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Abstract 

Eriksson, L. 2018. The Origin of the Swedish Rampart Enclosures: Let Bronze and Ceramics 
guide our way.  

 
The function and symbolism of the Swedish bronze age rampart enclosures has been debated 
since the late 1800´s. Arguments highlighting their function as fortifications and/ or as ritual 
centres has been passed back and forth in what today seems to be a subject in a standstill. Very 
little has been done in comparing the Swedish enclosures with their European equivalents when 
it comes to the understanding of function. In the early 1990´s their origin in the Lausitz culture 
of the Late Bronze Age was put forth by several archaeologists, but one needs to keep in mind 
that this was a time where the Lausitz culture was an increasingly popular subject for Swedish 
archaeologists to study. In time the similarities between the materials came to be questioned 
from both an architectural and a chronological standpoint. This paper has therefore been 
focused on re-examining the Swedish rampart enclosures relation to the European hill forts and 
fortified settlements. By examining its relations to the import of bronze and ceramics between 
the southern and eastern coastal areas of the Baltic Sea area and Scandinavia around 1300-1000 
BC, my main goal was to provide an updated and valid theory for the origins of the earliest 
Swedish rampart enclosures from the same time.  

Based on the analysis presented in this paper I have, to some extent, been able to distance 
the earliest Swedish rampart enclosures from the previous Lausitz origin theory. The 
conclusion is instead that an origin is to be sought in the earlier Únětice culture and it´s rampart 
fortified settlements from between 1800-1500 BC.  
 
 
Keywords: Rampart enclosure, hill fort, Baltic Sea, Sweden, bronze, Bronze Age, ceramics, 
Lausitz, Únětice, enclosures, trade.  
 

 

Kandidatuppsats i Arkeologi 15 hp. Handledare: Anders Kaliff.  
Ventilerad 2018-05-24. Godkänd 2018-06-07. 
Omslagsbild: Vallavsnitt, Predikstolen. Fotograf: Linus Eriksson. 
© Linus Eriksson 
Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, Box 626, 75126 Uppsala, 
Sweden 
 

 

 

 

 

 



3 
 

Tack 

Jag vill först och främst tacka min familj för både det ekonomiska och psykologiska stöd de 
bidragit med under min utbildning. Stort tack tilldelas min handledare Anders Kaliff för alla 
de intressanta diskussioner vi haft på våra möten under uppsatsens gång. Sist men inte minst 
vill jag tacka Michael Olausson för våra ovärderligt gynnsamma mailkonversationer i 
uppsatsens inledande fas. Utan er hjälp hade jag omöjligen lyckats med slutförandet av denna 
uppsats.  

 

 

 

 

 

Till minne av Marcus Johansson 

11/8 1993–8/9 2017 

Min bästa vän, för evigt saknad 

Vi ses på Helagstoppen en dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Innehåll 

1. Inledning ............................................................................................................................. 5 

1.1. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 5 

1.2. Metod ...................................................................................................................................... 5 

1.3. Teoretiska utgångspunkter ...................................................................................................... 6 

1.4. Källkritik ................................................................................................................................. 7 

2. Forskningshistorik .............................................................................................................. 8 

3. Presentation av källmaterial ............................................................................................. 10 

3.1. Vallanläggningar ................................................................................................................... 10 

3.1.1. Predikstolen (RAÄ 133, Uppsala-Näs socken) ............................................................. 10 

3.1.2. Sjurån (RAÄ 167:1, Lohärads socken) ......................................................................... 10 

3.1.3. Virkelsborg (RAÄ 34, Västerbitterna socken) .............................................................. 10 

3.1.4. Burgvallen (RAÄ 1:1, Ardre socken) ........................................................................... 11 

3.1.5. Fornborgen på Furbjärs (RAÄ 70, Tingstäde socken) .................................................. 11 

3.1.6. Gripeberg (RAÄ 163, Gårdsby socken) ........................................................................ 11 

3.2. Bronsets vägar ....................................................................................................................... 12 

3.3. Keramiken ............................................................................................................................. 17 

4. Analys ............................................................................................................................... 19 

5. Slutsats .............................................................................................................................. 25 

6. Referenser ......................................................................................................................... 27 

6.1. Tryckta källor ........................................................................................................................ 27 

6.2. E-publicerade källor .............................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.  Inledning 

Arkeologer har under en längre tid, med rötterna i 1800-talet, undersökt vallanläggningarnas 
arkitektoniska egenskaper och gjort analogier till den kontinentaleuropeiska kultursfären för 
att kunna besvara frågan om anläggningarnas funktion. Många olika teorier har kommit på tal 
och resultatet är idag ett polariserat forskningsfält där den ena sidan väljer att lyfta 
anläggningarnas försvarsfunktion och den andra sidan väljer att lyfta fram dess rituella funktion 
och innebörd. Det senare förefaller dock ha vunnit mera mark under 1900-talets senare halva 
och från slutet av 1900-talet till idag har forskare även påbörjat en diskussion omkring 
anläggningarnas mångfunktionalitet. I frågan om vallanläggningens ursprung förefaller det 
vanligast att svenska arkeologer väljer att dra paralleller till det kontinentaleuropeiska 
materialet, mer specifikt till Urnefält- och Lausitzkulturen (1300–750/500 f.Kr). Studierna 
kring materialens paralleller är ofta av ett vagare slag och det är svårt att urskilja om det skulle 
finnas någon fast teori om vallanläggningarnas ursprung. Ett problem som snabbt yttrar sig i 
den tidigare forskningen är att studier gällande vallanläggningarnas ursprung har fokuserats på 
anläggningar från yngre bronsåldern (slutet av period IV och framåt) och att de inte tar hänsyn 
till anläggningar som daterats redan till början av period III. Då Lausitzkulturen anses påbörja 
sin kraftiga expansion i Centraleuropa först runt 1200 f.Kr. (se Fig. 1 för spridning) kan en 
koppling mellan de äldsta svenska vallanläggningarna och Lausitzkulturen bli svår att påvisa. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har som syfte att undersöka de äldsta svenska vallanläggningarnas geografiska 
förhållande till vad arkeologer vanligtvis ser som kulturspecifika influenser. Influenser från 
både södra och östra östersjökusten behandlas utifrån bronsimport och export men behandlar 
även dess kulturella kontakter utifrån keramikens spridning över det skandinaviska området. 
Genom att undersöka vallanläggningarnas relation till kulturer i Nord- och Östeuropa, samt till 
viss del även handelsnätverk så långt bort som i medelhavsområdet och det ryska Volga-
Kamaområdet, har denna undersökning för avsikt att besvara följande frågeställningar:  
 

• Är det möjligt att via vallanläggningarnas geografiska förhållande till bronsålderns 
handelsnätverk koppla anläggningarna till en specifik kultur? 

• Kan vallanläggningarnas ursprung kopplas till mer än en kultur? 
• Kan vi spåra hur idén om vallanläggningar spridits över Sverige?  

1.2. Metod 

Då denna undersökning ska fungera som en bakgrund för diskussionen om vallanläggningarnas 
funktion tas ingen hänsyn till tidigare funktionstolkningar av de enskilda anläggningarna. 
Vallanläggningarna behandlas alltså som ett enskilt fenomen och påverkas på detta sätt i 
minimal utsträckning av olika fornborgsbegrepp. Begreppet ”vallanläggning” fungerar i denna 
uppsats på samma sätt som begreppet ”fornborg” i det hänseendet att det omfattar en stor 
variation av konstruktionsformer. Detta beslut baseras på vallanläggningsbegreppets neutrala 
framtoning som substitut för det befästningsbetonade begreppet fornborg.  
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Undersökningen utgår främst ifrån daterade anläggningar med en första konstruktionsfas 
och huvudsaklig datering till mellan period III och halva period IV (1300–1000 f.Kr.) inom 
den skandinaviska bronsåldern. Avgränsningen i tid görs i sitt tidigaste skede utifrån de äldsta 
tillgängliga dateringarna av svenska vallanläggningar och begränsas till mitten av period IV då 
ytterligare utsträckning i tid skulle ge ett alltför omfattande källmaterial och i min mening inte 
heller vara representativt för de äldsta anläggningarnas ursprung. Dateringsspann som sträcker 
sig längre tillbaka i tiden samt längre fram i tiden tas även dessa med i arbetet i de fall då 
vallanläggningens huvudsakliga datering kan placeras inom det för uppsatsen angivna 
tidsspannet. 

De svenska vallanläggningarna behandlas i största möjliga utsträckning utifrån relevanta 
arkeologiska rapporter medan information gällande kulturellt inflytande och anläggningarnas 
närområden, i form av t.ex. keramik, arkitektur och de europeiska anläggningarna, studeras 
utifrån tidigare publicerad forskning. I och med uppsatsens begränsade omfång görs inga egna 
analyser av keramik, bronsföremål eller liknande fyndmaterial som primärkällor. 

Undersökningen behandlar främst kontakter som kan påvisas i form av bronsföremål och 
undersökningar som gjorts inom området bronsimport och export under bronsålder. Sekundärt 
berörs även keramik.  

Fokus för denna uppsats ligger framför allt på kontakter mellan Sverige och de södra och 
östra kustområdena i Östersjön inklusive de öar som förekommer i området. Även kontakter 
med Västeuropa, medelhavsområdet och det ryska Volga-Kamaområdet diskuteras om än i 
något mindre omfattning. Ett obligatoriskt kriterium för ett ursprung i dessa kulturer är 
självklart förekomsten av vallanläggningar eller liknande företeelser inom dessa områden. 
Norra Finland och norra Sverige, med en sydlig avgränsning norr om mälardalsregionen, 
inkluderas inte i denna undersökning då dessa områden tycks sakna forskningsrepresentation i 
frågan om vallanläggningar.  

Slutligen är även de arkitektoniska aspekterna något som ofta tas upp i 
fornborgsforskningen och även i frågan om vallanläggningarnas ursprung. Frågan om 
vallanläggningarnas ursprung går egentligen inte att besvara utan att åtminstone vidröra dessa 
aspekter och därför diskuteras även detta utifrån observationer från tidigare forskningsprojekt. 

Kartmaterial som presenteras i arbetet är ej skalenligt då syftet med dessa endast är att 
illustrera generella spridningsbilder. 

1.3. Teoretiska utgångspunkter 

En undersökning som täcker ett sådan geografiskt omfattande område som denna kommer 
alltid att involvera en del förutfattade meningar hos författaren och resultatet i en tolkande 
undersökning kommer därför också alltid vara något färgad av författarens föreställningsvärld. 
Jag vill därför presentera de inledande ståndpunkter jag själv haft under arbetets gång.  

De diskussioner som förts sedan 1990-talet gällande vallanläggningarnas samband med 
Lausitzkulturen är något jag till en början inte ställde mig helt positiv till. Anledningen till detta 
är den massiva uppmärksamhet som kontakter med Urnefält- och Lausitzkultur fick inom 
arkeologin under slutet av 1900-talet, något som presenteras ytterligare under 
forskningshistoriken. Mycket av detta beror sannolikt även på att arkeologer idag i stor 
utsträckning studerar kontakter med östra Östersjöområdet vilket kan ha färgat mina tolkningar 
av materialet. Vi är trots allt alla arkeologer av vår tid. Tolkningar av de enskilda 
anläggningarnas rapporter har självklart bidragit till förutfattade meningar om dessa men jag 
anser att dessa tolkningar inte påverkar slutresultatet då en diskussion om anläggningarnas 
funktion och begreppsproblematiken avlägsnats från undersökningen.  

Den grundläggande teoribildningen som denna undersökning baserats på är Colin 
Renfrews och Paul Bahns text om sambanden mellan handel och informationsflöde. Författarna 
menar att de platser som kan uppvisa ett källmaterial utav importerat slag, t.ex. råmaterial som 
går att spåra till enskilda platser, sannolikt också kan uppvisa likheter i materiell kultur och 
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ideologi. En kultur där nya tempelkonstruktioner börjar anläggas eller en kultur som utvecklar 
nya typer av bronsföremål skulle därmed kunna påverka den materiella kulturen över ett 
handelsnätverk mellan kulturernas områden (Renfrew & Bahn 2012:348). 

1.4. Källkritik 

Inom studierna av vallanläggningarnas ursprung kommer vi sannolikt aldrig få ett säkert svar 
då vi i framtida forskning kommer att kunna ställas inför ett helt annat källmaterial. Den 
källkritiska aspekten måste i denna undersökning framför allt appliceras vid urvalet av svenska 
vallanläggningar då det med mycket stor sannolikhet finns fler vallanläggningar från mellersta 
bronsåldern som ännu inte blivit undersökta och daterade. Det kan också antas att en stor del 
av mellersta bronsålderns vallanläggningar förstörts eller byggts om under årens lopp vilket 
också påverkar vår tolkningsmån. Vallanläggningarna – som presenteras i kapitel 3.1 – är 
däremot av en sådan spridning i Sverige att de bör kunna representera en majoritet av de 
vallanläggningar som kan ha förekommit under mellersta bronsåldern. 

När vi rör oss utanför Sveriges gränser möter vi också problem i hur andra länder bemöter 
och behandlar sitt källmaterial. Sverige har en mycket omfattande kulturminneslag som inte 
alls har sina likheter i t.ex. Östeuropa vilket kan ställa till problem i utförandet av analyser över 
större geografiska områden, detta främst då inte allt källmaterial diskuteras i de till engelska 
översatta publikationerna. I samband med att bl.a. Estland, Lettland, Litauen och Polen gick 
med i EU år 2004 har dramatiska förändringar skett på det politiska och ekonomiska planet. 
Investeringar i infrastruktur och kulturmiljövård resulterade i en stor ökning och större 
bevarande av det arkeologiska materialet (Parkinson & Duffy 2007:111).  

Då denna undersökning bearbetar mycket utländsk litteratur kan därför viss information 
från lokala undersökningar och rapporter lämnas ute p.g.a. den språkliga barriären i litteraturen.  

Likt problematiken med det alltför övergripande fornborgsbegreppet finns det även en risk 
att begreppet ”vallanläggning” inkluderar anläggningar av stor variation i konstruktion och 
innebörd vilket i viss mån kan leda till ett mindre representativt resultat. Av denna anledning 
kommer inte heller vallavsnittens sammansättning beskrivas utförligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Ungefärlig spridning av Lausitzkulturen 1200–900 f.Kr. (Baserad på Larsson 1993, fig. 78). 
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2. Forskningshistorik 

För att undersöka vallanläggningens relation till sydliga och östliga kulturgrupper är det viktigt 
att vi tar hänsyn till hur arkeologer under slutet av 1900-talet föreställde sig det skandinaviska 
bronsålderslandkapet. De östliga kontakter som idag får förhållandevis stor uppmärksamhet - 
med undantag för keramikforskningens kopplingar österut (Jaanusson 1981) - var inte alls 
studerade i samma utsträckning under denna tid. Kontakterna med Baltikum och dess 
närområden förefaller i de flesta fall bara nämnas som ett eventuellt framtida område att studera 
i frågan om vallanläggningarnas ursprung. Rättare sagt förekommer denna underprioritering 
av Baltiska kontakter inom de flesta områdena inom just 1990-talets bronsåldersarkeologi 
(Kaliff 1999:46; Larsson T. B. 1993:126; Olausson 1995:165–168). I frågan om spridningen 
av befästningar och hägnader tycks de flesta forskare distansera sig från mer generella 
undersökningar över den europeiska kontinenten för att istället studera fenomenet ur ett mera 
lokalt perspektiv (Parkinson & Duffy 2007:116). 

Under 1990-talet förefaller det vanligt att den skandinaviska bronsåldern, för att inte nämna 
en större nordeuropeisk bronsålder, sågs som en stor homogen kulturenhet. Skillnader inom 
detta område uppmärksammades i liten utsträckning och de fenomen som avvek från den 
generella bilden presenterades främst i form av kortare kommentarer utan att egentligen 
analyseras som tecken på en separat kulturell sfär. Denna företeelse exemplifieras bl.a. i 
arbeten av Burenhult (1999, 1 & 2) Larsson T. B. (1993) och Olausson (1995) även om den 
senare behandlar de baltiska kontakterna med östra Uppland i något större utsträckning. Spår 
av ett sådant centraliserat fokus på kontakter med Lausitzkulturen och Kontinentaleuropa kan 
även urskiljas i Kenneth Gustavssons (1997:131f) arbete om Otterbötekeramik från 1997. Här 
pekar han framför allt på likheterna mellan keramiken från bronsåldersboplatsen Otterböte på 
Åland och keramiken från Lausitzområdet, främst med fokus på keramik från dagens Polen. 
De keramiska likheterna tolkar Gustavsson som att Åland ska ha fungerat som en fångststation 
för den ”polska” Lausitzbefolkningen vilket sågs som en rimlig förklaring av bl.a. Anders 
Kaliff (1999:67). Keramiken presenteras utförligare i kapitel 3.3. 

Lausitzkulturen är en kulturell förgrening av den kontinentaleuropeiska Urnefältkulturen 
känd bl.a. för sina karaktäristiska keramikstilar och former samt förekomsten av ett specifikt 
gravskick där den döde begravs i urnor på stora gravfält. Kulturen placeras vanligtvis in mellan 
1300–700 f.Kr. men ska ha expanderat som mest över östersjöns östra kuststräckning från ca. 
1200 f.Kr. (Larsson 1993:82; Wehlin 2013:42). Vanligt förekommande är att Lausitzkulturen 
diskuteras som en borgkultur och en stor del av kulturens befästa bosättningar uppförs på 
kontinenten redan under period III i den skandinaviska bronsåldern (Wehlin 2013:76f). 
Lausitzbefästningarnas huvudsakliga utbredning sträcker sig över östra Tyskland, Polen, 
Tjeckien och Slovakien (Larsson 1993:84). 

När Thomas Larsson år 1993 publicerade sin bok om Vistadsprojektet, där påtagliga 
likheter mellan Vistads palissadfundament/ boplats och anläggningar från Lausitzkulturen varit 
möjliga att uppvisa, tycks den till viss del ha lett arkeologin in i en allmän acceptans om 
vallanläggningarnas koppling till Lausitzkultur. Intressant nog nämns ingen vallanläggning i 
Vistad och det förefaller därför som att arkeologer anammat dessa tankar ur vad Larsson menar 
är en sannolik försvarsfunktion för palissaden i Vistad (Larsson 1993:86, 146). Den enda 
egentliga kritik som kommit att följa idén om de svenska vallanläggningarnas koppling till 
Urnefält- och Lausitzkultur är att de inte alls påminner om de kontinentala anläggningarna i 
fråga om konstruktion. Larsson diskuterar visserligen detta utifrån palissadfundamentet i 
Vistad men Michael Olausson applicerar även denna kritik på vallanläggningarna, där 
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skillnaderna är av långt större omfattning, och pekar istället på att själva ”borgidén” är den 
enda kontinentala influensen vi kan se. Olausson menar att idén av borgen kan ha fungerat mer 
som en maktmanifestation och tycks därför inte vilja se till den försvarsaspekt som påträffas i 
palissadkonstruktioner lika den i Vistad (Larsson 1993:86; Olausson 1995:145). 

 Olausson ansåg 1995 att vallanläggningarnas ursprung bör diskuteras utifrån ett långväga 
inflytande av Urnefält-, Hallstadt- och La Tené-kultur och påpekade redan då hur det tydligt 
växt fram ett allt större intresse för studier av kontakter med Lausitzkultur. Han nämner även 
de kontinentaleuropeiska samtalen om fornborgarnas ursprung där stor vikt tycks läggas på 
inflytande från den mykenska kulturen. I sin diskussion tar han upp hur vissa forskare t.ex. lyft 
fram likheter i byggnadstekniska aspekter mellan Skandinavien och romerska/ bysantinska 
försvarsanläggningar men detta gäller däremot senare bronsålders- och järnåldersperioder 
(Olausson 1995:144f). Olausson nämner vidare hur forskare diskuterar två olika perioder av 
borgbyggande på kontinenten. Den första perioden varade mellan 1800–1500 f.Kr. med 
utgångspunkt i Ungern och Rumänien. Den andra perioden ska ha pågått mellan 1200–750 
f.Kr. och kopplas samman med Urnefältkulturen. En sådan perioduppdelning av befästa 
boplatser skulle kunna ses i samband med att det mellan dessa två perioder skedde en 
förflyttning västerut av de centrala bronsåldersnätverken. I frågan om den baltiska förekomsten 
av vallanläggningar pekar Olausson framför allt på att det handlar om yngre bronsålder och 
äldre järnålder men att de har starkare Lausitzkopplingar då dessa vallar oftast tolkas mer som 
palissadfundament (Olausson 1995:165–168). 

Ett ytterligare fenomen som diskuterats i frågan om vallanläggningens ursprung är 
”causewayed enclosures” vilket främst representeras av neolitiska dikeshägnader i västra 
Europa och i Danmark (Bradley 1998:69). Richard Bradley beskrev 1998 hur en förändring av 
de tidigare neolitiska hägnaderna kunde urskiljas i att de i allt större uträckning anammade en 
befästningskaraktär i form av vallar och stenmurar. Detta fenomen ska ha förekommit i hela 
området mellan Frankrike och Danmark men med resultatet att de franska anläggningarna till 
slut blev befästa boplatser och de danska hägnaderna förlorade sin befästningskaraktär och 
övergick i öppna boplatser (Bradley 1998:78). Vad gäller dessa anläggningars funktion 
diskuterade Bradley framför allt hur de kan ha använts för att referera till tidigare boplatser, att 
det symboliserar en slags affektion till en plats och att befolkningen utifrån detta har valt att 
förvara förfädersreliker på platserna (Bradley 1998:80f). I sin avhandling från 1995 tar 
Olausson snabbt upp de svenska vallanläggningarnas koppling till de neolitiska hägnaderna 
men menar att det inte finns tillräckliga belägg för att koppla de två fenomenen till en 
gemensam tradition (Olausson 1995:165). 

Att svenska arkeologer under slutet av 1900-talet uppvisar ett svalt intresse för de baltiska 
kontakterna kan mycket väl baseras på den politiska obalans som förekom under och efter de 
baltiska ländernas självständighetsförklaring från Sovjetunionen i början av 1990-talet. Ser vi 
till Karin Ojalas avhandling ”I bronsålderns gränsland” och hennes referensanvändning i frågan 
om kontakter med Volga-Kamaområdet förefaller det tydligt att det under 1900-talets senare 
halva finns en uppsjö av litteratur skriven av lokala författare. När det istället gäller litteratur 
där svenska arkeologer behandlar området tycks dessa vara publicerade under de första 
årtiondena av 1900-talet för att efter ett längre uppehåll återkomma från 2000 och framåt (Ojala 
2016:121, 139f). 

 
 
 

 
 
 

  
 
 



10 

 

3. Presentation av källmaterial 

I detta kapitel presenteras det mest övergripande källmaterialet för undersökningen. Mycket av 
materialet är inte direkt relaterat till vallanläggningar eller fortifikationer utan ämnar främst att 
presentera eventuella handelsnätverk. Vallanläggningarna presenteras inledningsvis mer 
ingående men sätts inte i relation till källmaterialet förrän i analyskapitlet. De keramikformer 
som nämns i kapitel 3.1. presenteras utförligare under kapitel 3.3. Se Fig. 2 för 
vallanläggningarnas placering i det svenska landskapet.  

3.1. Vallanläggningar 

3.1.1. Predikstolen (RAÄ 133, Uppsala-Näs socken) 

Predikstolen i Håga utgörs av en vallanläggning på ca. 4,5 hektar med totalt 760 meter långa 
vallar. Anläggningen är belägen på en höjd vid Hågaåns västra sida i Uppsala-Näs socken i 
Uppland. Landskapet inom anläggningen är kuperat och stenigt. De fynd som påträffats inom 
anläggningen består av rabbad keramik, härdgropar och ett flintavslag. Vid den senare 
undersökningen återfanns rabbad keramik som uteslutande var av Otterbötetyp till skillnad från 
den rabbade keramik som hittats under 1944 års grävning. Anläggningen daterades i ett tidigt 
skede till vikingatid men vid en närmare undersökning av keramiken fastslogs det att det rörde 
sig om en bronsålderslämning. Anläggningen daterades sedan med hjälp av 14C-metoden till 
1200–1000 f.Kr. Enstaka dateringar från platsen kan även placeras runt 1300 f.Kr. (Olausson 
1995:125–131).  

3.1.2. Sjurån (RAÄ 167:1, Lohärads socken) 

Anläggningen vid Sjurån är en gravhägnad/ kultplats belägen ca. en mil utanför Rimbo i 
Norrtälje kommun, Uppland. Gravhägnaden på platsen är en ca. 35 x 35 meter stor 
hästskoformad anläggning bestående av tre vallar med ett längsta vallavsnitt på 50 meter. Inom 
hägnaden beskrivs marken som två plana ytor separerade av en sluttning. Fyndmaterialet 
bestod främst av keramikfragment men även kvartsavslag, brända ben och ett 
slipstensfragment. Inom eller i anslutning till hägnaden återfanns även en brandgrop och en 
röseliknande stensättning där det inom den senare påträffades rikliga mängder mindre 
fragmenterad keramik. Keramiken är i de flesta fall av rabbad typ men det förekommer även 
grova och strimmiga fragment samt ca. 50 fragment av Otterbötetyp. Ett fragment har även 
haft spår av textilintryck. Den rabbade keramiken förekommer i Uppland från och med period 
II och 14C-analyser av träkol från brandgropen har pekat på tidsspannet 1220–910 f.Kr. vilket 
även anses kunna representera delar av vallanläggningens anläggningstid. Gravhägnaden anses 
utifrån detta vara uppförd under period III/ IV (Andersson 2005). 

3.1.3. Virkelsborg (RAÄ 34, Västerbitterna socken) 

Virkelsborgs vallanläggning är belägen i Västerbitterna socken, Vara kommun, Västergötland. 
Sammanlagt uppgår anläggningen till 95 meter lång med en area av ca. 800 m2. I samband med 
den södra vallen i en stenpackning förekom ett fynd vardera bestående av flinta och keramik. 
Liknande fyndmaterial förekom vid en av två stenpackningar i samband med den norra vallen. 
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Inom anläggningen återfanns även två stolphål varav ett var kraftigt stenskott. En härd som 
även denna var belägen innanför vallarna daterades via 14C till 770–480 f.Kr. Fynden på platsen 
utgörs främst av förhistorisk keramik och är som mest koncentrerad till den södra vallen. Inget 
av fragmenten visar några tecken på dekor eller ornamentik. Anläggningen dateras via 14C till 
1400–1200 f.Kr. (period III/ IV) men kan placeras något senare med hänsyn till ekträets 
egenålder. I rapporten tycks det däremot inte vara någon tvekan om att anläggningen uppförts 
redan under äldre bronsåldern (Sjölin 2009). 

3.1.4. Burgvallen (RAÄ 1:1, Ardre socken) 

Burgvallen i Ljugarn är en vallanläggning belägen på en kalkstensplatå i Ardre socken på 
Gotland. Anläggningen består av en sammanhängande vall på ca. 420 meter som innefattar ett 
område med en area på ca. 6,6 hektar. Vallen har i stor utsträckning påverkats av sentida 
aktiviteter i form av vägbyggen, bebyggelse och potatisodling och dokumenterades redan år 
1881 som förstörd eller helt borttagen. Innanför vallarna har fynd i form av härdar, en kokgrop 
och två stolphål påträffats samt obrända ben och keramik. Inga ytterligare uppgifter finns om 
keramikens typ. En av härdarna dateras till period II/III (1440–1290 f.Kr.) och stämmer väl 
överens med ett stolphåls datering till samma period (1400–1190 f.Kr). Hästben från platsen 
har daterats till den betydligt senare romerska järnåldern. Vallanläggningen dateras till 1400–
1200 f.Kr (Wickman-Nydolf 2012). Då dateringarna utförts på material från en härd och ett 
stolphål inom anläggningen kan dateringen ge en vilseledande bild om uppförandet av själva 
vallarna vilket måste tas i åtanke. 

3.1.5. Fornborgen på Furbjärs (RAÄ 70, Tingstäde socken) 

Fornborgen på Furbjärs är en fornborg/ vallanläggning i Tingstäde socken på Gotland. 
Anläggningen utgörs av två vallar inklusive vallgravar tvärs över en ås med ett avstånd om ca. 
130 meter mellan varandra. Sentida ingrepp i området har sannolikt påverkat den kompletta 
bilden av konstruktionen då det redan från 1881 finns dokumenterat att delar av anläggningen 
som idag är förstörda redan under denna tid skadats av närliggande grustäkter. Till exempel 
var vallarna och vallgravarna i konstruktionens sydvästra sida helt borta vid förundersökningen 
1995. Även två tidigare tolkade stensättningar tolkades i denna undersökning som delar av den 
östliga vallen. Ett 0,2 m kolhaltigt lager kunde urskiljas ovanpå de sydvästligaste stenarna och 
kan vara spår av en nedbrunnen träkonstruktion. Inga fynd mellan vallarna omnämns i 
rapporten och kan därför uteslutas. Anläggningen dateras med 14C-metoden till mellan 1310–
910 f.Kr. och tolkas mycket säkert som uppförd under mellersta bronsåldern (Manneke & 
Wennersten 1999). 

3.1.6. Gripeberg (RAÄ 163, Gårdsby socken) 

Gripeberg är en vallanläggning belägen i Gårdsby socken i Växjö kommun i Småland. 
Anläggningen omringar en yta av ca. 200 x 90 meter och består av två kraftiga murar med 
avgränsningar i form av stup i väst, öst och nordöstlig riktning. Inre delen av anläggningen är 
kuperad och har en förekomst av berghällar. I och med en datering av den västra muren till 
1640–1810 e.Kr. har arkeologer tolkat platsen som möjligen nyttjad i sen tid vilket kan ha 
påverkat vallarna i stor utsträckning. Vid undersökningar år 2007 och 2009 har ett flertal 
stenpackningar återfunnits både utanför och inom anläggningen. 2009 togs två 14C-dateringar 
under den norra muren vilka gav resultaten 2010–1750 f.Kr respektive 920–800 f.Kr. och det 
tolkades då som att anläggning uppförts under yngre bronsålder. I samband med norra muren 
återfanns en medvetet avspaltad sten. Arkeologiska undersökningar av anläggningens insida 
under 2012 resulterade i ytterligare fynd av stenpackningar. Vissa fynd av bronsålderskeramik 
har påträffats på platsen men dess ornamentik omnämns ej. Resultaten av de 14C-dateringar 
som utfördes gav resultaten 1500–1390 f.Kr. respektive 1200–970 f.Kr. Fyndmaterialet från 



12 

 

 

undersökningen 2012 består av glaspärlor som bedöms vara tillverkade under 1700-talet. Då 
denna anläggning främst tolkats som anlagd mellan 920–410 f.Kr. faller den utanför det för 
undersökningen valda tidsspannet (Alering 2014). Jag anser däremot att denna anläggning bör 
inkluderas i undersökningen då det tydligt har förekommit aktiviteter på platsen som kan ha 
påverkat stratigrafin avsevärt. Då dateringar förekommer redan från äldre bronsåldern är det i 
min mening möjligt att anläggningens konstruktionstid kan placeras mellan 1300–1000 f.Kr.  
 

Fig. 2. Illustration av 

vallanläggningarnas spridning i 

Sverige 1300–1000 f.Kr. 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.2. Bronsets vägar  

I den skandinaviska bronsåldern tycks bronset framför allt färdas via den västeuropeiska kusten 
då majoriteten av råmaterialet härstammar från västra Medelhavsområdet och de brittiska 
öarna. En stor del av materialet härstammar även från norra Tyrol och östra medelhavet, 
framför allt mellan 2000–1500 f.Kr. Vad gäller tidsspannet 1500–1100 f.Kr förekommer en 
allt mer omfattande import ifrån sydvästra iberiska halvön samt norra Tyrol. Inga 
isotopanalyser (blyisotoper och grundämnesanalys) tyder på bronsmaterial ifrån Tyskland och 
Donaubäckenet i balkanregionen vilka vanligtvis ses som tydliga kontakter för Skandinavien 
under bronsåldern. Inflytande i bronsutförande tycks bollas fram och tillbaka mellan dessa 
platser. (Ling 2014; Rowlands & Ling 2013:519). 

Under 1500–1300 f.Kr. – en tid som av Kristiansen och Suchowska-Ducke beskrivs som 
kraftigt påverkad av en intensiv sociopolitisk utveckling över den europeiska kontinenten 
(Kristiansen & Suchowska-Ducke 2015:362) – vänder sig Skandinavien bort från de atlantiska 
formerna som tidigare förekommit i mindre utsträckning för att istället anamma 
centraleuropeiska former. Isotopanalyser tyder dock på att det fortfarande handlades koppar 
med de brittiska öarna och föremål av både brittiskt och skandinaviskt ursprung förekommer 
inom Lüneburgregionen i Tyskland vid denna tid (Rowlands & Ling 2013:519). Under 
perioden 1500–1300 f.Kr. visar isotopanalyser från Uppland på förekomsten av brons ifrån 
Tyrolområdet i Österrike medan denna förekomst inte finns representerad i isotopanalyser från 
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varken Dalsland, Halland eller Södermanland. I Uppland liksom i Södermanland tycks det även 
förekomma viss bronsimport ifrån Sardinien. I Dalsland och Halland pekar isotopanalyserna 
istället på import ifrån Spanien. När vi vänder oss till tidsspannet 1100–900 f.Kr. förefaller det 
att majoriteten av bronset härstammar ifrån Sardinien och östra Spanien. Ett undantag från detta 
kan återigen finnas i Uppland där vi även under denna tid kan spåra bronset till Österrike (Ling 
2014:109–112). En mer utförlig djupdykning i Lings provresultat görs i kapitel 4 där främst 
mina tolkningar av resultaten kommer att presenteras om inte annat anges. 

Den första storskaliga kopparbrytningen i Sardinien tar fart ca. 1300 f.Kr. och alla s.k. 
”flange hilted” svärd från Sverige – daterade till period III och IV – matchar med kopparmalm 
från Sardinien. Kontakterna mellan Sverige och Sardinien kan styrkas även av en kraftig 
förekomst av bärnsten i området. Tre episoder av handelstrafik föreslås för 1600, 1500 och 
1200 f.Kr. vilket enligt Rowland & Ling tycks stämma väl överens med delar av det 
skandinaviska materialets isotopprover. Allt detta visar främst på att inte all handel norrut gick 
via Centraleuropa utan att en stor del av handeln ska ha gått via de brittiska öarna. (Rowlands 
& Ling 2013:522f). Svärd med en liknande materialuppsättning förekommer både i 
Skandinavien och längs den atlantiska kuststräckningen men dessa saknar däremot den 
typologiska likhet vi finner mellan det skandinaviska och sydtyska materialet. Likheterna i 
materialuppsättningen pekar dock på att de maritima farlederna längs atlantkusten bör ha spelat 
en viktig roll för kustsamhällena i den nordiska bronsåldern. Janusz Czebreszuk menar att de 
brittiska öarna kan ha fungerat som en tredje part i hybridiseringen av norra Europa under 
bronsåldern, något som sannolikt pågått från runt 1600–1500 f.Kr. (Czebreszuk 2013a:526; 
Rowlands & Ling 2013:520f).  

Som illustreras i Fig. 3 hade södra Skandinavien och Danmark en mycket strategisk 
position i den nordiska handeln och kunde sannolikt kontrollera metalldistributionen mellan 
Nord- och Östersjön. Då det mesta av det analyserade bronsmaterialet från den äldre 
bronsåldern härstammar från västra källor anser Rowland & Ling att det förefaller uppenbart 
varför Jutlands makt ökar under äldre och mellersta bronsåldern (Rowlands & Ling 2013:520f). 

Till skillnad från Rowlands & Ling ställer sig Ørjan Engedal kritisk till tolkningen att 
Jutland kontrollerat bronsexporten utöver åtminstone den nordvästra skandinaviska 
kuststräckningen. Han menar att teorins stora trovärdighet ur en logisk synvinkel – och att 
arkeologer utifrån sin tillit till teorin utför alltför ytliga analyser av det tillgängliga materialet 
– ger en förvrängd bild av hur bronshandeln såg ut i sydvästra Skandinavien under äldre 
bronsåldern. Engedal menar att vi ställs inför mönster, länkar och riktningar som inte är lika 
uppenbara om forskare istället gör en djupdykning i materialet. Han pekar framför allt på de 
stora typologiska skillnaderna som återfinns mellan bronsmaterialet norr och söder om 
Hardangerfjorden i Norge och menar att det finns betydligt starkare belägg för att bronset 
färdades över inlandet österifrån till den nordvästra kusten än att de ska ha färdats via Jutland 
(Engedal 2012:115f). Fårdrupyxor – döpta efter Fårdrup i Danmark – förekommer endast i ett 
fåtal exemplar norr om norska Jaeren och då med högre tennhalt än dess danska motsvarigheter. 
I övrigt förekommer Fårdrupyxan först öster om Vänern. Den norska Haaheim-Steineyxan kan 
istället relateras till ett flertal exemplar i Sverige. Engedal argumenterar därför för att bronset 
fraktats över den skandinaviska halvön via Norges lågland av antingen västnorska eller 
centralsvenska parter i ett förhållandevis direkt kontaktnät (Engedal 2012:117). Centrala 
Sverige har sannolikt fått tillgång till den västliga pälsen via denna handelsväg och bytt denna 
mot brons som senare fraktats västerut mot norska kusten. Förekomsten av bärnsten ska ha 
varit alltför liten för att bärnstenen ska kunna ses som ett bra handelsobjekt i centrala Sverige 
(Engedal 2012:121). Annat var det däremot i Sydskandinavien. 

En av anledningarna till Skandinaviens framgångar under bronsåldern kan kopplas till 
bärnstenen i södra östersjöområdet. Bärnstenen har systematiskt samlats i det danska och 
sydsvenska området och den försvinner under äldre bronsåldern i gravmiljöer där den 
förekommit sedan neolitikum, för att istället dyka upp i Kontinentaleuropa och inte minst i 
medelhavsområdet (Rowlands & Ling 2013:520f). Bärnstensförekomsten ska ha varit rikast 
vid södra östersjökusten och det ska inte ha förekommit i tillräckligt stor utsträckning i andra 
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områden för att ha varit lönsamt i handel och den första bärnstenen som nådde 
medelhavsområdet gjorde så via sydöstra Frankrike redan i slutet av neolitikum (Czebreszuk 
2007:363f). Under den europeiska bronsåldern ska bärnstenshandeln succesivt rört sig allt 
längre österut och det publiceras allt tydligare argument för att en östlig led – mest lik den 
västra E-vägen (se Fig. 3) – ska ha förekommit och blivit allt mer betydelsefull under slutet av 
bronsåldern (Czebreszuk 2007:64–68). 

Janusz Czebreszuk (2013a:560f) presenterar i sin undersökning om bärnstenens och 
bronsets gemensamma handelsnätverk flera eventuella handelsvägar som ska ha kopplat ihop 
den södra östersjökusten med den mykenska kulturen (se Fig. 3). Handelsvägarna förefaller 
väl lämpade för handel mellan norra och södra Europa inte bara i Czebreszuks egna arbete, 
utan även för applikation i den ovan nämnda diskussionen om de brittiska öarnas roll i det 
europeiska handelsnätverket. Väg A och B representerar här de västeuropeiska vägar som 
främst diskuteras av Rowlands & Ling medan C, D och västra sträckningen av E-leden 
representerar författarnas diskussion av typologiska influenser. Vägarna C, D och E är också 
av stort intresse i relation till Thomas Larssons föreslagna kontaktvägar från Lausitzkulturen 
till Mellansverige då de mynnar ut i Östersjön via floden Wisla (främst Östergötland) (Larsson 
1993:86, 137). 

 Larsson argumenterar i sin bok om Vistadsprojektet (1993) för anmärkningsvärda 
kontakter med Lausitzkulturen då platsen beskrivs som nästan hämtad från Lausitzområdet. I 
sin diskussion gällande kontaktvägarna mellan södra östersjökusten och Sverige under yngre 
bronsåldern pekar Larsson framför allt på att de äldsta befästa anläggningarna i Lausitzområdet 
uppförts redan under 1200-talet f.Kr. med en huvudsaklig koncentration till området omkring 
floden Elbe som mynnar ut i Nordsjön. Elbe är en del av ett stort flodnätverk som sträcker sig 
över Centraleuropa. Ifrån detta nätverk nås Östersjön framför allt via floderna Oder, som 
mynnar mot Östersjön på gränsen mellan dagens Tyskland och Polen, och Wisla som mynnar 
längs den östpolska kusten. Larson menar att befästningsanläggningarna bör diskuteras i 
relation till dessa flodsystem (Larsson 1993:85f). 
 

Fig. 3. Karta över handelsleder för bärnsten föreslagna av Czebreszuk (Baserad på Czebreszuk 2013a, fig. 5). 
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Viktigt att påpeka är att befästningsanläggningar inte var någon ny företeelse under 1200-talet 
f.Kr. Larsson förklarar att han vid ett besök på museet vid Biskupin i Polen – en mycket känd 
fortifikation från ca 700 f.Kr. – fått information om att en palissad förekommit på platsen redan 
ca. 1700 f.Kr.  

När Larssons diskussion rör sig bort från de kontinentala vägarna och mot Sverige, mer 
specifikt Östergötland, presenterar han tre olika teorier (alla med utgångspunkt i södra 
östersjökusten) om hur kontakterna kan ha sett ut (se Fig. 4). Här är han inledningsvis mån om 
att påpeka hur boplatsen i Vistad inte kan förklaras utifrån en allmän kulturpåverkan från 
kontinenten då platsen i allt för stor utsträckning avviker från platser som vanligtvis påträffas 
i Skandinavien (Larsson 1993:133). Den första vägen går via Öresund för att sedan via 
västkustens vattenvägar röra sig mot Vänern och Vättern. Den andra vägen går först till Öland 
för att efter det fortsätta upp mot Norrköping och därefter in mot Vättern. Den tredje vägen han 
föreslår går istället till Gotland men fortsätter sedan likt den andra vägen mot Norrköping och 
slutligen mot Vättern (Larsson 1993:137). 

 
Fig. 4. Illustration av möjliga 

handelsleder presenterade av 

Larsson (Baserad på Larsson 

1993:137, fig. 118). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronserna i Östergötland kan enligt Larsson delas upp i en östlig och en västlig del där den 
västliga representeras av ett avsevärt större fyndmaterial av brons från äldre bronsåldern. 85 % 
av de vapen och ornament från äldre bronsålder som återfunnits i Östergötland kan spåras till 
dess västra halva och av det resterande materialet som återfunnits i östra Östergötland tycks 
majoriteten bestå av rena importvaror. Denna geografiska uppdelning kan ses i samband med 
Anders Kaliffs beskrivning om influenser från Östersjöområdet i östra Östergötland. Kaliff 
menar däremot att det inte kan dras en tydlig gräns i dessa impulser då de förekommer i mindre 
utsträckning även i västra Östergötland (Kaliff 1999:47; Larsson 1993:9). 

I diskussionen om kontakter österut är mälardalsyxan av stort intresse. Karin Ojala 
presenterar framför allt hur forskare historiskt sett har dragit starka typologiska paralleller 
mellan mälardalsyxan, ananinoyxan och akozinsko-melarskie-yxan (Ojala 2016). 
Ananinoyxan är en typ av holkyxa som främst kopplas till Volga-Kamaområdet i nordvästra 
Ryssland. Till skillnad från den mer utdragna mälardalsyxan är ananinoyxan en relativs kort 
och kompakt yxtyp. De båda typerna har mycket gemensamt i hur de förekommer geografiskt 
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och både mälardals- och ananinoyxan är vanliga föremål i Volga-Kamaområdet. I området 
mellan Sverige och Volga-Kamaområdet är det däremot mälardalsyxan som återfinns i störst 
utsträckning medan ananinoyxan har sin största representation som lösfynd i Finland och 
västerut längs den norra östersjökusten. Mellan Västergötland och Uppland är det nästan 
uteslutande mälardalsyxan som påträffas. Ett fåtal exemplar av ananinoyxor har dock påträffats 
i Uppland (Yushkova 2012:136–41). På Åland och Gotland påträffas ett förhållandevis stort 
antal mälardalsyxor samtidigt som ananinoyxan saknar representation på dessa platser. I Skåne 
återfinns ett fåtal mälardalsyxor men det går inte att tala för någon form av koncentration 
(Yushkova 2012:136). 

Akozinsko-melarskie-yxan har de största typologiska likheterna med mälardalsyxan och 
vissa forskare menar till och med att de är samma typ av yxa. Stora likheter mellan dessa yxor 
har uppmärksammats men det lyfts ofta fram att de likheter som går att urskilja inte alls finns 
representerade i andra yxvarianter. I och med denna problematik går akozinsko-melarskie-yxan 
och mälardalsyxan ofta under samma namn och de spridningskartor som produceras visar oftast 
på en gemensam spridning av de båda typerna. Ett problem med mälardalsyxan som 
källmaterial är att det saknas tillräckliga dateringar på materialet. Yxmaterialet har endast 
genomgått typologiska dateringar men flertalet arkeologer tycks vara eniga i en äldsta placering 
i period IV (Ojala 2016:161ff, 169).  

Joakim Wehlin påpekar till skillnad från Ojala en allt mera utbredd kritik mot att 
mälardalsyxan är representativ för kontakter österut och hänvisar istället till tidigare forskning 
gällande de gotländska holkyxornas likheter med mälardalsyxan. Den gotländska typen har till 
skillnad från mälardalsyxan en förhållandevis stor spridning i norra Tyskland, Polen och även 
Estland men en lägre representation i Mälardalen (Wehlin 2013:38f). 

För att undersöka äldre kontakter med östra östersjöområdet bör vi vända oss åt vad som 
kallas Seima-Turbinofenomenet. Fenomenet är uppkallat efter två ryska gravfält vid namn 
Seima och Turbino som återfinns i samband med floderna Volga och Kama. Holkyxor av 
seima- och maaninkatyp – den senare kopplad till finska kontakter österut – har påträffats i 
Uppland och Seima-Turbinofenomenet har kommit att tolkas som representativt för kontakter 
mellan Fennoskandien och nordvästra Ryssland under den äldre skandinaviska bronsåldern 
(Ojala 2016:139). Maria Yushkova (2012:131) menar att det kan finnas samband mellan den 
tidigaste bronsproduktionen i området och förekomsten av textilkeramik. 

De tidigaste bronsfynden som visar på skandinaviska kontakter i nordvästra Ryssland kan 
sannolikt placeras mellan period II och III. I det ryska området har fynd av spjutspetsar av 
hulterstadtyp – en typ med stor spridning över nordtyska och skandinaviska området – och en 
yxa med utsvängd egg av nordtysk typ påträffats. Liknande material har påträffats i Danmark 
och Polen med dateringar till 1600–1500 f.Kr. respektive 1500–1300 f.Kr. Inga bronser av 
skandinavisk typ från denna tid har återfunnits norr om de nordvästryska områdena och 
Yushkova tolkar därför detta som den östligaste periferin för den nordeuropeiska bronshandeln 
och menar att detta tyder på ett väl utvecklat interkulturellt nätverk över Östersjön under 
mellersta bronsåldern (Yushkova 2012:134f). Söderut är det däremot betydligt svårare att 
urskilja var den nordiska bronsgjutningstraditionens gräns bör dras då det i norra Tyskland har 
gjorts bronsfynd som inte i detalj påminner om det nordliga materialet men som ändå tycks 
tillhöra samma tradition. Lausitzbronset har istället starkare kopplingar till det centraltyska 
materialet. Bronsmaterialet från Baltikum har få egna stilistiska drag och många forskare menar 
att de tillhör den nordiska traditionen. Däremot har det i det baltiska området påträffats nålar 
som är av samma typ som nålar från Gotland och det förekommer eventuellt även ett exempel 
från Danmark. Fragment av gjutformar från Asva har visat på att sådana nålar producerats i 
Estland. En separat stilistisk förgrening i bronsmaterialet kan eventuellt urskiljas från södra 
Lettland och Litauen (Jaanusson 1981:125).  
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3.3. Keramiken 

Den nordiska keramiken och den keramik som allmänt kopplas till Lausitzkulturen är mycket 
lika i flera aspekter. Visserligen finns det en större formvariation inom Lausitzkeramiken men 
de former som förekommer i det nordiska materialet påminner till stor del om dessa. Vad gäller 
ornamentiken är det betydligt vanligare med ornamentik på Lausitzkeramiken än på de 
nordiska motsvarigheterna. Skillnaderna varierar dock i stor utsträckning bara inom 
Lausitzkulturen och på vissa ställen kan ornamentiken vara lika sällsynt som i det nordiska 
materialet. I stort sett all ornamentik vi finner i den nordiska bronsålderskeramiken går att 
återfinna även i Lausitzkeramiken. Hille Jaanusson argumenterar därför för att den nordiska 
keramiken och Lausitzkeramiken tillhör en gemensam keramisk huvudkultur (Jaanusson 
1981:121). Bortsett från vissa kärlformer och den semirabbade ytan tycks åtminstone 
Mälardalen generellt sett följa den västra keramiktrenden. Ett problem finns i svårigheterna att 
urskilja vad som är specifikt för Lausitzkeramiken och vad som egentligen är specifikt för hela 
Urnefältkulturen då keramik från väster om Lausitzregionen är ett bristmaterial. Den rabbade 
keramiken (keramik där grovt magrad lera påförts på ett nästan torrt kärl [Eriksson 2009:115]) 
samt den fingerfårade ornamentiken presenterar ett äldre inflytande på det nordiska materialet 
och förekommer redan under äldre bronsåldern och då även under tiden innan Lausitzkulturen 
fått fäste i norra Europa (Jaanusson 1981:121). Den rabbade keramiken förekommer i Únětice- 
och Trzcinieckulturen under senneolitikum (ca. 2000–1700 f.Kr.) och under bronsålderns 
period I i områdena omkring dagens Tyskland, Polen och Tjeckien. I Sverige kan den rabbade 
keramiken sannolikt placeras i period I/II och förekommer i större delen av Sverige under 
period III (Eriksson 2009:116). 

Ett tydligt traditionsbrott kan urskiljas i Mälardalens keramik under period II och III med 
en införsel av nya kärlformer och ytbehandlingen rabbning som introduceras i området under 
tidsperioden. Ingen större skillnad i magringen av keramiken kan uppvisas i Mälardalen men i 
området mellan Skåne och Östergötland uppvisas en stor förändring i magringsmaterial 
(Eriksson 2009:101). Den strimmiga keramiken som vanligtvis kopplas till östra 
östersjöområdet börjar förekomma i stora delar av Sverige under mellersta bronsåldern, t.ex. i 
Skåne, Östergötland och Mälardalen (Larsson 2009:129).  

Strimmig keramik (ytbehandling som genom intryck av gräs eller liknande material eller 
oregelbunden borstning fått ett något räfflat utseende [Eriksson 2009:127]) har hittats både på 
lettländska och litauiska äldre bronsåldersboplatser men kan främst kopplas till kustområdet 
från södra Finland till norra Lettland under yngre bronsålder. På den enda kända 
bronsåldersboplatsen i Litauen (den enda kända fram till 1981) dominerar den strimmiga 
keramiken och det finns inget spår av textil- eller rabbad keramik (Jaanusson 1981:122; 
Eriksson 2009:127f). Keramikfynd från den yngre bronsåldersboplatsen Darsgärde i Uppland 
är av östlig typ vilket kan tolkas som att platsen varit bebodd av eller haft starka kopplingar till 
kulturer från östra östersjöområdet. Östliga influenser kan spåras över i stort sett hela det norra 
Mälardalsområdet. I relation till detta kan det även spåras nordiska keramikinfluenser på flera 
boplatser i Asvaområdet i Estland. Fragment med en borstad yta är vanligt förekommande i 
området och talar för att de västra influenserna i Estland anammats via norden och inte 
söderifrån (Jaanusson 1981:123). Keramiken från Åland med en rabbad utsida och strimmig 
insida kan ses som en hybridisering av de västliga och östliga traditionerna men får via 
fingerdragningarna i Otterbötekeramiken en egen individualitet. Fynd av fingerfårade kärl i 
Broby, Hallunda och på Gotland kan därmed innebära åländska influenser på dessa platser. 

Den åländska keramiken, specifikt Otterbötekeramiken, är av stort intresse när kulturella 
kontakter ska analyseras. Förekomsten av fåror gjorda med fingrarna innan kärlet bränts är 
vanligt förekommande, åtminstone på den rabbade keramiken, på Otterböteboplatsen och 
denna typ dateras främst till period III/IV. Otterbötekeramikens största likheter i det svenska 
keramikmaterialet återfinns framför allt i Uppland, en likhet som inte alls är lika 
välrepresenterad i material från Södermanland och söderut (Gustavsson 1997:48, 69). För att 
söka likheter med de fingerfårade keramikkärlen menar Gustavsson att vi bör vända oss till det 
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polska materialet. Där pekar Gustavsson på att förekomsten av fingerfåror har sina grunder i 
Polen under slutet av Trzciniecperioden (ca. 1400–1200 f.Kr.) men han påpekar också att det 
förekommer en påtaglig skillnad i kärltyper mellan det åländska och polska materialet 
(Gustavsson 1997:73). Eriksson beskriver förekomsten av fingerdragningar i keramiken som 
ett fenomen som förekommer under både äldre och yngre bronsålder på Åland, i Mälardalen 
och på Gotland. På kontinenten pekar han däremot på en större spridning än den föreslagen av 
Gustavsson och inkluderar även Tjeckien och mer generellt Úněticekulturens 
spridningsområde (Eriksson 2009:121). Eriksson fortsätter även med att ifrågasätta den 
tidigare säkra kopplingen till Lausitzkulturen och pekar istället på att fenomenets förekomst 
över ett så pass stort geografiskt område kan tyda på en imitation av liknande kärl från andra 
områden (Eriksson 2009:122).  

Frågan om import kan i keramikens fall vara svår att urskilja, åtminstone under yngre 
bronsåldern, då keramik av både Otterböte-, Asva- och Lausitztyp tycks vara brända på samma 
sätt. Ett fynd av rabbad keramik med en strimmig insida från en bronsåldersboplats i Hallunda 
i Stockholm är sannolikt ett importerat kärl från Åland. En stämpel med ett knappmotiv som 
tycks vara tillverkat i Hallunda förekommer i botten på ett av de östligt influerade kärlen och 
det kan därför tolkas som att kärlet tillverkats i Hallunda av någon som sannolikt hade en östlig 
kulturell bakgrund. Spår av Lausitzinflytande finns på ett par keramikfynd i Hallunda men 
dessa anses vara importerade då det endast utgör en mycket liten del av det totala 
fyndmaterialet (Jaanusson 1981:124f).  
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4. Analys 

Vallanläggningarna måste nu placeras in i vad som ovan presenteras som ett mycket komplext 
nätverk av kulturella influenser. Av vad som kan urskiljas i presentationen av bronshandeln 
mellan kontinenten och Sverige samt förekomsten av en mängd olika keramikformer finns det 
inte några egentligt enkla vägar att gå. Då ett ursprung i Volga-Kamaområdet inte tidigare 
undersökts väljer jag att inleda analysen med vallanläggnarnas förhållande till mälardalsyxan 
och dess kopplingar österut. 

Som framgår av mälardalsyxans spridning (se Fig. 5) förekommer den högsta 
koncentrationen av yxor i området mellan Västergötland och Mälardalen. Virkelsborg i 
Västergötland och Predikstolen samt Sjurån i Uppland ligger alltså alla i områden med en 
relativt hög koncentration av mälardalsyxor. Ser vi till yxans spridning på Gotland kan ett 
mindre kluster urskiljas men det tycks däremot inte finnas någon direkt koppling mellan de 
gotländska fynden och anläggningarna vid Furbjärs eller Burgvallen. Då Gotland i förhållande 
till andra områden med högre koncentrationer av mälardalsyxor är mycket litet anser jag dock 

att en koppling mellan de gotländska 
anläggningarna och yxorna bör göras, 
om än inte på lika starka grunder som 
på fastlandet. Ser vi till Gripeberg i 
Småland kan vi inte göra samma 
koppling då det endast påträffats ett 
yxexemplar i anläggningens närhet.  

Förhållandet mellan dessa parter 
kan förefalla märkligt då de tidigaste 
vallanläggningarna och de tidiga 
mälardalsyxorna representerar olika 
århundraden f.Kr. Relationen mellan 
dessa fenomen studeras istället som 
indikationer på de östliga kontakter 
med Volga-Kamaområdet som 
presenterats av Ojala (2016) och 
Yushkova (2012) (se kap. 3.2). 
Det har ännu inte påträffats några 
gjutformar av mälardalsyxor i Sverige 
vilket leder till tolkningen att dessa bör 
härstamma ifrån Volga-Kamaområdet 
och inte tvärt om (Ojala 2016:176). I 
vilket fall som helst talar en sådan 
tolkning för en stadig långväga kontakt 
österut som sannolikt bör ha pågått 
redan under tiden för de tidiga 
vallanläggningarnas konstruktion. 
Problemet som nu uppstår i frågan om 
vallanläggningens ursprung är att det 
mig veterligen inte finns några 

Fig. 5. Spridning för mälardalsyxor (rund) med anläggningar 

(modifierad från Baudou 1960, karte 10). © Evert Baudou 
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liknande anläggningar längs vägen från Östersjön till Volga-Kamaområdet, vilket visserligen 
kan bero på den språkliga barriären i litteraturen. En befästning som i detta fall kan vara av 
intresse är Silovskoeanläggningen belägen i Voronezh i sydvästra Ryssland. Anläggningen 
ligger nära Volga och i och med detta mycket nära den långväga handelsleden till 
Skandinavien. 

Befästningsanläggningar ska ha förekommit i varierande utsträckning i området redan från 
ca. 2800 f.Kr. och ofta i anslutning till vattenlederna runt Volga. Silovskoeanläggningen ska 
ha nyttjats mellan 2500–1900 f.Kr. (Parzinger 2013:906, 909) men ska dock ha varit mycket 
olik de simpla svenska anläggningarna i fråga om konstruktion. I samma område förekommer 
det mellan 1900–1700 f.Kr. ett omfattande befästningsbygge inom Sintashtakulturen. 
Sintashtaanläggningarna återfinns oftast i floddalar och utgjorde ett tätt system av befästa 
boplatser där de monumentala aspekterna och anläggningarnas komplexitet var avsevärd. 
Anläggningarna bestod ofta av vallar och diken som omringades av antingen staket eller murar 
men trots deras förhållande till dess monumentala intryck har ännu inte några militära fynd 
kunnat kopplas till platserna (Bersenev, A., Epimakhov, A. & Zdanovich, D. 2011:175f). 
Litteraturen tycks inte heller i detta fall indikera en förekomst av liknande anläggningar längre 
norrut. Denna bristande förekomst av fortifikationer och vallanläggningar längs handelsleden 
mellan Volga-Kamaområdet och Sverige renderar en tolkning av de svenska anläggningarnas 
ursprung i vad som idag är sydvästra Ryssland som osannolik.  

De sydvästryska anläggningar som daterats till mellan 2500–1900 f.Kr. bör anses vara 
alltför kronologiskt avlägsna för en rättvis jämförelse. De senare anläggningar som kan 
placeras mellan 1900–1700 f.Kr. utgör då ett lämpligare material för jämförelsen i och med 
förekomsten av vallar och diken. Då inga sådana jämförelser tidigare utförts bör vi ännu inte 
stänga dörren för ett sydvästryskt inflytande på det svenska vallanläggningarna hur osannolikt 
det än kan tyckas. En större förekomst av befästa boplatser längs handelslederna runt Volga-
Kamaområdet kan förekomma och det är viktigt att ha i åtanke att vad som förefaller vara en 
bristfällig förekomst av vallanläggningar i området kan bero på den språkliga barriären inom 
litteraturen. 

Isotopanalyserna från Ling (2014) visar på import både väster och söderifrån. Under 
senneolitikum och period I har Dalsland t.ex. både brons från norra Spanien/ Portugal och 
Tyrolområdet uppvisats. Fram t.o.m. period II tycks det inte gå att dra någon generell slutsats 
om varifrån bronset skulle importerats till Sverige. Under period III visar isotopanalyserna på 
en import specifikt ifrån Spanien och Sardinien vilket kan tyda på att de fraktats via 
Czebreszuks A- eller B-led (se Fig. 3). När vi går in i period IV fortsätter importen av de 
spanska bronserna till Dalsland medan en sannolikt ny handelsväg kan urskiljas i Uppland då 
isotopanalyserna nu pekar på bronser främst från Tyrol men även från Sardinien och Cypern. 

Ling påpekar att det sannolikt inte rör sig om en återsmältning av europeiskt bronsskrot 
utan att de låga blynivåerna i materialet bör indikera att mycket av det svenska bronsgjuteriet 
främst baserats på ej bearbetad råvara (Ling 2014:125). De tre episoderna av bärnstenshandel 
som pågår ca. 1600, 1500 och 1200 f.Kr. sammanfaller väl med materialet som importeras från 
b.la. Cypern och Ling anser även att det är längs dessa handelsvägar som koppar från 
Tyrolområdet fraktas (Ling 2014:126). Ser vi då till hur befästa boplatser anlades i 
Centraleuropa vid dessa tider stöter vi på en mycket intressant bild. 

Naturligt befästa platser och höjdbosättningar var vanligt i Schweiz under hela 
bronsåldern. Under slutskedet av den schweiziska äldre bronsåldern (ca. 1800–1700 f.Kr.) 
byggs ytterligare försvarskonstruktioner vid dessa platser i form av stenmurar, vallar och 
dikessystem. En liknande försvarsutveckling ses även i anläggningarna runt 1300–800 f.Kr. I 
Rhinedalen mellan Chur och Bregenz (ungefär dagens Lichtenstein) har en stor mängd befästa 
boplatser påträffats. Wartauområdet har bebotts säsongsvis redan sedan ca. 3000 f.Kr. men 
kom under perioden 2300–1700 f.Kr. att bli en befäst boplats (Della Casa 2013:714). I 
Tyskland diskuteras befästningar framför allt från slutet av den tyska äldre bronsåldern (ca. 
1800–1600 f.Kr.) och det ska vid denna tid finnas starka kopplingar till försvarsanläggningar i 
mellersta Donauområdet. På boplatsen Zwenkau i Sachsen förekommer vallanläggningar som 
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omringar stora långhus, ett fenomen som är väl känt även från andra platser (Jockenhövel 
2013:726). Runt ca. 1300 f.Kr. påbörjas en stor spridning av fortifikationer framför allt i 
Lausitzområdet men även i stora delar av resterande Centraleuropa (Jockenhövel 2013:734f) 
vilket kan ses sammanfalla med den nya vågen av försvarsanläggningar i Alpområdet. Ser vi 
nu till hur de svenska vallanläggningarna förhåller sig till de centraleuropeiska anläggningarna 
i tid förefaller det inte helt sannolikt att de svenska anläggningarna kan relateras till den senare 
expansionen av befästa boplatser. De anläggningar som uppförs på kontinenten efter 1300 f.Kr 
visar på en långt mer avancerad försvarsfunktion än vad som kan uppvisas i Sverige. 
Jockenhövel diskuterar norra Europa och där inkluderat även Sverige där han framför allt 
menar att den nordeuropeiska kulturen i många avseenden behåller många aspekter av det 
tidigare neolitiska samhället och att likheterna mellan detta område och kontinenten inte bör 
sökas i Lausitzkulturen utan i den tidigare Úněticekulturen (Jockenhövel 2013:735). 

De tidiga Lausitzanläggningarna har tolkats som centrum för metallproduktion utifrån att 
det är mycket vanligt med en stor mängd gjutformsfynd i anläggningarna (Jockenhövel 
2013:734f) men en sådan förekomst kan inte spåras i de svenska anläggningarna. För att hitta 
andra anläggningar i östersjöområdet där förekomsten av gjutformar är påtaglig måste vi vända 
oss till Estland. Där har alla befästa boplatser en förekomst av gjutformar och vid Asva, en 
befäst boplats i västra Estland, har över 800 gjutformar påträffats (Lang 2007:115). Varifrån 
bronset kommer till Estland är ännu okänt. Fyndmaterialet talar framför allt för att de tidiga 
bronserna kommer från områden runt Danmark och norra Tyskland. En holkyxa har däremot 
påträffats som har likheter med vissa exemplar från Södermanland och det kan sannolikt 
placeras i Montelius period II. Inga kända bronsfynd har kunnat placeras i period III och detta 
tomrum fortsätter fram till åtminstone slutet av period IV. I både Finland, Lettland och Litauen 
förekom det däremot en stor ökning av bronsföremål från period III (Lang 2007:39f).  

Då de estländska anläggningarna uteslutande förekommer på västkusten och att de inte 
förekommer alls förrän först efter 700-talet f.Kr. menar Lang att de bör vara konstruerade efter 
liknande anläggningar från andra sidan Östersjön (Lang 2007:81f). Ett problem vi då stöter på 
är att bronsåldersanläggningarna i Sverige, såväl äldre som yngre, saknar spår av 
bronsgjutning. Ett exempel som möjligen är av intresse är Hallunda (en boplats daterad till 
period IV/V) där strax över 300 fragment från bronsgjutning påträffats men där saknar vi 
istället en vallanläggning (Jaanusson 1981:19, 31f). De estländska anläggningarnas 
geografiska position tillsammans med dess dateringar talar därför mer för att de estländska 
befästa boplatserna varit influerade av både Lausitzanläggningar och de svenska 
anläggningarna men ger oss då också uppenbara belägg för att ursprunget för de svenska 
vallanläggningarna inte kan sökas längs den estländska kusten och Czebreszuks östra E-led (se 
Fig. 3). Följer vi istället lederna C, D och västra sträckningen av E får vi en betydligt starkare 
koppling till de cypriska bronserna som importeras till Sverige över Central-/Östeuropa via 
norra Polen under bronsåldern (främst under period I och II [Ling 2014:120]). 

I Bruszczewo i västra Polen har befästa boplatser förekommit redan sedan ca. 2000 f.Kr. 
Mer avancerade befästningar, konstruerade av Otomani-Füzesabonykulturen, blir allt vanligare 
i södra Polen mellan 1800–1700 f.Kr. (Czebreszuk 2013b:773). Det polska landskapet är scen 
för en omfattande kulturell förändring över den polska bronsålderns äldre halva. Runt 
1650/1600 f.Kr. uppkommer Trzcinieckulturen, en kultur med kopplingar till de senare 
klockbägargrupperna, i vad som idag är centrala Polen och det har även tolkats som att de första 
nordiska kontakterna med området förekommer runt denna tid. Mellan 1600–1400 f.Kr. tar det 
nordiska bronshantverket allt större plats i det polska materialet vilket tolkats som att 
åtminstone norra Polen tillhört den nordiska kultursfären. De första spåren av Lausitzkultur i 
området uppkommer runt 1400 f.Kr. men det finns inga tecken på att Lausitzkeramik ska ha 
förekommit innan 1300 f.Kr. (Czebreszuk 2013b:772). De bronser som påträffats i Sverige från 
och med period I kommer huvudsakligen från Centraleuropa där den rabbade keramiken är 
vanligt förekommande. Eriksson förespråkar här att de tidiga bronserna måste ha fraktats 
genom Úněticeområdet genom direkta eller indirekta kontakter. Dateringen av den rabbade 
keramiken i Sverige ligger först i period I/II och den förekommer då i större delen av landet 
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(Eriksson 2009:116). Ser vi till keramikfynden som påträffats vid de ovan presenterade 
vallanläggningarna (kap. 3.1.) består en stor del av keramikfynden på de uppländska platserna 
Predikstolen och Sjurån av rabbad keramik vilket kan koppla platserna till ett centraleuropeiskt 
handelsnätverk. Förekomsten av strimmig keramik vid Sjurån och Otterbötekeramik vid både 
Predikstolen och Sjurån pekar på liknande kopplingar till handelsnätverk österut. 
Otterbötekeramikens närvaro vid Predikstolen och Sjurån gör en koppling till Åland mycket 
intressant. Wehlin pekar på att det finns belägg för att Hummelmyrshägnaden på Åland (som 
tidigare tolkats som en neolitisk hägnad) i samband med förekomsten av tidiga 
skeppssättningar och andra bronsåldersfynd kan dateras till mellan 1100–900 f.Kr. (Wehlin 
2013:172f). Några sådana kopplingar kan däremot inte göras med de resterande anläggningarna 
i denna undersökning. I Virkelsborg tycks ingen ornamentik gå att urskilja på de 
keramikfragment som påträffats och på Burgvallen har ingen ytterligare analys av 
keramikmaterialet utförts. Liknande problematik uppstår i Gripeberg där vi endast får 
information om att bronsålderskeramik förekommer och vid Furbjärs har ingen keramik 
påträffats. 

Mellan 1300–1100 f.Kr. anläggs befästa bosättningar i södra Lausitzområdet, nuvarande 
Tjeckien, vars sten- och jordvallar visar en påtagligt större likhet med de svenska 
anläggningarna än de mer avancerade anläggningarna i t.ex. Tyskland (Larsson 1993:92). En 
något modifierad variant av Czebreszuks C-led (se Fig. 3) genom Tjeckien skulle i detta fall 
vara av intresse. Noggrannare jämförelser med de tjeckiska anläggningarna måste utföras innan 
några konkreta slutsatser kan dras, men åtminstone de nordvästra befästa boplatserna påträffas 
i närheten av Tyrolområdet (Jiráň, Salaš & Krenn-Leeb 2014:91f) varifrån delar av det svenska 
bronsmaterialet härstammar. Precis som i resten av Centraleuropa sprids även de mer 
avancerade anläggningstyperna i det tjeckiska området och liksom i många av de tidiga befästa 
Lausitzanläggningarna förekommer här tecken på bronsproduktion inom anläggningarna 
(Jiráň, Salaš & Krenn-Leeb 2014:91f). Visserligen kan de simplare tjeckiska anläggningarna 
ligga till grund för anläggningarnas förekomst i Sverige då de faller in under samma tidsspann, 
men varför skulle då inte de mer avancerade och långt vanligare anläggningarna - som 
sannolikt påträffas längs samma handelsvägar - ha en mer uppenbar påverkan på de svenska 
anläggningarna? Om denna konstruktionsform nu skulle ligga till grund för de svenska 
anläggningarna skulle mer eller mindre direkta kontakter mellan dessa områden varit 
nödvändiga då jag ser det osannolikt att idéer om fasta konstruktioner kan spridas så lång väg 
på så förhållandevis kort tid utan att påverkas av andra influenser på vägen. Då kontakterna 
mellan det centraleuropeiska området och Sverige under äldre bronsåldern är mycket tydliga i 
källmaterialet bör vi sannolikt söka vallanläggningarnas ursprung i Úněticekulturen och den 
tidigare vågen av befästa boplatser (ca. 1800–1600 f.Kr.). De befästningar som i Centraleuropa 
konstruerades efter 1300 f.Kr. är som tidigare nämnt avsevärt mer avancerade än de svenska 
vallanläggningarna och då de äldre befästningarna är av ett något simplare slag förefaller det 
inte mer än rimligt att det är i de tidiga europeiska anläggningarna som ett ursprung ska sökas. 
Ytterligare belägg för detta finner vi i det faktum att ett betydligt större inflytande från 
Lausitzkultur går att urskilja på svenska bronsåldersboplatser, och möjligtvis även i senare 
vallanläggningar, först efter ca. 900 f.Kr. Förutom den omfattande förekomsten av gjutformar 
på boplatsen i Hallunda finner vi ett vad jag skulle kalla extremt exempel på Lausitzinflytande 
under yngre bronsåldern i Sverige på den befästa boplatsen i Vistad i Östergötland. 
Anläggningen, som daterats i sin äldsta fas till ca. 700 f.Kr., saknar vallar men består istället 
av en palissad vars likheter kan sökas i de tidigare försvarsanläggningarna (period III/IV) i 
framför allt det polska Lausitzområdet (Larsson 1993:89).  

I och med den starka koppling mellan Centraleuropa och Skandinavien som presenterats 
ovan är det av intresse att undersöka inte bara hur bronset rört sig genom Europa, utan också 
hur vallanläggningarna förhåller sig till de handelsvägar som kan urskiljas i Östersjön och i 
Sverige. Min främsta utgångspunkt i denna fråga är Larssons illustration av eventuella 
handelsvägar till Vätternområdet (se Fig. 4). Larsson pekar främst på ett inflytande från 
Lausitzkultur i södra östersjöområdet upp till Östergötland men ställer sig frågan om det är via 
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Östersjön de stadigaste nätverken återfinns eller om de kan beläggas till den västsvenska kusten 
(Larsson 1993:138f). Det stora bronsmaterialet från västkusten menar Larsson kan tyda på att 
bronset spridits till Västergötland och Östergötland (Larsson 1993:140f) via en handelsväg som 
går via Öresund (se Fig. 4). De tidigaste beläggen för direkta kontakter med Centraleuropa 
menar Larsson är Vistadsanläggningen i västra Östergötland, men han påpekar att denna 
förekomst av direkt inflytande inte kan påvisas i varken Danmark, Skåne, på Öland eller på 
Gotland (Larsson 1993:142). I min mening kan detta leda till stora svårigheter att analysera 
vilka vägar detta starka kontaktnät ska ha färdats. Engedals teori om att den nordnorska 
bronsimporten ifrån Västergötland ska ha skett via östersjökusten och inte via områdena kring 
Jutland talar för att kontakterna ska ha skett längs den svenska östkusten och inte via Öresund 
och Danmark (Engedal 2013).  

Skulle de direkta kontakterna längs den svenska östkusten kunna speglas redan under äldre 
bronsålder är det inte omöjligt att idén om de tidiga vallanläggningarna kan ha färdats via en 
väg som liknar den längs östkusten (se Fig. 4) som presenteras av Larsson. Ytterligare 
argument för en sådan väg för spridningen av vallanläggningar är att fenomenet inte har någon 
representation vare sig i Danmark eller Skåne (Levy 1995:45). I södra Skandinavien 
förekommer det bara s.k. ”causewayed enclosures”, som presenterats i kapitel 2, men likt vad 
Olausson diskuterat om den svenska vallanläggningens koppling till denna konstruktionsform 
(1995:165) kan vi ännu inte se de svenska vallanläggningarna som en del av en 
sydskandinavisk neolitisk hägnadstradition.  

 
Tabell 1. Vallanläggningarna sorterade i fallande ordning utifrån tidigast möjliga datering (Gripeberg 

undantas utifrån osäkerheten i dateringsmaterialet). 
Vallanläggning: Landskap: Datering: 
Virkelsborg Västergötland 1400–1200 f.Kr. 
Burgvallen Gotland 1400–1200 f.Kr. 
Furbjärs Gotland 1310–910 f.Kr. 
Sjurån Uppland 1220–910 f.Kr. 
Predikstolen Uppland 1200–1000 f.Kr. 
Gripeberg Småland 910–410 (1300–1000) f.Kr. 

 

 
Av stort intresse vid diskussionen om en handelsväg längs den svenska östkusten är den 
kronologiska och geografiska spridningen av de äldsta svenska vallanläggningarna. Om 
fenomenets sprids via denna led förefaller det trovärdigt att de äldsta dateringarna ska påträffas 
längre söderut. Som kan urskiljas i Tabell 1 har vallanläggningarna på Gotland och Virkelsborg 
en tidigaste datering till mellan 200–100 år före de uppländska anläggningarna och en 
direktlänk mellan Centraleuropa och Mellansverige utan omvägar via Danmark kan därför ha 
varit av stor betydelse för hur idén om vallanläggningen spridits över Sverige. 
Hummelmyrshägnaden på Åland med sin datering till mellan 1100–900 f.Kr. med sin nordliga 
positionering kan då vara av ytterligare intresse att studera tillsammans med de tidigare svenska 
vallanläggningarna. Gustavssons (1997) teori om att Otterbötekeramiken härstammar i 
Centraleuropa, tillsammans med Otterbötekeramikens förekomst vid Predisktolen, talar 
ytterligare för att Hummelmyrshägnaden och de tidigare svenska vallanläggningarna är av ett 
gemensamt ursprung. Likt vad Olausson påpekar i sin avhandling (1995:165) kan en slutsats 
dras om att borgidén färdats i de övre skicken då det i mångt och mycket kan tolkas som att de 
tidigaste vallanläggningarna ligger i mycket nära relation till tidens handelscentra.  

Gripeberg har med stor sannolikhet varit bebott redan från äldre bronsåldern men då 
dateringarna från själva vallanläggningen placeras senare i tid kan det argumenteras för att 
denna anläggning faktisk är av ett yngre slag och inte kan anses representativ för de äldsta 
anläggningar denna uppsats ämnar undersöka. De samband som kan urskiljas mellan de äldsta 
vallanläggningarna och den senare förekomsten av mälardalsyxor eller med övriga centrum för 
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bronshandeln (se Fig. 5) kan inte heller påvisas för Gripeberg vilket ytterligare stärker 
tolkningen om dess bristande relevans för undersökningen.  
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5. Slutsats 

I motsats till den övergripande analys av de svenska vallanläggningarnas ursprung som den 
tidigare forskningen presenterat har denna uppsats haft som syfte att analysera frågan utifrån 
en kronologisk begränsning till 1300–1000 f.Kr. och Sveriges äldsta vallanläggningar. Något 
som blir uppenbart i analysen av källmaterialet är att starka kontakter mellan dagens Sverige 
och Centraleuropa utvecklats framför allt inom bronsets handelsnätverk under denna tid. Den 
rabbade keramikens spridning ifrån Nordeuropa ut över östersjöområdet pågår genom i stort 
sett hela den skandinaviska bronsåldern vilket ytterligare stärker teorin om ett över tid 
bestående handelsnätverk. De resultat som kan urskiljas pekar näst intill ensidigt på att 
ursprunget av de äldsta svenska vallanläggningarna bör sökas i den tidigare vågen av 
befästningsanläggningar som spreds över Centraleuropa mellan 1800–1500 f.Kr. men den 
tidigare forskningen bör ännu inte förkastas. Som nämndes i analysen kan de svenska 
vallanläggningarna från yngre bronsåldern sannolikt ha sitt ursprung i anläggningar inom 
Lausitzkulturen men en liknande jämförelse låter sig inte göras i de äldre anläggningarna. 
Anläggningen i Gripeberg bör ej heller grupperas ihop med de äldre anläggningarna i framtida 
arbeten då dess vallanläggning har en något senare datering samt att platsen tycks sakna 
relevans i den äldre bronsålderns mer övergripande handelsnätverk. Framtida arkeologiska 
undersökningar på platsen kan dock komma att ändra på detta och en noggrannare analys av 
keramikfynden från platsen är önskvärd. 

Genom att undersöka hur de äldre svenska anläggningarna geografiskt sett förhåller sig till 
de handelsnätverk som förekommit under mellersta bronsåldern har ett avståndstagande ifrån 
den tidigare Lausitzdiskussionen gjorts. Resultatet frångår det som tidigare forskning 
diskuterat och pekar istället på att ursprunget av svenska vallanläggningar från mellan 1300–
1000 f.Kr. bör sökas inom Úněticekulturen och de anläggningar som kan kopplas till den första 
befästningsvågen mellan 1800–1500 f.Kr.  

 Den stora spridningen av de olika keramikformer som presenterats i uppsatsen, 
tillsammans med det bristfälliga keramikmaterialet från respektive vallanläggning, förhindrar 
en tolkning av att det kulturella ursprunget mellan anläggningarna skulle variera. Starka 
argument mot att de äldre vallanläggningarna kan ha varit av varierande kulturellt ursprung 
finns även i den bristande förekomsten av vallanläggningar österut mellan 1300–1000 f.Kr. 
och i det faktum att fenomenet ännu inte påträffats i Danmark. Om ett annat ursprung ändå ska 
sökas bör det förefalla rimligt att den tidigare diskussionen runt Lausitzkulturen kan vara av 
intresse även för de anläggningarna som diskuterats i denna uppsats. Då Lausitz- och 
Úněticekulturen främst är av en kronologisk skillnad och inte rent geografisk kvarstår 
möjligheten att båda kulturgrupper kan ha påverkat de anläggningar vi återfinner i Sverige. 

Då det som beskrivet ovan är möjligt att urskilja var ifrån och sannolikt längs vilka 
handelsvägar ett ursprung kan sökas är det även möjligt att spåra hur anläggningarna spridits 
över Sverige. Att anläggningarna tycks uppvisa en senare datering ju längre norrut de påträffas 
är i min mening en lämplig teori för hur en sådan spridning i tid och rum kan ha sett ut.  

För framtida forskning är mälardalsyxans spridning i förhållande till de äldsta svenska 
vallanläggningarna enligt mig av stort intresse. Det samband som kan urskiljas i analysen kan 
självklart bara vara en indikation på ett mer prestigefullt handelsnätverk över en längre tid och 
har sannolikt inte något att göra med funktionen av de första vallanläggningarna. Jag anser 
däremot att en likhet i spridningen av de två fenomenen går att urskilja och att sambandet bör 
undersökas vidare. Större insatser bör göras i det ryska materialet och dess 
befästningsanläggningar för att bygga en större och tydligare bakgrund till de svenska 
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anläggningarna. Sist men absolut inte minst anser jag utifrån resultatet av denna uppsats att fler 
jämförelser och mer omfattande studier av de svenska vallanläggningarnas kopplingar till 
Úněticekulturen bör utföras. Då de tjeckiska och de svenska anläggningar i många hänseenden 
beskrivs på liknande sätt kan det vara en bra utgångspunkt för en sådan undersökning.  
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