills vidare.

Även här förekom skärvstensfyllda bergssvackor. 
Eldning tycks ha företagits i anslutning till uppförandet 
av stensättningen. Det är dock tveksamt om det rör sig 
om en begravning - om man med detta i dess inskränkta 
mening avser en samling av brända eller obrända 
människoben. Ett enda bränt ben påträffades (obe
stämbart). Inga ben påträffades i skärvstenspackningen.

Omfattande eldning har företagits över merparten 
av bergskrönet framför allt i flera härdgropar i bergs
svackor men möjligen även direkt på berget över större 
partier. Upphettning och eldning har skett vid uppre
pade tillfällen, något som indikeras av den skörbrända 
stenen i härdgropama och det kraftigt eldpåverkade berget 
under och runt dessa. Två funktioner kan skönjas i 
eldningsproceduren. En är att ha fungerat som gravbål 
av en eller flera individer. En annan är tillverkningen av 
skärvsten. Efter eldningen har skärvstenen samt sot/kol
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samlats och fördelats jämnt i ett lager i alla svackor runt 
stensättningen. Ingen skörbränd sten påträffades i 
skärvstenslagret. Företeelsen tolkas som lämningar av 
rituella aktiviteter. Dessa efterlämnade inga föremål. 
Däremot påträffades hartsbitar i en av härdgropama. Efter 
eldning har alla svackor och ytor med skärvsten och sot 
täckts av ett tunnare molager. Endast områdena med 
skärvsten övertäcktes. I samband härmed förefaller det 
som om stensättningen har byggts. Denna täckte delar 
av det ursprungliga sotlagret.

I Odensala Prästgård fanns inga tecken på att skärv
sten täckts över. Däremot har man på motsvarande sätt 
som i Frösunda täckt över ett mindre område med små- 
härdar och sotfyllda gropar, intill och norr om den cen
trala stensättningen. Mig veterligen har denna städnings- 
procedur som skett i Frösunda inga kända paralleller. 
Fenomenet har inte uppmärksammats tidigare. Närmsta 
paralleller utgörs av de neolitiska hägnadsanläggningarna, 
Causewayed Camps, eller Sarup-anläggningar. I dessa är 
det mycket vanligt att de grävda dikena och groparna 
vari allehanda föremål, människoben placerats, har 
tillåtits gro igen men även att det i flera fall rört sig om 
ett avsiktligt övertäckande (jfr Burgess et al 1988 och 
däri olika artiklar med lokala exempel, Bradley 1993).

Att påstå att elden spelar en synnerligen praktisk men 
kanske framför allt en mycket djup symbolisk innebörd 
för människan, inte minst i ett religiöst perspektiv torde 
knappast vara någon överdrift. Inom arkeologin har detta 
huvudsakligen aktualiserats i samband med diskussio
ner rörande föreställningsvärld och gravskick (jfr Bloch 
& Parry 1982). Detta har varit centralt i diskussionen i 
samband med introduktionen av brandgravskicket un
der bronsålder (jfr Gräslund 1977, 1989, Kaliff 1992).

En annan form av eldande som uppfattats som tyd
liga uttryck för ritualens formalistiska och upprepande 
sida utgörs av de s k härdgropssystemen. Dessa som 
huvudsakligen dateras till bronsålder påträffas i den södra 
delen av den nordiska bronsålderskulturens område; 
Halland, Skåne, Danmark, Nordtyskland och även i Polen 
(jfr Thörn 1993). Här har stora system påträffats och 
alla tycks helt sakna fynd. En tolkning av dessa är att de 
representerar matlagning och offer i samband med 
initiationsriter (Sjösvärd & Sjöström 1993, s 135).

Vid Odensala Prästgård finns ett flertal exempel på 
omfattande eldande, både i form av enstaka eller min
dre grupper av härdgropar utan fynd men även inten
sivt och återkommande eldande till ett och samma 
område. Ett sådant utgörs av ansamlingen av härdgro
par vid den yttre vallen vid den sydöstra ingången. Här 
har ett återkommande eldande mot blocken och de stora 
stenarna i vallen inneburit att samtliga var kraftigt eld- 
skadade och spräckta samt omgavs av ett i övrigt skör
bränt och skärvigt småstensmaterial. I flera härdgropar 
kunde olika lager registreras. I en av dessa (Al85) på
träffades korn (hordeum) inom alla lager, det äldsta från 
bronsålder (period V-VI) och det yngsta från århund
radena f Kr (Odensala 18 & 19).

6.3.5 Offer

Två slags offer kommer att behandlas, mat- och djur- 
offer (se not kap 1). I sitt sammanhang är distinktionen 
knappast relevant då de uppenbarligen haft likvärdiga 
syften. Distinktionen är snarare praktiskt (arkeologiskt) 
betingad. Med matoffer avses här lämningar efter ned- 
ställda träkärl (bevarade rester i form av hartsringar), 
keramikkärl med mat (som i flera fall krossats) samt säd. 
Från antika källor bland annat Grekland, framgår det att 
vegetabilier, säd, bröd, vin, olja, honung m m kunde offras 
i stora mängder vid sidan av djuroffren (Burkert 1983, 
s 6ff) Fynd av dylika lämningar får därför tillskrivas lyck
liga omständigheter. Möjligen kan fynd av bröd i yngre 
järnåldersgravar representera en form av vegetabiliska 
offer (Hansson 1994). Med djuroffer avses här rena 
brända ben deponerade i gropar utan behållare (vilket 
inte behöver utesluta deponering i behållare i andra sam
manhang) under eller i någon överbyggnad av sten eller 
i anslutning till en eller flera markfasta större stenar. För 
enkelhetens skull kallas dessa för djurgravar. Depone
ring av utvalda, brända sotffia ben i djurgravar kan kan
ske betraktas som slutfasen av en serie handlingar som 
föregåtts av val av särskilda offerdjur, slakt, tillredning 
och konsumtion samt bränning (jfr Iliaden 23, Patrokolos 
begravning och 24, Priamos och Akilles).

I tolkningen av de vegetabiliska lämningarna som en 
form av matoffer ligger flera källkritiska problem som 
bör påpekas. I flera anläggningar har det påträffats rik
ligt med säd. Huruvida det rör sig om en medveten 
deposition eller rester av någon form av matberedning 
går inte att urskilja. I ena fallet skulle det röra sig om 
matoffer som gåva, i det andra, om matoffer som kon
sumerats av cermonideltagarna. Men som påpekades ovan 
är det tveksamt om det i sitt sammanhang är menings
fullt att göra denna åtskillnad. Detsamma gäller fynden 
av insamlade bär som mjölon samt enbär, i flera fall 
påträffade tillsammans med säd.

Ett visst samband kan ses mellan eldning, härdgro
par och offer framför allt matoffer i form av förkolnad 
säd samt olika bär. Djur- och matoffer förknippas of
tast med olika former av fruktbarhetsriter inom ett agrar
samhälle. Anläggningar, artefakter som arkeologiskt har 
tolkats som rester efter olika offer, kan mycket väl en
dast utgjort delar av händelser i en längre kedja. Inte minst 
om man i flera avseenden jämställer offer och initiation 
(Bloch 1992, s 25ff). För antikens greker liksom för ett 
flertal andra folk var köttkonsumtion liktydigt med of
fer. Enligt Bloch dödade man djur till föda endast i offer- 
syfte (Bloch 1992, s 25). Åt dem som utförde offret och 
övriga deltagare i offerceremonin gavs visdom, makt eller 
styrka om det gällde ett krigsföretag. När deltagarna i 
ett offer konsumerade det offrade djuret, gav man det 
minst ätbara till gudarna att brännas på altaren (Burk
ert 1983, s 6-7).

Liknande ritualer och behandling av det offrade djuret 
kan enligt min mening utläsas av lämningarna i och runt
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Fig 6:40. Schaktplan 
över hägnaden och dess 
olika ytterområden A,
B, C, D och E. Skala 
1:1 000. Plan of the 
enclosure and its outer 
areas A, B, C, D and 
E. Scale 1:1 000.

hägnaden vid Odensala Prästgård. Offerhandlingen kan 
betraktas som en universell företeelse i religions- 
utövandet (Bloch 1992, Burkert 1983). Därmed inte 
sagt att den grekiska offerritualen okritiskt kan över
föras på nordiska förhållanden under bronsålder - äldsta 
järnålder. Men jämförelsen med den grekiska offerritua
len skall framför allt ses som ett redskap i tolknings
processen.

Offer och den rumsliga organisationen
Hägnaden och de omgivande olika ”aktivitetsytorna” 
tolkas som att de utgjort en funktionell/organisk hel
het där hägnaden utgjort det primära, och de olika yttre 
områdena varit platser där offer kan ha förberetts innan 
de placerats inne i hägnaden. Ett gemensamt drag inom 
flera religioner är, inte enbart att ritualer och ceremo
nier utförs under bestämda tidpunkter utan även på rätt 
plats där olika delar av ritualen sker inom bestämda 
platser inom det heliga området. Av betydelse är även 
platsens tillgänglighet och hur deltagare har passerat över 
området mellan olika ytterområden och in till hägna
den.

Denna procedur liksom den rumslig organisation av 
kulten är välbelagd inte minst i det antika Rom och 
Grekland (Burkert 1983, Renfrew 1985, Morris 1992).

På närmare håll, i England, har man i samband med 
undersökningarna av Henge-monumenten observerat 
offergropar, avfallshögar m m på speciella platser utan
för cirkelrunda byggnader som legat innanför vallarna.

Utanför ingången till den s k södra cirkel i Durrington 
Walls (Wiltshire), fanns en plattform med spår av om
fattande eldning samt en stor mängd djurben och flinta 
samt ”a midden”, en större avfallsgrop med djurben, 
keramik och sten verkty g (Wainwright 1989, s 57-60). 
Wainwright tolkar plattformen som en plats där offer 
och ritualer utfördes som föregick inträdet i den cirkel
runda byggnaden. Den stora mängden djurben tolkas som 
reser efter fester och lyxkonsumtion (Wainwright 1989, 
s 129).

Ytterområdena vid Odensala Prästgård som var fem 
till antalet (A-E) låg väster och söder om hägnaden på 
större och mindre naturliga terrasseringar och sluttningar 
(fig 6:40). Det förefaller som om hela ytterområdet kun
nat avgränsas i samband med undersökningen. Det finns 
dock en möjlighet att enstaka anläggningar, härdgropar 
kvarligger på mindre avsatser på höjdens nordvästra slutt
ning. Den norra och den östra saknade lämningar. I väs
ter upphörde alla spår av anläggningar där moränen 
övergår i lera nedanför höjden, det lerområde som finns 
mellan gravhägnaden och området med hällkistan (RAA 
288). Även i söder förefaller utbredningen av anlägg
ningar eller annan aktivitet ha kunnat avgränsats.

Den södra sidan var viktig ur en helt annan aspekt. 
Söder och sydväst är den naturgeografiskt mest lättill
gängliga delen av höjden, den del som utgör den mest 
naturliga tillfarten till hägnaden. Söder tycks ha varit det 
håll varifrån man kunde komma in i till hägnadens ytter
områden och därifrån vidare in i själva hägnaden. Om
råde D låg söder om hägnaden och utgjorde det största
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enskilda ytterområdet. Det avgränsades framför allt mot 
söder av en naturlig delvis påbättrad terrasskant. Mitt 
på denna fanns en mycket tydlig öppning som tolkas som 
huvudingången med ett genombrott i den block/sten- 
rika terrasskanten. Efter att den plana ytan på terrassen 
passerats, befinner man sig därefter vid det som tycks 
vara huvudingången i hägnaden, den som är placerad i 
den sydöstra delen av den yttre vallen.

Området utanför och söder om terrassen saknade alla 
spår av kulturlager eller anläggningar. Ett faktum som 
ytterligare förstärker tolkningen att det rör sig om hu
vudingången till hela området. Visserligen kan man ta 
sig upp på höjden över den västra sluttningen men denna 
var ”upptagen” av ett antal aktivitetsytor. Dessa var klart 
begränsade och avskilda från den närmsta grannen. Vid 
sidan av ett par grupper med härdgropar, ensamliggande 
härdar och härdgropar, intar två områden det största 
intresset. Det är område A och D.

Både har flera gemensamma drag och aktiviteterna 
som företagits här tycks ha organiserats åtminstone 
rumsligt på likartat sätt. I bägge fallen finns två hus eller 
byggnader på terrasser, område A (hus I] och område D 
(hus II). Gemensamt är även att lagren på terrasserna 
saknar fynd, skärvsten m m. Att det ändå rör sig om 
avsatta lager, kulturlager framgår utav ett tvärsnitt där 
ett ställvis svagt mörkfärgat och gentemot det övre tunna 
matjords/torvskiket och undergrunden kunde urskiljas. 
Men i övrigt saknades alla inslag typiska för boplatslager 
från bronsålder och äldsta järnålder i Mälardalen - skärv
sten, sot/kol, bränd lera, brända ben, keramik osv.

Dylika om än ytmässigt mycket begränsade kultur
lager fanns istället på sluttningarna intill och väster om 
de båda terrasserna. Område C i anslutning till terras
sen A och område E till terrassen.

I dessa ställvis skärvstensrika avfallsområden påträf
fades flera härdgropar som omgav en skärvstensan- 
samling, i område E närmast att betrakta som en 
skärvstenshög (A74). Avfallsområdena innehöll mer tra
ditionella boplatsfynd som bränd lera, brända ben, ke
ramik samt enstaka flintavslag och knackstenar.

Den över 800 m2 stora terrassen D, är märklig på 
många sätt. Huvuddelen av anläggningar återfinns vid 
terrassens sidor. Bortsett från två härdgropar inne på den 
plana ytan som även låg i linje med ingångens östra del 
fanns endast enstaka stolphål utan något egentligt sys
tem. Terrassytan förefaller alltså att ha ”reserverats” för 
annan aktivitet som ej avsatt några spår. Denna uppdel
ning och ”organisation” av aktiviteterna på terrassen kan 
även avläsas i hur de olika anläggningskategorierna pla
cerats. Huset i nordväst, härdgropar, ben- och keramik
ansamlingar längs terrassens norra del och en grupp om 
fem gropar med oklar funktion i anslutning till ingången 
och den södra terrasskanten. Groparna hade en fyllning 
av rödbränd lera i pulverform samt en stor mängd bränd 
lera varav flera stycken med avtryck. Stor del av leran 
var slaggad.

Husen
Motsatsförhållandet mellan å ena sidan terrass, avfalls
område å den andra är slående. Inom bägge områdena 
låg husen i direktanslutning till ett avfallsområde vilket 
ytterligare förstärker likheten mellan dessa båda områ
den. Men inte minst framträder de inbördes skillnaderna 
mellan ytterområdenas olika ytor. Frågan är vilken roll 
husen spelat och om de kan sättas i samband med akti
viteter, vars rester återfinns på avfallsområdena, eller om 
de spelat en helt annan roll.

Utifrån typ, konstruktion men inte minst kontext, 
tolkar jag de båda husen, inte som ordinära bostadshus 
utan som kulthus. Med ”kulthus” avses inte någon spe
cifik funktion som "tempel” utan ett hus, en byggnad 
som fungerat och utgjort en del i en kultutövning. Frå
gan som man måste ställa sig är huruvida ett hus eller 
andra byggnader med någon funktion i olika former av 
kultutövning nödvändigtvis måste uppvisa andra pro
portioner, konstruktioner m m som avviker från pro
fana, ordinarie bostadshus? Att a priori utgå från att en 
skillnad med nödvändighet föreligger är förmodligen fel. 
Skillnaderna kan endast friläggas arkeologiskt i detalj
analyser, från detaljernas kontext till husets kontext. 
Möjligen skulle man kunna applicera Hodders teorier 
om likheterna mellan megalitgravar och bostadshus där 
gravarna givits betydande arkitektoniska likheter och 
därmed en symbolisk koppling och hänvisning till hu
sen (Hodder 1984, s 53). I det här fallet skulle skillna
den mellan profant och sakralt överbryggas symboliskt 
med hus identiska med bostadshusen.

Från andra håll och sammanhang finns ett antal bygg
nader tolkade som kulthus och som generellt kan date
ras till bronsålder. Dessa kulthus eller s k Brobyhus 
uppvisar vid en första anblick samma proportioner som 
bostadshus (merparten av alla förhistoriska och histo
riska hus är rektangulära med kort- och långsida) men 
vid ett närmare betraktande har de mycket lite gemen
samt med ordinära bostadshus. I en studie kring Kiviks
graven, har Lars Larsson påtalat den rumsliga kopplingen 
mellan kultbyggnader och gravar på flera platser, fram
för allt i Sydskandinavien men även Mälardalen t ex Håga 
(L Larsson 1993, s 135). Motsvarande rumsliga relation 
har ej observerats mellan gravhägnader och s k Brobyhus, 
däremot i vissa fall rösen och stensättningar. En av Lars
sons teser är att kultbyggnader inte skiljer sig från bo
stadshus. Vid Kivik finns två kulthus (Koarum). Kiviks
graven ligger på en boplats. Dessa förhållanden föranle
der Larsson att dra slutsatsen att vid en persons död (av 
rang?) genomgick bostadshuset en ideologisk förvand
ling och kom därefter att fungera som kulthus (L Lars
son 1993, s 147). Det sistnämnda kan äga sin giltighet 
tolkat som en form av förfäderskult. Men kopplingen 
mellan ordinära bostadshus och dessa mycket säregna 
kulthus haltar betydligt.

Förmodligen har vi även i detta sammanhang att göra 
med en betydande variation. Kultaktiviteter inom de
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Fig 6:41. Tolkningsplan av de två kulthusen (hus I och II) på terrasserna (A och D). Plan av Eva Crafoord. Skala 1:200. 
Interpretation plan of the two cult houses (house I and II) on the terraces (A and D). Plan by Eva Crafoord. Skala 1:200.

enskilda hushållen, den privata sfären har genererat an
dra strukturer än kollektiva kultaktiviteter.

Här bör även social status, rang varit av betydelse. 
Begrepp och benämningar varierar betydligt, kult- och 
dödshus hör till de vanligaste. Vad som dock tycks vara 
klart och det oavsett om tolkningen döds- eller kulthus 
är riktig är att de i förekommande fall uppvisar gente
mot bostadshusen mycket avvikande former. De är ge
nerellt mindre och sambandet mellan gravar, skärvstens- 
högar och härdar är påtagligt (jfr Gustavsson 1988, 
Karlenby et al 1991, s 16-22, Kaliff 1994, s 51).

En rekonstruktion av Odensalahusen är dock ej helt 
självklar. Samtidigt som de uppvisar vissa typiska och 
allmänt förekommande huvuddrag för perioden, råder 
det ”brist” på andra viktiga detaljer. Huvuddragen för 
husen under perioden yngre bronsålder - äldsta järnålder 
kan avläsas utifrån deras storlek. De är relativt korta 
(mellan 10-20 m) men förhållandevis breda (6-7m) och 
där mittskeppen upptar minst hälften (mellan 45 och 
50 %) av den inre ytan (Herschend 1989, Björhem & 
Säfvestad 1993, Tesch 1993, Karlenby 1994). Båda hu
sen i Odensala har byggts i en traditionell treskeppig 
konstruktion och uppvisar betydande inbördes likheter. 
Något som indikerar att de kan ha fyllt en likartad funk
tion. En annan gemensam nämnare är att de placerats 
väl synliga. Hus I exponerar ut mot väster och söder, de

väderstreck varifrån man kan antaga att man närmat sig 
hägnaden.

Endast inom hus I på område A har fler än en fas 
kunnat observeras. De typologiska skillnaderna mellan 
de båda faserna är betydande (fig 6:41). Under den för
sta, har huset varit 14x7,5 m stort med tre inre takbärande 
stolppar. Mittskeppet var förhållandevis brett, 4,5 m. 
Möjligen har det funnits en smal ingången i den västra 
långväggen.

Väggstolparnas placering antyder att huset haft run
dade gavlar. Detta tillsammans med husets storlek och 
inre proportioner gör det mycket likt sydskandinaviska 
hus från yngre bronsålder (jff Tesch 1993, s 40, fig 15a, 
202ff). Utifrån en lumiescens-datering, kan en av de två 
härdgropama (A91) knytas med datering till yngre brons
ålder (650 BC +/-200).

Under den andra fasen förändras huset markant. 
Möjligen görs det något längre men den största föränd
ringen kan observeras i dess bredd. Avslutningen i sö
der är dock mycket oklar och avsaknaden av väggstol
par antyder att huset kunnat haft en öppning här. Av
saknad av vägg, alternativt en markerad öppning i en sida 
har observerats i flera hus, tolkade som kulthus eller 
dödshus bl a på Fosie-boplatsen i Skåne. Fosiehuset har 
haft sin öppning orienterad mot en bronsåldershög och 
dateras till slutet av yngre bronsålder (Björhem &
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Säfvestad 1993, s 110-111). Ett klassiskt exempel på 
ett kulthus med en öppen sida är det neolitiska Tul- 
struphuset på Jylland i Danmark (Malmer 1986, s 101, 
och fig 2).

Storleken på hus I:s andra fas tycks ha varit ca 15x6 
m med tre inre stolppar och en mittskeppsbredd om 
tre meter. Under denna fas finns dessutom en antydan 
till inre uppdelning. Denna utgörs av stenpackningen 
mellan stolparna i det centrala stolpparet. Till denna fas 
hör härdgropen A92 samtlerplattanA325 FrånA92 finns 
två 14C-dateringar till förromersk järnålder.

Hus II på den stora terrassen (område D) är pro- 
portionsmässigt snarlikt det yngre hus I (se fig 6:41). 
Det verkat dock ha varit något kortare - ca 12m långt 
och 6 m brett. Två säkra inre takbärande stolppar kan 
urskiljas vilket ger ett 3,3 m brett mittskepp. Huset har 
en med hus I närmast identisk inre konstruktion med 
en härdgrop och en intilliggande lerplatta vilka åtskilts 
av en tvärgående småstensrad. Konstruktionen och för
hållandet mellan härdgrop och lerplatta har förmodli
gen fungerat ihop som en kombination av värme/ener- 
gikälla och avställningsplats - en plats för kokning un
der lägre temperaturer.

Paralleller till denna konstruktionstyp har påträffats 
bl a vid borg- och boplatskomplexet vid Lingsberg i 
Angarnsjöområdet (se kapitel 4.4 och 6.2), daterade till 
förromersk järnålder.

En av härdgroparna (A57) har luminescensdaterats 
till yngre bronsålder (580 BC +/-150). En av härdgroparna 
i huset (A330) låg lägre än de övriga och framkom un
der ett tunnare sandskikt vilket antyder att det finns fler 
än en fas i huset.

Kan man dra några slutsatser utifrån jämförelser mel
lan husen vid Odensala Prästgård och ”ordinära"bostads
hus från bronsålder och förromersk järnålder i Mälar
dalen? Odensalahusen uppvisar stora likheter med syd- 
skandinaviska bronsåldershus vad gäller storlek och inre 
proportioner. Men därefter upphör likheterna. Det har 
uppenbarligen knappast funnits någon anledning att bygga 
husen på samma sätt som bostadshusen. Ett allmänt 
intryck är att Odensalahusen gjorts enklare.

Förutom det omfattande skånska husmaterialet från 
bronsålder-äldsta järnålder (Björhem & Säfvestad 1993, 
Tesch 1993) har hus i Mälardalsregionen från perioden 
endast publicerats i mindre skala.

Nämnas kan hus från Östergötland (Glasrutan 2) och 
Uppland (Vrå, Knivsta socken) (Karlenby 1994).

Väsentlig för tolkning av hus är även fyndbilden. 
Avsaknaden av traditionella kulturlager med nednötta 
fragmentariska föremål och avfall har redan tagits upp. 
Både husen var i det närmaste fyndtomma.

Hus II på terrass A innehöll knappt några fynd. I hus 
II på område D påträffades dock enstaka fynd bl a en 
liten knivliknande järnskära samt enstaka flintavslag och 
en glattsten? Järnskäran är snarlik den som påträffats vid 
Lingsberg (fig 6:20) och den från Rössberga, båda i Upp
land och de dateras till äldsta järnålder.

Bendepositioner, ”djurgravar”
Merparten av de anläggningar som ansågs utgöra möj
liga gravar visade sig vid undersökning sakna fynd av ben. 
De flesta av dessa utgjorde delar av olika vallavsnitt. 
Istället utgjordes huvuddelen av de 26 undersökta gra
varna av bengropar, benlager eller spridda brända ben 
där markeringarna i form av överbyggnad förekom i 
enstaka fall men var i övrigt oansenliga eller saknades 
helt. Fem av bensamlingarna låg utanför hägnaden, tre 
inom område D (A69, 190, 320) och två inom område 
C (A144, 298).

Tolv av de anläggningar som definierats som gravar 
innehöll uteslutande djurben (Hedelin, bilaga VI). Dessa 
bensamlingar hade behandlats på ett med "människo- 
gravar” likvärdig sätt. Deponeringsplats var inte iden
tisk med bålplats, inblandning av sot och kol saknades. 
I enstaka fall hade bengroparna en traditionell grav
överbyggnad. Som exempel kan anföras två mitt- 
blocksstensättningar A8 och A30, belägna i anslutning 
till den yttre vallens västra respektive sydöstra ingångar. 
A30 innehöll ben från får/get. Ur flera aspekter var A8 
den mest komplexa anläggningen, ett intryck som för
stärks markant om man även beaktar benlagret Al 51 
som låg söder och intill A8.

A8 låg söder om ingången i den yttre vallen (sektion 
2:11). Här kulminerade spåren av eldpåverkan som an
nars fanns norr om ingången (sektion 2:1). Stensättningen 
låg i nivå med vallpackningen och var anlagd intill denna. 
Det är svårt att avgöra om den även delvis anlagts på 
delar av vallen. Flera härd- och sotgropar under sten- 
sättningen och vallen antyder ett intensivt eldande. Man 
har uppenbarligen eldat i anslutning till det stora mark
fasta blocket varefter sot/kol, skärvsten, enstaka brända 
ben och keramikfragment spritts ut över ett begränsat 
område. I två gropar fanns ben från häst, svin och nöt
kreatur. Samma djurarter fanns även representerade i 
benlagret Al 51. De små härdgroparna i stensättningen 
och i vallen innehöll enstaka brända ben, den enda plats 
inom hägnaden där detta kunnat observeras. Annars har 
man uppenbarligen varit mycket noga med att separera 
benen från sot/kol.

Som ett exempel på hur angelägen man varit att se
parera bålplats och platsen för bendepositionen, "grav
plats”, kan nämnas ett område vid vallavsnitt 2:IV. Detta 
var det område där de mest omfattande spåren av eld
ning påträffades inom hägnaden. Här fanns sju härdgropar 
i anslutning till vallen. Runt härdgropen Al 66 fanns ett 
benlager Al 67, med ben från får/get. Inga ben påträffa
des i härdgropen. I anslutning till denna men väl avgrän
sade från eld/bålplats låg en grupp bengropar (A39, Al 54 
och Al 65). A39 innehöll ben från svin, Al 65 ben från 
nötkreatur och A154 nötkreatur, häst och svin. Ett an
nat exempel på en "djurgrav" med markerad överbygg
nad är stensättningen A4. Det var en stenpackning i 
bergsskreva innehållande ben från nötkreatur, svin och 
får/get.

Inga av de 12 anläggningar där djurarterna kunnat
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AGoaVsheep
B. Pig
C. Cattle
D. Horse

Fig 6:42. Hägnaden med depositionerna av 
djurben ("djurgravar") samt gravar. Karta 
av Pernilla Flyg. The enclosure with the 
deposited animal bones ("animal graves”) 
and human graves. Map by Pernilla Flyg.

identifieras har innehållit några ”gravgåvor” eller andra 
fynd. Däremot har ben och keramik men även harts 
påträffats tillsammans i ett par anläggningar, dock med 
oidentifierade ben (A49, 50,250). Mot bakgrund av den 
totala dominansen för ”djurgravarna” kan man förmoda 
att övriga anläggningar där någon identifiering ej varit 
möjlig, även innehöll djurben.

Djurgravama innehöll aldrig mer än en individ per 
art. Vanligaste kombinationen var nöt, häst och svin (fig 
6:42). Får/get återfinns som enda deponerade djur i to
talt fem anläggningar. Nötkreatur dominerar och fanns 
i åtta anläggningar, svin i sex, häst i fyra samt fågel (oident) 
i en. Om man beaktar anläggningarna med oidentifierade 
ben, skulle man kunna räkna med att minst 26 olika 
däggdjur (och en fågel) offrats. En mycket viktig osteo
logisk iakttagelse som kunnat göras är att de bestämda 
benen från djurgravarna till nästan 100 % utgörs av de 
minst köttrika delarna på djurkroppen. Det är neder
delen av benen, delar av klövar, tår, svanskotor som 
dominerar bland de identifierade benen. Endast i min
dre utsträckning har tand-, horn- och skallfragment 
påträffats (se fig 6:43, nästa uppslag).

Inga egentliga skillnader har kunnat observeras arke
ologiskt eller osteologiskt mellan merparten av djur
gravama inne i hägnaden och de utanför. Däremot fanns 
betydande skillnader mellan dessa och djurbenen i avfalls
områdena. Inom de sistnämnda och i synnerhet inom 
område E, det område som gav den största benmängden, 
har samtliga djurarter utom häst, som kunnat identifie
ras inne i hägnaden, påträffats. Inom område D fanns

även ben från hund. Men i motsatts från benen i djur
gravarna, fanns en betydligt bredare representation på 
avfallsområdena. Här fanns delar av hela djuret repre
senterat (dock inga skallben).

Endast benen från avfallsområdena uppvisade skär
märken och tydliga slaktspår. Gnag- och bitmärken vi
sar även att benen legat exponerade och tillgängliga för 
rovdjur, något som inte kunnat observerats i gravarna. 
Benmaterialet fragmenteringsgrad har påverkat möjlig
heterna till att bestämma djurens slaktålder. Från om
råde E, finns ett belägg för slakt av ett ungdjur av nöt 
(ej äldre än 1,5 år).

Trots de begränsade förutsättningarna för den osteo
logiska analysen, något som måste tillskrivas materia
lets karaktär samt den ringa benmängden totalt, är re
sultaten betydande. Huruvida ogynnsamma mark
förhållanden (pH 4,5-5,0) påverkat i negativ riktning 
kan man endast spekulera kring. Men det totala ben
materialet bör ha varit betydligt större än vad som kun
nat påträffas. Endast en bråkdel av benen av minst 26 
djur har påträffats. Obrända djurben bör ha slängts på 
avfallshögarna. I detta fall är det mer uppenbart att dessa 
inte bevarats på grund av ogynnsamma markförhållanden.

Tendenserna är dock så påtagliga, inte minst i skill
naderna mellan benmaterialet i å ena sidan djurgravarna 
och avfallsområdena å den andra, varför ett tolknings
forslag kan framföras. De identifierade djurarterna ut
gör de vanligast förekommande tamdjuren under brons- 
och äldre järnålder. Någon rangordning mellan djurarterna 
går inte att göra. Det är däremot viktigt att notera att
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Fig 6:43. De fyra vanligaste påträffade 
djurarterna; A) häst, B) nötkreatur, C) gris 
och D)får/get från depositioner i hägnaden 
samt enstaka ytterområden, framförallt 
område D. De mest förekommande 
kroppsdelarna svartmarkerade, övriga 
förekommande skrafferade. The four most 
frequently found species; A) horses, B) 
cattle, C) swine and D) sheep/goat from 
deposits in the enclosure and occasionally 
in the outer areas, especially in area D. The 
most frequent body parts are marked in 
black, other occuring ones are hatched.

varje grav endast innehåller ett djur av den identifierade 
arten, både när arten uppträder ensamt eller i grupp. Får/ 
get tycks ha intagit en särställning i föreställningsvärlden 
med tanke på att detta djur begravts ensamt. Frågan är 
om detta avspeglar fårets dominans inom den agrara 
ekonomin.

Odensala Prästgård är den lokal som har den största 
mängden bevarat benmaterial utav samtliga under- 
sökningslokaler som ingår i detta arbete. Som framgick 
av ovan, har man endast kunnat konstatera förekomst 
av de fyra vanligaste husdjuren i bästa fall. De gäller i 
första hand Predikstolen och boplatsen vid Lingsberg i 
Angarnsjöområdet. På andra lokaler har endast ett par 
arter kunnat fastställas, men överlag har det osteologis
ka materialet helt saknats. Det kan därför vara motive
rat med en diskussion kring djurhållningen under brons
ålder och äldsta järnålder.

Det finns ingen anledning att betvivla att de identi

fierade djurarterna på Odensala Prästgård även var vik
tiga djur i samhällsekonomin. Men det kan finnas an
ledning att även påtala djurens symboliska värde, något 
som möjligen avspeglar sig i särbehandlingen av får/get. 
Alltsedan N-G Gjevalls bestämningar av djurbens- 
materialet från Simrisgravfältet i Skåne där han talar om 
"lammoffer” som något typiskt för bronsåldern (Gejvall 
1961, s 158) har fåret ansetts som det viktigaste djuret 
inom boskapsstammen under hela bronsålder. Svinets 
betydelse framhålls också, inte sällan med hänvisning 
till djurets rikliga representation på flera ristningsloka
ler men då nästan uteslutande i Östergötland och Upp
land (Burenhult 1983, Kjellén & Hyenstrand 1977, 
Malmer 1989, s 21). Resultaten varierar dock något 
beroende på om materialet härrör från gravar eller bo
platser. Man skulle även kunna förvänta sig regionala skill
nader. Utifrån gravmaterial framhålls fårets/lammets 
betydelse i Södermanland (Damell 1985, s 66-68). I
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Fiskeby-gravfältet utanför Norrköping fanns det ben av 
får i en grav, det enda påträffade djurbenen dessutom 
(T B Larsson 1985,s415ff) och från de undersökta grav
fälten vid Skärgårdsstad i Österåkers socken i Uppland 
fanns enstaka får samt hund och björn representerade 
(Äijä 1994, s 46f).

I en studie av bronsåldersgravar från syd- och mellan- 
sverige (139 st) tycks får/get överlag ha utgjort det van
ligaste djuret i begravningsritualen. Detta oavsett den 
gravlagda individens ålder eller kön (Mattisson 1993). 
Mattisson tycker sig se en större representation av off
rade djur i mansgravar i motsatts till kvinnogravarna som 
uteslutande innehåller får/get. Andelen gravar med djur
ben var överlag mycket ringa (Mattisson 1993, s 26).

Frågan är om djurben i gravar entydigt kan användas 
för att få kunskap om periodens djurhållning. Gravar 
liksom offerplatser representerar en symbolisk/ideolo
gisk sfär där offer av olika djur kan manipuleras och både 
vara över- liksom underrepresenterade. Går man till 
offerlokaler kan tre, samtliga belägna i Uppland näm
nas. Det är Rickebasta i Alsike socken, sjön Bokarn mellan 
Rasbo och Stavby socken och Björklingeån vid Lövsta i 
Bälinge socken (Hagberg 1967, s 77—78). I Bokarn och 
Lövsta fanns människoben samt ben av häst, hund, nöt 
och svin med övervikt för häst i Bokarn. I Bokarn låg 
benen på en plattform av trä och sten. Från Rickebasta 
(ca 10 km NV om Odensala Prästgård) finns en 14C- 
datering till yngre bronsålder (ST 2350, Hagberg 1967, 
s 77-78).

Ett rimligt antagande är att boplatsmaterialet är det 
som bäst speglar den faktiska djurhållningen (jfr Mattis
son 1993, s 30). I Hallunda dominerade nöt före får/get 
och svin (Ekman 1988, s 7-8) och i Apalle i Uppland 
och Vistad i Östergötland dominerar får/get (Ullén 1988, 
s 20,T B Larsson 1993, s 74). Däremot finns stora skill
nader mellan boplatserna vad gäller nöt och svin. På 
Apalle var andelen nöt större medan det omvända för
hållandet gällde på Vistad (T B Larsson 1993, s 74). En 
intressant skillnad kan observeras mellan boplatserna i 
Mälardalen/Östergötland och boplatser i Skåne avseende 
fårets roll. I både Fosie och Hötofta dominerar nöt mycket 
stort före får/get (Fosie) och svin (Björhem & Säfvestad 
1993, s 81, T B Larsson 1993, s 75).

Skedet yngre bronsålder - äldsta järnålder rymmer 
stora förändringarna inom bebyggelsestruktur och inte 
minst inom jordbruket. Roger Engelmark karaktärise
rar yngre bronsålder som jordbruksexperimentens tid 
(Engelmark 1993, s 407). Förändringar som strävat ef
ter att öka ceralieproduktionen på bekostnad av en ex
tensiv boskapsdrift. Det förefaller uppenbart att beho
vet ökade att kontrollera boskapshållningen på ett eller 
annat sätt. Av stor betydelse för tolkningen är de inbör
des frekvensrelationema mellan de fyra vanligaste hus
djuren förändras under yngre bronsålder. Osteologiskt 
material från Danmark och Skåne visar på en gradvis 
minskning av dominansen för nöt under yngre bronsål

der. Under äldre järnålder är relationen lika mellan 
djurarterna eller så dominerade svin och får (jfr Björhem 
& Säfvestad 1993, s 81-82 med hänvisning till arbeten 
av G Nyegaard).

Återgår man till Odensala Prästgård tycks även häs
ten vara väl representerad i förhållande till både nötkrea
tur och svin. Hästen var ett djur vars betydelse vid denna 
tid knappast kan betraktas uteslutande som ekonomiskt/ 
funktionell utan i minst lika hög grad symbolisk (Löfroth 
1976). En extremt hög representation för häst finns inom 
Hötofta-boplatsen i Skåne där den utgör närmare 30 % 
av materialet! (T B Larsson 1993, s 75). Etnologiska och 
antropologiska studier tycks visa på en stundtals mycket 
intrikat och invecklad hantering där boskapen har in
gått i ett spel för att manifestera inflytande och i olika 
strategier för maktkamp (Grant 1991, Davies & Payne 
1993, s 20-21, T B Larsson 1993, s 76, Weiler 1994, s 
107ff).

Slaktåldern på djur tolkas alltsom oftast utifrån rent 
ekonomiska, rationella förtecken. Mjölkproducenter som 
kor, mjölk/ullproducenter som får har som regel en hög 
slaktålder, medan köttproducenter som svin i regel har 
en låg. Låg slaktålder på nöt och får men även svin tol
kas ofta som uttryck för någon form av lyxkonsumtion. 
Inom socialantropologisk litteratur påtalas svinets stora 
betydelse som köttreserv och som nästan uteslutande 
konsumerats vid fester och ceremonier (jfr Larsson 1993, 
s 76). Antropologiska studier visar att man i flera sam
hällen hållit mycket stora boskapshjordar och där stora 
djurenheter tycks ha uppfötts enbart för att offras vid 
speciella tillfällen. Under neolitikum och tidig metall
ålder i t ex Nubien har det rört sig huvudsakligen om 
unga djur av hankön. Tackorna behålls för reproduktionen 
och för mjölken (inte för ullen). Denna strategi har krävt 
att man uppnått balans mellan rituella och ekonomiska 
hänsyn (Grant 1991, s llöff).

I politiska system där makt och status grundat sig 
på allianser och gåvobyte bör fester och köttkonsumtion 
(offer) ha intagit en stor plats. Det skandinaviska 
bronsålderssamhället anses ha varit ett sådant samhälle 
(Kristiansen 1984, 1987, T B Larsson 1986, 1993).

I beskrivningar av djuroffer tycks det ha varit huvud
sakligen djur av hankön som offrats vid unga år. I detta 
sammanhang tycks även djurens homprydda skallar varit 
av central betydelse efter offret (måltiden). I det antika 
Grekland (och Rom) offrade man med förkärlek tjurar 
och baggar. Deras skallar samlades på en speciell plats 
som ett tecken för invigning (Burkert 1983, s 6). I 
föreställningsvärlden bland ett flertal religioner intar just 
skallen en central plats i det att den uppfattas som säte 
för själen och därmed även i besittning av befruktande 
förmåga (Paulsson 1993, s 26).

Som en jämförelse kan nämnas gravhögen vid Irth- 
lingborough (Northamptonshire) i England, daterad till 
2600-1900 BC. Här påträffades 184 skallar av nötdjur 
samt en skalle av uroxe lagda ovanpå gravhögen (Parker
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Pearson 1993, s 78-81, Davies & Payne 1993). Endast 
ett par procent av det totala benmaterialet utgjordes av 
häst, svin och får. Samtliga offrade djur var av hankön 
och mellan ett och sex år gamla (Davies & Payne 1993, 
s 16-17). Detta storstilade festande på minst 40 ton kött 
(ett kg/person/dag) skulle ha inneburit föda för 40 000 
på en dag eller 500 under två och en halv månads tid 
(Davies & Payne 1993, s 18). Men i allmänhet tycks man 
(liksom i Odensala Prästgård) offrat olika djurarter. 
Exemplet från Irthlingborough är ur denna aspekt unikt 
(jfr Davies & Payne 1993, s 20).

Vad gäller Odensala Prästgård är jag av den uppfatt
ningen att benfynden representerar ett antal offrade djur 
som har slaktats och konsumerats utanför hägnaden inom 
de olika ytterområdena, huvudsakligen område A+C och 
D+E. Efter offermåltiden har de minst köttrika delarna 
av djuren bränts, delar av de brända benen har valts ut, 
rengjorts från sot utanför hägnaden för att därefter de
poneras i en bengrop med eller utan överbyggnad huvud
sakligen inne i hägnaden. Enstaka anläggningar tycks upp
visa spår av brandbål med djurben i anslutning till ben
depositionen. Ett fåtal bendepositioner finns utanför 
hägnaden. På terrassen D förekommer dessa i anslutning 
till keramikdepositioner och härdgropar. Endast bränt 
slaktavfall finns bevarat och enbart inom de två avfalls
områdena (C och E). Några skallben har inte påträffats i 
det brända materialet. En förklaring till detta förhållande 
kan vara att dessa deponerats på speciella platser men inte 
bevarats tack vare ogynnsamma förhållanden.

Utgår man från att minst 26 djur offrats innebär detta 
att man konsumerat mellan fem och sex ton kött (12 
nöt/häst a 400 kg, 5 får a 50 kg, 6 svin a 80 kg). Beaktar 
man dateringsresultaten betyder det att de offrade dju
ren kan representera offerhandlingar som utförts under 
en längre tidsperiod, under minst 500 år, från ca 800 
BC till 200 BC. Om man utgår från att varje anläggning 
med en bengrop representerar ett offertillfälle, minst 20 
stycken och om man slår ut dessa jämnt över en 500 års 
period, innebär det att offerhandlingar (med djur) kan 
ha utförts vart 25 år.

Det säregna med djurbenen på Odensala Prästgård 
ligger inte enbart i det faktum att djuroffer har kunnat 
konstaterats utan i de arkeologiska lämningarna kan tolkas 
som delar i en längre process. Detta kan ses som en ri
tual vilken inte enbart omfattat offer av djurben, utan 
även som ett uttryck för ett oskiljaktigt samband mel
lan offermåltid och deponering av brända mindre ätbara 
delar av djuren. Djuren har med allt vad de kan tänkas 
ha representerat i det yngre bronsålderssamhällets fö
reställningsvärld som fruktbarhet, hälsa, fred, styrka har 
"begravts” och därmed fixerats till den heliga platsen. 
En liknande uppfattning förs även fram rörande djur- 
framställningar inom hällristningskonsten. Åke Hult- 
krantz hävdar att de utgör "andliga prototyper i guda
världen till bondens djur och inkarnerar fälyckan" 
(Hultkrantz 1989, s 55).

Men offret skall förmodligen inte uteslutande ses som 
ett sätt att beveka gudarna för bättre skörd, fetare och 
fler nötkreatur. Offret och offerritualen har en betyd
ligt mer djupgående social och ideologisk betydelse. Det 
kan ske för att ta itu med ett speciellt problem, det må 
ha varit en personlig åkomma eller problem av mer 
generell, social, moralisk natur inom en härstamnings- 
grupp eller någon större social grupp. Eller som visats 
ovan i syfte att stärka allianser och uppnå prestige. Detta 
löses genom offerriten varigenom den sociala gruppen 
återfår sin kraft och vitalitet. Samma typer av ritualer 
kan fungera både för att läka specifika sjukdomar eller 
annat av privat natur och på en allmän, ej specificerad 
grund återskapa den rätta ordningen för människan i 
samhället och i naturen (jfr Bloch 1992, s 37).

Antropologiska studier visar att offerdjuret spelar en 
central roll i detta sammanhang. För Dinkafolket i södra 
Sudan står människan mycket nära boskapen (men 
människan har sin förmåga att tala) och boskapen re
presenterar skönhet, styrka, vitalitet, sexualitet och as
socieras med pojkar och unga män. Detta står i mot
sättning till de äldres verbala styrka (Bloch 1992, s 32- 
33). Samhällsstrukturer uppfattas som bestående av 
krigarklaner som är sammanlänkade med boskapen och 
prästklanen som skapar ordning och förmedlar profetiska 
tal. Profetiska och gudomliga tal frambringas och 
"åkomman" kan läkas efter offer och konsumtion "fest” 
av offerdjur och dessa ritualer leder inte sällan därefter 
till aggressiva och militära hot eller renodlade militära 
kampanjer (Bloch 1992, s 36-37).

En av Blochs teser var att flera generella drag kan 
observeras i ritualer. Dessa innebär att samfunden för
nekar livets förgänglighet och de sociala institutioner
nas föränderlighet. Detta manifesteras genom att offer
ritualens deltagare offrar sig själva symboliskt för att på 
så sätt förenas med en transcendent gudom.

Dessa offer utförs bl a genom symboliskt våld, ge
nom dödandet av djur. Det indirekta förhållandet mel
lan symboliskt och rituellt våld tenderar därefter att 
övergå i politiskt våld (Bloch 1992, s 1-7).

Matoffer - keramikkärl och hartstätade kärl 
Keramikens spridningsbild avviker nästan helt från den 
som kan avläsas utifrån djurbenen och ca 95 % av all 
keramik påträffades utanför hägnaden (fig 6:44). En
dast mindre fragment fanns i den västra delen i den yttre 
vallen samt mittblocksstensättningen A8. Dessutom 
fanns delar av ett krossat kärl uppdelat i två mindre 
ansamlingar alldeles innanför den Sydöstra ingången i 
den yttre vallen.

Men här finns även en stor skillnad mellan ytter
områdena och terrasserna A och D. På A fanns ingen 
keramik, däremot på D.

Keramiken på terrass D liksom den utanför terrass 
A har huvudsakligen utgjorts av mindre kärl, koppar, 
vilka i de flesta fall tycks ha sekundärbränts efter att de
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krossats. På terrass D fanns fem mindre och en större 
ansamling där de mindre endast innehöll delar av ett kärl 
medan den större (Al 88) innehöll delar av minst två 
kärl. Keramiken förefaller att ha krossats avsiktligt i sam
band med depositionen. Detta är mest påtagligt i den 
större keramikansamlingen (Al 88) på terrassen D. Denna 
innehöll merparten av två större kärl som inte sekundär
bränts. Ansamlingen utanför terrass A innehöll dock flera 
kärl, samtliga koppar. Två typer av småkarl fanns repre
senterade inom terrasserna. I inget fall har ett helt kärl 
kunnat rekonstrueras. Återstoden av kärlen kan ha de
ponerats på annat håll möjligen i enskilda hushåll.

Keramiken inom avfallsområdena var generellt sett 
mer fragmenterad, sliten än keramiken på terrasserna 
och den låg dessutom utspridd. Denna var inte 
sekundärbränd. Däremot uppvisade samtliga kärl en 
likartad ytbehandling, både på terrasserna och i avfalls
områdena. Vanligast förekommande var den ordinära 
typen med handavstruken utsida. Dessutom fanns 
enstaka fragment av strimmig samt ett! fragment av 
rabbig keramik (de sistnämnda inom omr E).

Inga kokkärl påträffades och i inget fall har några 
synliga matrester konstaterats. Kärlen bör ändock ha 
utgjort behållare för olika former av mat. Metoder för 
att bestämma matinnehåll i keramik behandlades förs
ta gången 1979 (Arrhenius & Slytå 1979, Isaksson bi
laga V). Metoden grundar sig huvudsakligen på förekomst 
av matskorpor. För att försöka fastställa att kärlen fungerat 
som matbehållare i någon form och om möjligt avgöra 
matresternas biologiska ursprung (trots avsaknad av 
matrester), genomfördes ett antal analyser vilka utför
des direkt på keramiken. Proverna analyserades vad gäller 
lipider (fett) och proteiner. Keramikproverna härrör från 
område D. I samtliga fall kunde matrester konstateras. 
1 två fall med föda av marint och ett fall av terrestriskt 
ursprung. Ingen närmare bestämning (art) har kunnat 
göras (Isaksson, bilaga V).

I sammanhanget skall ett annat offerfynd nämnas. 
Detta utgjordes av två mycket fragmentariska keramik
kärl som påträffades i muren vid Vedaborgen, Angarns 
socken (se kap 5.4.1). I den äldsta fasen från yngre brons
ålder har brända och obrända djurben samt hartsbitar 
påträffats. I en senare tillbyggnadsfas som kan bestäm
mas till äldre romersk järnålder, har två keramikkärl (med 
matskorpa) offrats. Offret bör knytas till konstruktio
nen av vallen och har det har inte varit tillgängligt efter 
offerritualen. Därför bör det klassas som ett sk byggnads- 
offer, ett enskilt fullbordat offer, relaterat till uppföran
det av borgvallen (jfr Paulssen 1993, s 1).

Vid Odensala Prästgård påträffades vid sidan av ke
ramik även harts, som förmodligen utgör resterna av 
offrade träkärl. Av naturliga skäl har det inte gått att fastslå 
deras eventuella innehåll. I ett fall (Al 6) i den inre vallen, 
har ett hartstätat kärl ställts ovanpå en härdgrop, som 
därefter har täckts av en stenpackning delvis markerad 
med en kantkedja.

Växtoffer
Fyra frågeställningar kan formuleras i anslutning till det 
analyserade arkeo-botaniska materialet. Den första gäl
ler dess representativitet och på vilket sätt makrofossilen 
i stort skiljer sig i jämförelse med material från boplat
ser, både vad gäller antal arter, inbördes relation och 
mängd. Den andra gäller möjligheterna att använda 
materialet som ett relativt kronologiskt verktyg. Före
kommer odlade växter under samtliga faser? Hur skall 
en period med större material tolkas? Den tredje och 
viktigaste frågan gäller om huruvida de påträffade od
lade växterna kan ses som en spegling av en ekonomisk 
bas? Dvs samma problematik som även rör de identi
fierade djurarterna. Eller representerar de påträffade 
sädesslagen någon form av urval? En idealbild? Den fjärde 
gäller det kronologiska och rumsliga förhållandet djur- 
offer och matoffer.

Med tanke på representativiteten, kan det konstate
ras, att trots de förhållandevis ogynnsamma bevarings- 
förhållandena har en osedvanligt stor mängd ekoarke- 
ologiskt växtmaterial tillvaratagits. Här återfinns flerta-

Fig 6:44. Förekomst av keramik och harts (utom de två 
"avfallsområdena" C and E). Karta av Pernilla Flyg. Occur
ence of pottery and resin (except the two ”refuse areas” C 
and E). Map by Pernilla Flyg.
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Total amount of 
cultivated plants

The enclosure

bread clubwheat 
3

emmer wheat 
135

gold of pleasure 
238

naked barley

cultivated plants*^^""'-' 
589

weads/ruderals
6

Area A AreaB

cultivated plants 
154

berries/nuts
11

weads/ruderals
1

cultivated plants' 
358

meadow
2

Fig 6:45. Arkeo-ekologiskt diagram över påträffad makrofossil i och utanför hägnaden. Archaeo-echological diagram of 
macro fossil found inside and outside the enclosure.

let av de vanligast förekommande odlade växterna un
der yngre bronsålder och järnålder. Vad som helt skiljer 
ut Odensala Prästgård från bilden man får från ett boplats
material, är den totala dominansen av odlade växter. Och 
torr/fuktängsväxter, ruderater och åkerogräs saknas i det 
närmaste helt (fig 6:45). Inte heller har något tröskavfall 
eller liknande påträffats. Resultatet är det diametralt mot
satta till de som erhållits från ett flertal bronsålders- 
boplatser och framför allt äldre järnålders gårdar i Mä
lardalen. Hade det rört sig om en ”ordinär” agrar bo
sättning, skulle inslaget av framför allt åkerogräs och 
ängsväxter varit betydligt högre (jfr Engelmark 1993).

Vad gäller möjligheterna att använda materialet som 
ett relativt kronologiskt instrument löper man stora risker. 
Samtliga påträffade arter förekommer under både yngre 
bronsålder och äldsta järnålder.

Så har exempelvis emmer/spelt och skalkorn påträf
fats i både en undre och övre nivå i härdgropen Al 85 
vid den sydöstra ingången i den yttre vallen. Den undre 
dateras till yngre bronsålder, den övre till förromersk 
järnålder (Odensala 19 & 18). Havre, som påträffades i

den undre nivån saknades i den övre. Problemet tycks 
framför allt sammanhänga med avsaknad av ett större 
referensmaterial från bronsåldersboplatser, ett problem 
som inte är lika akut vad gäller äldre järnålder.

Yngre bronsåldern kännetecknas av att växter som 
tidigare förekom i blygsam skal, ges en allt större be
tydelse. Det är exempelvis ärtor och bönor. Dessutom 
introduceras nya grödor såsom havre, speit, hirs samt 
lin och dådra (Engelmark 1991,s375).De ålderdom
liga speltoida vetesorterna emmer, enkorn liksom det 
skallösa kornet går gradvis tillbaka. Dessa kom allt
mer att ersättas av det tåligare skalkornet som däref
ter dominerar under förromersk järnålder (Engelmark 
1991).

Avsaknaden av referensmaterial från ett antal brons
åldersboplatser i Mälardalen framstår som än mer akut 
när man skall besvara frågan om de påträffade odlade 
växterna i Odensala Prästgård avspeglar vad som fak
tiskt odlades och det inbördes förhållandet mellan de 
odlade växterna. Avsaknaden av säd eller andra odlade 
växter i stensättningen A3 med dess sekundärgravar eller
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1. Hulled barley
2. Hulled barley, emmer wheat
3. Hulled barley, emmer wheat, naked barley
4. Hulled barley, emmer wheat, 

breadwheat, oats, gold of pleasure, flax
5. Hulled barley, emmer wheat, oats, einkorn
6. Hulled barley, emmer wheat, oats, 

gold of pleasure, bread/club wheat
7. Hulled barley, flax
8. Flax
9. Emmer wheat

1
°o6

O7

i merparten av alla djurgravar kan knappast tolkas som 
att man inte odlade under denna period, dvs mellersta 
och yngre bronsålder (se ovan). Prover från Dragby
området norr om Uppsala visar på kontinuerligt åker
bruk från och med äldre bronsålder (Florin 1960, s 108ff, 
1963). Mänsklig påverkan i form av röjning och odling 
av bland annat vete av Triticumtyp, har kunnat avläsas 
under tidig bronsålder frånTrunsta träsk i Knivsta socken 
(Ranheden manus 1994) beläget en knapp mil norr om 
Odensala Prästgård. En liknade bild framträdde i An- 
garnsjöområdet (se kap 6.2).

Förekomst och sammansättning av de odlade arterna 
avspeglar odling men förmodligen endast att dessa olika 
arter kultiverades, inte någon inbördes rangordning. Den 
totala avsaknaden av odlade växter (utom lin i Al 6) i

3 Den rikliga mängden en liksom enbär i härdgropar antyder att buskar va
rit ett viktigt brännbart material. Jämför bilaga IV och XI.

härdgroparna i den inre vallen, 
kan vid sidan av en mer krono
logiskt betingad orsak, tolkas 
som uttryck för variationer i 
föreställningsvärlden som tagit 
sig uttryck i olika rituella hand
lingar och behandling av växt- 
offer och djuroffer. Man måste 
även beakta den möjligheten att 
ett stort antal vegetabilier kan ha 
ingått i de olika rituella och re
ligiösa ceremonierna (jfr Burk- 
ert 1983) men som inte bevarats. 
Den inre vallen kan dateras till 
yngre bronsålder (period V-VI).

Som framgår av fig 6:46 har 
fossilt växtmaterial påträffats 
inom hägnaden och då i den yttre 
vallen samt inom ytterområdeA 
och D. Inget växtmaterial påträf
fades inom de båda avfallsområd
ena C och E, något som ytterli
gare understryker att även odlade 
växter ingått i offerritualerna. 
Mycket tala: för att vissa sädes
slag ansetts finare än andra inte 
minst därför att de varit mera 
välsmakande, exempelvis vete 
och havre (A-M Hansson, bilaga 
IV) och därför varit lämpade som 
offer.

Vid sidan av härdgroparna 
kan matoffer ha tillagats i de 
ugnar som påträffades. I inget fall 
har de kunnat förknippas med 

metallhantering som bronsgjutning. Mest iögonfallande 
var den stora ugnen A77, belägen mellan terrasserna A 
och D. Mycket tyder på att det rör sig om en form av 
kupolugn som täckt en lertäckt eldhärd. Detta styrks 
av den stora mängden lera med avtryck av klenare rund
virke, vidjor, vilka utifrån avtrycken kan ha ingått i ett 
flätverk. Med hjälp av en luftkanal har lufttillförseln och 
därmed värmen kunnat regleras. Anläggningen har över
hettats och kupolen kollapsat.

Den innehöll enbart makrofossilrester av enbär och 
mjölon och mycket låga fosfatvärden (43-59 p°) upp- 
mätes, vilka ligger i paritet med ett "normalbrus” i 
området (pH 4,2-5,0). Jag tolkar anläggningen som en 
bakugn - en ugn för tillredning av bröd eller liknande. 
Vedartsanalyserna visar att man huvudsakligen använt 
sig av hassel.3

Enstaka fragment av tall, en, ek och slån fanns även 
representerade i konstruktionen. Ett ,4C-prov på träkol 
(Odensala 17) daterar anläggningen till yngre bronsål
der.

Få exempel på liknande ugnar har tidigare undersökts
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i Sverige. Nämnas kan den palissadinhägnade Vistads- 
lokalen i Östergötland (T B Larsson 1992).Tomas B Lars
son gör en större genomgång av ugnar huvudsakligen 
inom Lausitzområdet (Polen, östra Tyskland). Utifrån 
denna redogörelse kan betydande likheter mellan Odens- 
ala-ugnen och de inom Lausitz-området konstateras (jfr 
T B Larsson 1993, s 100-103,fig 95).

Vad gäller den fjärde frågan slutligen om relationen 
mellan djuroffer och vegetabiliska offer, tyder de beva
rade lämningarna på att djur offrats under en längre tid 
ca 500 år med tonvikt på yngre bronsålder. Vegetabi
liska offer tycks däremot inte varit betydelsefulla under 
denna period men ökat vid övergången till järnålder och 
kulminerat under århundradena före Kristus. Offer av 
djur och offer av odlade växter sammanfaller därför inte 
heller i anläggningarna. Endast i ett fall har både djur
ben och växter påträffats i samma anläggning (A8) och 
denna dateras till äldsta järnålder (Odensala 33, 39,40). 
Den innehöll tre djurarter, nötkreatur, svin och häst samt 
en stor andel fossilt växtmaterial.4

6.3.6 Gravhägnader och landskapet
Trots den stora variationen i dateringar, från gravarna som 
dateras till mellersta bronsålder (period III—IV) till vall
arna och de olika ytterområdena, från ca 900 f Kr till ca 
200 f Kr, bör komplexet vid Odensala Prästgård ses som 
en organiskt/funktionell enhet. Här finns en kronolo
gisk spännvidd på närmare 1 000 år. Ett problem utgörs 
av hägnadens centrum, graven. Dels har den fungerat 
som ”vilorum” för ett antal individer dels och mer vä
sentligt förefaller det att relatera den till vallarna och 
offeraktiviteten. Jag är av den uppfattningen att det rör 
sig om ett medvetet agerande utifrån vissa idéer som 
givit vissa ramar, men som inneburit förändringar, till- 
lägg, nya tolkningar av ritualen och dess innebörd men 
där vissa centrala grundelement behållits.

Den komplexa hägnaden är att betrakta som en or
ganisk/funktionell enhet vilken givits ett övergripande 
syfte. Detta syfte kan beskrivas som ett behov från ett 
samhällefund (bygd?) att definiera en plats - (ett heligt 
rum) och därmed en plats som särskiljer sig ifrån an
dra. Platsen definieras i form av två närmast koncentriska 
vallar som omger ett centrum i form av en stensättning. 
Man kan ställa sig tveksam till huruvida den är kan be
skrivas som monumental. Alla strukturer och konstruk
tioner är tämligen oansenliga och det har knappast va

4 Här måste framhållas att det är endast korn (Hordeum) av de påträffade 
odlade växterna som l4C-analyserats. Samtliga dateringar ligger i äldsta järn
ålder och proverna härrör från anläggningar i den yttre vallen samt terras
serna område A och D. AMS-datering av t ex emmervete hade varit önsk
värt.

rit fråga om stora samhälleliga investeringar i form av 
arbetskraftsinsats som gjorts. Uppenbarligen skall inga 
strukturer eller konstruktioner betraktas som slumpmäs
sigt utförda. Betydelsen ligger i dess unika karaktär och 
då genom människornas utnyttjande av platsen, i deras 
erfarenheter som ligger inkapslade i denna aktivitet. 
Beroende på platsen dignitet och kultens karaktär kan 
betydelsen vara rumsligt och socialt begränsad.

Flertalet anläggningar i Odensala Prästgård; härdar, 
bengropar var placerade i, under eller intill vallarna med 
en mycket stark koppling till vallarnas ingångar. Ingång
arna är av två slag. Faktiska ingångar, varav två i den yttre 
och en i den inre vallen samt ingångar som enbart kan 
uppfattas som symboliska. En sådan fanns i den inre vallens 
västra del. Det är alltså i och vid vallama - gränserna, som 
materiella lämningar efter rituell verksamhet kan sökas. 
Och den inre inneslutna ytan har uppenbarligen reserve
rats för verksamhet som inte avsatt några materiella läm
ningar. Att ytan inte varit ointressant utan ägnats omsorg, 
visar det faktum att alla håligheter fyllts med småsten/ 
skärvsten varvid alla ojämnheter eliminerats.

Vid sidan av att lämningar och fynd finns koncen
trerade till vallama kan ett medvetet handlande enligt 
min mening även avläsas i placeringen och därmed orien
teringen av olika lämningar. Denna yttrar sig i en för
kärlek för vissa väderstreck nämligen väster och söder. 
Hela anläggningen och alla dess olika beståndsdelar fo
kuserar sig mot, exponerar mycket markant mot dessa 
väderstreck.

Detta skulle kunna föranleda spekulationer kring 
orientering, aktiviteter under speciella årstider och s k 
astroarkeologi (jfr Bradley 1993). Hägnadens oriente
ring är väsentlig ur andra aspekter. Inte minst aktualise
rar den problematiken kring kultutövning, graden av 
tillgänglighet (se kap 3.4.2). Graden av tillgänglighet 
aktualiserar även frågan kring monumentens eller den 
heliga geografins "privata" eller "kollektiva” karaktär (jfr 
J Harding 1991, s 147).

Frågan om platsen och monumentet kan dock knap
past reduceras till ett förhållande där en fornlämningen 
klassas som "monument” enbart utifrån sin storlek eller 
s k monumentalitet. Monument liksom platser handlar 
i högsta grad om att minnas, vilket också är den ursprung
liga innebörden av det latinska ordet "monere”, liksom 
betydelsen som ordet ges i ordboken. Monument handlar 
om minnen där det förflutna förenas med den aktuella 
tidpunkten, både personliga och kollektiva minnen. 
Samhällen kan minnas genom ritualen då denna bl a 
handlar om kommunikation vari en annan tidsuppfatt
ning skild från det vardagliga etableras. Ritualen förenar 
det förflutna med nutid till en helhet där den följer ett 
eller flera mönster där kommunikationen tar sig olika 
utryck (Bloch 1985, 1992).

Det är mönster som förefaller svårföränderliga ge
nom att ett av ritualens funktioner är att upphäva tid 
och rum, att ersätta det vardagligt kända och begripliga,
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vardagslivets rytm med en gudomlig rytm, där förän
derligheten i den verkliga världen; döden förnekas. Där
med kan också de faktiska (och förståeliga) mekanismerna 
bakom den rådande sociala strukturen och samhälls
ordningen förnekas (Bloch 1985, 1992). Härigenom 
konserverar ritualen idéer och föreställningar genom att 
göra dem oantastbara men bidrar även till den process 
som innebär att grundläggande uppfattningar blir ihåg- 
komna och överförda till nästa generation (Bradley 1993, 
s 4). Men minnen kan vara instabila och ritualer och 
föreställningar kan förändras genom olika medvetna 
manipulationer (Bradley 1993, s 5, Rowlands 1993).

Om man som ett antagande, hävdar att platser som 
Odensala Prästgård inte är slumpmässigt utan medve
tet valda och utformade enligt rådande uppfattningar och 
konventioner, inställer sig frågan vad som varit styrande 
för detta val? Att svara på denna fråga går naturligtvis 
inte. Däremot kan man påtala vissa företeelser som kan 
vara av betydelse som kan ligga till grund för ett antal 
hypoteser. Området där man anlade hägnaden utgjorde 
knappast någon jungfrulig mark. Några spår efter be
byggelse äldre än hägnaden har inte påträffats men pollen
analysen visar tydliga tecken på röjning, sädesodling och 
annan antropogen verksamhet i närområdet under 
senneolitikum och äldsta bronsålder (PAZ 2, ca 3600- 
3200 BP, fig 6:28 och 31). Den senneolitiska hällkistan 
belägen mitt emot hägnaden kan kronologiskt placeras 
till början av denna fas med de första pollenanalytiska 
tecknen på odling. Det anses att hällkistorna i östra 
mellansverige, Närke, Västmanland, Södermanland och 
Uppland (45 st) kan kopplas till goda jordbruksmarker 
(Apel 1991, s 3Off). Detta är även aktuellt för den på 
Prästgårdsmarken liksom två hällkistor i Norrsunda 
socken (RAA 174).

Att platsen använts för begravningar m m kan ha varit 
betydelsefullt när hägnaden anlades. Resultat av 14C- 
dateringar från enstaka härdgropar i hägnaden har givit 
senneolitiska dateringar (Odensala 10, 28). Möjligen kan 
man likt romarna tala om ett ”genius loci”.

Genom sin placering mitt för varandra finns en vi
suell kontakt där den äldre hällkistan exponerar mot den 
yngre hägnaden och tvärtom. Betydelsen av rumslig och 
visuell kontakt har berörts av flera arkeologer i olika 
sammanhang (bl a Bradley 1993, Björhem & Säfvestad 
1993, s 110-111, L Larsson 1993, s 143ff).

Det tycks som om platsen framför allt varit av bety
delse för olika rituella aktiviteter under en period av 1 
500 år från senneolitikum fram till århundradena före 
Kristi födelse då monumentbyggandet avslutas med två 
stora mittblocksstensättningar. Under samma period 
anläggs ytterligare ett mindre antal gravar bl a i form av 
två barngravar i bengropar. En av dessa grävs ned i häll- 
kistans övre parti, den andra i ytterkanten av sten- 
packningen som omgav kistan. Dessa gravar skulle kunna 
knytas till de boplatslämningar i form av enstaka hus 
som framkom i anslutning till hällkistan och mitt-

blocksstensättningen (RAA 288). Boplatslämningarna är 
svårtolkade, inte minst tack vare den dåliga bevarings
graden som förorsakats av sentida odlingsverksamhet 
under torpepoken (1700-1900-tal).

Om det är vallama som konstituerar hägnaden vari
genom ett inneslutet rum erhållits, är det dessa som 
förefaller att vara det väsentliga i hela konstruktionen 
och i de rituella handlingarna som utförts och avsatts i 
olika slags strukturer. Man skulle därför kunna betrakta 
lokalen med dess inre dynamik uttryckt i de kronolo
giska variationerna, som en idé, ett projekt som byggts 
på, förändrats och, som möjligen aldrig färdigställts och 
slutligen övergivits (jfr Evans 1988a, s 92ff), Barrett 1991, 
s 8). Men ett projekt som arbetat utifrån vissa föreställ
ningar och som givits och givit vissa ramar.

Denna förlängda process gör att man kan hävda att 
det föreligger en kultkontinuitet. Dateringarna förde
lar sig till stora delar i två grupper. En äldre från ca 900/ 
800 f Kr till ca 400 f Kr och en yngre mellan ca 400/ 
300 och 200/100 f Kr. Om det verkligen förelegat ett 
uppehåll går inte att fastställa. Jag antar att det förelig
ger en form av kultkontinuitet även utifrån daterings- 
resultaten.

Utifrån den uppenbarligen strikta rumsliga uppdel
ningen av olika offer, härdar, avfallsområden och gravar, 
diskuterades en inre förändringsprocess. Frågan är om 
detta även kan studeras i hägnadens arkitektoniska upp
byggnad. Dessutom förefaller hägnaden uppvisa såpass 
stora likheter med en handfull andra uppländska regist
rerade gravhägnader att ett mönster kan utläsas. Innan 
övriga gravhägnader tas upp och hur Odensala Prästgård 
kan tänkas förhålla sig till dessa skall problematiken med 
gravar i fornborgar belysas.

Gravar i fornborgar och vallanläggningar
Vid Lingsberg i Vallentuna socken undersöktes ett an
tal stensättningsliknande lämningar inne i vallan
läggningen (se kap 4.4 och 6.2) och vid Sjöhagsberget i 
Frösunda socken en stensättning innanför borgvallen (se 
kap 5.4.3). Lämningarna i Lingsberg tolkades som möjliga 
platser för tillm åkning och framställning av skärvsten. 
Stensättningen i Sjöhagsborgen visade sig vara betydligt 
äldre (yngre bronsålder) än borgvallen (sen rom jäå-fvt). 
Lämningarna förefaller vara ett uttryck för helt olika 
behov, olika aktiviteter och har fungerat inom helt olika 
samhälleliga sfärer. Undersökningarna vid Lingsberg men 
framför allt Sjöhagsberget aktualiserade problematiken 
kring gravar i fornborgar mer generellt.

Gravar i fornborgar och vallanläggningar förekom
mer i ett flertal landskap. Vissa framträder dock tydli
gare än andra. Största antalet ca 20, återfinns i Söder
manland (Johansen & Pettersson 1994, fig 8), samt ca 
15 i Uppland. Anmärkningsvärt är attVästmanland saknar 
borgar med gravar (jfr Schnell 1934, Boman 1982). Här 
finns inte heller några anläggningar registrerade under 
kategorin ”gravhägnad”. Troligtvis finns dock gravhägnader
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\ V-
Fig 6:47. Till vänster gravhägnad Korpberget RAA 11 i Segerstad socken, Värmland efter skiss från första- \ ^
gångsinventeringen. Till höger gravhägnad? RAÄ 154 i Kärrbo socken, Västmanland, efter Löthmans skiss 
på fomminnesregistret. Skala 1:1 000. To the left, the burial enclosure Korpberget RAÄ 11 in Segerstad 
parish, Värmland from a sketch of the inventory. To the right burial enclosure? RAÄ 154 in Kärrbo 
parish, Västmanland, from Löthman’s sketch in the Register of Ancient Monuments. Scale 1:1 000.

eller andra snarlika anläggningar bland de ca 50 regist
rerade ”fornborgarna" vilka påträffas i socknar med be
tydande bronsålderslämningar (jfr Löthman 1994, s 20, 
och muntlig uppgift). Nämnas kan RAA 154 i Kärrbo 
socken registrerad som ”Fornborg?” (fig 6:47) och RAA 
203 och 191 i Irsta socken. RAA 191 består av röse och 
stensättning som delvis inhägnas av två parallella låga vallar 
med diffusa vallgravar. Mellan dessa finns en husgrunds- 
liknande lämning (L Löthman muntlig uppgift).

Från Närke finns inga uppgifter om fornborgar eller 
vallanläggningar med gravar (jfr Kilsberger 1981). Dä
remot påträffas de längst i väster i Dalsland och Värm
land. I Värmland finns fyra varav tre tolkas som ”grav- 
hägnader” (Lind 1993, s 36). Av dessa kan nämnas två 
säregna anläggningar där en (Rudsklätten RAÄ 39, Stav
näs socken) innehåller en hällkista samt en (Borgåsen, 
RAA 84, Blomskog sn) med röse samt terrasser (Lind 
1993, s 36, katalog).

I Hälsingland finns en, i Tjustbygden finns en medan 
det fornborgsrika Östergötland helt tycks sakna borgar 
och vallanläggningar med gravar (jfr Norden 1938). 
Härifrån saknas även uppgifter om gravhägnader.

Det förefaller som om gravformema både i fornborgar 
och i gravhägnader i Södermanland och Uppland utgörs

av stensättningar med kal fyllning, i mindre utsträck
ning av rösen samt att de överlag är små (6 m i snitt) 
med ett fåtal undantag med rösen överstigande 10 m 
(Johanssen & Pettersson 1994, s 175-176, Andersson & 
Dunér 1987, s 41—42). I båda fallen rör det sig om grav
former som generellt kan dateras till bronsålder - äldsta 
järnålder. Något som därför föranlett ett antagande att 
gravar i fornborgar varit äldre än vallarna (Andersson & 
Dunér 1987, s 75).

Undersökningar av gravar i form av närmast ”sten- 
fyllda bergssvackor” i en fornborg i Södermanland (RAÄ 
62, Hyltinge sn) visar att även oansenliga anläggningar 
förekommer. Dessa kan som typ jämföras med de 
skärvstensfyllda bergssvackoma i Lingsbergsanläggningen 
i Vallentuna. Dateringen av dessa liksom borgvallen vi
sade att en relativ samtidighet förelåg (Johanssen & Pet
tersson 1994), något som kan ge nya infallsvinklar på 
förekomst av mer oansenliga stensättningsformer.

Uppland och Södermanland är även de landskap där 
flest gravhägnader registrerats, ca 15 i Södermanland 
(Johanssen & Pettersson 1994, fig 8, Andersson & Du
nér 1987,karta 6, tab nr.3).

Registrerade gravhägnader liksom fornborgar med gra
var uppträder på en mer övergripande skala inom i stort
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Fig 6:48. Exempel på uppländska vall
anläggningar och fomborgar med gravar: A) 
RAA 128 i Husby-Ärlinghundra socken, 
kartering av Karlis Graufelds och Michael 
Olausson, B) RAA 126, Ekerö socken, Helgö, 
kartering av Karlis Graufelds och Michael 
Olausson, C) fomborgen RAA 124 i Tillinge 
socken, efter Schnell 1933, samt D) RAA 16 i 
Torsvi socken, efter Schnell 1933. Skala 
1:2 000. Examples of enclosures and 
hillforts with graves in Uppland: A) RAA 
128 in Husby-Ärlinghundra parish, 
mapping by Karlis Grafuleds and Michael 
Olausson, B) RAA 126, Ekerö parish in 
Helgö, mapping by Karlis Grafuleds and 
Michael Olausson, and C) the hillfort RAA 
124 in Tillinge parish, from Schnell 1933. 
D) RAA 16 in Torsvi parish, fom Schnell 
1933. Scale 1:2 000.

sett samma områden, något som ytterligare stärker 
uppfattningen att det rör sig om ett regionalt fenomen 
för östra Mälardalen. Går man ner till en finare skala 
framträder mindre områden inom varje landskap. I Söder
manland, sjö distriktet i den centrala delen, kustområdet 
mellan Eskilstuna och Strängnäs samt Södertörn (jfr Jo
li anssen & Pettersson 1994, fig 8, Andersson & Dunér

1987 karta 5,6). I Uppland är det de centrala och östra 
samt sydöstra delarna som framträder tydligast. Vad detta 
representerar går inte att säga mer bestämt. En detalje
rad revidering av ”fornborgs”-materialet krävs. Det kan 
visa sig att flera av de registrerade fornborgama och även 
vallanläggningar med gravar måste omklassificeras till 
gravhägnader.
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Fig 6:49. T v. Gravhägnader samt vall
anläggningar och fomborgar med gravar i 
Uppland. Skrafferat område markerar 
skärvstenshögamas utbredning enligt Jensen 
1989. Övrigt skraffering markerar röjnings- 
röseområden med skärvstenshögar och 
gravar. Karta av Pernilla Flyg. Left. Grave 
enclosures as well as enclosures and 
hillforts with graves in Uppland. Hatched 
area marks the extension of the areas of 
clearance cairns with heaps of fire-cracked 
stones and graves. Map by Pernilla Flyg. 
Nedan t v. Gravhägnader samt vall
anläggningar och fomborgar med gravar. 
Skrafferade områden markerar förekomst av 
bronsföremål från yngre bronsålder enligt 
Jensen 1989. Karta Pernilla Flyg. Below 
left. Grave enclosures as well as enclo
sures and hillforts with graves. Hatched 
areas mark the occurence of bronze 
artefacts from the late Bronze Age, 
according to Jensen 1989. Map by Pernilla 
Flyg.
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Men som antydes ovan (kap 6.1) kan fördelningen ut
göra ett sätt att identifiera olika social-politiska grup
per och på en större skala möjligen indikera gränser för 
en politisk geografi mellan västra, centrala och östra 
Uppland (se fig 6:49)

Problematiken med att datera och funktionsbestämma 
gravar i olika hägnader och bland dem befästningar har 
även uppmärksammats på annat håll. På Irland uppträ
der de relativt frekvent inom "hillforts”. Ofta är det 
hillforts runt vilka det knutits allehanda legender, inte 
minst rörande kristnandet och heliga personer (Raftery 
1994). Det kan irite heller uteslutas att exempelvis forn- 
borgar, men kanske framför allt vallanläggningar med 
gravar, kan ha haft en äldre föregångare i form av en grav- 
hägnad. Resultat från Storbritannien visar dock att en 
"hägnadssuccession” från causewayed camps eller Henge- 
monument och hillforts, är mycket ovanlig (jfr Bradley 
1981, s 20ff).

Som fig 6:50 och 51 visar, ligger registrerade grav- 
hägnader samt vallanläggningar med gravar på ett avstånd 
av mellan 50 och 500 m till närmsta fornlämningsmiljö 
av bronsålder- äldstajärnålderstyp. Dessa utgörs huvud
sakligen av stensättningar och rösen, eller fornlämnings- 
grupper där dessa lämningar samt skärvstenshögar in
går. Det rumsliga sambandet mellan dessa hägnader och 
omgivande fornlämningar är påtagligt. Detta kan inte 
observeras för fomborgar med gravar: Dessa ligger minst 
1 km från närmsta fornlämning (röse, stensättning eller 
liknande). Dessutom består dessa endast av enstaka och 
utspridda anläggningar. Vad gäller gravhägnader och vall
anläggningar är ansamlingen av dessa fornlämnings- 
kategorier påtaglig. Denna skillnad tycks alltså stärka 
uppfattningen att sambandet mellan fornborg och grav 
är en tillfällighet. De är uttryck för två helt skilda akti
viteter.

Anläggningar av Odensala-typ, gravhägnader och andra 
kultiska hägnader
Idémässiga och arkitektoniska samband
Ovan nämndes att bland de uppländska gravhägnader- 
na kunde flera gemensamma drag framhållas. Detta le
der genast in på frågan om huruvida de registrerade grav- 
hägnaderna i Sverige uppvisar gemensamma drag eller

Fig 6:51. Tabell över gravhägnader, vallanläggningar samt 
fomborgar med gravar i Uppland. Table of grave enclosures, 
enclosures and hillforts with graves in Uppland.

Grave
enclosures

Enclosures with 
graves

Hillforts with 
groves

Odensala 235 Husby Arlinghundra 128 Frösunda 3

Uppsala-Näs 131 Almunge 30 Frösunda 59

Rimbo 100 Järfälla 339 Husby-Sjutolft 124

Ununge 43 EkeröT 19 Håtuna 108

Östuna 64 Ekerö 126 Giresta 31

Söderby-karl 86 Karsta 76 Tillinge 71

Estuna 65 Håbbo-Tibble 48 Tillinge 124

Funbo 116 Lunda 7

Sollentuna 255 Markim 116

Järfälla 311 Ingarö 5

Torstuna 200 ? Norrtälje 23

Faringe 81 ? Tors vi 16

Börje 394 ?

om utförandena är regionalt betingade. I detta samman
hang är det gravhägnadema i Mälardalen som är av störst 
intresse. Det kan vara befogat att göra den anmärkningen 
att fenomenet ”gravhägnad” emanerat utifrån den all
männa fornborgsdiskussion som förts utifrån ett Mälar- 
dalsperspektiv. Mig veterligen har lämningen inte ob
serverats i någon större utsträckning utanför Mälarda
len. Nämnas kan en studie av Värmlands fomborgar där 
enstaka anläggningar registrerade som ”fornborg” 
omtolkats som ”gravhägnad” (Lind 1993). För denna 
framställning är de uppländska gravhägnadema av störst 
intresse.

En fråga som man bör ställa, är om gravhägnadema 
inom ett begränsat område som Uppland, vilka uppvi
sar flera gemensamma drag, även är ett uttryck för en 
gemensam idé, en idé som bl a tagit sig uttryck i en 
gemensam arkitektoniskt nomenklatur, ”standard”? Detta 
gäller fömtom Odensala Prästgård även, Tistelkullen i 
Rimbo, Uppsala-Näs samt Ununge-lokalen. Dessa har

Fig 6:50. Stapeldiagram markerar avståndet 
mellan gravhägnader, vallanläggningar samt 
fomborgar med gravar och närmsta fornlämning 
av bronsålders/äldsta jämålderstyp. Diagram av 
Pernilla Flyg. Diagram of the distance between 
grave enclosures, enclosures and hillforts with 
graves, and the nearest monument typical of 
the Bronze Age/early Iron Age. Diagram by 
Pernilla Flyg.

number of
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Fig 6:52. Hägnader med dubbla vallar med en koncentriskt form och ett förskjutet centrum - hägnader av Odensala-typ. A) Odensala 
Prästgård, B) RAA 131 Uppsala-Näs, C) Tistelkullen RAA 100 i Rimbo socken och Dj RAA 43 i Ununge socken. Kartering av 
Karlis Graufelds och Michael Olausson. Skala 1:1 000. Enclosures with double sides and a concentric form and a displaced 
centre - enclosures of Odensala-type. A) Odensala Prästgård, B) RAA 131 Uppsala-Näs, C) Tistelkullen RAA 100 in Rimbo 
parish and D) RAA 43 in Ununge parish. Mapping by Karlis Graufelds and Michael Olausson. Scale 1:1 000.

alla dubbla vallar samt ett ”centrum” som består av en 
grav. Jämfört med övriga registrerade gravhägnader skulle 
de hypotetiskt kunna utgöra en högre nivå i en intern 
”rangskala” för gravhägnader. Skillnaderna mellan dessa 
och de övriga är påfallande ur flera avseenden. Går vi 
till Södermanland framträder särarterna inom de båda 
landskapens gravhägnader än mer. I Södermanland fö
rekommer inga gravhägnader med dubbla vallar. Detta 
kommer att diskuteras nedan.

En väsentlig aspekt för tolkning och förståelse av en 
anläggning som den vid Odensala Prästgård och liknande

lämningar rör den om gravhägnademas tillgänglighet och 
exponering utåt. Denna varierar mellan flera uppländs
ka anläggningar. Här finns exempel på anläggningar med 
en påtaglig exponering utåt och rumslig och visuell sam
verkan med andra lämningar som rösen, exempelvis 
Söderby-Karl och Uppsala-Näs. Andra, som Östuna- 
anläggningen är betydligt mer svårtillgängliga och avskär
made.

Går vi till Södermanland, uppvisar ett flertal hägna
der en påtaglig privat för att inte säga exklusiv karaktär 
i förhållande till sin omgivning. I flera fall går de endast
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Fig 6:53. Slutenheten liksom en inre dynamik och rörelse, kan observeras bland hägnadema av Odensala-typ och återfinns även 
inom andra områden inom den skandinaviska bronsålder skulturen. A) Som koncentrisk "skiv"- eller "cirkel"-figur. Hällristning 
från Rickeby i Boglösa socken. Efter Coles 1993. B) Den skandinaviska bronsålderskulturens fjärde stil - den upplösta spiralen 
på bronsartefakter. Efter Åberg 1924. The closedness and an inner dynamic and motion, can be observed among the 
enclosures of Odensala-type and can also be found within other areas of the Scandinavian Bronze Age culture. A) As 
concentric "flat”- or ”circle”-figure. Rock carving from Rickeby in Boglösa parish. From Coles 1993. B) The fourth style of 
the Scandinavian Bronze Age culture - the dissolved spiral of bronze artifacts. From Åberg 1924.

att betrakta, antingen på avstånd eller uppe på hägna- 
den. Nämnas kan RAA 42 vid Skårby i Salems socken 
som dessutom utgör en av de få, möjligen den enda av 
Mälardalens registrerade gravhägnader med verkligt 
monumentala dimensioner (jfr Anderson & Dunér 1987). 
Monumentaliteten framträder först när besökaren tagit 
sig upp för höjden och konfronteras med ett stort röse. 
Istället skall en som ”fornborg” registrerad anläggning 
(RAÄ 48 ”Grispetters borg”) nämnas, belägen vid 
Malmby i Strängnäs. Den har två vallar varav den inre 
ansluter till ett stort rose. I anslutning till vallarna finns 
ett flertal mindre stensättningar. Den topografiska och 
exponerande placeringen är synnerligen påtaglig. Anlägg
ningen är svårkategoriserad bl a genom en inre förhål
landevis kraftigt dimensionerad vall.

Hägnader av Odensala-typ
Bland de som gravhägnader registrerade anläggningar i 
Uppland, kan vid sidan av Odensala Prästgård ytterli
gare tre nämnas som i huvuddragen ansluter till varan
dra och vilka skulle kunna utgöra en egen grupp. Det är 
Rimbo, Ununge och Uppsala-Näs (fig 6:52). Här kan ett 
gemensamt arkitektoniskt drag spåras i form av en grav 
som representerar centrum och dubbla vallar utanför 
denna. Samtliga har en koncentrisk form med ett något 
förskjutet centrum. Detta skulle kunna ses som en 
medvetet vald utformning vilken accentuerar ett spän
ningsförhållande mellan centrum och periferi. Möjligen 
är det formen, själva koncentriciteten som är avgörande 
då denna kan sägas vara ett uttryck för en hierarkiskt

rumsligt ordnande mellan olika zoner som kan ordnas i 
enlighet med tillgång alternativt närhet mellan dess 
periferi (vallarna) och centrum (stensättning/röse). 
Genom att koncentriska former definierar rummet ge
nom djup eller medelst ett antal sekvenser har de ofta 
kommit att förknippas med det heliga (jfr Evans 1988a, 
s 92). Detta bör dock inte tolkas som att det föreligger 
ett direkt och mekanisk relation mellan social och rumslig 
struktur (jfr Locock ed 1994, s 1 ff) 308ff).

Men hägnadema av Odensala-typ har som tvådimen
sionellt formelement likheter med andra företeelser inom 
den Skandinaviska bronsålderskulturen. Den påträffas i 
enstaka hällristningsfigurer (fig 6:53). Hägnadema ut
trycker även en rörelse och kan associeras med spiral
ens öga i yngre bronsålderns spiralornamentik. Den or
namentik som i flera fall kännetecknas av en upplösning 
av spiralen till ett vågliknande motiv, av Nils Åberg be
tecknad som en rörelse som bragts till stillestånd (Åberg 
1925, s 40). Denna grupp skiljer sig väsentligt från an
dra gravhägnader (se nedan).

En anläggning som uppvisar ett antal drag som på
träffas bland de av fyra av Odensala-typ utgörs av vall
anläggning i Faringe (RAA 81). Den har dubbla låga vallar 
med en yta av ca 2 500 m2. Den saknar dock ett urskilj
bart centrum, röse, stensättning eller liknande. En an
nan men dock något mer tveksam anläggning är RAA 
255 i Sollentuna. Den ligger vid Rotsundaån, men avvi
ker markant genom sin placering på en åsrygg. Här finns 
en synlig stensättning men anläggningen saknar helt 
omslutande dubbla vallar.
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Fig 6:54. Övriga uppländska gravhägnader. A) RAA 65 i Estuna socken, B) RAA 
86 Söderby-Karls socken, C) RAA 64 Östuna socken, D) RAA 255, Sollentuna, 
E) RAA 311 i Järfälla socken. Skala 1:1 000. B och C karterade av Karlis 
Graufelds och Michael Olausson, D och E av Michael Olausson och A av H 
Thålin 1942, ATA. Other grave enclosures in Uppland. A) RAA 65 in Estuna 
parish, B) RAA 86 Söderby-Karls parish, C) RAA 64 Östuna parish, D) RAA 
255, Sollentuna, E) RAA 311 in Järfälla parish. Scale 1:1 000. B and C 
mapped by Karlis Graufelds and Michael Olausson, D and E by Michael 
Olausson and A by H Thålin 1942, ATA.

0 50 M

Gravhägnader
Av gravhägnader kan de i Järfälla, Funbo (160), Östuna, 
Söderby-Karl och Estuna nämnas (fig 6:54), samtliga med 
en vall. Vallen i Söderby-Karl är den som bland merpar
ten av samtliga gravhägnader, hägnader av Odensala-typ 
och andra kultiska hägnader uppvisar största graden av 
enhetligt utförande. Lämningarna i Estuna-anläggningen 
är något svårbestämda vilket gör att anläggningen som 
helhet är något svårbedömd. Östuna däremot kan sägas 
representera ett ”skolboksexempel” över en gravhägnad. 
Här återfinns närmast samtliga synliga strukturer (gra
var) intill vallens insida. Jag har uteslutit de båda Mälarö-

hägnaderna ur kategorin gravhägnad. Helgö-anläggningen 
(Ekerö RAA 126) som förvisso innehåller en grav (jfr 
fig 6:48) har behandlats ovan (kap 4.3). En av de vikti
gaste orsakerna till att den bör föras till den allmänna 
gruppen av vallanläggningar är att den hägnade ytan är 
påtagligt ojämn - något som inte förekommer bland grav
hägnader eller andra kultiska hägnader.

Inom Munsö-anläggningen förekommer endast en 
kortare vall, varför det inte rör sig om någon inhägnad 
yta (fig 6:55). Munsö ansluter istället till en svårbestämd 
grupp, bestående av rösen och stensättningar där korta 
stensträngar/vallar endast avgränsar ett begränsat parti.
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Fig 6:55. A) Röse, skärvstenshög samt stensträngar (RAA 91) 
belägen knappt 100 m söder om gravhägnaden RAA 86 i 
Söderby-Karls socken, B) Vallanläggning typ B, Rävsta (RAA 
115, Ångarns socken), samt C) Röse, stensättning med kortare 
låg stensträng på Munsö (RAA 21). Troliga stensättningar i 
ändarna av den kraftiga N-S-orienterade stensträngen. B 
karterad av Andersson och Dunér, A och C av Karlis Grau- 
felds och Michael Olausson. Skala 1:1 000. A) Enclosure 
type B, Rävsta (RAA 115, Ångarn parish), B) C aim, heap 
of fire-cracked stones and stone reeves (RAA 91) situated 
barely 100 m south of the grave enclosure RAA 86 in 
Söderby-Karls parish, and C) Cairn, stone-setting with a 
short, low stone reef at Munsö (RAA 21). Probable stone- 
settings at the ends of the N-S-oriented stone reef. B 
mapped by Andersson and Dunér, A and C by Karlis 
Grafuelds and Michael Olausson. Scale 1:1 000.

10 M
b------ I ©
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Öitriga förmodade kultiska hägnader 
Munsö kan därmed föras till en grupp här kallad övriga 
kultiska hägnader. Detta är dock knappast någon enhetlig 
grupp, tvärtom.

Hägnaden vid Rävsta iAngarnsjöområdet (kap 4.2.2) 
får representera en variant av vallanläggningar där loka
lisering och morfologi är mycket snarlik registrerade 
gravhägnader men som saknar (synliga) gravar.

Förmodligen finns ett antal hägnader av denna vari
ant bland de som ”fornborg” alternativt ”osäker fornborg” 
registrerade anläggningarna.

Vid Rävsta finns en inre struktur i form av en terrasslik

vall snarlik en plattform vilken ansluter till bergshöjd
ens hjässa (fig 6:55). Utifrån det arkitektoniska utförandet 
och planlösningen, kan flera likheter med ovan beskrivna 
typer påvisas. Det gäller framförallt en markering av 
centrum och periferi. Här har den inhägnade ytan dis
ponerats så att vallar och centrum - här i form av platt
formen placerats på ett inbördes jämnt avstånd. Vid 
undersökning kunde det konstateras att plattformen 
brunnit. Kolfynd antyder någon form av träkonstruktion, 
möjligen kan en mindre byggnad ha placerats på platt
formen. I övrigt påträffades en sotgrop i den yttre 
vallen.14C-dateringar samt TL-prover visar att anlägg-
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Fig 6:56 Hägnader närmast av vallanläggning typ B,
A) RAA 74 Knivsta socken, B) RAA 66 Knivsta 
socken, C) RAA 137, Odensala socken, D) RAA 405, 
Odensala socken. Samtliga karterade av Karlis 
Graufelds och Michael Olausson. E) RAA 145 Rasbo 
socken, karterad av Michael Olausson. Skala 1:2 000. 
Enclosures most closely of enclosure type B, A) RAA 
74, Knivsta parish, B) RAA 66 Knivsta parish, C) 
RAA 137 Odensala parish, D) RAA 405, Odensala 
parish. All mapped by Karlis Graufelds and Michael 
Olausson. E) RAA 145 Rasbo parish, mapped by 
Michael Olausson. Scale 1:2 000.

ningen använts århundradena kring Kristi födelse. Där
med är den något yngre än Odensala Prästgård.

Dessutom skall att antal mindre hägnader uppmärk
sammas. Gemensamt är den ringa storleken (fig 6:56) 
med en yta på mellan ca 150 m2 och 625 m2). De är 
överlag påtagligt mindre än de uppländska vallanlägg- 
ningama där normalstorleken ligger på mellan 0,3-0,4 
ha dvs upp till 4 000 m2. Vallarna är låga med inte säl
lan ett betydande inslag av block och större stenar. I 
samtliga fall är ingångarna tydligt markerade, i ett fall 
med en rest sten (fig 6:56B).Tydligast framträder denna 
markering vid Rasbo-anläggningen, där två mittför var
andra placerade ingångar framhävs genom två parallellt 
placerade stensträngar (fig 6:56E). Gemensamt för dessa 
är dessutom avsaknad av inre synliga strukturer, undan
tag för enstaka stora block. I en (RAÄ 9, Knivsta socken) 
har skärvsten påträffats intill vallen. Andra gemensamma 
drag är att de påträffas i mer eller mindre utpräglade 
utmarkslägen utan kontakt med andra fornlämningar och 
överlag på oansenliga höj der. Två har observerats i Odens
ala, fyra i Knivsta samt en i Rasbo socken. Aven här är 
det faktiska antalet säkert större.

Snarlika hägnader finns bl a i västra Södermanland i 
Österåkers socken (RAA 23 och 35) varav den sistnämnda 
finns avritad av O Hermelin (1875). De är registrerade 
som ”hägnad, annan”.

Ett rituellt landskap?
Som framgått ovan kan hägnaden vid Odensala Präst
gård placeras i ett större rumsligt sammanhang vilket 
utgörs av socknens norra del. Denna antas representera 
en förhållandevis välavgränsad rumslig nivå - en bygd 
inom en större politisk geografi, bestående av ett antal 
relativt självständiga socio-politiska strukturer. Områ
det förefaller ha varit mer eller mindre fullkoloniserat 
under bronsåldern. Inom bygden har ett flertal boplat
ser kunnat identifieras utifrån en kombination av 
skärvstenshögar, skålgropslokaler och gravar. De sist
nämnda består huvudsakligen av stensättningar. Endast 
enstaka rösen påträffas i området. Genom en större 
ansamling av dessa fornlämningar framträder enstaka 
ytmässigt större boplatser. Till en av dessa kan områ
dets och socknens enda hällristning knytas.

Det stora antalet hägnadsanläggningar, sex stycken, 
göra att man skulle kunna tala om en "hägnadstradition” 
här. Det förefaller knappast troligt att de kan knytas till 
en och samma tidsperiod. Rössberga har kunnat date
ras, om än på en något osäker grund till den klassiska 
fornborgstiden - yngre romartid och folkvandringstid. 
Möjligen skulle även den andra fornborgen i området 
B rinkensborg, även kunna föras till denna tid. Vad gäl
ler återstoden krävs konkreta arkeologiska undersök
ningar, men i jämförelse med resultat som erhållits inom 
ramen för detta arbete (se kap 5), skulle de hypotetiskt
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kunna föras till yngre bronsålder och äldsta järnålder.
Ovan framfördes åsikten att platsen i sig liksom äldre 

lämningar och tradition kring dessa varit betydelsefulla 
för lokalisering av hägnaden. Efter den senneolitiska 
hällkistan, framträder den centrala graven i hägnaden. 
Under detta långa tidsavsnitt har agrar aktivitet konsta
terats i form av markröjning, bete och begränsad odling. 
Under en period som närmast motsvaras av mellersta 
bronsålder, kännetecknas landskapet vid lokalen och runt 
Svartsjön av igenväxning där skog dominerar och där 
kulturmarksindikatorer i det närmaste saknas (i pollen
diagrammet). Den öppning av landskapet som därefter 
observeras skulle kunna knytas till röjning i samband med 
att hägnaden anläggs.

Beläggen för betesdrift och sädesodling under för
romersk järnålder i pollendiagrammet bör sannolikt 
knytas till boplatslämningarna mitt för hägnaden, date
rad till förromersk järnålder. Trots att dessa lämningar 
undersöktes i mer begränsad omfattning (ingen makro- 
fossilanalys föreligger) kan den tolkas som en i förhål
lande till övrig bebyggelse något avsides placerad boplats, 
nyttjad under en kortare tid. Det torde därför vara fel
aktigt att förknippa hägnaden med denna, även om de 
relativt sett kan ha funnits samtidigt.

Begreppet ”rituella landskap” myntades inom den 
anglosaxiska arkeologin i samband med diskussionen 
kring olika ceremoniella monument Det är framför allt 
de engelska arkeologerna som tyckt sig se ett organiseran
de av rummet i två funktionella grupperingar, dels en 
profan med boplatser, åkersystem m m dels en rituell 
med ett antal olika monument och att dessa är klart 
åtskilda (jfr bl a J Harding 1991, Cunliffe 1993). 1 Eng
land är detWessex-området under perioden neolitikum 
- äldre bronsålder som fått fungera som modellområde.

Men flera forskare anser att man istället bör nyttja 
begreppet "helig geografi”. Det används inom religions
historien men det finns av någon anledning inga hänvis
ningar till denna disciplin i arkeologisk litteratur som 
behandlar frågan (jfr Townsend 1987). Med ”helig geo
grafi” avses ett flertal lokaler som samverkar i forman
det av en övergripande världsuppfattning där religion 
och produktion är intimt sammanlänkande i det dag
liga livet (jfr Bloch 1985, s 39).

Det rituella (eller den heliga geografin) landskapet 
kan ha använts extensivt i form av rörelser, förflyttningar 
mellan och inom olika centra. Med ett extensivt använ
dande av ett rituellt landskap avses även religionens/ 
kultens utövande som exempelvis polydietiska religio
ner, med en mångfald av olika aktiviteter. Det kan även 
röra sig om dyrkan av en gudomlighet över en längre 
tidscykel. Både på den enskilda, privata nivån inom 
boplatserna/templen och på den kollektiva/samhälleliga 
(A Harding & Lee 1987, s 62-63).

Men en rumsliga uppdelning kan knappast likställas 
med en uppdelning av social praktik, det dagliga livet i 
en rituell och en profan sfär. Uppdelningen är huvud

sakligen praktiskt betingad (jfr J Harding 1991, s 146, 
Barrett 1988,s30fl991,s 4ff). Flera anser att man snarare 
bör trycka på uppdelningen mellan privat och kollek
tiva sfärer och på vilket sätt en rituella aspekt betonas. 
I beaktande av den tolkning som gjorts här (se ovan) av 
ritual och ideologi, skulle anläggningar som Odensala 
Prästgård kunna ses som en form av maktutövning (jfr 
J Harding 1991, s 146f). Förhållandet mellan monument 
(hägnad) och boplatser är grundläggande, och utifrån 
denna aspekt skulle man kunna identifiera flera uttryck 
för en s k helig geografi. Att avgränsa en yta med en vall 
och därigenom innesluta ett rum betonar skillnaderna 
mellan det som är innanför, det privata och det utanför, 
det som är tillgängligt för alla (Bradley 1993, s 68).

Här finns flera beröringspunkter med uppfattningar 
kring både förhistoriska och medeltida befästningar - 
anläggningar som kanske uppfattas som självklara makt
manifestationer. I detta sammanhang talas om borgar och 
omgivande landskap i termer som "maktens landskap" 
(H Andersson 1989, s 9ffj 1992).

Det är av vikt i sammanhanget att påpeka distink
tionen mellan ”privat” respektive ”kollektivt” utövande 
av kulten/ritualen där jag utgår från att det förelegat en 
skillnad i utövande inom enskilda hushåll, byn och det 
som berört en större social grupp. Olika former av 
byggnadsoffer kan betraktas som privat kultutövning på 
en enskild nivå (jfr Paulsson 1993). Detta medför också 
att de olika nivåerna bör ta sig skilda uttryck i fynd och 
fyndsammansättning.

Bland gravhägnaderna varierar graden av den inhäg
nade ytans slutenhet i förhållande till en utomstående 
betraktare betydligt. Från anläggningar som är helt av
skärmade och som skulle kunna beskrivas som ett inne
slutet och slutet rum till de som exponerar utåt och är 
väl synliga. Flertalet gravhägnader ligger på berg/morän- 
höjder med mindre branter slänter och i undantagsfall 
stup och utgör delar av större höjdryggar. Imponerande 
topografisk lokalisering tycks generellt varit av mindre 
betydelse. Här avses om höjden ter sig iögonfallande för 
en utomstående men även möjlighet till god sikt uti
från hägnaden. I enstaka fall som t ex Estuna och SÖderby- 
Karl ligger hägnaderna på synnerligen oansenliga höj
der. Odensala Prästgård, Uppsala-Näs och Rimbo har 
genom sin placering och utnyttjande av landskapsrummet 
givits en mer framträdande karaktär i båda riktningarna. 
Liknande gäller för enstaka osäkra gravhägnader som 
Sollentuna och Håbbo-Tibble samt hägnaden vid Räv- 
sta i Angarnsjöområdet.

Centralt är hägnadernas relation till kringliggande 
fornlämningar men även ett mer eller mindre öppet 
landskapsrum. Här finns en betydande variation, från 
helt isolerade hägnader till ett nära rumsligt samband. 
En viss tendens kan avläsas i form av ett möjligt sam
band mellan graden av anläggningarnas komplexitet 
(dubbla vallar, flera inre strukturer) exponerande sida, 
graden av tillgänglighet å ena sidan, och närheten till fom-
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lämningar av bronsålders/äldsta järnålderstyp å den an
dra. Det gäller i första hand, rösen, stensättningar med 
kal fyllning och skärvstenshögar. Däremot uppträder inte 
skålgropslokaler eller s k Brobyhus inom hägnadernas 
närområden.

Tillgänglighet bör även innefatta ingångar. Huvud
syftet för vallarna bland gravhägnader och andra kultiska 
hägnader anses vara att markera en särskild plats, att 
innesluta och därmed kringgärda det som är innanför 
och avgränsa det som är utanför. Utifrån resultaten från 
Odensala Prästgård förefaller det som om stor vikt lagts 
på gränser och gränsöverskridande inom ritualen. Men 
detta är ingenting som avspeglar sig i förekomst av fak
tiska ingångar bland flertalet av dessa hägnader. Oftast 
saknas egentliga ingångar och i de fåtaliga fall där sådana 
kunnat observeras är de trånga och saknar markeringar 
som kantstenar, block m m. Man bör i sammanhanget 
påpeka att den tydligt markerade yttre ingången i Oden
sala Prästgård, först framkom efter schaktning och rens
ning.

Bland enstaka finns markerade ingångar, i enstaka fall 
även med s k utanverk. Ett exempel är RAA 33 i Bot
kyrka socken, Södermanland. Ingången flankeras av flera 
stensättningsliknande packningar i vallen samt en anty
dan till en yttre vall och stenpackningar utanför ingången.

Ett annat exempel är hägnaden RAA 145 i Rasbo socken, 
Uppland (jfr fig 6:56E).

Allmänt kännetecknas samtliga den hägnadskategori 
av slutenhet snarare än öppenhet. Här skall ett par ex
empel nämnas, vilka kan illustrera olika former av sam
verkan mellan hägnader och boplatser, gravar m m i ett 
närområde. Den första är hägnaden vid Sättra i Upp- 
sala-Näs och en av de få kända gravhägnader som åter
finns inom bronsålderns kärnområden i Uppland (se kap 
6.1). Den ligger i den norra delen av en sprickdal och i 
dess närområde finns ett flertal gravar, boplatslämningar 
samt lösfynd, samtliga av bronsålderstyp (fig 6:57). An
läggningen flankeras av stensättningar samt ett monu
mentalt röse. Kullen är tillgänglig framför allt från sö
der och hägnaden exponerar över ett stort område (NNO 
till SSV).

Den andra, även den av Odensala-typ är den s k 
"Tistelkullen" i Rimbo socken i östra Uppland. Den 
påträffas i utpräglad skogsklädd utmark på en marke
rad kulle och centralt placerad mellan två fomlämnings- 
koncentrationer (fig 6:58). I nordost ligger en större an
samling av bronsålderslämningar. Anläggningarna åter
finns huvudsakligen i mindre grupper samt i enstaka 
gravfält och består av rösen, stensättningar samt skärv
stenshögar. Hägnaden exponerar mot detta fomlämnings-

Fig 6:57. Ett rituellt landskap? med gravar och 
skärvstenshögar runt hägnaden RAA 131 i 
Uppsala-Näs. Skala 1:10 000. A ritual 
landscape? with graves and heaps of fire- 
cracked stones around the enclosure RAA 
131 in Uppsala-Näs. Scale 1:10 000.
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område (NNO-O), men är topografiskt tillgänglig från 
väster. Mot söder vid Långsjöns norra strand återfinns 
den andra ansamlingen i form av enstaka ensamliggande 
och i grupp belägna rösen och stensättningar samt ett 
större äldre järnålders gravfält.

Den tredje ligger i Roslagen i Söderby-Karl socken i 
en miljö med betydande inslag av bronsålder och äldre 
j ämålder. Nämnas kan lämningarna runt Igelsta by (Flode- 
rus 1946). Dessa utgör en del av ett större geografiskt

område av omfattande bronsålderslämningar, inte minst 
av rösen som sträcker sig från Norrtäljetrakten, över sjön 
Erken och vidare norrut mot de norra delarna av Upp
land Q fr Hyenstrand 1984, s 60 + karta 18, Andersson 
& Dunér 1987, s 45 ff karta 3, Jensen 1989, s 7ff). I 
hägnadens närområde (fig 6:3,33) finns flera rösen, sten
sättningar med kal fyllning samt skärvstenshögar vilka 
påträffas i mindre gravfält. Av dessa är RAÄ 76 av in
tresse då fornlämningen består av två rösen, en skärvstens-

Fig 6:58 (t vAeft). 
Fomlämningsmiljön 
runt Tistelkullen RAA 
100 i Rimbo socken. 
Skala 1:10 000. The 
area of ancient 
remains around 
Tistelkullen RAÄ 100
in Rimbo parish. 
Scale 1:10 000.
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(f RAÄ91

Fig 6:59. Fomlämningsmiljön kring grav- 
hägnaden RAA 86 i Söderby-Karls socken. 
Skala 1:10 000. The area of ancient 
remains around RAA 86 in Söderby-Karls 
parish. Scale 1:10 000.

hög och en rest sten. Rösena sammanlänkas av en sten
sträng, ytterligare en variant av kombinationen stensträng 
och grav.

Inom ett begränsat närområde till gravhägnaden på
träffas stensättningar, rösen samt enstaka skärvstenshögar. 
Den i sammanhanget intressantaste anläggningen vid 
sidan av hägnaden utgörs av ett stort röse (RAA 91), 
omgivet att stensträngar (jfr fig 6:55A) belägen knappt 
100 m söderut. Stensträngarna vilka bildar en kilform 
med spetsen strax väster om röset, påträffades liksom 
en skärvstenshög vid besiktning av området. Anläggningen 
är närmast att föras till kategorin ”gravar med näralig
gande stensträngar” (jfr Andersson & Dunér 1987, s 71 ff).

Slutligen bör gravhägnadernas och övriga kultiska 
hägnaders rumsliga fördelning beröras. Som framgår utav 
fig 6:49 återfinns närmast samtliga i landskapets östra 
del, öster om en linje Stockholm - Uppsala och därmed 
samma rumsliga fördelning som även vallanläggningarna 
visar Q fr kap 6.1). Endast tre, varav två är osäkra ligger 
i bronsålderns kärnområden i västra Uppland. Inom land
skapets östra del finns två grupperingar, en mindre i den 
sydöstra och en större i den centrala och östra delen. 
Mälaröarna kan betraktas som en egen grupp. Samtliga 
har mer eller mindre anknytning till jordbruksmarker 
och inga har påträffats i någon framträdande kust- eller 
maritim miljö.

Det större centrala och östra området kan karaktäri
seras som ett "kärnområde” för de uppländska grav- 
hägnaderna vilket bland annat omfattar merparten av 
hägnader av Odensala-typ men-även andra kultiska hägna- 
der. Områdets utbredning sammanfaller i stort med det 
området som uppvisar den största ansamling av rösen i 
landskapet (jfr Hyenstrand 1979, 1984, Andersson & 
Dunér 1987).

Ett visst mått av lokala morfologiska särdrag mellan 
grupperna kan skönjas. Men det är framförallt skillna
derna mellan olika hägnadskategorier; gravhägnader, 
vallanläggningar typ B m m, inom varje gruppering som 
är mest iögonfallande Q fr fig 6:49). Möjligen kan detta 
avspegla en form av hierarkisk struktur bland kultiska 
hägnader. De komplexa hägnaderna av Odensala-typ 
uppvisar flera gemensamma drag över ett större geogra
fiskt område i Uppland. Dessa tenderar dessutom till 
att uppvisa störst öppenhet men samtidigt den största 
graden av dominans och kontroll inom ett landskaps
rum. Dominansen har uppnåtts genom en stor grad av 
tillgänglighet, att de varit synliga för utomstående och 
en påtaglig rumslig samverkan med näraliggande forn- 
lämningar.

De arkitektoniska likheterna bör i första hand ses som 
ett' uttryck för en gemensam idé, en gemensam föreställ
ningsvärld med ritualer inom den symboliskt/ideologiska
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sfären som kan ha förenat en eller flera regioner eller 
"samhällen" i landskapets centrala, södra och östra de
lar. I landskapets västra delar [jfr Jensen 1986,1989) har 
ritualerna möjligen tagit sig andra uttryck, i hällristningar 
och nedläggande av bronsföremål som offer/depåfynd.5

6.3.7 Avslutning
Genom arbetena vid Odensala Prästgård har en som 
"fomborg” registrerad anläggning för första gången kunnat 
totalundersökas. Den utgör dock ingen fomborg i bety
delsen befästning. Istället uppfattades den på ett tidigt 
stadium av undersökningen som en med gravhägnader 
närbesläktad hägnadsanläggning. Kategorin gravhägnad 
är den enda kategorin som på ett tidigt stadium urskilts 
från övriga "fornborgs”-materialet. Genom undersök
ningen kunde tidigare definitioner och tolkningar av 
gravhägnad testas och det förefaller som om termen 
endast innefattar en aspekt av ett flertal funktioner.

En tolkning är att hägnaden haft en central funktion 
inom en social struktur, representerad av bygden - oak
tat dess något perifera placering. Däremot förefaller 
lokaliseringen vara kommunikationsmässigt strategiskt 
betingad, där lokalen kunnat nås både landvägen söderi
från och vattenvägen från övriga väderstreck. På en nå
got större skalnivå tycks den vara placerad i en övergångs- 
zon mellan bygden i socknens norra del och den söder 
därom räknat från och med Odensala kyrka. Den har 
fungerat som en central plats för kultutövning. Härige
nom skulle den kunna ses som en fixpunkt i ett nätverk 
av olika platser av betydelse för människan. Det är framför 
allt boplatserna och produktionsmarken men även olika 
gravanläggningar, skålgropslokaler. Till detta kan föras 
iögonfallande topografiska formationer, vattendrag lik
som vägar [jfr Ingold 1993). Detta är ett exempel på 
hur central samhällelig betydelse inte nödvändigtvis 
förutsätter en centralt topografisk, bebyggelsemässig 
placering.

Hägnaden och dess olika delar dateras till mellersta 
bronsålder ca 1300 f Kr fram till äldsta järnålder ca 200 
f Kr. Den ses som en organisk/funktionell enhet. Den

har varit ett projekt som gradvis förändrats. Ett spän
ningsförhållande har därmed uppnåtts mellan centrum, 
en grav samt periferin, vallarna där konstruktionerna väl 
samverkat med topografin varvid platsens betydelse 
ytterligare framhävts. Anläggningen uppvisar stor öp
penhet gentemot en betraktare men anläggningens storlek 
har markant begränsat eventuella kultutövare. På detta 
paradoxala sätt framhävs även dominans och maktför
hållande inom bygden. Utifrån jämförelser med fram
för allt förhållanden på boplatser, har en rad ”negativa" 
exempel och kriterier uppställts för en kultisk hägnad. 
Resultaten visar att kategorin "gravhägnad” är mycket 
mångfacetterad. En väsentlig faktor är betoningen av 
vallama och därmed gränser och gränsöverskridandets 
stora betydelse i ritualen. Betydelsefull var upptäckten 
av ett flertal aktivitetsytor utanför vallarna. Dessa två 
komponenter har tolkats som en sammanhängande och 
funktionell enhet.

Den innehåller betydande inslag av eldande samt olika 
offer både av djur och växter samt maträtter. Djuren 
har dödats, konsumerats varefter utvalda delar bränts och 
nedlagts i "gravar”. Aktiviteter som utifrån ett beräknat 
minimiantal på 25 djur kan ha pågått under minst 500 
år. Djuroffer tycks ha varit vanligast under yngre brons
ålder [per V-VI) för att därefter ersättas med växtoffer 
och då nästan uteslutande av säd under äldsta järnålder. 
Endast ett fall har kunnat påvisas där dessa olika slags 
offer sammanfaller. Tendensen är mycket intressant och 
kan sägas uttrycka en kultkontinuitet. En kontinuitet som 
därmed överbryggar de tecken på en kortare allmän 
nedgång inom ramen för betydande samhällsförändringar 
under yngre bronsålder äldsta järnålder. En period som 
har betecknats som ett "strukturellt glapp” [jfrT B Lars
son 1989, s 348). Skiftet från offer av boskap till odlade 
växter skulle möjligen kunna avspegla sidor av dessa 
strukturella förändringar där tonvikten alltmer flyttas 
över från en boskapsdominerad ekonomi till en som i 
allt större utsträckning grundar sig på odlade växter. 
Härigenom skulle hägnaden och de rituella handlingarna 
uttrycka en sinnebild, uttrycka minnen och traditioner. 
Men även hopp och förväntningar inför något nytt.

5 Men som framhållits tidigare påträffas gravhägnader och skålgropslokaler 
och i viss mån även hällristningar inom samma bygder, åtminstone i cen
trala Uppland, varför man inte kan göra en kategorisk åtskillnad mellan dessa 
två fyndgrupper.



7
SUMMARY

The enclosed space - ceremonial enclosures, hillforts and 
fortified farms in Uppland from 1300 B.C. to the birth 
of Christ.

7.1 Introduction
This thesis deals with the ancient monuments which 
are generally referred to as 'prehistoric forts’ (fomborgar). 
In Sweden, some 1100 entries are recorded in RAA’s 
register under this heading, but the material is very 
heterogeneous with considerable spatial and chrono
logical variations. The features differ in morphology, 
details of construction and size, implying great functional 
differences. Knowledge of this category of ancient mo
nument has long been fragmentary and there are gaps 
in methodological and theoretical research, and therefore 
in well formulated hypotheses and question- orientation. 
The archaeological evidence and interpretations of it 
derive from the excavations carried out in the first half 
of the 20th century. With the exception of Torsburgen 
on Gotland, which has been the subject of an academic 
dissertation, only limited new thoughts have been 
brought to bear on research into prehistoric forts. 
Considerations of fortification based on the function of 
the sites have been totally predominant. The results of 
the older investigations have generally been dated to the 
Iron Age. The prevalent theoretical ‘hillfort system' 
(fomborgssystemet) would like to see the 'prehistoric forts’ 
as an organic part of Iron Age society with the inten
tion of applying a general explanatory model over a large 
geographical area. At the same time an obvious incon
sistency appears in the model, in that the heterogeneous 
nature of various aspects of the material is mentioned.

As a possible way to approach this problem I have 
started from the assumption that the registered ‘pre
historic forts’ are in fact some sort of enclosure, i.e. man
made defined areas consisting of a construction: ramp
art, stone wall etc. This construction delimited the area 
inside from that outside so that a specific space was 
enclosed for one or many purposes. The action of 
enclosing need not be the same as fortifying. Many of 
the problems may derive from the different premises 
and starting points used to judge and categorize en
closures, the most important being catagorization in 
context. The definition ‘prehistoric fort’ in the meaning 
of‘fortification’ can be used for only a small number of 
these sites. Analysis of the definition and its inter

pretations has been the basis of my research strategy.
This dissertation aims to use the period from c. 1300 

B.C. to the birth of Christ to illuminate the varying 
enclosure functions in society in Uppland, part of the Lake 
Mälaren region. The great potential of the source mate
rial is shown by the alternative viewpoints to the 
interpretations of the earlier investigations. The starting 
point of my work is the many field investigations which 
I have undertaken: twelve sites all registered as‘prehistoric 
forts’. Many of these enclosed sites were surrounded only 
by ramparts situated on moraine or rocky outcrops and 
lacked inner structures, so most of my investigations have 
been sections through the ramparts.

The sources in this dissertation are defined as 
enclosures. They are divided into four categories: hillforts, 
bank enclosures (types A and B), burial enclosures, hilltop 
settlements. Basic data can be found in the separate ap
pendix.

7.2 The anatomy of enclosures - a chrono
logical-typological model
Above all, topographical and morphological factors were 
analysed, the latter also concerning constructional details. 
The analysis has led to the erection of a chronological 
and typological model. In addition, chronological factors 
and datings are discussed, based on many radiocarbon 
and thermoluminescent samples. The investigation has 
shown that there were fortified enclosures as early as 
the middle of the Bronze Age. The interpretation and 
understanding of this phenomenon depends on the pro
blem of their genes and there is nothing to suggest a 
take over of an enclosure tradition from the Neolithic 
Period. Instead, I suggest that forts and other enclosures 
were introduced as an external idea which was embraced 
and reformed by a local elite in the Mälaren region. The 
idea of forts was spread along the contact network and 
trading lines which joined families and groups in diffe
rent alliances. No direct influence from the Lausitz and 
Hallstatt cultural areas has been proved. Rather, these 
cultural contacts may have been ideological.

The topographical positioning of the enclosures can 
be seen to have been partially important. The location 
of the fortifications is strikingly different from settlements 
and other enclosures, being situated far away on notice
able heights. Ramparts and, particularly, burial enclosures 
lie in more or less direct connection with settlements
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and on low, often insignificant, rises in the ground. Their 
size differs considerably: from less than O.lha to c. 6ha 
in area, and with an average of 0.3-0.5ha.The sites with 
ramparts are most usually semi-circular but in some cases 
(Predikstolen, Runsa, Lunda, Lingsberg) the ramparts 
enclose a whole area, almost a ring-wall. Certain 
complicated architechtonic plans can be observed. The 
Bronze Age ‘Predikstolen’ had an‘annexe’ and the ramp
art site of Lingsberg was divided into three sections. The 
many investigations indicate that a simpler morphological 
construction scheme with chronological relevance could 
be suggested.

A general feature of all categories is that older sites 
are characterized by comparatively wide and low ramp
arts, as a rule with walling only on the outside and a 
smaller element of internal timber construction. Later 
ramparts (Migration Period) display different proportions 
and consist of higher and rather narrower ramparts with 
considerably more timber. The results show that 
typological aspects can be applied to the material but 
with the reservation that in the first place they can be 
used to sort out a specific and later category of forts. 
Forts with strong ramparts occur as early as the Bronze 
Age. Most of the ramparts which have been investigated 
had been burnt, in many cases so throughly that their 
internal constructions could not be postulated although 
some form of horizontal timbering is probable. No 
evidence of palisades has been discovered. Apart from 
the ceremonial enclosures, all the categories display more 
or less identical constructions, despite functions. In one 
case (Odensala Prästgård) it was established that the 
banks were built in sections, each with different char
acteristics. A stratigraphy could be established in only a 
few cases, mainly through radiocarbon and thermo
luminescent dating, with archaeological means being less 
usual. The commonest form of stratigraphy is made up 
of rebuilding on top of an existing earlier rampart. In a 
few cases a surface extension of the site was evident.

Methods of dating rely on radiocarbon and thermo
luminescence, samples mainly being taken from the same 
trench. TL dates give the time of the last fire and possibly 
also the time of the abandonment of the site. As most 
of the radiocarbon dates were derived from carbonized 
timber (predominantly pine and oak) there are a large 
number of dates to form the basis for the chronological- 
typological model. The close correspondence between 
the results from the two methods has made is possible 
to discuss the dates when the sites were built and 
abandoned.

Hillforts

This investigation has shown that the earliest fortified 
enclosure so far known, ‘Predikstolen’ (The Pulpit) from 
Uppland, Sweden, made its appearance in the Middle 
Bronze Age, c. 1300-1100 B.C. It had a rampart, a large 
enclosed area (4.5ha) but lacked evidence of internal

occupation, except small scattered activity areas. It was 
rebuilt c. 900/800 B.C. after it had been burnt down and 
was burnt once again; there is no evidence for its use 
during the Iron Age. Another Bronze Age fortification 
(Veda) was found during the investigations, but it was 
much smaller (0.3ha) and dated to the Late BronzeAge. 
This also lacked signs of internal occupation. The sim
ilarity in the details of construction between these forts 
has been interpreted as there having been a type of 
nomenclature for building techniques.

The material under investigation showed that no 
fortified enclosures dated from the centuries before and 
after the birth of Christ. On the other hand, the attri
bution of fortifications (hill forts) to the Late Roman 
Iron Age/Migration Period - the ‘classic’ hillfort epoch 
- was upheld. Because of the chronological limitations 
of the work only some of the aspects of the later sites 
were considered, but it appears that sites with obviously 
permanent occupation of the interior were phenomena 
which first arose during this period. They were distin
guished by intensive occupation with many building 
terraces. Investigations in other provinces have reinforced 
this conclusion. But most of the fortified enclosures lack 
internal structures (settlement sites). One example of 
this type is the BronzeAge fort ofVeda which was rebuilt 
in two stages - Roman Iron Age andVendel Period/Early 
Viking Age. This was much the latest date from the sites 
which were investigated.

Bank enclosure sites
This category, ‘bank enclosure sites’, shows a partly 
functional and chronological divergence from the 
previous category ‘hillforts’. Those which were inves
tigated in the course of this work mainly date from the 
Pre-Roman Iron Age up to the Early Roman Iron Age 
when they seem to have been abandoned. No internal 
occupation has been discovered in any of these. One 
particular settlement structure was established: a bank 
enclosure site with an adjacent settlement immediately 
outside the ramparts. The combination of ramparts and 
an adjacent settlement also occurs in the fortification 
category.

Bank enlcosure sites are the most complicated and 
archaeologically elusive of the category of enclosures. 
They have been divided into two types (A and B). There 
are considerable variations within theśe groups. Group 
A comprises sites with probable fortification functions. 
Its types of ramparts or banks are similar in construction 
to those of the fortifications, but smaller. No such char
acteristics were observed in Type B. On the contrary, 
the ramparts are of noticeably smaller dimensions and 
obviously acted solely as symbolic/ideological boundaries. 
Only one of these was dated to the centuries around 
the birth of Christ. The results show that this category 
belongs morphologically to the category burial enclo
sures/cult enclosures. The only totally excavated burial



238 Det Inneslutna Rummet

enclosure, Odensala Prästgård, dates from the Late 
Bronze Age to the Early Iron Age, thus its period of use 
spanned 500-600 years.

A fourth group was distinguished by the investigation: 
hilltop settlements [höjdbosättningar), apparently 
contemporaneous with the later horizon of the Bronze 
Age hillforts and burial enclosures. They were found 
beneath Migration Period hillforts. This type of settle
ment was discovered on one occation in the 1950s, but 
they were interpreted as most probably having been the 
result of immigration from the East. My investigations 
have shown that these sites should be regarded as a sett
lement structure within BronzeAge society. So far, there 
has been nothing to suggest that they were enclosed. 
As with the BronzeAge fortifications, they are connected 
with Central European patterns and examples in other 
Baltic Sea regions, particularly in the Baltic States where 
there are enclosed hilltop settlements, and so they must 
be considered as sites within the enclosure tradition.

7.3 The significance of hillforts and hilltop 
settlements in the Bronze Age
The interpretative section of this dissertation deals with 
a number of different categories of enclosures rep
resenting different functions during different periods. 
They are to be found in three different geographical areas 
which also represent three different ecological areas. The 
first section deals with forts and hilltop settlements during 
the BronzeAge. The hilltop settlements which have been 
investigated mainly represent ecological zones different 
from those of the hill forts and are present in the south
east and east of the region. A case study concentrates 
on an area c. 10km south-west and west of Uppsala, 
known as the Håga area [Hägaområdet].

Problem orientation about the functions of forti
fications and rampart-enclosures is mainly connected 
with the question of their relationship with their hin
terland and their spatial definition. One of the problems 
is whether they acted as independent units or were 
dependent on and participated in a large-scale settlement 
network. I have assumed that an independent role did 
not presuppose a hinterland, indicating a lower stage in 
the hierarchical structure. This contrasts with a site within 
and dependent on a more extensive settlement network, 
something which demands a hinterland with a higher 
degree of hierarchical structure.

In Predikstolen, two settlement phases and some 
smaller activity surfaces could be established. The finds 
of pottery, flint, bones from the most common domes
ticated animals, and hearth pits are sufficiently sparse 
for them to be interpreted as remains from a temporary 
occupation. The fact that the two BronzeAge forts which 
have been investigated show many construction details 
in common is vital to their interpretation. The spatial 
proximity and chronological contemporaneity between

the fort of Predikstolen and the richly furnished burial 
mound of Haga (Period IV) is the basis for a model with 
a central settlement of high rank within a larger settle
ment region. Other elements in the model consist of a 
great cult building, heaps of fire-cracked stones and a 
strategic position beside a waterway which was navigable 
in the BronzeAge. In addition, its situation in immediate 
proximity to a rich agrarian hinterland was of importance. 
There are many points of contact here with, for example, 
the Urn Field and Halstatt Cultures. I understand these 
circumstances to be evidence for a hierarchy and as a 
means of manifesting status, but also as an expression 
of the possibilities within a specific socio-political 
structure of mobilizing and organizing a workforce. The 
symbolic/ideological significance of the forts may be 
assumed to have been more important than their 
practical/functional significance.

One of the most important aspects of this disserta
tion is that it has shown that there was an earlier and 
previously unobserved form of settlement during the 
Bronze Age: the hilltop settlements. Nevertheless, their 
role remains elusive. The finds suggest that they were 
‘ordinary’ settlements with the same characteristics as open 
settlements. Their location on pronounced high ground 
and their different position in relationship to other sites 
suggest that defence was of importance. These factors also 
suggest that the hilltop setdements reflect a significant 
structural break in a settlement structure which was 
defined by open settlements on low ground. My limited 
investigations have not been able to make any positive 
conclusions about their economy, building types etc. but 
the structures seem to have been independent units or 
farms. They cannot be associated with the later Migra
tion Period forts which were built on top of the high 
settlements. An important research and methodological 
question remains for future research. The identification 
of this superimposition remains elusive.

7.4 Pre-Roman Iron Age bank enclosure 
sites and settlements
About 50km2 of four prehistoric forts registered in the 
Angarn lake (Angamsjö) area have been excavated. Only 
one (Veda) had the function of a fortification and this 
is also the only enclosure where stratigraphy in the ramp
art could be observed. All the sites in the area can be 
dated to the Late BronzeAge and Pre-Roman Iron Age, 
the emphasis falling on the latter period. There are no 
indications that the sites were contemporaneous; they 
had obviously been used in turn so that a spatial and 
chronological displacement within the area can be seen. 
The earliest fort, the Bronze Age Veda, is isolated from 
other known BronzeAge settlements. From the abandon
ment of Veda, c. 500/400 B.C., to the centuries around 
the birth of Christ there were significant changes in the 
development of the cultural landscape; this has been
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shown through pollen analysis and its information about 
the ecology of settlement. During the centuries around 
the birth of Christ the Angarn lake was isolated from 
the Baltic Sea and during this short period three ramp
art sites were built. This seems to have happened more 
or less at the same time as a general settlement expan
sion in the area. This expansion can be identified in pollen 
diagrams and by an increase in archaeological sites typical 
of the period. This is interpreted as a continuation of 
the expansion which began during the Late Bronze Age 
but the diEerence now is that the settlement shows a 
more even distribution along the shores of the lake. The 
explanation has been put forward that there was a 
breaking out from large, all-embracing social entities and 
a greater emphasis on individual farms/family units. 
Settlement expansion shows archaeologically through 
an increase in small and medium-sized cemeteries, 
representing a gradual fragmentation of the settlement 
structure. Alongside animal husbandry, predominant in 
the Late Bronze Age, agrarian activity appeared more 
frequently with the cultivation of hardy barley, the type 
of grain which reacts best to the eSects of manuring. A 
few dates indicate that the rampart site of Lindsberg may 
already have been founded in the Late Bronze Age, but 
it appears most probable that the Olhamra site is the 
oldest, built from c. 400/200 B.C. No signs of occupation 
have been traced and the site was burnt; the function of 
the site cannot be established with certainty.

The large bank enclosure site of Lingsberg can be taken 
as an example pf a fortified farm. It succeeded the 
enclosure of Olhamra and can be dated c. 200/100 B.C., 
probably being abandoned c. A.D. 100. As with most of 
the sites under investigation, it was destroyed by fire. 
This tripartite rampart site and the adjacent settlement 
can be associated together as one functional unit and 
thus the main interest within this area of investigation 
has been focused on this complex. The bank enclosure 
site displays a homogeneous architectonic lay-out but 
results from excavation showed that it had been expanded 
at some time, possibly through an inner section. The 
innermost and highest part of the enclosure had a rampart 
closely related to a prehistoric hillfort, and it must have 
been perceived as an intentional fortification. These 
circumstances illustrate the considerable difficulties 
involved in studying and interpreting the category of 
rampart site and in attributing the sites to whichever 
grey area. Many of them, including Lingsberg, display 
structures which, after excavation and setting them in 
a wider context, should be interpreted as fortifications.

The settlement, with remains from the Late Neolithic 
Period to the Early Iron Age, covered an area of c. 1,5ha. 
The results suggest that most of it derived from the Pre- 
Roman Iron Age, thus contemporaneous with the ramp
art site. The remains of agrarian features such as clearance 
cairns, stone walls and fossil fields indicate that the area 
had been in use for a long period of time - from the 
Late Bronze Age into the Early Iron Age. Stratigraphy

suggests that occupation moved about within the 
delimited area, with the temporarily deserted settlement 
surfaces being used as cultivable land. The grave field 
which overlays parts of the settlement was clearly 
younger than the complex of rampart site and settle
ment.

Within the settlement there were many long houses, 
a sunken-featured building and a mound of brittle-bumt 
stones, none of which features are exceptional nor diver
gent from other settlements from the same period. The 
rampart site had no signs of occupation. The high 
phosphate values suggest that it may have served as stables 
or storage area. The rampart site of Lingsberg and its 
associated settlement represents a category of enclosures, 
a fortified farm, where both symbolic/ideological and 
practical/functional significance worked together.

7.5 Burial enclosures and other ceremonial enclo
sures from the Bronze Age and Early fron Age
At the registered‘prehistoric hillfort’ of Odensala Präst
gård, excavations recovered a quite new and previously 
unknown type of enclosure. The initial hypothesis was 
that it was a burial enclosure, i.e. some form of ritual 
site with one or more graves surrounded by a bank. This 
proved to be only one aspect of the multiplicity of 
functions of the enclosure. It consisted of double, almost 
concentric, banks with a rather displaced central feature: 
a stone-setting. The enclosure was surrounded by many 
small activity areas which, however, did not make up 
settlement remains. The internal structures within the 
enclosure consisted of small insignificant stone-settings, 
hearth pits and bone pits beside or within the banks, 
with a pronounced concentration at the entrances. This 
is clearest in the outer rampart. The oldest feature is 
the central stone-setting containing five burials, four 
adults and one child, and dating from the Middle Bronze 
Age. The banks were built in the Late Bronze Age, c. 
900/800 B.C.They were not homogeneous in appearance 
but consisted of a number of abutting and mutually 
diEerent sections. The variation is greatest in the inner 
bank, where some features looked like stone-settings. 
The banks were low and probably had no timber super
structures. Most of the interior of the enclosure was 
without features and all the depressions in the rock had 
been filled with small stones in order to make a smooth 
surface.

In addition to hearth pits, many parts of the banks 
showed signs of heavy burning: layers of soot and brittle- 
burnt stones. The fires could not have been connected 
with any functional activity such as the preparation of 
food etc. and the burning layers contained no finds. There 
were also characteristic features which, together with the 
traces of fire, could be interpreted as being from a great 
ritual process and closely related to various types of 
sacrifices. Of the total of 26 grave-like structures, twelve
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consisted solely of animal bones. In addition, six contained 
human bones with only one also containing animal bones. 
It was remarkable that the animal bones were given the 
same ritualistic treatment as human bones in the cremation 
rite. They were cleaned of soot, and the distinction between 
the pyre site and the deposition site was very clear. What 
is more, the fragments of bone were from only the less 
meat-rich parts of the animals. Cattle, horse, pig and sheep/ 
goat were represented but only with one individual in 
each grave, even when there were, at the maximum, three 
animal species in one grave.

From the composition of the cultural layers and 
features, a pattern of the external activity layers and in 
between these and the enclosure emerges. The activities 
were concentrated on two terraces on each of which there 
was one building but without true cultural/refuse layers. 
They have been interpreted as cult buildings. Very limited 
and neatly arranged refuse layers were discovered outside 
but beside the terraces and it was only in the refuse layers 
that any similarity with normal occupation layers could 
be observed. Here there was a pronounced difference 
in the representation of animal bones in comparison with 
the composition of animal bones in the offering deposits. 
The areas of refuse contained many whole animal 
skeletons; this has been interpreted as there having been 
here a place where animals were slaughtered and prepared 
for the table. The less meat-rich joints were obviously 
separated here and then cremated and'deposited’ in the 
enclosure. Using typological criteria and radiocarbon and 
thermoluminescent datings the buildings can be attri
buted to the Late Bronze Age and the Early Iron Age. 
In addition to the animal bones, there were other remains 
which could be attributed to food sacrifices: a rich macro
fossil material almost exclusively of cultivated grain. The 
most common was barley but there also was emmer, 
bread wheat and einkorn, oats, flax and gold of pleasure. 
There is a marked difference between this site and other 
‘ordinary’ settlements in that fodder crops and weeds 
of cultivars were missing. Food of marine and terres
trial origin were found in pottery, so these can also be 
interpreted as a form of sacrifice.

There is much to suggest that the observed changes 
in the types of sacrifices could be chronologically 
associated. The animal sacrifices may be attributed to 
the Late Bronze Age and the Early Iron Age, with an 
emphasis in the earlier period. They were found only 
in the outer rampart and in isolated internal areas. Food 
sacrifices of deposits of grain have been attributed to 
both periods but with a definite emphasis in the later 
period. No grain was found in the inner rampart, dated 
Late Bronze Age. There was only one example of 
cremated animal bones and grain having been deposited 
together; they were normally found in completely dif
ferent places. The sacrifices of animals were of the most 
common species but should, as with the food sacrifices 
of grain, be seen as a conscious action, with the animals 
represented being present in the neighbourhood. The

changes in the content of the sacrifices, from cremated 
animal bones to cultivated grain, may have depended 
on the changing emphasis to arable cultivation in the 
Early Iron Age.

Comparisons with other burial enclosures have 
shown that a small group with double, concentric ramp
arts and a stone-settings in a displaced centre can be 
identified. These sites have been called enclosures of 
Odensala type. This investigation has been able to show 
that the term ‘burial enclosure’ covers one more 
important and one perhaps less significant side. Apart 
from the orientation and visual appearance of the 
enclosures, the concentration of activities beside the 
ramparts and in connection with the boundaries has 
underlined the symbolic significance of the ramparts 
as frontiers. This may suggest that the crossing of 
boundaries was of important cult significance.

7.6 Conclusions
This work, which deals with ceremonial enclosures, pre
historic hillforts and fortified farms, has shown that 
enclosure sites make up particularly important archaeo
logical source material. My research has been able to 
show that behind an apparently simple term a series of 
different categories hide. Prehistoric hillforts and bank 
enclosure sites and different ceremonial enclosures, in 
which the concentric enclosures of Odensala type are 
typical, include a type of ancient monument which has 
been completely disregarded by earlier research. This is 
also true of the hilltop settlements which were present 
in Uppland from the Bronze Age up to the centuries 
around the birth of Christ. The enclosure sites are not 
identical but must be understood in terms of discon
tinuity with some aspects of their functions being 
illustrated over long spans of time. They seem to have 
been of a mainly symbolic/ideological character and in 
some extent and in only a few cases in more practical 
and functional terms. The reasons for their development 
should mainly be sought in political geography which 
in one region (Uppland) may have been represented by 
a number of inter-relating but independent socio-poli
tical groups. Thus, the study of enclosure sites is one 
way of identifying a social structure and its changes over 
a long-term perspective.

These investigations have covered sites where the only 
visible structures were made up of one or more ramp
arts or banks. Sometimes, the internal features could be 
defined. In other cases the lack of stratigraphy was evi
dent. It has been shown that they were in use during 
only limited periods. The category of hillforts alone has 
been shown to have stratigraphy. The conditions for this 
interpretation has been dependent on the constitution 
of the source material.There has, however, to be one 
reservation: the interpretation of the bank enclosures.
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Bilaga I

UPPLANDS HÄGNADSANLÄGGNINGAR

Anläggningar berörda i avhandlingen och/eller besiktigade av författaren är kursivt markerade.

HilHbrts Enclosures, A Enclosures, B Grore enclosures

Adelsö 86 Adelsö 11 Sånga 55 Odensla 235

Lovö 20 Sånga 16 Spånga 118 Uppsala-Näs 131

Järfälla 62 Sånga 20 Össeby-Gam 4 Ununge 43

Sollentuna 84 Ekerö 119
—7---------- ---------------------- —

Össeby-Gam 188 Rimbo 100

Ed 2 Ekerö 138 Ekerö 126 Östuna 64

Täby 100 Ekerö 140 Skånela 143 Söderby-Karl 86

Österåker 21 Järfälla 339 Husby-Långhundra 232 Estuna 65

Österåker 241 Sollentuna 141 Kårsta 76 Järfälla 311

Angam 111 Sollentuna 234 Riala 112 Funbo 116

Odensala 159 Hammarby 61 Riala 172 Sollentuna 255

Odensala 267 Vallentuna 265 Norrtälje 32 Torstuna 200

Sigtuna 80 Vallentuna 231 Estuna 53 Börje 394

Frösunda 3 Össeby-Gam 151 Väddö 158

Vidbo 98 Össeby-Gam 155 lngarö 5

Vidbo 116 Norrsunda 71 Håtuna 127

Husby-Långhundra 156 Odensala 126 Åland 21

Husby-Långhundra 193 Haga 9 Vänge 200

Gottröra 244 Alsike 31 Funbo 140

Fastema 145 Frösunda 58 Funbo 160

Rimbo 35 Husby-Långhundra 39 Almunge 5

Rimbo 70 Husby-Långhundra 118 Almunge 97

Rö 73 Husby-Långhundra 200 Husby-Ärlinghundra 128

Skederid 16 Gottröra 245 Faringe 81

Frötuna 29 Naituna 7 Odensala 137

Lohärad 76 Närt una 278 Odensala 405

Söderby-karl 18 Fastema 90 Knivsta 9

Bro 86 Skederid 1 Knivsta 66

Håbbo Tibble 155 Skedrid 60 Knivsta 71

H Ituna 108 Lohärad 35 Knivsta 74

Övergran 94 Lohärad 59 Rasbo 145
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Hi Mforts Enclosures, A Enclosures, B Glare enclosures

Skokloster 104 Lohärad 161 Täby 119

Åland 4 Husby-Sjuhundra 104

Åland 10 Estuna 84

Uppsala-Näs 133 Estuna 62

Bondkyrka 411 Söderby-Karl 35

Funbo 65/191 Norrtälje 23

Lena 12 Låssa 15

Knutby 62 Håbbo-Tibble 48

Knutby 103 Häggeby 91

Edsbro 59 Åland 8

Edsbro 45 Åland 22

Edsbro 228 Skogs-Tibble 97

Edebo 17 Skogs-Tible 98

Tierp 140 Jumkil 72

Vallby 85 Vänge 210

Kungs-Husby 21 Skuttunge 272

Kungs-Husby 62 Vaksala 239

Kungs-Husby 74 Rasbo 454

Giresta 31 Rasbo 490

Vårfrukyrka 74 Edsbro 241

Tillinge 71 Stavby 111

Tillinge 124 Tuna 167

Västerlövsta 17 Almunge 30

Tärna 6 Almunge 259

Akuna 54 Knutby 102

Simtuna 108 Edsbro 54

Ekeby 140 Edsbro 152

Ununge 161

Älvkarleby 2

Torsvi 16

Husby-Sjutolft 124

Nysättra 2

Nysättra 26

Torstuna 40

Vittinge 29



Bilaga II

Pollendiagrammet från Angarnsjöängen

av Håkan Ranheden

Inledning

Nedanstående tolkning bygger på fältarbeten som gjor
des 1986 av Ingemar Påhlsson och pollenanalyser utförda 
av Arnold Olofsson. Båda var då verksamma vid kvar
tärgeologiska avdelningen vid Uppsala universitet. Un
dertecknad blev relativt sent inkopplad för en tolkning 
av pollendiagrammet, vilket medfört att vissa önskvärda 
kompletteringar inte kunnat göras, bl.a eftersom en del 
väsentligt material såsom analysblanketter och pollen
prov numera saknas. Det material som finns att tillgå är 
ett handritat och ej fullständigt pollendiagram, liksom 
en del anteckningar gjorda av Ingemar Påhlsson. Ingemar 
Påhlsson avled under vintern 1992/1993.

Lagerföljden

Provtagningen skedde i april 1986 med en sk Livingstone- 
provtagare. Lagerföljden var den följande:
• 0-29 cm under ytan: Grovdetritusgyttj a
• 29-56 cm under ytan: Lergyttja med mörka band be
stående av utfälld järnsulfid
• 56-144 cm under ytan: Lergyttja - gyttjelera, med 
mörka band liksom ovan

Prov för l4C-datering togs ut borrkärnan från följande 
nivåer:
• prov 1: 70-80 cm under ytan
• prov 2: 90-100 cm under ytan

Dateringarna

Dateringarna är gjorda med hjälp av acceleratorteknik vid 
Svedbergs-laboratoriet, Uppsala Universitet. De är korri
gerade för ett uppskattat (ej uppmätt) ,3C-värde av -25 
mot PDB, ett medelvärde för terrestriska växtprover. Re
sultaten är här kalibrerade med ett datorbaserat kalibrerings
program som utarbetats av Stuvier & Reimer (1993).
• prov 1:14C-ålder: 3335±100 BP (Ua-1013) ger 1738- 
1512 BC (1-intervall)
• prov 2:14C-ålder: 3360±250 BP (Ua-1014) ger 1944- 
1396 BC (1- intervall)

De erhållna åldrarna faller inom breda intervall. Spe
ciellt låg precision har prov nr 2 (vilket beror på att 
mängden prov var liten) och intervallet 2 ger där efter 
kalibrering kalender-åldem 2316-1004 BC (dvs för 95 
% sannolikhet). En specifik korrigering för aktuellt l3C- 
innehåll kan påverka resultaten i viss mån eftersom marin 
gyttja bildats i en miljö med en annan isotopfraktionering 
än den som förekommer på land. Marint växtmaterial 
har ett 13C-värde på -12 mot PDB (Bowman 1990 & 
Aitken 1990) vilket för en konventionell datering borde 
betyda en korrigering av ca 200 år bakåt i tiden. Dessa

prov är emellertid acceleratordaterade, vilket halverar 
korrektionen (Possnert muntl). Dock brukar man anta 
att reservoareffekten (gammalt vatten) till avgörande del 
kan kompensera det högre l3C-värdet i marin gyttja 
(Bowman 1990) även om reservoareffekten kan bli 
mycket svårbedömd i kustnära miljöer (Possnert muntl). 
Likaså kan fossilt karbonat ha inlagrats i sedimentet 
genom algernas assimilation, vilket också i så fall kan 
ha påverkat dateringarna i samma riktning som reservoar
effekten.

Isoleringen

Jag skulle vilja identifiera nivåerna vid 40-50 cm under 
ytan i diagrammet som representerande isoleringen även 
om utvecklingen runt 100 cm under ytan också antyder 
att en utsötning av viken skedde. Om man med ledning 
av befintligt kartmaterial utgår ifrån att tröskeln mel
lan havsviken och havet längre ut (passpunkten) ligger 
på ca 10 meter över havet (dvs en halv meter över sjöns 
yta) och utgår ifrån både Åses (1982) och Brunnberg, 
Miller och Risbergs (1985) landhöjningskurvor hamnar 
man på en rimlig tid för isoleringen vid något sekel före 
vår tideräkning. En annan strandförskjutningskurva (Ris
berg, Miller & Brunnberg 1991) ger något högre ålder. 
Det blir då uppenbart att den lägre liggande varianten 
av isoleringsspåren i diagrammet inte går ihop med ,4C- 
dateringama. Jag vill emellertid påpeka att detta är ”grovt” 
beräknat och inte grundat på några fältmätningar eller 
studier av specialkartor.

Man kan emellertid i princip mycket väl tänka sig att 
det finns två pasströsklar som båda inverkat på utsötningen 
av den gamla viken. En något lägre passpunkt kan nämli
gen ha funnits längre ut i vattenkedjan och delvis avskär
mat viken tidigare, dvs att omsättningen av vattnet i vi
ken minskat före den egentliga isoleringen. Det är också 
vanligt att man ser spår av långdragna och komplicerade 
utsötningsförlopp vid studier av sediment i sjöar från östra 
mellansverige. Kanske är det just en del av en sådan suc
cession man ser vid nivåerna runt 100 cm där det fram
går att miljön i viken ändrades relativt väsentligt. Hystrix- 
kurvan visar dock att viken inte var utsötad förren vid ca 
40-50 cm under ytan i diagrammet.

Metodiskt kan man naturligtvis ställa sig frågan i vilken 
grad resultaten av 14C-dateringarna styrt tolkningen av 
diagrammet, och då speciellt isoleringsdiskussionen. Har 
det förelegat risk för cirkelbevisföring etc. Det intres
santa är enligt min mening att valet av metoder för en 
undersökning ofta blir beroende av utfallet av de andra.
I detta fall t ex borde diatoméstudier göras, trots att det 
finns en klar tolkning av isoleringen, som stämmer väl 
med ,4C-dateringarna och den arkeologiska kontexten. 
Som ovan nämnts saknas dock numera materialet.
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Granen
Det är i allmänhet svårt att sätta en relevant gräns för 
hur stort polleninslaget från gran skall vara i ett pollen
diagram för att man ska anta att den fanns i området. 
Betraktar man kurvan och hur den stiger ser man emel
lertid att den visar en kontinuerlig stigning upp till ca 
30 cm under ytan och sedan tar ett skutt upp till ca 10 
%. Förmodligen är det här någonstans eller strax under 
som den s k rationella gränsen kan förläggas, dvs då man 
kan anta att granen etablerats i området. Det betyder i 
så fall att tiden mellan förromersk och romersk järn
ålder finns representerad i denna del av diagrammet enligt 
de tider som brukar användas för gran-kurvans uppgång. 
Tolkningen nedan kommer att utgå från ovannämnda 
dateringsförutsättningar.

Kulturlandskapsutvecklingen

Man kan mycket väl dela in pollendiagrammet på flera 
olika sätt beroende på hur detaljerad man vill vara. Vissa 
trender framträder mycket tydligt medan andra är min
dre tydliga. Jag har valt att dela in diagrammet i fem 
lokala zoner, vilka framträder mer eller mindre starkt.

Den första zonen omfattar analysnummren 1-6 (dvs 
de 6 lägsta). Odlingsspår finns här i form av cere- 
aliepollen, vilka framgår inte av diagrammet men de lär 
vara av vete enligt vad Påhlsson skrivit i sina anteckningar. 
Spåren är svaga vilket inte är så konstigt eftersom 
Angamsjöängen vid denna tid var en havsvik där avståndet 
kanske var stort till odlad mark. Dessutom var odling
arna knappast omfattande. I denna del av diagrammet 
finns också pollen av diverse till kulturmark knutna örter 
som svartkämpe, groblad/rödkämpar och smörblommor. 
Utöver dessa finns pollen av målla, gråbo/malört, örter 
tillhörande familjen korgblommiga växter, örter av fa
miljen korsblommiga växter (senapsväxter) och syror 
(här kollektivt upptagna). Dessa senare kan emellertid 
även ha tillhört strandens naturliga vegetation vid detta 
stadium av havsvikens utveckling men kan trots det ha 
gynnats av t ex betesgång. Sannolikt har bete förekom
mit liksom troligen också våtängsbruk. För att uppskatta 
tiden för detta får man lita till l4C-dateringarna, enligt 
vilka lagren sannolikt är neolitiska.

Den andra zonen omfattar analysnummren 6-9 och 
präglas av en viss tillbakagång av kulturmarksspåren. 
Sädesslagspollen förekommer t ex inte liksom inte hel
ler pollen från de ovan nämnda kulturm ar ksörtema. Man 
får intrycket av att landskapet överhuvud utnyttjades i 
mindre omfattning än tidigare. De pollenkorn av humle/ 
hampa som finns noterade här nere i diagrammet här
rör sannolikt från vildväxande humle. Trots att dessa lager 
ligger närmare de lager som 14C-daterats är det svårt att 
avgöra om de är senneolitiska eller om de tillhör tidig 
bronsålder. Om man skulle fästa stor tillit till l4C- 
dateringarna skulle man säga att denna zon represente
rar den yngsta delen av neoliticum, men man måste 
komma ihåg sannolikhets-gränserna efter 14C-kalibrer-

ingenl Min bedömning blir i alla fall att detta verkligen 
är yngsta neoliticum.

Den tredje zonen visar troligen en återupptagen akti
vitet och omfattar med vissa variationer hela den mel
lersta delen av pollendiagrammet (analynummren 9-25). 
Man blir lätt lurad av att analyserna ligger tätare i mit
ten men zongränsen till denna återupptagning bör alltså 
troligen förläggas under (nedanför) den del där de tä
tare analyserna börjar. Emellertid syns mellan ana
lysnummren 11-15 något som jag i första hand skulle 
vilja tolka som en transgression och kanske inte enbart 
som en kulturell regression. Flera indikationer tyder på 
att det främst är en hydrografisk förändring man ser, 
framför allt algernas svaga minskning, liksom ökningen 
av den marina organismen Hystrix tyder på det. Kultur
spår finns alltjämt i diagrammet och tallens pollen
variationer kopplar troligen mer till vattenytans storlek. 
Den ökande tallpollenmängden kan också ha pressat ner 
några av de övriga pollenkurvorna (det är ju procentu
ella fördelningar det handlar om). Dock knappast så enens 
fallande kurva utan denna kan faktiskt representera ett 
minskat extensivt utnyttjande av ängsmarkerna runt 
brackvattenviken vilket även frånvaron av pollen från 
svartkämpar antyder. Kanske kan detta också verka lo
giskt eftersom den normala strandförskjutningen i östra 
Mellansverige ständigt gav nya strandängspartier, lämp
liga för bete, och här skulle då det motsatta eventuellt 
ha skett. Pollenkurvan för sädesslag är emellertid tydlig 
i denna zon och visar att den agrara verksamheten knap
past minskade. Även förekomsten av pollen från åker
binda, som växer på diverse öppen jord, antyder fort
satt odling.

Den tidsmässiga uppfattning man bör få av detta kan 
med viss reservation också passa in mot Litorina-trans- 
gression nr 4 vilken enligt strändförskjutningskurvorna 
ovan bör ha inträffat mellan 3000-4000 BP. Tiden för 
den, liksom framförallt den höjd i terrängen som mot
svarar den, varierar hte i de olika kurvorna. Man bör också 
observera att strändförskjutningskurvorna bygger på 14C- 
år. Den tid man grovt erhåller ur de nämda kurvorna 
för denna transgression stämmer relativt väl med 14C- 
dateringama i diagrammet.

Genom hela zonen finns Hystrix med, vilket visar 
att vattnet fortfarande var bräckt. Man kan anta, att det 
i detta flacka område under denna tid bör ha funnits vida 
marker av havsstrandängstyp övergående i vanlig fukt
äng.

Vid analysnummer 15 stiger enens pollenkurva re
lativt kraftigt. Jag tolkar det främst som orsakat av en 
ökning av animalisk produktion, alltså betes och ängs- 
bruk. Sädesslagskurvorna ger nämligen inget stöd för att 
cerealier skulle ha odlats i större omfattning än tidigare. 
Däremot visar alltså flera pollenkurvor på ett extensivt 
nyttjande i större omfattning, främst som sagt enens 
pollenkurva men också kurvorna för Plantago-arter (käm
par) liksom den för smörblommor (Ranunculus) vilka 
är typiska ängs/betesmarksväxter. Likaså indikerar pol
len från måror (Galium) att bete förekom, eftersom de
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vanligaste arterna i det släktet förekommer på bl a be
tesmark (dock finns även de som växer på eller runt 
åkermark). Vid dessa nivåer i diagrammet ser man också 
att vattnet i den igenväxande viken blivit så pass mycket 
grundare att flera våtmarksväxter kunnat tillta i före
komst i närheten av provtagningsplatsen.

Den fjärde zonen är inte helt distinkt men ovanför 
zon 3 märks en viss tillbakagång av antropogena indika
tioner i diagrammet. Detta tycks ha skett i samband med 
vikens slutliga isolering från havet, dvs under senare delen 
av förromersk järnålder. Det är inga starka variationer 
det handlar om men enens pollenkurva faller något, li
kaså sädesslagens liksom frånvaron av några kultur- 
marksindikerande örter som t.ex de ingående i släktet 
Plantago (kämpar), korgblommiga växter, smörblommor, 
ängssyra liksom även grönalgema Pediastrum, vilka brukar 
gynnas av näringsämnen som tillkommer vattnet genom 
erosion eller gödsel från betande kreatur. Här hade det 
varit utmärkt med en glödförlustkurva, eftersom en sådan 
skulle kunnat visa just hur erosionen varierat.

Den tydligaste nedgången i denna zon tycks relativt 
kortvarig men aktiviteten tilltar sedan från början lång
samt, varför det är svårt att sätta gränsen till nästa zon. 
Den lägsta aktiviteten omfattar bara två analysnummer 
(25-26) varefter flera kurvor sakta vänder uppåt igen. 
Man kan t.ex se på cerealiekurvorna att de sakta stiger 
upp till analysnummer 30 där också humle/hampa-kur- 
van har sitt maximum. Den senare kan indikera odling 
och rötning av hampa, som anses ha odlats från och med 
romersk järnålder i Skandinavien. Den grunda sjön var 
kanske passande att röta hampfibrer i. Det är dock inte 
helt osannolikt att det fortfarande är pollen från vild
växande humle man ser här, eftersom 
alens pollenandel når sitt maximala 
värde strax under i diagrammet (humle 
växer i bl a fuktiga alskogar). Min be
dömning är dock att pollenkornen här 
representerar odling av hampa.

Här tycks alltså en successiv steg
ring i aktivitet ha pågått vid tiden som 
motsvaras av dessa lager och sannolikt 
är det också här som granens pollen
kurva når sin rationella gräns, dvs då 
man kan anta att den verkligen fanns i 
området i riktiga bestånd. Det betyder 
i så fall att gränsen mellan förromersk 
och romersk järnålder finns i denna zon, 
vilket alltså stämmer bra med iso
leringsdateringen. Kurvan för cerealier 
är högre här, i övre delen av zon 4, jäm
fört med längre ner, men obetydligt 
jämfört med vad som kommer ovan
för.

Tallens sjunkande pollenkurva kan 
möjligen förklaras med det som bru
kar anses vara normalt för den i sam
band med en isolering, nämligen att den 
når ett maximum strax innan isole

ringen fullbordats för att sedan minska. Det är återigen 
vattenytans storlek som anses påverka den relativa mäng
den regionalt pollenmaterial. Därmed behöver inte den 
minskande tallpollenmängden i detta fall ha något med 
människans verksamhet att göra.

Den femte zonen har en början som alltså kan förläg
gas på lite olika ställen beroende på vad man fäster störst 
vikt vid. Man kan lägga den vid analysnummer 30 där 
de agrara spåren stiger kraftigt eller längre ner om man 
avser den måttliga återupptagningen som nämndes om 
zon 4. Denna översta zon, fr o m analysnummer 30 och 
resten av diagrammet, präglas av, relativt sett, intensiv 
odlingsverksamhet där cerealiekurvan har ordentligt 
underlag, sannolikt bestående av korn och vete, tätt följd 
av rågpollenkurvan, som dock skulle ha kunnat vara 
betydligt högre om den odlats i samma omfattning som 
de andra cerealierna. Kanske har man odlat råg på tor
rare och magrare marker längre ifrån sjön vilket kanske 
kan förklara att pollenmängden inte är större. Alterna
tivt har man helt enkelt inte odlat råg i någon större 
utsträckning, vilket ju egentligen är den förbehållslösa 
tolkningen. Enens kurva är också påtagligt högre än ti
digare och granens pollenkurva har här stigit till ca 10 
% samtidigt som pollen från de ädla lövträden, alm, lind 
ask, ek och hassel minskar markant.

Några örter som tidigare representerats punktvis visar 
nu sammanhängande pollenkurvor såsom svartkämpar, 
smörblommor och ängs/bergssyra. Det är troligt att 
expansionen omfattade både odling och animalieproduk- 
tion, även om den starkaste ökningen tycks ha berört 
cerealieproduktionen.

Här uppe i diagrammet finns viss antydan till att sjön
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växte igen. Man kan t ex se cyperaceae-kurvan (bl a starr 
och säv) stiga i diagrammets övre del. I den allra översta 
nivån sjunker Pediastrums kurva samtidigt som björk- 
pollenmängden stiger brant vilka, tillsammans med några 
övriga örtpollenkurvor, antyder att kärrstadiet förestod.

Det är svårt att säga vid vilken tid detta skedde. Det 
är alltför vanskligt att försöka uppskatta tillväxten av se
diment och därur få en ålder på dessa lager, eftersom de 
förmodligen är bildade under olika förutsättningar. Råg- 
pollenkornen kan dock ge viss vägledning. Råg odlades 
från och med romersk järnålder i Sverige, främst på 
magrare marker, men det var först under vikingatid som 
den blev viktig. Det är inte omöjligt att den översta delen 
av diagrammet verkligen motsvarar vikingatid och den 
odlingsexpansion som skedde då, där också råg var ett 
inslag bland de odlade grödorna.

Grundat på den enkla sedimentbeskrivning som finns 
tillgänglig, är det min bedömning att en del av den or
ganiska substans, som bör ha överlagrat det material som 
pollendiagrammet bygger på, av någon anledning sak
nas, delvis pga utdikning. Det är i alla händelser vanligt 
att organiskt material försvinner vid utdikning, eller att 
material fattas vid de nivåer som motsvarar övergången 
från sjö till kärr. Påhlsson skriver i sina anteckningar att 
sjön vid provtagnings-tillfället var igenväxt med bl a säv 
och vass. I så fall befann sig sjön då i successionstadiet 
sjö/kärr eller mycket grund sjö, vilket normalt medför 
dynamiska förhållanden vad avser avsättning av organiskt 
material. Detta måste inte betyda att nyare material inte 
alls finns med utan snarare att det finns störningar i 
uppbyggnaden av lagren, eftersom det sannolikt rådde 
en dynamisk obalans mellan erosion och deposition av

organiska lager på botten under detta senare skede.
Alternativt kan det finnas en lagerlucka (hiatus) mel

lan zonerna 4 och 5 eftersom det i pollendiagrammet finns 
en lagerföljdsgräns ungefär där, vilken består i en över
gång från lerblandad gyttja till grovdetritusgyttja. Denna 
sedimentövergång bör representera en uppgrundning av 
bassängen, liksom att strandlinjen var belägen närmare 
provtagningspunkten. Möjligen fattas även här material 
och i sådant fall&an den starka uppgången i zon 5 kanske 
även innefatta medeltid men det är som sagt svårt att 
befästa. Det är sannolikt så att signifikant eller åtmins
tone klart uttolkbart material representerande medeltid 
och framåt inte finns med i den provtagna lagerföljden.
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Makrofossilanalys, raä 263, Lingsberg (boplats A), Vallentuna socken

av Ingemar Påhlsson

Förutom sclerotier av den marklevande svampen Geo- 
coccum, som i vissa prover uppträder i oerhörda mängder, 
innehåller proverna, som framgår av tabellerna, båda 
oförkolnade och förkolnade fröer och frukter. De 
oförkolnade fröerna, samt insektresterna, bör rimligt
vis vara sekundära eller mer eller mindre recenta. Som 
kunde förmodas innehåller proverna från skärvstenshögen 
avgjort flest oförkolnade fröer. De arter som finns re
presenterade är i första hand sådana som förekommer i 
torrare gräsmarkssamhällen och torde ha ingått i den 
lokala, nuvarande vegetationen. Sädeskornen är i de flesta 
fall fragmenterade och mycket dåligt bevarade, uppblåsta 
och deformerade vid förkolningsprocessen. Det är där
för inte meningsfullt att försöka artbestämma dem. Varje 
fragment är räknat som ett sädeskorn vilket betyder att 
det angivna antalet troligen är för högt.

Vete, sannolikt uteslutande emmer, dominerar kraf
tigt, därnäst kommer korn. Havre och råg är represen
terade med vardera ett korn. Rågkornet är något märk
ligt eftersom råg började odlas i större omfattning först 
under medeltiden. Det finns dock enstaka fynd i äldre 
avlagringar som tolkats som att rågen kan ha förekom
mit som ett "ogräs” i andra grödor. Det kan naturligtvis 
inte heller uteslutas att kornet kan vara yngre än 
skärvstenshögen. I flera av proverna från huskon
struktionen uppträder enstaka fragment av emmerax 
samt i ett par fall även helt outvecklade sädeskorn, som

fortfarande är fästa vid axet. Detta bör rimligtvis kunna 
tolkas som att säden tröskats här. Antalet ogräsfrön är 
också betydligt större i dessa prover än i övriga.

I prov 12 finns ett linfrö registrerat. I samma prov finns 
några fröer av linmåra som är ett typiskt ogräs i linodlingar. 
Lin finns i många fynd från järnåldern dels som avtryck i 
keramik, dels som pollen. Det anses att linet introducera
des i Sverige strax efter Kristi födelse. Om dateringen, 100 
BC, håller bör detta fynd tillhöra ett av de äldsta.

Ogräsen domineras av högvuxna arter, bland annat 
snärjmåra, åkerbinda, svinmålla och penningört. Låg
vuxna gräs lyser nästan helt med sin frånvaro. De som 
förekommer är huvudsakligen ruderatarter som återfinns 
på hart när alla typer av kulturjord. Dominansen av hög
vuxna ogräsarter anses återspegla skördemetoden, näm
ligen att man skar eller bröt sädesstråna strax under axen.

Fröema av bolmört som finns i proverna 2 och 5 är för
bryllande eftersom det anses att bolmörten är en sentida 
inkomling i den svenska floran. I Tyskland har den åter
funnits i bland annat romartida avlagringar. Den är mycket 
vanlig i exempelvis medeltida stadsavlagringar här i Sverige.

Bland ängsväxterna finns en rad arter, som är knutna 
till främst fuktiga växtplatser, bland annat gökblomster, 
knappsäv, kärrspira och olika arter av starr. De har san
nolikt kommit till platsen via hö från fuktängar. Humle- 
luzem och höskallra är mera typiska arter för friskare 
ängsvegetation eller betesmarker.
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Prov 9 10 1 1 12 13 14 15 16

Lingsberg

Cerealia sp 25 10 - 4 - 3 8 1

Vete sp 3 1 - 2 2 - - -

Emmer - - 1 - - - - -

Emmer, axfragment 1 - 1 1 - 1 - -

Korn I - - - 1 - 4 -

Lin - - - 1 - - - -

Dådra - 1 1 - - - - -

Ogräs och ruderater

Penningört - 1 2 1 - - - -

Svinmålla 2 5 3 2 2 1 - -

Målla sp - - - - 1 - -

Åkerbinda 1 - - 1 - - 1 -

Snärjmåra 8 7 1 4 1 1 7 -

cf Linmåra - - - 5 - - - -

Groblad 1 - - - - - - -

Våtarv - 1 - - - - - -

Sparvvicker - - 1 1 - - - -
Vicker sp - - - - 1 - - -

Brännässla - - 1 - 1 - - -

"Ängsväxter"

Gökblomster 1 - - - - - 1 -

Smörblomma sp 1 - - - - - - -

Gröe sp 1 - - - - - - -

Starr sp - 1 - - - - - -

Fingerört sp - - 1 - - - - -

Höskallra - - - 2 - - - -

Knappsäv - - - - 1 - - -
cf Vasstarr - - - - 1 - - -
Platt-/rankstarr - 1 - - 1 - - -
Korsblomstriga sp - - - - - 1 - -
"Skogsmark"

Enbuske - - - 2 - - - -
Enbuske, barr - + - - - - - -
Gran, barr - - - + + - - -
Oförkolnade

Hallon 1 - - - - - -
Gröe sp - - - - - - 1 -
cf Vitklöver - - - 2 - - - -
Ärenpris - - - - - 1 - -
Revsmörblomma - - - 5 - - - -
Styvmors-/åkerviol 1 - - - - - - -
Hamp-/pipdån - 1 - - - - - -
Björk sp - - - 7 1 1 5 1

Tall/gran - - - 1 1 - - -
Insekter - - - + + + - -

Prov 1 2 3 4 5 6 7 8

Lingsberg

Cerealia sp 3 - 4 3 4 4 - -

Vete sp 1 - 2 2 - 2 1 -

cf Kom - - - - - - 1 -

cf Havre 1 - - - - - - -

Råg - - - 1 - - - -

Dådra 1 - - - - - - -

Ogräs och ruderater

Penningört 1 - - - I - - -

Svinmålla 7 2 - - 4 7 - -

Målla sp 3 2 - - - - - -

Åkerbinda 1 - - - - - - -

cf Åkerkål 1 - - - - - - -

Styvmors-/åkerviol - - 1 - - - - -

Våtarv - 1 - - - - - -

Vicker sp - 1 - - - - - -

Brännässla - 1 - - - - - -

Gårdsmålla - 2 - - - - - -

Bolmört - 1 - - 2 - - -

Snärjmåra - - - 1 - - - -

"Ängsväxter”

Starr sp 1 2 - - 3 - - -

Fryle sp 1 - - - - - - -

Gräs sp 1 - - - 1 - - -

Fingerört sp - - - - - - 1 -

Humleluzem - 4 - - 4 - - -

cf Timotej - 1 - - - - - -

Kärrspira - - - 1 - - - -

cf Silverfingerört - - - 1 - - - -

"Skogsmark"

Granbarr + + + + + - - +

Enbuske 2 - - 4 1 - - -

Enbuske, barr + - - - - - - -

Oförkolnade:

Hallon 5 4 6 25 1 2 - -

Svinmålla - - 1 - - - - -

Styvmors/åkerviol - 2 1 2 - - - -

cf Vitklöver 1 - - - - - - -

Revsuga 1 - - 2 - - - -

Fingerört sp - 1 - - - - - -

cf Artstarr - 1 - 2 - - - -

Tall/gran 2 - 1 5 - - - -
Insekter + + - + - + + -

Fiskkota - + - - - - - -
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Analys av fossilt växtmaterial från raä 235, Odensala Prästgård, Odensala socken

av Ann-Marie Hansson

Inledning
I anslutning till Arlandabanans utbyggnad gjordes en 
arkeologisk undersökning av ett område vid Odensala 
prästgård, Odensala sn, Uppland, RAÄ 235. Kronolo
giskt omfattar detta område perioden från senneolitikum 
och fram till äldsta järnålder.

Var provtagning för analys av växtmakrofossil skulle 
ske bestämdes gemensamt av grävledaren Michael Olaus
son och Ann-Marie Hansson, ansvarig för den arkeo- 
botaniska analysen. Det utvalda området kom att om
fatta bl a ett bergskrön med relativt tunt jordtäcke med 
i det närmaste koncentriska vallar av jord och sten runt 
hela berget, här kallade gravhägnad. Här fanns mörk- 
färgningar med fragment av brända ben samt enstaka 
artefakter. I de flesta mörkfärgningar identifierades de 
påträffade benresterna som animala, vilket visade att det 
troligen rörde sig om en rituell offerplats och inte en 
begravningsplats i första hand, även om enstaka sten- 
sättningar också förekom. Längs bergets sluttningar fanns 
utplanade terrassytor med spår av hus och stora ugnar. 
Husen befanns vara påfallande tomma på artefakter och 
tolkades som ev kulthus. Det utvalda området datera
des till yngre bronsålder. Senare visade ,4C-dateringar 
att här också förekommit viss aktivitet under äldsta järn
ålder.

Detta undersökningsområde i Odensala prästgård av
speglade troligen någon form av religiös aktivitet. Det 
har tidigare aldrig i Sverige gjorts någon arkeobotanisk 
undersökning från en sådan typ av område, såvitt jag vet, 
och därför var resultatet av analysen av fossilt växtma
terial av stort intresse.

Provbehandling och metod
Totalt 72 jordprover togs ut från de olika terrassytorna 
med hus och ugnar, från mörkfärgningar i nergrävningar 
under stenar samt från enstaka stensättningar.

Varje prov omfattade 2 1 jord, från vissa härdar togs 
det dubbla, 4 1 jord. Huvuddelen av proverna flotera- 
des på Arkeologiska Forskningslaboratoriet av Åsa 
Elmesjö från RAA, en liten del även av personal på la
boratoriet. Av proverna floterades 15 på annan lokal, och 
det floterade materialet förvarades vått i tättslutande 
plastpåsar. Det var inte möjligt att i anslutning till flo- 
teringen påbörja analysarbetet, utan detta arbete fick 
vänta ett par månader, därför tillsattes salt till det floterade 
materialet för att det skulle bevaras. När identifierings- 
arbetet sedan startade, visade sig växtmaterialet i plast
påsarna vara fräscht och i ett mycket gott skick. För flo- 
teringen användes siktsats där minsta maskstorlek hade 
en diameter av 0,5 mm.

Ur varje jordprov sparades en liten mängd jord för se
nare fosfat- och pH-mätning av terrassytorna med hus 
och ugnar. Den kvarvarande jorden efter vattenfloteringen 
torkades och undersöktes sedan. Bränd lera, fragment 
av brända ben och hasselnötsskal osv plockades ut. Vid 
flotering är det inte säkert att alla hasselnötsskal kom
mer med.

Det floterade växtmaterialet undersöktes under 
stereolupp, förstoring xlO och högre i vissa fall. Alla 
identifierbara växtrester plockades försiktigt ut med en 
pensel.

Det förkolnade växtmaterialet var mycket smutsigt, 
och de finare strukturerna doldes under ett lortlager och 
var därmed mycket svåra att identifiera. Större delen av 
materialet rengjordes därför i fluorvätesyra (HF), som 
tar bort det oorganiska materialet, sköljdes i destillerat 
vatten och borstades därefter med en mjuk pensel så att 
det återstående uppluckrade smutslagret försvann.

För att vara helt säker på att det förkolnade växt
materialet verkhgen hade anknytning till de arkeologiska 
anläggningarna gjordes en l4C-datering på detta (tab 1).

Tab 1. Förteckning över växtmaterial, som tagits ut för l4C- 
datering

Provnr Anlägg-
ningsnr Anläggningstyp Växtart

53 Al 94a Härd Skałkom, 1

79 A109 Stolphål Kom, 1

82 A92 Härdgrop (kokgrop?) 
Skałkom, 1

99 A246 Härdgrop Skałkom, 1

125 A8 Mittblocksstensättning 
Skałkom, 1

157 A191 Härd Mjölon, 5

166 A214 Stolphål Kom, 1

Som referenslitteratur har använts Beijerinck (1947), 
Berggren (1969, 1981), Hjelmqvist (1992), Hopf (1975), 
Katz, Katz & Kipiani (1965) och som jämförelsemate
rial vid analysen, Arkeologiska Forskningslaboratoriets 
referenssamling av recenta frön och frukter.

Ett varmt tack riktas till Karin Viklund och Roger 
Engelmark för värdefull hjälp vid identifieringen och för 
givande arkeobotaniska diskussioner.



Bilaga IVBilaga I 263

Arkeobotaniskt material

Det bedömdes som troligt att enbart de förkolnade växt- 
resterna hade anknytning till de arkeologiska anläggning
arna. Bevaringsförhållandena på platsen var inte sådana 
att ett oförkolnat material skulle kunna överleva i mer 
än 2000 år. Jorden var torr, jordlagret tunt, alltså fanns 
också tillgång till syre, som tillåter mikroorganismer att 
leva i jorden och livnära sig av oförkolnade växtrester. 
Inga mollusker påträffades, vilket kan tyda på att jor
den är kalkfattig, men däremot fanns daggmaskkokonger 
i vissa prov, vilket visar att pH-värdet är högre än i t ex 
en barrskog. Daggmaskar kan inte leva i alltför sur jord.
I de flesta av jordproven fanns dock rötter från barrträd.

De recenta fröna förekom dock inte i någon större 
mängd. Hallon- björk- och ffylefrön var några av de oftast 
förekommande.

Av de 72 analyserade jordprovema innehöll 18 st säd, 
alltså 25 %. Tillsammans identifierades 1128 frön och 
sädeskorn från odlade växter. Emmer (Triticum dicoccum) 
och speltvete (T. spelta) är inte möjligt att säkert sär
skilja, då de är mycket lika i förkolnat tillstånd (Engelmark 
1993, s 406). Havren har inte kunnat bestämmas till sort, 
eftersom bara kärnorna finns kvar. Det skulle kunna röra 
sig om vanlig havre (Avena sativa) eller flyghavre (Avena 
fatua), eller en blandning av de båda sorterna.

Undersökningsytan är indelad i olika områden: grav- 
hägnaden, område A med ev. kulthus, härdgropsområde 
B, avfallsområde C, terrassyta D och avfallsområde E. 
Områdena B, C och E innehöll inget fossilt material från 
odlade växter (tab 2). Den största andelen av det fossila 
odlade växtmaterialet påträffades i jordproven från grav- 
hägnaden, där merparten, bl a all dådra, kommer från 
A8, en mittblocksstensättning.

Sädesslagen är inte jämt fördelade mellan proven. I 
prov nr 53, A 194a, härd i område D, utgör t ex havren 
nästan lika stor andel som kornet (tab 3). Havren är nor
malt av underordnad betydelse under förromersk järn
ålder. När det gäller keramikavtrycken av havre under 
äldre järnåldern, uppgår de till 4 % (Hjelmqvist 1979, s 
55) och i undersökningsområdet till 19 % av den totala 
mängden säd.

I prov nr 72, A 107, stolphål, område A, är andelen 
emmer/spelt dubbelt så stor som andelen skalkorn, även 
den enda påträffade kärnan från enkorn (Triticum 
monococcum) kommer härifrån (tab 3). De speltoida 
vetesorterna måste genomgå en speciell process, t ex en 
lätt röstning, för att man ska kunna få bort de hårt sit
tande skalen (Hansson 1994, s 10, Regnell 1994, s 42).

Av nakenkorn (Hordeum vulgare var. nudum) påträf
fades en enda kärna. Under yngre bronsåldern börjar skal
kornet (Hordeum vulgare) dominera över nakenkornet 
och under äldre järnåldern minskar nakenkomet succes
sivt. Bröd-/klubbvetet (Triticum aestivo-compactum) finns 
representerat med 3 kärnor. Under äldre järnålder i 
Mälardalen sker en långsam ökning av förekomsterna av 
detta sädesslag.

Den 14C-datering som utfördes på kol från härdar, visar 
på yngre bronsålder, medan den 14C-datering som gjor
des på säd (tab 1) fick värden som låg några hundra år 
fram i tiden, alltså förromersk järnålder. Emellertid da
terades inga kärnor från emmer/spelt. Vi vet inte om t 
ex prov 72, som dominerades av detta sädesslag, verk
ligen representerar förromersk järnålder. Förekomsterna 
av emmer minskar under järnåldern. En deponering av 
säd kan ha skett också under äldre perioder, men den 
yngre perioden har lyfts fram vid dateringen på gmnd 
av att enbart skalkorn har använts för datering. IA 185, 
härdgrop i gravhägnaden, kunde också två lager urskil
jas, vilket tyder på en kontinuerlig användning. Jordprov 
togs i båda lagren (nr 56, övre lager och nr 150 och nr 
150, undre lager). I alla tre proven förekom säd (tab 3).

Att både säd och en (Juniperus communis)/mjölon 
(Arctostaphylos uva-ursi) togs ut för datering, var av den 
anledningen, att säden måste ha förts dit av människan, 
den kunde knappast ha odlats på berget, medan både 
en och mjölon skulle kunna ha växt där och kunde ha 
förkolnats vid någon senare brand. Mjölonprovet fick 
en datering till vikingatid (muntligt meddelande Michael 
Olausson). Man kan därför inte knyta mjölonen till den 
mänskhga aktiviteten under yngre bronsålder-äldre järn
ålder, även om vi vet att mjölon har använts på olika 
sätt under äldre tider, som medicin, till föda, till färg- 
ning osv (Hansson 1993, s 5). Inte bara fröna påträffa
des utan här fanns också nästan hela förkolnade bär.

För fynden av enfrön är problemet likartat. De på
träffades över hela provtagningsområdet, och enen kan 
ha utgjort en del av den naturliga vegetationen i en öp
pen och stenig torrbacksbiotop. Pollenanalys i anslut
ning till detta område, som utförts av Sven Karlsson, 
Kvartärgeologiska institutionen, Stockholms Universi
tet, visar en ökning av enkurvan som efter ett skogspollen- 
maximum ca 3000 BP börjar uppträda mera allmänt ca 
2600 BP, vilket indikerar att landskapet blir öppnare och 
enen ökar. I växtmakrofossilundersökningen återfanns 
en stor mängd enfrön. T ex i prov 139, A 168, mörk- 
färgning i gravhägnaden, påträffades 68 enfrön. Tyvärr 
daterades inte dessa. Den steniga bergiga torrbacken är 
en växtplats, som passar enen. Samtidigt vet vi, precis 
som för mjölonen, att enbären har använts under alla 
tider för olika ändamål, liksom också andra delar av 
busken. Av de 72 jordproverna som togs för analys av 
fossilt växtmaterial från olika anläggningar har vid den 
vedanatomiska analysen påträffats enved i 7 anläggningar, 
där 9 jordprover togs (muntligt meddelande Michael 
Olausson). Av dessa är det 2 st, som innehåller både enved 
och enfrön (nr 102 och nr 137).

Den förkolnade rotknöl från brudbröd (Filipendula 
vulgaris), som påträffades i prov 125, A 8, mittblocks
stensättning i gravhägnaden, skulle mycket väl kunna vara 
nedlagd som gravgåva. Det finns flera exempel på att 
man samlat in dessa knölar (Engelmark 1984, s 87ff, 
Hjelmqvist 1955, s 121ff; 1982, s 232f). Eftersom bara 
en enda rotknöl återfanns, och brudbröd kunde ha trivs
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i denna torrbacke, blir tolkningen osäker. I område D 
påträffades förkolnade hasselnötsskal. Hasselnötter har 
använts som föda, och är en fyndkategori som är vanlig 
vid svenska arkeologiska undersökningar.

Vid analysen av fossilt växtmaterial vid Odensala 
prästgård har även lin (Linum usitatissimum) och lind
ådra (Camelina sativaj påträffats. Både växterna inne
håller en ansenlig mängd olja, linet ca 40 % och dådran 
ca 30 %. Från Skåne finns linfynd från yngre bronsålder 
(Engelmark 1991, s 375) och från Västsverige lin med 
en datering till förromersk järnålder (Larsson 1989) (se 
även Nilsson 1992). Vid den sistnämnda undersökningen 
påträffades också hirs (Panicum miliaceum) men ingen 
dådra.

Olika områden

Gravhägnaden skiljer sig från ett bosättningsområde på 
så sätt att man måste räkna med att säden/frömaterialet 
kan vara behandlat, tröskat/rensat någon annanstans och 
deponerat som offer eller gravgåva i färdigbehandlat skick, 
åtminstone gäller detta de mörkfärgningar med djurben 
som tolkats som ev offer samt stensättningama. Mycket 
få frön av åkerogräs eller ruderatväxter påträffades. Man 
kan också ha valt ut vissa sädesslag eller blandat sädes
slagen efter ett speciellt system, som vi inte känner till. 
Sädens sammansättning behöver alltså inte helt överens
stämma med vad man i själva verket odlade under den 
här perioden.

Huset i område A innehöll både säd och lindådra, 
fördelningen mellan de olika ekologiska grupperna och 
också fördelningen av sädesslagen skiljer sig mellan grav
hägnaden och område A (fig 1).

Ugnen, A 77, i område E, där 8 jordprov är analyse
rade gav inga odlade växter. Trots detta är det inte helt 
uteslutet att den kan ha använts som bakugn om man 
enbart arbetat med mjöl eller deg här. Mjölon och enfrön 
påträffades.

Förändring av sädesslagen över tiden
Under yngre bronsålder (och äldre järnålder) kan man 
se en förändring av odlingen, nya grödor tillkommer som 
t ex havre och spelt (Hjelmqvist 1955).

I nordvästra Tyskland vid stränderna av floden Ems, 
där man har gjort en mycket noggrann miljöhistorisk 
undersökning har bl a odlingen under äldsta järnålder 
kartlagts. Typiska grödor vid denna tid var emmer, kom, 
hirs, lin, dådra och åkerböna. Ärter och vicker förekom 
också men i mindre utsträckning (Behre 1988, s 63).

För Skånes del under yngre bronsålder börjar de 
speltoida vetesorterna gå tillbaka och skalkorn ökar och 
uppträder till samma frekvens sqm det skallösa kornet 
(Engelmark 1991, s 371). Under förromersk järnålder 
är skalkornet det dominerande sädesslaget och de

speltoida vetesorterna intar en obetydlig position. Lin 
och dådra förekommer nu oftare.

Sammanfattningsvis kan sägas att en ansenlig mängd 
fossilt växtmaterial har påträffats i jordproven från 
Odensala prästgård, och detta har gett ett värdefullt 
bidrag till kunskapen om både denna typ av fornläm- 
ning och användningen/odlingen av säd, lin och dådra 
under äldre järnålder i Uppland.

Referenser

Beijerinck, W. 1947. Zadenatlas der Nederlandsche Flora. 
Wageningen.

Behre, K-E. 1988. Die Umwelt prähistorischer und mittel
alterlicher Siedlungen - Rekonstruktion aus bota
nischen Untersuchungen an archäologischem Mate
rial - Siedlungsforschung in Archäologie - Geschichte 
- Geographie 6, p 57-80.

Berggren, G. 1969. Atlas of seeds and small fruits of 
Northwest-European plant species with morph
ological descriptions. Part 2. Cyperaceae. Stockholm. 

Berggren, G. 1981. Atlas of seeds and small fruits of 
Northwest-European plant species with morph
ological descriptions. Part 3. Salicaceae-Cruciferae. 
Stockholm.

Engelmark, R. 1984. Two Useful Plants from Iron Age 
Graves in Central Sweden. Archaeology and Environ
ment 2:87-92.

Engelmark, R. 1991. A review of the farming economy 
in South Scania based on botanical evidence. Ed Berg
lund, B E, The cultural landscape during 6000 years 
in southern Sweden - the Ystad Project. Odense. 

Engelmark, R. 1993. Appendix II. Makrofossilanalyser 
från Fosie IV. Björhem, N & Säfvestad, U., Fosie IV. 
Bebyggelsen under brons- och järnålder. Malmöfynd 
6. Utgiven av Malmö Museer. Arlöv.

Hansson, A. 1993. Analys av växtmakrofossil Siasta/ 
Rössberga, Odensala sn, Uppland. Otryckt rapport. 

Hansson, A. 1994. Grain-paste, porridge and bread. 
Ancient cereal-based food. Laborativ Arkeologi 7.The 
Archaeological Research Laboratory. Stockholm Uni
versity.

Hjelmqvist, H. 1955. Die älteste Geschichte der Kultur
pflanzen in Schweden. Opera Botanica Vol. 1:3. 
Stockholm.

Hjelmqvist, H. 1979. Beiträge zur Kenntnis der prähis
torischen Nutzpflanzen in Schweden. Opera Botanica 
47, Lund.

Hjelmqvist, H. 1982. Arkeologisk botanik - något om 
metoder och mål. Svensk BotaniskTidskrifb 76.1982. 

Hjelmqvist, H. 1992. Some economic plants from the 
Prehistoric and Mediaeval Periods in southern Sca
nia. The archaeologogy of the cultural landscape. Eds 
L. Larsson, J. Callmer & B. Stjernquist. Acta archaeo- 
logica Lundensia. Series in 4°. N° 19. Stockholm. 359- 
367.



Bilaga IV 265

Hopf, M. 1975. Beobachtungen und Überlegungen bei 
der Bestimmung von verkohlten Hordeum-Früchten. 

Katz, N Ja, Katz, SV&Z Kipiani, M G. 1965. Atlas and 
keys of fruits and seeds occuring in the quaternary 
deposits of the USSR. Moscow.

Larsson, E-L. 1989. Säd, lin och hirs på menyn för 2200 
år sedan. Svensk Botanisk Tidskrift 83, s 265-268. 
Lund.

Nilsson, K. 1992 Kulturväxten lin. Användning, ursprung 
samt förhistoriska fynd från Danmark, Schleswig och 
Sverige. C-uppsats i arkeologi. Lunds Universitet. 
Stencil.

Regnell, M. 1994. Charred plant remains from Brogård, 
south-western Sweden: New information on Early 
Bronze Age farming. Laborativ Arkeologi 7. The 
Archaeological Research Laboratory. Stockholm Uni
versity. 37-44.

Tab 2. Provnr anläggningsnr, anläggningstyp, innehåll av 
fossila växtrester i 72 jordprover 
55. Al 94a. härd, område D
Hordeum vulgare, skalkom, 97
Hordeum sp, kom, 5
Tritcum aestivo-compactum, brödvete, 2
Triticum dicoccum/spelta, emmer/speltvete, 34
cf T. dicoccum/spelta, emmer/speltvete, 2
Avena sp, havre, 85
cf Avena sp, havre, 10
Cerealia indet. (till största delen fragment) ca 80 
cf Camelina sativa, lindådra, 1 
Poaceae sp, gräs, 1 
Fröfragment indet., 1
54. Al6. stensättning? gravhägnad
Mossfragment, recent, 1
55. A61. grop, område D
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 28 (varav 5 st ihopsittande och bildar 
ett bär, 4 st ihopsittande 2 och 2)
Juniperus communis, en, 2 
Picea abies, granbarrsff agment, 1 
Fröfragment indet., 1 
Betula sp., björk, recent 1
56. Al85, härdgrop, övre lager, gravhägnad 
Hordeum vulgare, skalkom, 5
Hordeum sp., kom, 1
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 1
Cerealia indet. (fragment), 14
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 5 (varav 3 st hopsittande, 2 normala 
och 1 liten)
Juniperus communis, en, 1 
Luzula sp., fryle, recent, 1 
Fröfragment indet. 1 
Benffagment, 9 
5 fragment av bränd lera(?)
58. A234. härd, gravhägnad
cf Vida sp., vicker, 1
59. A242. härdgrop. gravhägnad
Hordeum vulgare, skałkom, 74 
Hordeum sp., kom, 11
cf Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 6 
cf Avena sp., 1 
Cerealia indet., 25 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 1
61. A49. stennacknine. gravhägnad
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 1

Rubus idaeus, hallon, recent, 1
62. A53. stolphål? grop, område D
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 3 
Cyperaceae sp., recent, 1 
Lerklining, 1
5 fragm. av förslaggad lera(?) 
ca 20 fragm. av bränd lera
63. A162. härd, gravhägnad 
Picea abies, gran, barrfragment, 1 
Rubus idaeus, hallon, recent, 6 
Luzula sp., fryle, recent, I
64. A162. härd, gravhägnad
Rubus idaeus, hallon, recent, 5
65. A91, härdgrop, område A

66. A91. härdgrop, område A
Fröfragment indet., 1
68. A173, härdgrop, område D 
Hordeum vulgare, kom, 3 
Hordeum sp., kom, 1
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 6
Cerealia indet., 4
Juniperus communis, en, 1
Picea abies, gran, barrfragment, 1
Cyperaceae sp, halvgräsfamiljen, recent, 1
Rubus idaeus, hallon, recent, 1
Vida sp., vicker, recent, 1
20 fragm. av bränd och förslaggad lera
69. A105. stolphål. område A
cf Cerealia indet., fragment 1 
12 fragment av bränd lera
70. A104. stolphål. område A
Picea abies, gran, barrfragment, 1 
Betula sp., björk, recent, 1 
ca 20 fragment av bränd lera
72. A107. stolphål/grop?, område A
Hordeum vulgare, skalkom, 27 
Hordeum sp., kom, 2
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 51
T. monococcum, enkom, 1
Avena sp, havre, 2
Cerealia indet., 46
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 1
cf Camelina sativa, lindådra, 2
Benfragment 1
Bränd lera 1
73. A101, stolphål, område A 
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 1 
Betula sp., björk, 1
76. A324. stolphål. område A
Cerealia indet., 2 
Juniperus communis, en, 2
6 fragm. av bränd lera
78. Al 74. stolphål. område A 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 1 
1 fröfragm. indet
Cyperaceae spp, halvgräsfamiljen, recent, 3 
Luzula sp., fryle, recent, 3
79. A109. stolphål. område A
Hordeum vulgare, skalkom, 3 (varav 1 inlämnad för 14C-datering)
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 2
cf Avena sp, havre, 2
Cerealia indet., 3
Juniperus communis, en, 8
cf Vida sp., vicker, 1/2 (kotyledon)
Fröfragment indet., 1
81. A68, härdgrop, område D
Hordeum sp., kom, 2
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Cerealia indet, 3 
Linum usitatissimum, lin, 2
82. A92, härdgrop fkokgrop?!, område A
Hordeum vulgare, skalkom, 2
Hordeum sp., kom, 3 (varav 1 inlämnat för l4C-datering) 
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 1 
Cerealia indet., 3 
Carex sp., starr, recent, 1
83. A92. härdgrop fkokgrop?!. omrdådeA

85. A331, härd, gravhägnad 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 5 
Junipenis communis, en, 3 
Fröfragment indet., 2 
S6.A64, gtolphSI?. områds P 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 10 
Corylus avellana, hassel, nötskalsffagment, 2 
Juniperus communis, en, 3 
95. A220. stolphål+nederävning. omräde D
Hordeum vulgare, skalkom, 11 
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 5 
cf T dicoccum/spelta, emmer/spelt, 2 
Cerealia indet., 15
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 1/2 frö
Corylus avellana, hassel, nötskalfragment, 1
Fröfragment, indet., 1
1 ffagrn. av bränt ben
Många bitar av bränd och förslaggad lera
Många kolbitar
97. A79. härd, område R
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 2
Juniperus communis, en, 1
Cyperaceae sp, halvgräs, recent, 1
Luzula sp., fryle, recent, 1
Många ffagrn. av bränd lera
Många kolbitar
99. A246. härdgrop, gravhägnad
Hordeum vulgare, skalkom, 11
Hordeum cf vulgare var. nudum, nakenkorn, 1
Hordeum sp.,2
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 7 
Cerealia indet., 17
Arctostaphylos uva-urń, mjölon, 3 1/2
Fabaceae sp., ärtväxt, 1 (kan vara Medicago el. Trifolium)
Juniperus communis, en, 1
Polygonum cf aviculare, trampört, 1
Fröfragment indet., 1 (kan vara en kotyledon av vicker)
102. AI 14. härdgrop. omräde B
Juniperus communis, en, 4
103. AI 16, härdgrop. område B

104. AI36. härdgrop. omräde C
Betula sp, björk, recent, 2 
108. - uteår 
ev fföfragment indet., 1
110. A136, härdgrop, område C 
Juniperus communis, en, 3
111. A13 7. kokgrop, område C

Fragm. av bränd lera
112. Al37. kokgrop, område C
Betula sp, björk, recent, 3
113. A32, benlager, gravhägnad
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 2 
Alchemilla vulgaris, daggkåpa, recent, 1 
Betula sp., björk, recent, 1 
Rubus idaeus, hallon, recent, 5

16 fragm. av brända ben
114. A35, stensättning, gravhägnad
Cerealia sp., fragment, 1 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 3 
Juniperus communis, en, 7 
Små slaggklumpar
115. A35. stensättning. gravhägnad
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 1 
Juniperus communis, en, 1 
2 fragm av brända ben 
1 fragm. av bränd lera
116. A36. stensättning?, gravhägnad 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölonkämor, 87 
Carex sp., starr, 1
Juniperus communis, en, 10 (+ 2st inlämnade för l4C-datering) 
cf Juniperus communis, en, 20 (fragment)
Fabaceae sp. ärtväxt, 1 (troligen Medicago eller Trifolium)
Picea ahies, gran, barr, 4 (fragment)
Fröfragment indet., 1 
Picea abies, gran, frö, recent, 1 
Rubus idaeus, hallon, recent, 1 
cf Cyperaceae, halvgräs, recent, 2
117. A38. härd, gravhägnad

118. A33, stensättning. gravhägnad
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 4 
12 fragm. av brända ben 
1 kolffagm.
119. Alli, härdgrop, område B 
Fröfragment indet., 1
120. A16. stensättning? gravhägnad
Arctostaphybs uva-ursi, mjölon, 1 
Juniperus communis, en, 1 
cf Linum usitatissimum, lin, 1
122. A77. ugn. omräde E 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 3 
Moehringia cf trinen/ia, skogsnarv, recent, 3 
16 fragm. av bränd lera
123. A77. ugn. omräde F 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 13 
Frö fragm ent indet., 1
125. A8. mittblocksstensättning. gravhägnad
Hordeum vulgare, skałkom, 53 (varav ett är inlämnat för l4C-datering)
Hordeum sp., kom, 6
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 9
cf Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 4
cf Triticum aestivum, brödvete, 1
Avena sp., havre, 5
cf Avena sp., havre, 1
Cerealia indet., ca 55
Camelina sativa, lindådra, 235
cf Fragaria vesca, smultron, 3
Linum usitatissimum, lin, 8
Filipendula vulgaris, brudbröd, rotknöl, 1
Juniperus communis, en, 7
Benfragment
126. A7, stensättning, gravhägnad 
Juniperus communis, enbarr, recent, 1
127. Al61. härd?, gravhägnad

130. A77, ugn. område E 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 9 
Bränd lera, 6 fragm.
131. A77. ugn. område F.

133. A77, ugn, område E 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 1
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Bränd lera, 13 fragm.
134. A77. ugn, område E 
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, 2 
Lerklining, 3 bitar
135. A77. ugn, område E 
Arctostaphylus uva-ursi, mjölon, 4 
Juniperus communis, en, 1 
Kolfragment
136. A77. ugn, område E 
Arctostaphylus uva-ursi, mjölon, 4 
Juniperus communis, en, I
137. AI63. härd, gravhägnad
Juniperus communis, en, 1 
Fröffagmennt indet., 1
138. A168. mörkfärgnine. gravhäenad

139. A164. mörkfärgning. gravhämad
Juniperus communis, en, 68
Rubus idaeus, hallon, recent, 1
142. A25. stennackning/utskott. gravhämad
Juniperus communis, en, 1
145. A250. blockgrav, gravhäenad
Juniperus communis, en, 1 
Frö indet., 1
146. A183. stolohål. gravhägnad
Juniperus communis, en, 4,5 
Rubus idaeus, hallon, recent, 17 
Gran eller tallfrö, recent
147. A180, stolphål, gravhägnad 
Betula sp, björk, recent, 2 
Picea abies, gran, frö, recent, 1 
Pinus silvestris, tall, frö, recent, 1 
Rubus idaeus, hallon, recent, 6
148. A179.härdgron. gravhägnad
Juniperus communis, en, 1 
Frö indet., 1
149. A186. härdgrop, gravhägnad

150. A185, härdgrop, undre lager, gravhägnad 
Hordeum vulgare, skalkom, 5
Hordeum sp, kom, 1
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 1 (1/2 kärna) 
Cerealia indet., 2

151. A18 5. härdgrop, undre lager, gravhägnad
Hordeum vulgare, skalkom, 13 
Hordeum sp., kom, 4
Tńticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 1/2 kärna
Avena sp., havre, 2
cf Avena sp., havre, 1
Cerealia indet., 4
cf Galium sp., måra, 2
Bränd lera, 14 fragm.
152. A166. härdgrop, gravhägnad
Arctostaphybs uva-urń, mjölon, 1 
Luzula sp., fryle, recent, 1 
Pinus silvestris, tall, frö, recent, 1 
157, Al 91. härd, område D
Hordeum vulgare, kom, 1 
Cerealia indet., 2 
Arctostaphybs uva ursi, mjölon, 8 
Ajuga pyramidalis, blåsuga, recent, 1 
Tńfolium sp., klöver, recent, 1 
166. A214. stolohål. område D
Hordeum vulgare, skalkom, 4 (inlämnat för l4C-datering)
Hordeum sp., kom, 1
Triticum dicoccum/spelta, emmer/spelt, 2
Avena sp., havre, 5
Cerealia indet., 2
169. A217. stolohål. område D

171. A284. härd. områdeA
Juniperus communis, en, 1 
Pbea abies, gran, barrfragment, 4
172. A284. härd. områdeA

1 74. A290. härd, område E

Tab 3. Fördelning av olika typer av fossilt växtmaterial samt antal prover som innehöll 

fossilt växtmaterial i de olika anläggningstyperna.

Anlägg
ningstyp

Totalt
antal
prove

Antal
prover med 
fossilt
växtmateria

% prover 
med fossilt 
växtmateri

Inne
håller
säd

Innehålle 
lin eller 
dådra

Innehåller 
enbär eller 
mjölon

Härd 13 7 54% X X X

Härdgrop, inkl
2 kokgropar 21 12 57% X X X

Grop 1 1 100 % - - X

Mörkfärgning 2 1 50% X X X

Benlager 1 1 100% - - X

Stensättning 9 7 78% X X? X

Ugn 8 7 88% - - X

Stolphål 14 11 79% X X? X
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Tab 4. Gravhägnad. Endast förkolnat växtmaterial redovisas. Ej bestämda sädeskorn cere alia 
indel) har inte tagis med.

Provnr säd lin dådra en mjölon övrigt antal

54 - - - - - - -

56 7 - - i 5 - 13

58 - - - - - cf vicker, 1 1

59 92 - - - - 92

61 - - - - 1 - 1

63 - - - - - - -

64 - - - - - - -

85 - - - 3 5 8

99 20 - - 1 4 ärtväxt, 1 cf trampört, 1 27

113 - - - - 2 - 2

114 1 fr - - 7 3 - 10

115 - - - 1 1 - 2

116 - - - 12 87 ärtväxt, 1 granbarr, 4, starr, 1

105

117 - - - - - -

118 - - - - 4 - 4

120 - i - 1 1 - 3

125 79 8 235 7 - brudbröd, rotknöl, 1, smultron, 3 333

126 - - - - - - -
127 - - - - - - -

137 - - - 1 1

138 - - - - - - -

139 - - - 68 - - 68

142 - - - 1 - - 1

145 - - - 1 - - 1

146 - - - 5 - - 5

147 - - - - - - -

148 - - - 1 - - 1

149 - - - - - - -

150 6 - - - - - 6
151 21 - - - - cf måra, 2 23

152 - - - - 1 - 1

225 9 235 110 114 15 708
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Tab 5. Område A. Endast förkolnat växtmaterial redovisas. Ej 
bestämd säd (cerealea indet) har inte räknats in.

Provnr säd lin dådra en mjölon övrigt antal

65 - - - - - - -

66 - - - - - - -

69 fragm - - - - - -

70 - - - - - - -

72 83 - 2 - 1 - 86

73 1 - - - - - 1

76 fragm - - - - - -

78 - - - - 1 - 1

79 7 - - 8 - cf vicker, 1 16

82 6 - - - - - 6

83 - - - - - - -

171 - - - 1 - - 1

172 - - - - - - -

97 - 2 9 2 i 111

Tab 6. Område B. Endast förkolnat växtmaterial redovisas. Ej 
bestämd säd (cerealea indet) har inte räknats in.

Provnr säd lin dådra en mjölon övrigt antal

102 - - - 4 - - 4

103 - - - - - - -

119 - - - - - - -

- - - - - - 4

Tab 7. Område C. Endast förkolnat växtmaterial redovisas. Ej 
bestämd säd (cerealea indet) har inte räknats in.

Provnr säd lin dådra en mjölon övrigt antal

104 - - - - - - -

110 - - - 3 - - 3

111 - - - - - - -

112 - - - - - - -

- - - 3 - - 3

Tab 8. Område D. Endast förkolnat växtmaterial redovisas. Ej 
bestämd säd (cerealea indet) har inte räknats in.

Tab 9. Område BE Endast förkolnat växtmaterial redovisas. 
Ej bestämd säd (cerealea indet) har inte räknats in.

Provnr säd lin dådra en mjölon övrigt antal

53 235 - 1? - - Poaceae, 1 237

55 - - - 2 28 Poaceae, 1 31

62 - - - - 3 - 3

68 10 - - 1 - - 11

81 2 2 - - - - 4

86 - - - 3 10
hasseln öts- 
skal, 2

15

95 18 - - - 1
hasselnöts- 
skal, 1

20

157 1 - - - 8 - 9

166 12 - - - - - 12

169 - - - - - - -

278 2 1? 6 50 5 342

Provnr säd lin dådra en mjölon övrigt antal

97 - - - 2 2 4

122 - - - - 3 - 3

123 - - - - 13 - 13

130 - - - - 9 9

131 - - - - - - -

133 - - - - - - -

134 - - - - 2 - 2

135 - - - 1 4 - 5

136 - - - 1 4 - 5

174 - - - - - - -

- - - 4 37 - 41

Prov 108 utgår som anläggning
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Lipid- och pröieinanalys av keramik från raä 235, Odensala Prästgård, Odensala socken

av Sven Isaksson

Inledning

Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL) har analyserat 
keramik från RAÄ 235, Odensala socken, Uppland 
(A187, 188, 189). Syftet med analyserna var att under
söka om keramiken innehållit mat och i så fall vad. Några 
synliga spår av matrester fanns inte, så proverna togs ur 
själva keramiken.

Bakgrund

Sedan flera år pågår på Arkeologiska Forskningslabo
ratoriet, Stockholms universitet, ett projekt kring forntida 
diet och matvanor. Projektet nyttjar både traditionella 
arkeologiska metoder och avancerad modern analys
teknik. Bland använda analysmetoder märks spårämnes- 
analys, isotopanalys, protein- och aminosyraanalys, lipi- 
danalys samt arkeobotaniska analyser (Slytå &Arrhenius 
1979, Arrhenius & Slytå 1979, 1981, Arrhenius 1985, 
1987, Hansson 1987, Arrhenius & Lidén 1988, Lidén 
1990, Isaksson 1992, Hansson et al 1993, Lidén & Nel
son 1994, Hansson 1994 och Hansson & Isaksson 1994). 
Syftet med analyserna kan vara att avgöra bevarade 
matresters biologiska ursprung, att artbestämma beva
rade växtdelar, att avläsa livslång diet dokumenterad i 
skelettens kemiska sammansättning samt att sprida ljus 
över matlagningstekniker. Målet är dock att besvara arke
ologiskt intressanta frågor vad gäller diet och närings- 
status, matvanor och födoproduktion.

Valet av metoder är avhängigt av frågeställningens och 
provernas natur. För de aktuella proverna gäller det att 
söka efter ämnen som finns i betydande mängd i i stort 
sett all möjlig föda. De måste dessutom kunna absor
beras av keramiken, antingen av sig själva eller lösta i t 
ex vatten. Dessutom måste det finnas goda chanser för 
att dessa ämnen bevarats. De aktuella proverna har ana
lyserats vad gäller lipider och proteiner. Se vidare reso
nemangen nedan.

Lipidanalys

Den vetenskapliga benämningen av den grupp av äm
nen som bland annat innefattar, vad man i dagligt tal 
kallar fetter, oljor och vaxer, är lipider. Den defini
tion på lipider som här använts är att de utgörs av 
fettsyror och deras derivat, samt ämnen biosyntetiskt 
och funktionellt relaterade till dessa (Christie 1987, 
1989). Fettsyrasammansättningen i lipider av olika bio
logiskt ursprung varierar. Detta beror på skillnader i 
olika levande organismers metabolism, samt deras an
passning till olika miljöer. Därför är det möjligt att

bestämma lipiders ursprung med hjälp av fettsyraanalys.
De första analyserna på lipider ur arkeologiska sam

manhang i Sverige utfördes av kemisten Hjalmar Ljung 
på material från Arbmans undersökningar av offerplatsen 
Käringsjön i Halland (Arbman 1945). Men bara de sista 
år tiondena har ett stort internationellt intresse vaknat 
för denna typ av material och flera grupper världen över 
arbetar idag med bevarandeproblematik och metodisk 
utveckling, t ex Nolin, Kramer & Newman (1994), 
Morgan, Edwards & Pepper, (1992) och Evershed, Heron, 
Charters & Goad (1992). Den sistnämnda gruppen har 
bla arbetat med lipider absorberade i keramik.

Tack vare lipidernas hydrofoba egenskaper transpor
teras de inte, till exempel genom inverkan av markvatten 
(Heron et al 1991), utan blir i stort sett kvar där de 
deponerats.Trots att många lipider bevaras bättre än andra 
organiska ämnen, kommer de att vara påverkade av en 
rad nedbrytningsprocesser. De vanligaste processerna är 
hydrolys, oxidation och mikrobiologisk nedbrytning 
(Evershed et al 1992). Kunskaper om dessa processer 
är nödvändiga för att kunna tolka analysdata. En annan 
riskfaktor är kontaminering genom handhavande med 
bara händer. Ett felplacerat fingeravtryck kan förstöra 
analysen fullständigt.

Metod

För att i möjligaste mån undvika kontamination från jord, 
fingrar och dylikt, togs proverna inne i keramiken. Det 
yttre skiktet på varje provtagningspunkt användes alltså 
inte. Ett annat provtagningstekniskt problem utgör 
materialets fragmentationsgrad. Det var mycket svårt att 
avgöra var på krukan provet tagits, något som är av av
görande betydelse för optimal provtagning, både vad 
gäller högsta ackumulering och bäst bevarandegrad av 
lipider (Charters et al 1993). Proverna togs med hjälp 
av en elektrisk borr, körd på lågvarv, samt genom skrap- 
ning med skalpell.

Proverna torkades sedan under vacuum i närvaro av 
kiselgel, under 36 timmar. Ett gram keramik användes 
vid analysen. Eventuella lipider extraherades med 5 ml 
av en blandning av kloroform och metanol (CHCl3/ 
CH3OH, 2:1). Extraktionen utfördes i ultraljudsbad 
under 30 minuter, varefter provet centrifugerades och 
extraktet togs tillvara.

Två milliliter av extraktet indunstades fullständigt 
med hjälp av kvävgas (NJ. Återstoden löstes upp i 25 
ml lösningsmedel (kloroform/metanol, 2:1), med hjälp 
av ultraljudsbehandling. Detta koncentrat användes för 
kvantifiering av den totala lipidhalten. Analysen utförs 
på en HP5890 gaskromatograf med detektor av typen
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flamjoniseringsdetektor (FID) och en HP-1 (crosslinked 
methyl silicone gum, 25 mx0,20 mmxO, 11 im) kolonn. 
Som bärgas används kvävgas (N2) med ett flöde på 25 
ml/min. Temperaturprogrammeringen av ugnen går först 
från 40°C till 150°C med 25°C/min. Sedan med 11,5°C/ 
min till 380°C Injektortemperaturen är 350°C och 
detektortemperaturen 380°C. Detektorn är kopplad till 
en HP 3396A Integrator, vilken här endast användes som 
skrivare. Resultaten kvantifierades mot en kalibrerings- 
kurva.

Återstoden av extraktet behandlades med enprocentig 
svavelsyra (H2SOJ i metanol (CH3OH), i ugn vid 60°C 
under 12 timmar. Under denna process esterifieras fria 
fettsyror och O-acyl lipider omesterifieras, varvid fettsyra- 
metylestrar bildas. Fettsyraestrarna extraherades ut med 
hjälp av hexan (CgH14). Provet indunstades till några 
mikroliter och kördes i gaskromatograf. Innan analys 
tillsattes internstandarden dekan (C]0H22).

Analysen utförs på samma instrument som ovan, men 
med en annan kolonn, en HP-FFAP (crosslinked poly- 
thylene glycol-TPA, 50 mx0,32 mmx0,52 im) kolonn. 
Som bärgas används även nu kvävgas (N2) med ett flöde 
på 25 ml/min.Temperaturprogrameringen av ugnen går 
först från 40°C till 120°C med 25°C/min. Sedan med 
8°C/min till 220°C och därefter med 4°C/min till 240°C. 
Injektortemperaturen är 300°C och detektortempe
raturen 250°C. Vid denna analys används integratorn för 
kvantifieringen. I intergratorn finns standardkurvor för 
25 olika fettsyror öch internstandarden dekan (C1QH22) 
lagrade, och resultaten erhålls direkt.

Proteinanalys
Proteinernas struktur är relativt komplicerad, totalt 
annorlunda jämfört med lipidernas, och består av ami
nosyror ihopkopplade till stora makromolekyler. Ami
nosyrasammansättningen i en protein är beroende av dess 
biologiska ursprung, till stor del av samma anledning som 
fettsyrasammansättningen varierar i lipiderna.

Mycket av vad som sagts om problemen med beva
randet av lipider gäller även för proteiner, men det finns 
några stora skillnader. T ex är proteiner i regel mer vatten- 
lösliga än lipider, vilket givetvis förvärrar möjligheterna 
för bevarande och riskerna för kontaminering. I ett ar
bete av Segerberget al (1991), som innefattade protein- 
och aminosyraanalys samt l4C-datering av matskorpor 
på keramik, presenteras starka argument för att förhisto
riska proteiner trots allt kan bevaras. Om proteinerna 
kunnat transporterats in i keramiken torde de även kunna 
finnas bevarade där. 11 ex buljong är halten protein van
ligen högre än halten fett (Statens Livsmedelsverk 1988), 
och denna buljong, och även andra liknande ”matvätskor”, 
kan mycket väl tränga in i keramiken. Att fetter gör det 
har ju påvisats med all önskvärd säkerhet.

Proteiner är känsliga för oxidation och utsätts mate
rialet för förändringar av surhetsgraden kan strukturella

förändringar uppstå. Vid extrema pH-värden sönderdelas 
proteinerna. Proteinerna koagulerar redan under 100°C 
om de hettas upp, samt genom reaktion med fenoler och 
garvämnen, som kan förekomma naturligt i marken. 
Organismer med möjlighet att producera enzymer som 
kan bryta sönder proteiner bidrar också till nedbrytningen.

Metod

Tio milligram av den torkade återstoden efter lipid- 
extraktionen vägdes in för proteinanalys. Proteinhalten 
bestämdes enligt Lowry et al (1951). Med denna me
tod extraheras proteinerna med 1.0 M natriumhydroxid 
(NaOH) och proteinet infärgas med Polin fenol-reagens. 
Avläsningen görs spektrofotometriskt vid 500 nm och 
kvantifiering sker mot en kalibreringskurva. Som stan
dard användes Bovin Serum Albumin (BSA).

En provmängd motsvarande 500 ig protein hydrolys
erades med 6M saltsyra (HCl) över natt och analysera
des vad gäller aminosyrasammansättning. Efter hydro
lys filtreras hydrolysatet, indunstas och spädes till mot
svarande lig protein/il 0,1M HCl. 16 il (8x2 il) av 
extraktet applicerades på tunnskiktsplattor med Hamil- 
tonspruta. Separation gjordes på HPTLC-plattor (Cell
ulosa, Merck 5787) i två dimensioner (enligt Heathcoate 
& Hawort 1969). De separerade aminosyrorna infärga
des med 0,1 % ninhydrin (Merck 6758). De identifie
rade aminosyrorna skrapades av plattan, extraherades ut 
med 0,60 ml metanol/Cd-lösning, avlästes spektro
fotometriskt vid 494 nm och kvantifierades mot standard
kurvor.

Resultat av lipidanalys

I bifogat kromatogram och i tabellen nedan redovisas 
resultatet av lipidanalysen. Halten av respektive fettsyra 
är angiven som procent av den totala halten fettsyror. 
Den använda detektorn ger endast en relativ identifie
ring, varför vissa identifieringar måste användas med stor 
försiktighet. Det är av största vikt att ha fullgoda kun
skaper om fettsyrornas egenskaper, samt metodens styrka 
och svagheter. Observera att de två fleromättade fett
syrorna linolsyra (Cl8:2) och linolensyra (Cl8:3) är 
markerade med frågetecken. Dessa syror är mycket 
reaktiva och bryts snabbt ned redan vid rumstempera
tur, varför deras förekomst i arkeologiska fetter måste 
ifrågasättas. Det kan alltså antingen röra sig om en fel
identifiering (t ex av kolväten) eller recent kontamine
ring.

Så kallade signatur-fettsyror (eller ursprungsspecifika 
fettsyror) är vanligen fleromättade, varför de, som ovan 
nämnts, snabbt bryts ned och bör ses som mycket ovanliga 
i arkeologiska sammanhang. Däremot kan kvoten av 
stearinsyra (08:0) och palmitinsyra (C16:0) tillsam
mans med kvoten av palmitoljesyra (C16:l) och olje-



Ill Det Inneslutna Rummet

Anl Halt
mg/g Cl 2:0 C 14:0 C16:0 C 18:0 C16:l C18:l Cl 8:2? C 18:3? Övriga C 18:0/ 

C16:0
C 16:1/ 
C18:l

187 23,7 6,55 7,93 20,0 10,3 5,86 4,83 6,90 11,7 33,1 0,515 1,21

188 59,3 - - - - - - - - - - -

189 * - 8,11 34,2 15,3 24,3 18,0 - - - 0,447 1,35

Tab 1. Resultatet av lipidanalysen

syra (C 18:1) ge en något säkrare bild (Isaksson, manus). 
Här används endast mättade (stearinsyran och pal- 
mitinsyran) och enkelomättade (palmitoljesyran och 
oljesyran) fettsyror. Enkelomättade fettsyror oxiderar 
snabbt först vid förhöjda temperaturer (Kumarathasan 
et al 1992). Den vid analysen använda detektorn (FID) 
har mycket goda egenskaper för kvantifiering, vilket är 
av största vikt vid användandet av kvoter.

I bifogat kvotdiagram visas provets placering i jäm
förelse med motsvarande kvoter för 120 moderna livs
medel av olika biologiska ursprung (hämtade ur Statens 
Livsmedelsverk 1988). Proverna i A187 och A189 pla
cerar sig här närmast referenser av marint animaliskt 
ursprung.

Resultat av proteinanalys

Proteinhalten i proverna är betydligt lägre än vad som 
brukar uppmätas i matskorpor på förhistorisk keramik 
(ca 0,8-2,0 g protein/100g matskorpa), vilket var vän
tat (i provet från Al 89 fanns ingen mätbar mängd pro
tein). Aminosyraanalysen visar dock att det är möjligt 
att extrahera och identifiera specifika aminosyror ur 
keramiken, de låga halterna till trots. Men aminosyra
sammansättningen är långt ifrån fullständig och flerta
let aminosyror saknas. Många av dessa förekommer säl
lan eller aldrig i arkeologiska sammanhang pga deras in
stabilitet. Detta gör det mycket vanskligt att uttala sig 
med någon säkerhet om proteinets ursprung.

Kvoterna av de dominerande aminosyrorna (Glu/Met 
och Glu/Ala) kan eventuellt ge en fingervisning (Arr
henius & Slytå 1981, s 89; Lidén & Isaksson 1993). Om 
dessa kvoter är låga så indikerar detta ett animaliskt 
ursprung, annars ett vegetabiliskt. Det går inte att skilja 
mellan ett marint eller terrestriskt ursprung på detta sätt. 
Den låga kvoten av Glu/Met för provet från Al 87 skulle 
indikera ett animaliskt ursprung och den höga kvoten 
Glu/Ala för provet från Al 88 indikera ett vegetabiliskt 
ursprung.

Diskussion och sammanfattning

Provet från Al 88 har den högsta erhållna halten vid lipi- 
danalys men saknar fettsyror. Det kan sannolikt röra sig 
om andra organiska föreningar vilka skulle kunna ge in

Tab 2. Resultaten av protein- och aminosyraanalysen

Aminosyror AI 87 AI 88

Thr - -

Leu - -

Arg - -

Gly - 1,28

Glu 1,96 1,82

Cys - -

Tyr - 21,6

Met 4,19 -

Ile - -

His - -

Ser 8,31 8,19

Ala - 0,288

Val - -

Phe - -

Lys - -

Asp 5,84 7,75

mg a.a/100 mg protein 20,3 40,9

Glu/Met 0,47 -

Glu/Ala - 6,32

mg protein /g prov 17,8 15,5

formation om kärlets funktion, men jag har förnärvaran- 
det ingen möjlighet att utreda detta. Halten lipider i 
provet från Al 89 var för låg för att kunna mätas med 
använd metod. Fettsyrakvoterna för proverna från Al 87 
och Al 89 faller närmast referenser med marint ursprung. 
Kvoten palmitoljesyra/olj esyra är dock något för hög. 
Detta kan vara ett resultat av nedbrytning under syre
fattiga förhållanden (Isaksson, manus).

Proteinhalten i proverna från Al 87 och Al 88 är låga, 
jämfört med vad som tidigare erhållits ur förhistoriska 
matskorpor. I provet från Al 89 kunde inget protein 
detekteras. Det extraherade proteinets sammansättning 
är mycket ofullständig, varför ursprungsbestämmningen 
är osäker. På grund av den ofullständiga aminosyra
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sammansättningen kan proverna från Al 87 och Al 88 
inte bedömmas utifrån samma kvoter, vilket är en svag
het. Indikationerna att proteinet i provet från Al 87 har 
animaliskt urprung och proteinet i provet från Al 88 
vegetabiliskt ursprung måste användas med stor försik
tighet.

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga skärvor 
har innehåll av organiska lämningar, som sannolikt härör 
från kärlets användande i förhistorisk tid. Provet från 
Al 87 torde ha innehållit något av marint anlimaliskt ur
sprung, t ex fisk. Provet från Al 88 har eventuellt inne
hållit något terrestriskt vegetabiliskt, men närmare är 
ännu inte möjligt att komma. Provet från Al 89 har inga 
mätbara halter av vare sig lipider eller protein, men 
uppvisar ändå ett lågt fettsyrainnehåll (jämför toppar
nas storlek i bifogade kromatogram). Även för detta prov 
uppvisar fettsyrakvoterna ett marint ursprung.
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Osteologisk analys av material från raä 235,288, Odensala Prästgård, Odensala socken

av Helena Hedelin

Inledning

Den osteologiska analysen omfattar benmaterial från två 
nära varandra liggande fomlämningar, RAA 235 och RAA 
288 i Odensala socken, Uppland. Fornlämningarna 
omfattar såväl gravmaterial som boplatsmaterial.

Fornlämningarna undersöktes 1993 av Riksantikva
rieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar, UV 
Stockholm.

Materialet har analyserats vid osteologiska enheten 
vid Statens historiska museum under februari 1994.

Material och metod

Materialet från RAA 235, en gravhägnad, uppgår till totalt 
3 589,4 gram ben, varav 9,1 gram är obränt och 3 580,3 
gram bränt. Det härrör från gravar, bendepositioner samt 
aktivitetsytor utanför hägnaden. 354,4 gram (19 %) 
befanns möjligt att identifiera. Gravarna redovisas se
parat anläggningsvis. Benmaterialet från aktivitetsytoma 
har summerats områdesvis; A, B, C, D, E och F (grav- 
hägnaden innanför vallarna).

Materialet från RAA 288 uppgår till totalt 978,3 gram 
ben, varav 7,4 gram är obränt och 970,9 gram bränt. 217,3 
gram (22 %) befanns möjligt att identifiera. Det härrör, 
liksom benmaterialet från RAA 235, från både gravar 
och boplatser. Gravarna utgörs av en hällkista, stensätt- 
ningar, en mittblockssgrav och bengropar. De åtta gra
varna redovisas separat anläggningsvis. Benmaterialet från 
boplatsundersökningen är så litet att det redovisas i en 
enda grupp.

En stor del av benen vattensållades i fält. Däremot 
skedde ingen tvättning eller vattensållning av benen i 
samband med analysen. Fragmenten identifierades till 
art, benslag , del och sida varefter de räknades och väg
des. De oidentifierade fragmenten har inte räknats. I 
brandgravama har de rörbensfragment från människa som 
inte kunnat identifieras till benslag, förts till en egen grupp 
kallad "långa rörbensfragment” (ossa longa). Fragment
ens färg, grad av bränning och storlek har noterats.

Åldersbedömningen på djurbensmaterialet har gjorts 
enligt Silver (1969) på fuserade och ofuserade ben (färdig
växta och icke färdigväxta ben). I artredovisningen för 
boplatsytan inom RAA 235 ges arternas förekomst i vikt 
samt representerade kroppsdelar. I de fall djurtänderna 
uppvisar recent fragmentering har varje tand, inte varje 
bit, räknats som ett fragment. Detta eftersom främst häst, 
nöt- och får-/gettänder lätt smulas sönder vid hantering 
och dessa arter skulle då få ett missvisande fragment- 
antal. Det har i föreliggande analys inte varit möjligt att, 
för de ben som identifierats till får eller get, göra en exakt 
artbestämning. Fårets och getens skelett liknar varan

dra så mycket att flertalet benslag inte har arttypiska 
karaktärer (se vidare Boessneck 1964). Särskilt svårt är 
det naturligtvis om materialet är bränt eller kraftigt 
fragmenterat. För dåligt bevarade material eller mate
rial som är kraftigt brända brukar benfragment från får 
och get föras till en artgrupp kallad ”får/get” eller små- 
bovider.

Åldersbedömningen av människoben från gravarna 
har huvudsakligen skett med utgångspunkt från kranie- 
fragmentens tjocklek samt förhållandet mellan tabula 
interna/externa och diploe (Gejvall & Sahlström 1948, 
s 161 f).

Åldersintervallen ges enligt Szilvassy(1988, s 421) 
Infans I 0-7 år
Infans II 7-14 år
Juvenilis 14-22 år
Adultus 20^10 år
Maturus 40-60 år
Senilis 60- år

Adult är en gemensam beteckningen för de tre grup
perna adultus,maturus och senilis. Den används när in
dividen inte har kunnat åldersbedömas närmare än till 
vuxen.

En fullständig benlista där benslag, del/sida, vikt och 
antal för varje identifierat fragment noterats, finns på 
osteologiska enheten, Statens historiska museum under 
angiven lokal samt diarienummer 3930/93. Samtliga 
fragment är brända, där annat ej anges. I benlistan finns 
också måttuppgifter tagna enligt von den Driesch 1976.
I några fall har även carpi- och tarsibenens största längd 
mätts. Måttangivelserna ges i millimeter.

RAÄ 235

Gravarna
På fornlämning 235 påträffades ben i 26 av de under
sökta gravarna. Den sammanlagda benmängden uppgår 
till 3129,1 gram. Rester efter människoben fanns i en
dast sex av de 26 gravarna; A3, A9, A32, A33, A35 och 
A144, där alla utom Al 44 var belägna innanför eller på 
gravhägnadens vallar. Al 44 innehöll en - i jämförelse 
med de andra - mindre mängd brända ben. Kraniet och 
de långa rörbenen finns representerade bland de identi
fierade fragmenten. Att inte fler kroppsdelar finns med 
har troligen sin förklaring just i den ringa benmängden. 
A3, A32, A33 och A3 5 liknade varandra till karaktären. 
De innehöll ungefär lika mycket ben, ca 200-300 gram 
och i stort sett finns delar från hela människans skelett 
med i det identifierade materialet. A9 däremot bör fö
ras till en annan kategori av gravar. De enda benen som 
härrör från människa i anläggningen är två fragment av
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tå/fingerben som tillsammans väger mindre än 1 gram. 
Inga kraniefragment från människa kunde identifieras, 
något som annars finns med i de flesta gravar som inne
håller rester av människa, också de med liten eller till 
och med mycket Uten benmängd. Däremot fanns det 
djurben i A9. Det visade sig att en stor del, 12 stycken, 
av de anläggningar som kategoriserats som gravar, inne
höll bara djurben. Benmaterialet i dessa liknar visserli
gen till färg, bränning och fragmentering ett ordinärt 
brandgravsmaterial, men är inte rester efter en vanlig 
begravning. De djurarter som förekommer är några av 
de vanligare husdjuren; nötkreatur, svin, får eller get, 
häst samt i ett fall också fågel. I åtta av de gravar som 
innehöll ben kunde överhuvudtaget inget fragment iden
tifieras. Benmängden i dessa är överlag ringa, bara några 
gram, och fragmenten är mycket små.

A3, F2
Från anläggningen tillvaratogs 248,2 gram brända ben, 
varav 49,8 gram (17 %) har identifierats. Fragmenten är 
väl brända, ej sotiga och vit/bruna till färgen. Det största 
fragmentet är 4,0 cm stort, de flesta övriga är upp till
2,0 cm.

Bland benen påträffades rester efter två människor, 
en vuxen och ett litet barn. På grund av den stora ålders
skillnaden kunde varje identifierat fragment föras till 
respektive individ. Bamet finns representerat endast med 
skalltaksfragment.

människa, individ 1: 2,8 gram (12 fragment) från kra
niet. Ålder: Infans I. Kranietfragmenten är mycket 
tunna, (äggskalstunna) och saknar helt diploe. Kön: - 
människa, individ 2: 47,0 gram (68 fragment) från 
kraniet, främre extremiteterna samt de långa rörbenen. 
Ålder: Adultus. Sutursynostosen har inletts. Diploen 
utgör ca 1/3 av skalltakets totala tjocklek. Kön: -

A4, F4
Från anläggningen tillvaratogs 78,4 gram brända ben, va
rav 3,2 gram (4 %) har identifierats. Benen är väl brända, 
ej sotiga och grå/bruna till färgen. Det största fragmentet 
är ca 2,0 cm, de flesta övriga är 0,5-1,0 cm stora. Rester 
från ett nötkreatur, ett svin samt en häst identifierades. 

nötkreatur: 1,2 gram (2 fragment) från extremiteterna 
nedre del.
svin: 1,2 gram (3 fragment) från kraniet och klövarna. 
häst: 0,8 gram (1 fragment) från extremiteternas ne
dre del.

A8
I anläggning fanns två separata benkoncentrationer, A 

(F5) och B (FI0), vilka analyserats var för sig. Dessutom 
fanns spridda brända ben i anläggningens södra del (F6). 
Fragmenten från anläggningens tre fyndnummer liknar 
varandra i färg, bränning och fragmentering. Benen i 
benkoncentration A är dock något större än resten av 
benen. Det är samma arter som påträffades i ben
koncentration A som i anläggningens södra del. Det är 
möjligt att benen härrör från ett enda depositionstill-

fälle. Inget fragment från benkoncentration B kunde 
identifieras.

Benkoncentration A, F5
Från benkoncentration A tillvaratogs 545,8 gram brända 
ben, varav 15,8 gram (35) har identifierats. Benen är väl 
brända, ej sotiga och brun/grå till färgen. Det största 
fragmentet är ca 3,5 cm, de flesta övriga är 0,5-2,0 cm 
stora. Rester från ett nötkreatur, en häst samt ett svin 
identifierades.

nötkreatur. 11,5 gram (16 fragment) från extremite- 
tema nedre del.
häst: 2,3 gram (2 fragment) från extremiteternas ne
dre del.
svin: 2,0 gram (1 fragment) från lårbenet. 

Benkoncentration B, Fl 0
Från benkoncentration B tillvaratogs 24,3 gram brända 
ben. De är väl brända, ej sotiga och vit/bruna till fär
gen. Det största fragmentet är ca 2,5 cm, de flesta öv
riga är upp till 1,5 cm stora. Inget fragment kunde iden
tifieras.

Anläggningens södra del, F6
Från anläggningens södra del tillvaratogs 308 gram brända 
ben, varav 1,7 gram (1 %) kunde identifieras. Benen är 
väl brända, ej sotiga och brun/grå till färgen. Det största 
fragmentet är ca 2,5 cm, de flesta övriga är 1,0-1,5 cm 
stora. Rester från ett nötkreatur, en häst samt ett svin 
identifierades.

nötkreatur. 1,4 gram (3 fragment) från hornen samt 
extremiteternas nedre del.
svin: 0,2 gram (1 fragment), vilket utgörs av ett tand
fragment.
häst 0,1 gram (1 fragment) från svansen.

A9, F31
Från anläggningen tillvaratogs 19,7 gram brända ben, varav
2,5 gram (13 %) har identifierats. Benen är väl brända, 
ej sotiga och ljusbruna till färgen. Det största fragmentet 
är ca 2,5 cm, de flesta övriga är upp till 1,5 cm stora.

Rester från en människa, ett får eller en get samt en 
icke artbestämd fågel påträffades. Fåret/geten var vid 
slakttillfället yngre än 21/2-3 år (tuber calcaneus är 
ofuserad).

människa: 0,5 gram (2 fragment) från händer/fötter. 
Ålder: - Kön: -
får/get: 1,6 gram (3 fragment) från de bakre 
extremiteternas nedre del.
fågel: 0,4 gram (1 fragment) från de nedre extremite
terna.

A10, Fil
Från anläggningen tillvaratogs 2,6 gram brända ben, varav 
0,1 gram (4 %) har identifierats. Benen är väl brända, ej 
sotiga och vit/bruna till färgen. Samtliga fragment är 0,5-
1,0 cm stora. Rester från ett får eller en get identifierades. 

får/get: 0,1 gram (1 fragment), vilket utgörs av ett vrist- 
ben från bakfoten.



276 Det Inneslutna Rummet

A30, Fl 2
Från anläggningen tillvaratogs 20,1 gram brända ben, va
rav 0,4 gram (2 %) har identifierats. Benen är väl brända, 
ej so tiga och ljusbruna till färgen. Samtliga fragment är 0,5-
1,0 cm stora. Rester från ett får eller en get identifierades. 

får/get. 0,4 gram (1 fragment) vilket utgörs av ett tåben.

A31, Fl 3
Från anläggningen tillvaratogs 0,2 gram, 1 fragment, bränt 
ben. Fragmentet är väl bränt, ej sotigt och ljusbrunt till 
färgen. Det är mindre än 0,5 cm stort och kan inte iden
tifieras.

A32, Fl 4, Fl 5
Från anläggningen tillvaratogs 206,5 gram brända ben, varav 
29,9 gram (14 %) har identifierats. Benen är väl brända, 
ej sotiga och brun/vita till färgen. Det största fragmentet 
är ca 2,5 cm stort, de flesta övriga är 0,5-2,0 cm stora. 
Rester från en vuxen människa identifierades.

människa: 29,9 gram (57 fragment) från kraniet, bålen 
samt de långa rörbenen. Ålder: Adultus. Skalltaket är 
tjockt men diploen utgör mindre än 1/3 av den totala 
tjockleken. Suturerna är öppna.

A33, Fl 6, F17
Från anläggningen tillvaratogs 216,3 gram brända ben, 
varav 51,2 gram (24 %) har identifierats. Benen är väl 
brända, ej sotiga och brun/vita till färgen. Det största 
fragmentet är 4,5 cm, de flesta övriga är upp till 3,0 cm 
stora.

Rester från en människa identifierades. Ingen närmare 
åldersbedömning har kunnat göras än att det inte rör sig 
om ett fitet barn.

människa: 51,2 gram (57 fragment) från kraniet, hän- 
der/fötter samt de långa rörbenen. Ålder: Ej barn. 
Skalltaket är tämligen tjockt. Kön: -

A35, Fl 8, F19
Från anläggningen tillvaratogs 317,5 gram brända ben, 
varav 69,2 gram (22 %) har identifierats. Benen är väl 
brända, ej sotiga och brun/vita till färgen. Det största 
fragmentet är ca 3,5 cm, de flesta övriga är upp till 2,0 
cm stora. Rester från en människa påträffades. 

människa: 69,2 gram (71 fragment) från kraniet samt 
de långa rörbenen bl a lårbenen. Ålder: Adult. Skall
taket är tjock och mellan tabula int/ext finns ett ut
vecklat lager av diploe. Kön: -

A39, F20
Från anläggningen tillvaratogs 19,8 gram brända ben, varav 
0,6 gram (3 %) har identifierats. Benen är väl brända, ej 
sotiga och brun/vita till färgen. Det största fragmentet 
är ca 2,5 cm, de flesta övriga är upp till 1,0 cm stora. 
Rester från ett svin påträffades.

svin: 0,6 gram (1 fragment) från armbågsbenet.

A49, F21
Från anläggningen tillvaratogs 4,6 gram brända ben. Benen 
är väl brända, ej sotiga och brun/vita till färgen. Samt

liga fragment är upp till 2,0 cm stora. Inget fragment 
kunde identifieras.

A50, Fl 79
Från anläggningen tillvaratogs 0,2 gram , ett fragment, 
bränt ben. Fragmentet är väl bränt, ej sotigt och brunt 
till färgen. Det är ca 1,0 cm stort. Fragmentet kunde 
inte identifieras.

A55, F86
Från anläggningen tillvaratogs 14,2 gram brända ben, varav
8.8 gram (62 %) har identifierats. Benen är väl brända, 
ej sotiga och ljusbruna till färgen. Det största fragmentet 
är ca 2,5 cm, de flesta övriga är 0,5-1,5 cm stora. Res
ter från ett nötkreatur påträffades.

nötkreatur: 8,8 gram (10 fragment) från hornkvicken.

A69, Fill
Från anläggningen tillvaratogs 11,9 gram brända ben, varav 
0,2 gram (2 %) har identifierats. Benen är väl brända, ej 
sotiga och vit/grå till färgen. Samtliga fragment är upp 
till 1,5 cm stora. Rester från ett får eller en get påträffa
des.

får/get: 0,2 gram (1 fragment) vilket utgörs av ett tå
ben.

A97, F34
Från anläggningen tillvaratogs 3,2 gram brända ben. Benen 
är delvis dåligt brända, ej sotiga och blå/vita till färgen. 
Det största fragmentet är ca 3,0 cm, de flesta övriga är 
0,5-1,5 cm stora. Inget fragment kunde identifieras.

A144, F41
Från anläggningen tillvaratogs 81,1 gram brända ben, varav
22.8 gram (29 %) har identifierats. Benen är väl brända, 
ej sotiga och vit/grå till färgen. Det största fragmentet 
är ca 3,5 cm, de flesta övriga är upp till 2,0 cm stora.

människa: 22,8 gram (53 fragment) från kraniet samt 
de långa rörbenen. Ålder: Adult, vuxen. Sututsyno- 
stosen har inletts. Diploen utgör ca 1/3 eller något 
mindre av skalltakets totala tjocklek.

A151, Fl, F22, F23, F80
Från anläggningen tillvaratogs 753,1 gram brända ben, 
varav 15,4 gram (2 %) har identifierats. Benen är väl 
brända, enstaka fragment är sotiga, men överlag är ma
terialet rent och brun/vitt till färgen. Det största 
fragmentet är ca 4,0 cm stort, de flesta övriga är upp 
till 2,5 cm stora. Rester från ett nötkreatur, en häst samt 
ett svin identifierades.

nötkreatur. 10,2 gram (7 fragment) från extremitetemas 
nedre del.
häst: 2,7 gram, (3 fragment) från vristema samt svansen. 
svin: 2,5 gram (2 fragment) från överarmsbenet samt 
ett vristben.

Al54, F25
Från anläggningen tillvaratogs 59,2 gram brända ben, varav 
2,3 gram (4 %) har identifierats. Benen är väl brända, ej
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sotiga och beiga till färgen. Det största fragmentet är ca
3,0 cm, de flesta övriga är upp till 1,5 cm stora. Rester 
från ett nötkreatur, en häst samt ett svin identifierades. 

nötkreatur: 1,0 gram (3 fragment) från extremiteternas 
nedre del.
häst: 1,0 gram (1 fragment) vilket utgörs av ett vrist- 
ben.
svin: 0,3 gram (1 fragment) från en klöv.

Al65, F26
Från anläggningen tillvaratogs 24,5 gram brända ben, varav 
0,8 gram (3 %) har identifierats. Benen är väl brända, ej 
sotiga och brun/vita till färgen. Det största fragmentet 
är ca 2,0 cm, de flesta övriga är upp till 1,0 cm stora. 
Rester från ett nötkreatur identifierades.

nötkreatur: 0,8 gram (3 fragment) från extremiteternas 
nedre del.

Al67, F43
Från anläggningen tillvaratogs 68,8 gram brända ben, varav
2.7 gram (4 %) har identifierats. Benen är väl brända, ej 
sotiga och brun/vita till färgen. Det största fragmentet 
är ca 2,5 cm, de flesta övriga är upp till 1,5 cm stora. 
Rester från ett får eller en get identifierades.

får/get: 2,7 gram (6 fragment) från hela bakre extre- 
miteterna.

A190, F75
Från anläggningen tillvaratogs 41,7 gram brända ben. Benen 
är väl brända, ej sotiga och ljusbruna till färgen. Det största 
fragmentet är ca 3,0 cm, de flesta övriga är upp till 1,5 
cm stora. Inget fragment kunde identifieras.

A223, F78
Från anläggningen tillvaratogs 42,0 gram brända ben, varav
1.8 gram (4 %) har identifierats. Benen är väl brända, ej 
sotiga och brun/vita till färgen. Ett fåtal fragment är 2,5-
3,5 cm stora, de flesta övriga är 0,5-1,0 cm. Flera av 
fragmenten har tydliga gnagspår. Rester från ett nötkrea
tur identifierades.

nötkreatur: 1,8 gram (3 fragment) vilka utgörs av tand
fragment.

A250, Fl 82
Från anläggningen tillvaratogs 0,1 gram, 1 fragment, bränt 
ben. Fragmentet är väl bränt, ej sotiga, brun/vitt till fär
gen och ca 0,5 cm stort. Det kunde inte identifieras.

A298, F42
Från anläggningen tillvaratogs 4,3 gram brända ben. Benen 
är väl brända, ej sotiga och vita till färgen. Det största 
fragmentet är ca 2,5 cm, de flesta övriga är 0,5-1,0 cm 
stora. Inget fragment kunde identifieras.

A320, F96
Från anläggningen tillvaratogs 12,8 gram brända ben. 
Benen är väl brända, ej sotiga och brun/vita till färgen. 
Det största fragmentet är 1,5 cm, de flesta övriga är ca 
0,5 cm stora. Inget fragment kunde identifieras.

Aktivitets ytorna
Inom ytorna utanför hägnaden tillvaratogs 460,3 gram 
ben, varav 75,2 gram har identifierats. Materialet är till 
övervägande del bränt, endast enstaka fragment är 
obrända. De brända benen är väl brända, de är ej sotiga 
och de har en medelstorlek av ca 0,5-2,0 cm. På flera 
av benen syns tydliga gnag- eller tuggspår av rovdjur. 
Dessutom finns skärmärken, troligen slaktspår, på ett 
språngben från nötkreatur. I övrigt ger benmaterialet inga 
tillförlitliga indikationer i fråga om köttkonsumtion, jakt, 
slakt osv. Materialet är för litet för att man ska kunna 
dra några sådana slutsatser.

Eftersom materialet är tämligen väl bränt var de flesta 
fragment ursprungligen vita till färgen, nu delvis bruna 
av smuts.

Område A
På område A påträffades 1,2 gram ben. Inget fragment 
kunde identifieras.

Område B
På område B påträffades 1,3 gram brända ben, ett frag
ment, vid rutgrävning.

svin: 1,3 gram identifierades till svin. Det utgörs av 
ett vristben från frambenen.

Område C
Från område C påträffades 78,9 gram ben, varav 17,1 
gram kunde identifieras. 69,8 gram är bränt och 9,1 gram 
är obränt.

nötkreatur. 16,3 gram har identifierats till nötkreatur.
Det är två tänder samt en del av skenbenet. Tänderna 
är obrända, det andra är bränt.
människa: 0,8 gram brända ben har identifierats till 
människa. Det är sammanlagt fem kraniefragment som 
fanns i två olika m2-rutor på den del av området som 
rutgrävdes. Benen påträffades nära ett benlager (Al 44). 
Möjligen härrör de utspridda människobenen därifrån.
I övrigt har inga människoben hittats i boplatslagren.

Område D
På område D påträffades 81,8 gram brända ben, varav
4,2 gram har identifierats.

får/get: 3,0 gram har identifierats till får eller get. Rygg
radens övre del, bäckenet samt extremiteternas nedre 
del finns representerade. De flesta fragment kommer 
dock från de köttfattiga delarna runt djurets vrister. 
hund: 1,2 gram har identifierats till hund. Det är två 
fragment från frambenen; ett från överarmsbenet och 
ett från armbågsbenet. De är de enda resterna från 
hund som påträffats på hela boplatsen.

Område E
Från område E påträffades 292,9 gram ben, varav 52,6 
gram har identifierats. 292,7 gram är bränt och 0,2 gram 
är obränt. Område E är den del av boplatsytan som gav 
den ojämförligt största benmängden. Där fanns ungefär 
2/3 av den sammanlagda benmängden. Den relativt sett 
stora benmängden tillför emellertid inga ytterligare ar
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ter som inte finns i resten av materialet.
nötkreatur. 46,9 gram har identifierats till nötkreatur. 
Här är spridningen av representerade kroppsdelar jäm
nare än någon annanstans, sannolikt beroende på att 
de flesta fragment från nötkreatur finns här. Kraniet, 
ryggraden, bäckenet samt extremiteternas nedre delar 
finns representerade bland de identifierade benen. Ett 
av fragmenten, ett tåben, härrör från ett nötkreatur 
som slaktats före 1 1/2 års ålder (ph II är ofuserad 
prox). I övrigt kunde inga ben åldersbedömas. 
får/get: 4,8 gram har identifierats till får eller get. Det 
är ett fragment från överarmsbenet och två fragment 
från kraniet.
svin-, 0,9 gram har identifierats till svin. Det utgörs av 
en mindre del av en kota.

Område F (gravhägnaden)
På område F, innanför gravhägnaden, påträffades 4,2 gram 
brända ben. Inget fragment kunde identifieras.

Sammanfattning och resultat från RAA 235
Den osteologiska analysen omfattar 3 129,1 gram ben 
från gravarna och 460,3 gram ben från ytterområdena. 
Av detta är totalt 9,1 gram obränt och resten är bränt.

I sex av de 26 anläggningar som betecknats som gra
var påträffades människoben. En av dessa gravar, A3, var 
en dubbelgrav som innehöll rester från ett litet späd
barn och en ung vuxen. Åldersfördelningen på skelett
materialet från de övriga gravarna är som följer; en ung 
vuxen, en vuxen, en individ äldre än ett barn och slut
ligen en individ som inte kunnat åldersbedömas över
huvudtaget (se vidare under respektive anläggning). Inte 
i någon grav påträffades fragment som kunde användas 
för könsbedömning.

Djurben fanns i tolv av anläggningarna. Endast i ett 
fall, A9, sammanfaller det med människobenen. A9 inne
håller emellertid en mycket liten del människoben, en
dast två små fragment av fingertåben. Anläggningar med 
djurben innehåller i flera fall flera arter, dock aldrig mer 
än en individ/art. Den vanligaste djurkombinationen är 
nötkreatur-häst-svin. I de fall där ben från får/get iden
tifierats, återfinns oftast inga andra djurben. Ben från nöt
kreatur finns i åtta gravar, svin i sex, får/get i fem, häst 
i fyra och fågel i en av gravarna.

Ytterområdets benmaterial är i dåligt skick. De brända 
benen är starkt brända och de obrända benen är mycket 
dåligt bevarade. Benmaterialet har legat exponerat för 
rovdjur som efterlämnat gnag- och tuggspår på benen. 
På ett ben fanns dessutom skärspår, vilka troligen upp
kom när djuret slaktades. De djurarter som påträffats 
på boplatsen är - i fallande skala efter vikten på de iden
tifierade fragmenten - nötkreatur, får/get, svin och hund. 
Det fanns också några människoben i boplatslagret. Dessa 
låg nära (2-4 m ifrån) A144, ett benlager med människo
ben, och de kan härröra därifrån.

RAÄ 288 

Gravarna
På fornlämning 288 undersöktes åtta gravar. Av dessa 
betraktades tre, A2, A5 och All, före undersökningen 
som osäkra. Ben påträffades i samtliga gravar, men 
människoben identifierades i bara fem av dem. Den totala 
benmängden för gravarna uppgår till 909,2 gram ben, 
varav 211,3 gram (23 %) kunde identifieras. 7,4 gram 
är obränt. Benmängden varierar kraftigt mellan de olika 
gravarna, vilket inte är förvånande med tanke på deras 
skiftande karaktär.

Al, Fl83-195, 217, 218
Från hällkistan, Al, tillvaratogs sammanlagt 23,5 gram 
ben, varav 2,1 gram kunde identifieras. 16,1 gram är bränt 
och 7,4 gram är obränt. Brända ben fanns spritt i kistan, 
företrädelsevis i den övre delen. Bland dessa kunde kranie- 
fragment, några långa rörben samt en del av ett finger
ben identifieras. Resterna av de mycket dåligt bevarade 
obrända benen låg utspridda i kistans botten. Redan i 
fält kunde man konstatera att benstrukturen var så gott 
som upplöst så att det enda som fanns kvar var mjöliga, 
mycket sköra smulor. Inget av dessa fragment kunde 
identifieras. De insamlades och sparades för att eventu
ellt kunna användas till l4C-analys och/eller andra ke
miska analyser. Dock påträffades bland de obrända be
nen en tandkrona av en kindtand från människa. Endast 
emaljen återstod, medan dentinet som ursprungligen 
finns inuti kronan, inte var bevarat. Det har inte varit 
möjligt att avgöra om de brända och obrända benen 
kommer från en och samma individ. I yngre järnålders- 
gravar kan graden av bränning i bland variera inom ben
materialet i en och samma grav så att vissa fragment är 
kraftigt brända och andra endast eldskadade. I det här 
fallet är emellertid de obrända benen helt opåverkade 
av eld och det är troligt att benen kommer från minst 
två individer.

människa: 0,3 gram (1 fragment) obränt ben, vilket
utgörs av emaljen från en tandkrona.
människa: 1,6 gram (7 fragment) brända ben från kra
niet, de långa rörbenen samt ett fingerben.

A2, Fl 96-199
Från anläggningen tillvaratogs 3,2 gram brända ben. Benen 
är väl brända, något sotiga och vit/grå till färgen. Samt
liga fragment är ca 0,5-1,0 cm stora. Inget fragment kunde 
identifieras.

A3, F200, F201
Från anläggningen tillvaratogs 553,8 gram brända ben, 
varav 79,6 gram (14 %) har identifierats. Benen är väl 
brända, ej sotiga och bruna till färgen. Det största 
fragmentet är 3,5 cm, de flesta övriga är upp till 2,0 cm 
stora.

människa: 79,6 gram (299 fragment) från kraniet, rygg-
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raden, händer/fötter samt de långa rörbenen. Ålder: 
Juvenilis. Bedömningen baseras på att kraniesuture- 
ma är helt öppna (24 fragment) samt på förhållandet 
mellan tabula int/ext och diploe. Kön: -

A5, F202-206, 219
Från anläggningen tillvaratogs 3,7 gram ben, varav 1,1 
gram är bränt och 2,6 gram är obränt. De brända frag
menten är väl brända, ej sotiga och vita till färgen. De 
är ca 0,5-1,0 cm stora. Inget fragment kunde identifie
ras.

A9, F208
Från anläggningen tillvaratogs 64,7 gram brända ben, varav
25.5 gram (39 %) har identifierats. Benen är väl brända, 
ej sotiga och brun/vita till färgen. Det största fragmentet 
är ca 3,5 cm stort, de flesta övriga är upp till 1,5 cm 
stora.

människa: 25,5 gram (58 fragment) från kraniet, bl a 
tänder, samt de långa rörbenen. Ålder: Infans II. Be
dömningen grundas på kraniefragmentens tjocklek, för
hållandet mellan tabula int/ext och diploen samt en 
ej frambruten framtand (Inc 2). Kön: -

AW, F209, F210
Från anläggningen tillvaratogs 253,8 gram brända ben, 
varav 104,1 gram (41 %) har identifierats. Benen är väl 
brända, sotiga och grå/svarta till färgen. Det största 
fragmentet är ca 3,0 cm, de flesta övriga är upp till 1,5 
cm.

människa: 104,1 gram (335 fragment) från kraniet, 
bålen samt de långa rörbenen. Ålder: Infans II. Be
dömningen grundas på skalltakets tjocklek, förhållan
det mellan tabula int/ext och diploe samt de öppna 
suturerna.

All, F211, 212
Från anläggningen tillvaratogs 2,2 gram brända ben, va
rav 0,5 gram (23 %) har identifierats. Benen är väl brända, 
ej sotiga och grå till färgen. Samtliga fragment är 0,5-
1.5 cm stora.

människa: 0,5 gram (2 fragment) från kraniet, bl a 
tänder. Ålder: - Kön: -

A146-F226
Från anläggningen tillvaratogs 4,3 gram brända ben. Benen 
är överlag väl brända, ej sotiga och brun/vita till färgen. 
Enstaka fragment är dock bara eldpåverkade och blå/ 
svarta till färgen. Samtliga fragment är 0,5-2,0 cm stora. 
Inget fragment kunde identifieras.

Boplatsen
På hela fornlämningens undersökta boplatsyta tillvara
togs 69,1 gram brända ben, varav 5,5 gram (8 %) kunde 
identifieras. Det identifierade materialet utgörs av ett 
mellanfotsben från svin, ett tåben från nötkreatur samt 
ett vristben från får eller get. Överlag är benmaterialet

dåligt bevarat. Inga obrända ben har påträffats. De brända 
benen är i regel väl brända och kraftigt fragmenterade. 
Fragmentstorleken varierar mellan 0,5 cm och 2,0 cm. 
Benmaterialet verkar har blivit hårt ansatt av väder och 
vind samt av rovdjur. Benen är nötta och flera uppvisar 
gnag- och tuggspår.

Resultat och sammanfattning för RAA 288
Den osteologiska analysen omfattar totalt 909,2 gram 
ben från gravarna och 69,1 gram från boplatsdelen.

I fem av åtta gravar påträffades människoben. Mäng
den ben skiftar kraftigt mellan de fem gravarna, från som 
minst ett par gram till drygt Vi kg. Frånsett graven med 
bara några gram ben, innehåller de andra en relativt god 
representation av de olika kroppsdelarna. I hällkistan, 
Al, påträffades några brända fragment, bland annat från 
kraniet och de långa rörbenen samt ett fingerben. De 
obrända benen var i mycket dålig kondition. Endast en 
kindtand kunde identifieras, resten utgjordes av små, sköra 
smulor. I de övriga gravarna fanns bara brända ben. Det 
brända benmaterialet i de olika gravarna liknar varan
dra, med undantag av A10 som är den enda anläggningen 
med sotiga ben. Tre individer har gått att åldersbedöma. 
Det rör sig i alla tre fallen om unga individer; en ung
dom och två barn, 7-14 år (Infil). Inga könsbedömningar 
har gjorts. Djurben påträffades inte i någon av gravarna.

Undersökningen av boplatsytan gav ett mycket litet 
benmaterial, som utgörs av hårt brända och kraftigt frag
menterade benbitar. Tre fragment kunde identifieras; ett 
mellanfotsben från svin, ett tåben från nötkreatur samt 
ett vristben från får eller get.
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Osteologisk analys av material från raä 254, 262 och 263, gravar och

BOPLATS VID LlNGSBERG, VALLENTUNA SOCKEN av Helena Hedelin

Inledning
Den osteologiska analysen omfattar ett benmaterial från 
såväl brandgravar som boplatser. De tretton gravarna är 
fördelade på fem olika gravfält och boplatsmaterialet 
kommer från tre olika lokaler.

Analysen har utförts på Osteologiska forsknings
laboratoriet i Ulriksdal, Stockholms universitet under 
1987 och 1988.

Metod
Benmaterialen vattensållats ej i fält utan i stället i sam
band med den osteologiska analysen. Därefter identi
fierades - där så var möjligt - fragmenten till art, ben
slag, del och sida. De rörbensfragment från människa 
som inte kunnat identifieras till benslag har förts till en 
egen grupp kallad "ossa longa”. Det har medfört att 
identifieringsprocenten blivit betydligt högre än vad som 
är vanligt för brandgravsmaterial, där rörbensfragmenten 
vanligen inte räknas med på detta sätt. Fragmenten från 
varje benslag för respektive art, har vägt separat. Fragmen
tens storlek, färg och bränning har noterats. I de gravar 
där fragmenten är av ungefär lika stolek har en uppskatt
ning av medelstoleken gjorts. I gravar med mer varierande 
storlek på benfragmenten anges måttet på den största 
biten. Fragmentens färg har bedömts subjektivt före 
vattensållningen och anges huvudsakligen för att visa om 
benen är sotiga eller ej samt i vissa fall graden av brän
ning (se nedan). Graden av bränning har noterats såsom 
”ej väl bränt” eller "väl bränt” där det förstnämnda fått 
karaktäriseras av rikligt med bevarad Spongiosa, förekom
sten av hela eller nästan hela kotkroppar och ledhuvuden 
från överarms - eller lårben, fragment som tydligt en
dast är eldskadade (svart/bruna till färgen) samt före
komsten av relativt sett stora fragment. För varje an
läggning redovisas en sammanställning av identifierade 
fragment från varje art. En fullständig benlista med samt
liga identifierade fragment, benslag, del, sida, vikt och 
antal finns på osteologiska enheten, Statens historiska 
museum under angiven lokal.

Åldersbedömningen av människobenen har skett uti
från graden av sammanväxningen hos kraniets suturer 
samt förhållandet mellan tabula interna/externa och 
diploe på skalltaket (Gejvall 1948, sl61—162). Dessa 
metoder är tämligen osäkra, vilket innebär att åldersbe- 
dömningarna satts med stora intervaller. Undantaget är 
de mindre barnen, som ibland kan åldersbedömas med 
snävare aldersintervaller. På grund av materialet fragmen- 
terade karaktär har det inte varit möjligt att använda 
metoder som tillåter mer precisa åldersbedömningar. 
Åldersintervallen ges enligt Szilvassy 1988 (s 421); 
Infans I 0-7 år
Infans II 7-14 år

Juvenilis 14-22 år
Adultus 20^10 år
Maturus 40-60 år
Senilis 60 år -

Adult är en gemensam beteckning för de tre grup
perna adultus, maturus och senilis. Den används när in
dividen inte kunnat åldersbedömas närmare än till vuxen.

Det har inte i något fall varit möjligt att göra en köns- 
bedömning av de gravlagda individerna.

Åldersbedömningen av djurbenen, både för grav- och 
boplatsmaterialet har gjorts enligt Silver (1969) där bedöm
ningarna grundas på fastväxta och ej fastväxta epifyser (ledän
dar) på de långa rörbenen. Nackdelen med den metoden är 
att den bara ger en högsta eller lägsta möjliga ålder på dju
ret. Ett ben med fastvuxen epifys ger endast minsta möjliga 
ålder, ingen övre gräns, t ex att djuret var 1 Vz år eller mer 
vid slakttillfället men inte hur mycket äldre. Motsatt för
hållande gäller för ben där epifysen inte vuxit fast, dvs man 
far en högsta möjliga ålder men ingen undre gräns.

Gravmaterial
RAA 254, Lingsberg, Vallentuna socken 
Benmaterialet från RAA 254 i Vallentuna socken upp
går till 679 gram ben fördelat på två brandgravar. 296,5 
(42 %) befanns möjligt att identifiera. Fragmenten är små, 
ca 1-1,5 cm stora. De är väl förbrända och har en 
kritaktig, vit färg.

Al
Från Al tillvaratogs 294,9 gram ben, varav 116,7 gram 
har identifierats. Rester efter en människa samt ett nöt
kreatur eller en häst påträffades.

Människa: 116,6 gram från kraniet, ryggraden 
samt de långa rörbenen. Individen har inte ålders- 
bedömts.
Nötkreatur eller häst: 0,1 gram, vilket utgörs av 
obrända tandfragment.

A2

Från A2 tillvaratogs 384,0 gram ben, varav 179,8 gram 
har identifierats. Rester efter en människa påträffades. 

Människa: 179,8 gram från kraniet, ryggraden, 
övre extremiteterna samt de långa rörbenen. In
dividen har åldersbedömts till adult. Skalltaket 
har en tämligen tjock tabula interna/externa och 
en väl utvecklade diploe.

RAA 262, Ångarn, Vallentuna socken 
Från RAA 262 i Vallentuna socken har sammanlagt 3 070 
gram brända ben analyserats från sju brandgravar. Ca 1 
070 gram (55 %) har identifierats. Benen är överlag väl 
brända, starkt ffagmenterade och förvittrade. De har en 
vit, kritaktig färg. Flertalet av fragmenten är 1-2 cm stora.
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A8
Från A8 tillvaratogs 399,4 gram ben, varav 260,4 gram 
har identifierats. Rester efter en människa och ett nöt
kreatur påträffades.

Människa: 254,8 gram från kraniet samt de långa rör
benen. Individen har åldersbedömt till adult med ut
gångspunkt från skalltaket som är kraftigt samt den 
tjocka tabula intema/extema med väl utvecklad diploe. 
Nötkreatur. 6,25 gram, vilket utgörs av ett fragment 
från ett språngben, ett ben från bakre extremiteterna 
nedre del.

A9
Från A9 tillvaratogs 818,6 gram ben, varav 413,8 gram 
har identifierats. Rester efter en människa påträffades. 

Människa: 413,4 gram från kraniet, ryggraden samt 
de långa rörbenen. Individen har åldersbedömts till 
adultus. Bedömningen grundar sig på suturerna som 
börjat växa ihop internt, men som är helt öppna 
externt. Tabula interna/externa är tjockare än diploen.

A10
Från Al 0 tillvaratogs 656,2 gram ben, varav 323,2 gram 
har identifierats. Rester efter en människa påträffades. 

Människa: 323,2 gram från kraniet, lårben samt öv
riga långa rörben. Individens ålder har bedömt till 
adult. Bedömningen grundas på skalltaket som har en 
tämligen tjock tabula intema/extema och en väl ut
vecklad diploe.

A20
Från A20 tillvaratogs 150,8 gram ben, varav 44,7 gram 
har identifierats. Rester efter en människa påträffades. 

Människa: 44,7 gram, samtliga kraniefragment. Indi
viden har åldersbedömt till Infans I—II med utgångs
punkt från de tunna skalltaksfragmenten med tunn 
tabula interna/externa och med endast en ringa ut
vecklad diploe.

A22
Från A22 tillvaratogs 390,0 gram ben, varav 230,6 gram 
har identifierats. Rester efter en människa samt en häst 
eller ett nötkreatur påträffades.

Människa: 225,0 gram från kraniet och de långa rör
benen. Individen har åldersbedömt till Infans Il-yngre 
Juvenilis. Bedömningen grundas på suturerna som är 
helt öppna och tabula intema/extema som är tjocka 
medan diploen inte är fullt utvecklad.
Nötkreatur eller häst: 0,6 gram, ett obränt tand
fragment.

A75
Från A75 tillvaratogs 190,4 gram ben, varav 174,2 har 
identifierats. Rester efter en människa, en hund och ett 
nötkreatur påträffades.

Människa: 167,4 gram från kraniet, ryggraden samt övre 
och nedre extremiteterna. Individen har åldersbedömt 
till adult utifrån skalltaket som har en tämligen tjock 
tabula intema/extema och en väl utveckald diploe.
Hund: 1,7 gram från den ena av de främre extremiteterna. 
Nötkreatur. 5,1 gram från kindtänderna.

A76
Från A76 tillvaratogs 465,0 gram ben, varav 248,5 gram

har identifierats. Rester efter en människa påträffades. 
Människa: 248,5 gram från kraniet, ryggraden, bålen 
samt de långa rörbenen. Individen har åldersbedömt 
till Juvenilis. Bedömningen grundas på kraniets suturer 
som är välutvecklade och vågiga men ej sammanväxta. 
Tabula interna/externa är tjockare än diploen.

Boplatsmaterial
RAA 262, Ångarn, Vallentuna socken 
Undersökningen av boplatsen vid RAA 262 i Vallentuna 
socken omfattade ett ca 230 m2 stort område. Samman
lagt påträffades 264,4 gram ben (747 fragment). 34,8 
gram befanns möjligt att identifiera. 249,0 gram av det 
totala materialet var bränt och 15,4 gram var obränt. 
De obrända benen var uteslutande tandfragment. Ben
materialet utgjordes av små fragment, ca 0,5-1,0 cm 
stora. De brända benet var starkt förbrända och hade 
en vit, kritaktig färg.

Ben från nötkreatur, svin och får/get påträffades i mate
rialet. Dessutom fanns enstaka fragment från människa, men 
eftersom de till övervägande del hittades i närheten av de 
överlagrade gravarna är det troliget att de härrör därifrån.

19,8 gram (61 fragment) av materialet identifiera
des till nötkreatur. Det var till största delen tandfragment, 
men också en falang (I eller II) och ett fragment från 
kraniet, båda brända. Undersökningen av husgrunden 
skedde rutvis, med 2,5x2,5 m stora rutor. Endast de ben 
som framtogs i en anläggning har en exakt lägesangivel
se. Övriga ben har som lägesangivelse fått koordinaterna 
för rutans sydvästra hörn, vari de påträffades. Eftersom 
rutorna är stora, 6,25 m2, är det oklart om benen hitta
des i anslutningn till en anläggning eller ej. Man kan dock 
konstatera att fragment från nötkreatur fanns spridda över 
hela undersökningsområdet. Ett mindre antal tand
fragment påträffades i ett stolphål (Al 6) som överlagrades 
av en av gravarna (A9).

2,7 gram (4 fragment) identifierades till svin och från 
får/get fanns endast ett fragment, som vägde 0,4 gram, 
från hälbenet.

RAÄ 263, Ångarn, Vallentuna socken 
Undersökningen av boplatsen vid RAA 263 i Vallentuna 
socken omfattade ett 220 m2 stort område. Därifrån ana
lyserades sammanlagt 118,5 gram ben (307 fragment). 
Av detta var 63,1 gram bränt och 55,4 gram obränt. De 
sistnämnda utgörs endast av tandfragment. Totalt befanns
63,8 gram (54 %) möjligt att identifiera. Liksom mate
rialet från RAA 262 är dessa ben väl brända och kraftigt 
fragmenterad.

Ben från tre arter kunde identifieras i materialet; nöt
kreatur, svin och häst. Av dessa var nötkreatur den mest 
företrädda med 40,0 gram (85 fragment). Det var mes
tadels tandfragment, men även delar från extremiteterna. 
De två fragment på tillsammans 2,6 gram som härrör 
från svin är båda från djurets extremiteter. Från hästen 
påträffades endast tandfragment. Dessa var tio till anta
let och uppgick till en sammanlagd vikt av 21,1 gram.
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Osteologisk analys av material från raä 243,254, 277 och 227, Vallentuna

OCH ÖSSEBY-GaRN SOCKNAR av Helena Hedelin

RÄA 243, Lingsberg, Vallentuna socken 
Benmaterialet från RAA 243 i Vallentuna socken här
rör från två brandgravar. Fragmenten är väl brända och 
vita till färgen. De är ca 0,5-1,0 cm stora. I anläggning 
1 fanns 3,0 gram ben och i anläggning 2 fanns 2,6 gram. 
Inget fragment kunde identifieras.

RAA 254, Lingsberg, Vallentuna socken 
Benmaterialet från RAA 254 i Vallentuna socken upp
går till 679 gram ben fördelat på två brandgravar. 296,5 
(42 %) befanns möjligt att identifiera. Fragmenten är små, 
ca 1-1,5 cm stora. De är väl förbrända och har en 
kritaktig, vit färg.

Al
Från Al tillvaratogs 294,9 gram ben, varav 116,7 gram 
har identifierats. Rester efter en människa samt ett nöt
kreatur eller en häst påträffades.

Människa: 116,6 gram från kraniet, ryggraden samt 
de långa rörbenen. Individen har inte ålderrsbedömts. 
Nötkreatur eller häst: 0,1 gram, vilket utgörs av obrända 
tandfragment.

A2
Från A2 tillvaratogs 384,0 gram ben, varav 179,8 gram 
har identifierats. Rester efter en människa påträffades. 

Människa: 179,8 gram från kraniet, ryggraden, övre 
extremiteterna samt de långa rörbenen. Individen har 
åldersbedömts till adult. Skalltaket har en tämligen 
tjock tabula interna/externa och en väl utvecklad 
diploe.

RAÄ 277, Kusta, Vallentuna socken 
Benmaterialet från RAA 277 i Vallentuna socken här
rör från en brandgrav uppdelad på två fyndnummer, 1

och 2. Anläggningen innehöll sammanlagt 332,8 gram 
ben, varav 168,9 gram (50 %) har identifierats. Fragmen
ten i Fl skiljer sig från de i F2 genom att de senare dels 
är något mindre (största fragment 3,1 cm), dels är 
svartsotiga, medan de förra är större (största fragment 
5 cm) och vita till färgen. Det finns emellertid jnga osteo
logiska belägg för att det skulle vara två olika individer 
i de båda fyndnumren. Tolkningen är därför att graven 
innehöll rester efter en människa och en hund. Männis
kan har åldersbedömts till adultus. Bedömningen grun
das på sutursammanväxningen som har påbörjats internt 
med i övrigt är suturerna öppna. Tabula interna/externa 
är tjocka.

Fl
Människa: 148,2 gram från kraniet, nedre extremite
terna samt de långa rörbenen.
Hund: 2,8 gram från kraniet, ryggraden och bålen.

F2
Människa: 17,9 gram från kraniet och de långa rör
benen.

RAA 227, Hacksta, Ossebygarn socken 
Benmaterialet från RAA 227 i Össebygarn socken kom
mer från en anläggning och uppgår till 322,2 gram. 181,1 
gram av detta befanns möjligt att identifiera. Benen är 
väl brända och vita till färgen. Fragmenten är ca 1,0 cm 
stora. Rester efter en människa påträffades.

Människa: 181,1 gram från kraniet, hand/fot samt de 
långa rörbenen. Individens ålder har bedömt till 
adultus. Bedömningen'grundar sig på att sutursamman- 
växningen endast delvis har börjat internt men ej 
externt samt att tabula interna/extema är tjockare än 
diploen. Rörbensfragmenten är kraftiga.
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Osteologisk analys av material från raä 133, Predikstolen, Uppsala-Näs socken

av Helena Hedelin

Vid undersökningen av RAA 133 i Uppsala-Näs socken 
tillvaratogs ett benmaterial på sammanlagt 741,0 gram. 
Undersökningen uppdelades på fyra delområden, här 
kallade nordvästra-, södra- respektive västra boplatsen, 
samt ett schakt genom muren (Al). Benmaterialet för
delade sig på följande sätt; på södra boplatsen påträffa
des 401,4 gram, på nordvästra 268,0 gram, på västra 2,7 
gram och vid muren 68,9 gram ben. Totalt befanns 21,1 
gram möjligt att identifiera. Materialet är kraftigt bränt 
och starkt fragmenterat, något som naturligtvis försvårade 
analysen. De flesta fragment är mellan 0,5 och 1,0 cm 
stora. Endast några enstaka fragment är upp till 3,0 cm 
stora.

Svin (Sms domesticus): Sammanlagt identifierade 5,2 
gram (6 fragment) till svin, dels från det södra områ
det, dels från det nordvästra. Delar från både de främre 
och de bakre extremiteterna samt kraniet påträffades.

Får/get [Ovis aries/Capra hircus): Sammanlagt iden
tifierades 4,6 gram (9 fragment) till får eller get. Två av 
dessa fragment, från fotrotsbenen, kunde närmare art
bestämmas till får. De resterande fragmenten utgjordes 
alla av delar från de bakre extremiteterna. Under förut
sättning att södra och nordvästra boplatsen ses som se
parata enheter, skilda i tex kronologiskt avseende, finns 
minst tre individer representerade. Ett lamm/killing 
(under 16 månader) och ett vuxet djur kommer från

den södra boplatsen och ytterligare ett lamm eller en 
killing från den nordvästra boplatsen. Om de två 
boplatserna tolkas som samtida och ben från en och 
samma individ kan finnas på båda reduceras det minsta 
antalet individer till två, en ungt djur och ett vuxet.

Nötkreatur [Bos taurus): 11,0 gram ben från nötkrea
tur påträffades i materialet. Det var fragment från 
extremitetemas nedre del och från tänderna. Dessa hit
tades vid södra respektive nordvästra boplatsen

Hund [Canis familiaris): Ett enda fragment på 0,3 
gram kunde identifieras till hund. Det var en litet bit 
från armbågsbenets nedre del.
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Osteologisk analys av material från raä 2, Runsa, Eds socken

av Johanna Karlsson

Inledning

Runsa fomborg är arkeologiskt daterad till folkvandringstid 
(jfr kap 4.5], En stor del av det tillvaratagna fyndmaterialet 
utgjordes av ben. Den föreliggande rapporten bygger på 
en osteologisk genomgång utförd efter grävningen under 
en månads tid. Benmaterialet har på detta stadium inte 
relaterats till de övriga arkeologiska resultaten.

Benmaterialet

Utgrävningen består av två schakt där det ena täcker delar 
av en husterrass innanför murarna och det andra skär 
igenom huvudmuren. Dessa två schakt har olika typer 
av benmaterial. Inom husterrassen finns nästan enbart 
brända och mycket fragmenterade ben. I schaktet ge
nom vallen finns däremot mestadels obrända ben som 
ibland kan vara riktigt välbevarade. Endast ben från det 
sista schaktet ingår i benanalysen.

Materialet är till största delen mycket fragmenterat. 
I genomsnitt väger varje fragment ca 0,9 gram. 8 031 
fragment väger 8 677 g. Det är framför allt de brända 
benen som varit små och inte gått att bestämma. Den 
höga fragmenteringsgraden gör att andelen bestämda ben 
är relativt låg. Av fragmenten har 936 st artbestämts, dessa 
väger ca 5 kg (5034 g) och utgör således ca 57 % av det 
totala materialet. Det procentuella antalet bestämda 
fragment är tolv.

Två fragment av cirkelornerade kammar framkom un
der bestämningsarbetet.

Metoder
Det osteologiska bestämningsarbetet har inte gjorts med 
direkt tillgång till jämförelsematerial. Viss tillgång till 
referenssamling har dock funnits i den osteologiska sam
lingen vid O FL, Stockholms universitet.

Får och get har i de flesta fall inte särbestämts utan 
behandlas som en enhetlig grupp: får/get.

För åldersbedömningar har K-H Habermehls (1975) 
och I Silvers (1969) angivelser använts.

På vissa ben har mätningar utförts. Mätpunkter och 
instruktioner har tagits från von den Driesch (1976).

MIND-beräkningar har utförts enligt Chaplin (1971). 
Med MIND beräknas det minsta antalet säkerställda 
individer.

Om arten ej med säkerhet har kunnat identifieras har 
dessa ben hänförts till grupperna: "större arter" resp "min
dre arter”.

Registreringen har gjorts i Dbase III.

Arterna

Materialet består i huvudsak av de vanligaste husdjuren: 
nötkreatur, får/get, svin och häst. Hästen är endast re
presenterad med ett fåtal fragment. Fördelningen av de 
vanligaste husdjursarterna har bestämts enligt tre olika 
metoder vilka givit tre olika resultat.

Antal (%) Vikt (%) MIND (%)

Nöt 33 72 36

Får/get 36 16 45

Svin 31 12 18

Någon tydlig övervikt av någon av arterna är inte syn
lig. Eventuellt kan man påstå att svin förekommer i 
mindre grad än nöt och får/get. Det bestämda materia
let är emellertid litet och därmed även tillförlitligheten 
i siffrorna.

Arter utöver de vanligaste husdjuren är katt, bäver 
och hare. Katten är representerad med ett halvt skul
derblad, bävern med en tand och haren av två fragment 
(övre del av en överarm samt en nedre del av ett lår
ben). Hare och bäver är de enda inslagen av vilda arter. 
Frånvaron av storvilt är anmärkningsvärd.

Både fågel- och fiskfragment förekommer relativt rik
ligt. Ben från fågel motsvarar ca 13 % av det totala anta
let bestämda fragment. Bestämningar till familj av fågel 
har endast gjorts, arten har med andra ord inte bestämts 
i detta skede. Ben och fjäll från fisk har bevarats och an
talet fragment är 87 dvs 9 % av det totala materialet. 
Art- eller familj ebestämningar har inte utförts.

Husdjurens funktion

Benmaterialet måste antas vara rester efter den mat som 
ätits på Runsa. En uppdelning av benen i grupper om 
ben från köttrika delar av djurkroppen resp från delar 
med magrare eller inget kött alls på har gjorts (fig 1). I 
diagrammet ses en tendens till att svinen utnyttjats an
norlunda än nöt och småbovider. Svinets ben kommer i 
högre grad från köttfattiga partier.

I särklass oftast återfinns unga ben bland svinbenen. 
Av antalet fragment är ca 22 % av svinbenen från ej full
vuxna individer.

Inga patologiska fynd, som skulle kunna tyda på att 
djuren utnyttjats speciellt hårt eller stallats/hållits un
der hårda förhållanden, har hittats.

Endast några få fragment av horn har hittats i mate
rialet och de härrör från nöt. Sannolikt rör det sig här
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om ett enda hom. Några tecken på att ben skulle vara 
hantverksspill har inte funnits.

Får och get har oftast inte kunnat särskiljas. I fyra 
fall har emellertid benen haft så tydligt får liknande ka
raktärer att de måste vara får, inget ben har däremot visat 
tydlig getkaraktär. Får har för oss människor en ovär
derlig tillgång i ullen, det är säkert av denna anledning 
fåret har anammats före geten som annars är ett tåli
gare och mer lättskött djur.

Referenser
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Archaeological Sites. Seminar Press. London and New 
York.

von den Driesch, A. 1976. A guide to the measurements 
of animal bones from archaological sites. Peabody mu
seums bulletins. Harvard University.

Habermehl, K-H. 1975. Die Altersbestimmung bei Haus
und Labortieren. 2. Auflage.

Silver, I A. 1969. The Ageing of Domestic Animals. I: 
Science in Archaeology. London. Brothwell, D R och 
Higgs E (ed).

Tabell I. De identifierade arterna.

ART ANTAL VIKT 
i gram MIND

Nöt (Bos primigenius f. taurus) 164 2 639 4

Får (Ovis ammon f. aries) eller 
Get (Capra ibex f. hircus) 179 576 5

Svin (Sus scrofa f. domestica) 154 451 2

Häst (Equus przewalskii 
f.caballus) 14 251 1

Katt (Felis silvestris f. catus) 1 3 1

Bäver (Castor fiber) 1 6 1

Hare (Lepus timidus) 2 4 1

Fågel (Aves species) 121 - -

Fisk (Pisces species) 87 - -

Småart 119 154

Storart 94 901

TOTALT 936 4 985

100

80

60

40

20

0
Bos t. Ovis /Capra Sus d.

Kraniefragment

Köttrika

Köttfattiga

Figur 1. Husdjurens ben uppdelade på grupperna: köttrika, köttfattiga resp. kraniumfragment.
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Vedartsbestämning

av Ulf Strucke

Bestämningarna har gjorts i mikroskop med påfallande 
belysning, och 80, 200 samt 500 gånger förstoring. Den 
högre förstoringen används för att skilja tall, gran och 
en. Fragmenten har brutits itu, och studerats i tvär-, radial- 
och tangentialsnitt. I ett flertal prover har cellstrukturen 
skadats vid förbränningen. Avlagringar på cellväggarna 
har också i några fall försvårat bestämningarna.

Analyserna har dels syftat till att ta fram underlag

för urval av material för 14C-analys, dels att bestämma 
kolets egenålder i olika konstruktioner. I några enstaka 
fall har bearbetningsspår påträffats.

Vid urval av material för datering med konventio
nell metod, har vikten lagts vid att få en större volym 
av kol med samma egenålder. I de fall där dateringarna 
gjorts med tandemaccelerator, har målet varit att välja 
material med låg ålder.

Vedartsbestämning, RAA 235, Odensala Prästgård, Odensala socken

Anl nr
Prov
nr

Vikt
Analy
serad
vikt

Antal
frag
ment

Anal
yserat
antal

Tall Gran En
Barr
träd

Björk Al
Has
sel

lönn
Salix

*P

Prunus

*P
Ek Ask

löv
träd

Bark

16(1) 117,
118, 
120, 
121

33,4 13,4 >200 59 2 16 41

8 123 20,0 5,0 >100 24 1 15 6 1

8 124 1,
51,2

1,2 ca 50 26 17 6 1 2

8 125 0,3 0,3 19 19 8 6 5

44 116 3,9 3,9 12 12 12

56 101,
102

13,4 8,3 48 27 4 17 6

57 109,
145

12,2 5,6 >100 30 2 3 22 3

68 152 54,4 37,4 >100 30 10 20

77 135 44,3 17 >100 36 1 3 30 1 1

92 174 0,8 0,8 14 14 13 1

114 105 34,7 9,5 >100 59 11 39 8 1

154 133 1,2 1,1 55 45 20 22 2 1

158 (1) 153 22,9 14 >100 36 36

161 127 0,2 0,2 5 5 5

162 128 23,9 12,0 75 42 5 8 7 4 18

163 136 8,4 4,3 ca 90 26 24 1 1

166 151 18,5 13,0 ca 90 51 23 1 20 7

191 143 6,0 5,5 ca 60 39 20 5 8 3 2 1

214 186 10,8 4,0 >50 15 15

246 197 4,4 2,4 >80 16 1 10 1 1 1 2
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Vedartsbestämning, RAA 2, Runsa Eds socken

Anl
nr Vikt

Analy
serad
vikt

Antal
frag
ment

Analy
serat
antal

Tall Björk Salix
SP

Ek

9:1 34,2 4,9 >100 45 45

9:2 29,9 8,7 >100 45 45

16:1 18,7 14,7 >100 33 4 10 16 3

16:2 6,5 4,3 >100 23 2 2 19

RAA 84, Sjöberg, Sollentuna socken

Anl nr X y Antal
fragment

Analyserat
antal Gran Ek

A 1 5 5 5

Al 19 19 19

Murliv
botten 5 5 5

Prov 1 89099,3 9668,7 5

RAA 3, Sjöhgsberget, Frösunda socken

Anl
nr

Vikt
Analy
serad
vikt

Antal
frag
ment

Analy
serat
antal

Tall En Björk Ek
Has
sel-
skal

5 11,0 8,1 >100 41 30 i 3 6 1

RAA 119, Helgo 1, Ekerö socken

Antal fragment Analyserat antal Barrträd Ek

>50 20 X X

RAÄ 265, Lingsberg

Anl nr Provnr Antal
fragment

Analyserat
antal Tall Björk

Mur A 59 21 21 20 1

Mur A 59 X

RAA 231, Olhamra, Vallentuna socken

Provnr X Y Analyserat
antal Tall Björk

Prov 1 - X

Sill 16 15 1

sm 20 20

- 4879,7 2430,8 X

- 4880,1 2430,6 X

- 4880,2 2430,8 X

- 4880,3 2430,6 10 10

Ekhagen 1:1, Lunda socken

Provnr Antal
fragment

Analyserat
antal Al Ek

1 5 5 5

2 3 3 3

-t,
rv>
CD
VIO
CO
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Bakom termen "fornborg" återfinns kronologiskt, rumsligt och funktionellt olika typer av 
hägnader. Det enda gemensamma är att en yta avgränsas och ett rum innesluts. Studien Det 
inneslutna rummet vill ge en annan bild och framförallt ett annat förhållningssätt till denna 
fornlämningskategori.

Slutsatserna som baserar sig pä ett flertal undersökningar i Uppland, varav en totalunder- 
sökt hägnadsanläggning, ger en uppdelning i fyra olika kategorier: fornborgar (befästningar), 
vallanläggningar, kultiska hägnader och höjdbosättningar. Dessa fornlämningar har kunnat 
påvisas redan under bronsåldern i Uppland.

Hägnader utgör ett betydelsefullt arkeologiskt källmaterial, bland annat i det att flera 
kan anses utgöra lokala och regionala centra. De framstår därmed som ett uttryck för olika 
socio-politiska grupper och kan ge en möjlighet att rekonstruera en politisk geografi. Häg- 
nadsanläggningar rymmer därför en stor kunskapspotential vid studier av förhistoriska sam
hällen.
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