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Abstract

Falck-Hornkullare, B. 2018. Västerås fem sydostligast belägna fornborgar.
Falck-Hornkullare, B. 2018. Västerås five southeasternest located prehistoric hillforts.

The five south-eastern archaeological sites in the Västerås district were probably built about
3000 years ago, thus during the younger Bronze Age. Building of fortresses was very
resource-intensive, requiring large resources of materials, crew and food as well as a
management and organization. The patrons should have had an important economic role in the
village and, based on their location on the mountain slopes at Mälaren, should have had a
trade to do. The probability is high that the citizens were trading venues where products from
the east, south and west of Sweden / Scandinavian Peninsula were sold or exchanged for
products from central Sweden. The products sold and purchased were, for example, leather
and bronze products (Burenhult 1999: 54-58).
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1. Inledning
1.1 Introduktion
Den svenska cirka 10 000 åriga historien har efterlämnat en stor mängd fornminnen där de
storsta som vi kan se idag är fornborgar och gravhogar. Fornborgar, anses vara de äldsta
befästningarna i Sverige som kan spåras i terrängen (Tornquist 2007: 10). Dokumenterade
studier av fornborgar finns sedan 1660-talet (Länsstyrelsen Örebro län 2017).

Trots att det gjorts många studier av fornborgar är man fortfarande osäker på när de byggdes
och vad de användes till. Det finns en stor mängd teorier om ålder och användningsområde.
Från den svenska forntiden/medeltiden finns flera idag synliga lämningar såsom runstenar,
gravhogar, båtgravar och fornborgar. De senare finns ofta i utmarker som skogar och
bergsknallar. Såväl runstenar som gravhogar och båtgravar har man till stor del kunnat
tidsbestämma. Vad gäller fornborgar har åldern ofta ”bestämts” for flera hundra år sedan,
men när man gjort studier de senaste decennierna har fornborgar visat sig vara betydligt äldre
än vad som tidigare ansetts (Olausson 1995: 153, 150). Forfattaren har valt att i denna studie
undersoka åldern på ett antal fornborgar i Västerås och undersoka vad de kan ha använts till.
Dessa frågor utgor själva kärnan i vad denna studie kommer att handla om.

1.2 Syfte och frågeställningar
Målsättningen med denna studie är att med hjälp av framforallt strandnivåkartor från olika
tider finna ut åldern på ett antal fornborgar inom Västerås kommun. Med hjälp av
strandnivåkartorna kan fornborgarnas plats i landskapet vid de olika tiderna bestämmas och
därur kan slutsats dras när de kan ha används.
Ett annat omtvistat område vad gäller fornborgar är vad de har används till, dess funktion.
Utgående från olika framlagda teorier om fornborgarnas tidigare användning, skall de fem
olika fornborgarna bedomas med hänsyn till dess läge i landskapet, dess beräknade ålder och
dess utseende.

1.3 Material och metod
Denna studie är en forskningsoversikt genom litteraturstudier samt studier av fornborgarna
utforda av forfattaren. Vetenskapliga artiklar har sokts framforallt på svenska universitets
databaser och även på Google Scholar. Sokord som användes var ”fornborgar” i olika
kombinationer med fr a platser och tider. Studien har gjorts på de fem sydostligast belägna
fornborgarna i Västerås. Utgående från strandnivåkartor och åldersbestämning av andra
fornborgar, gjorda av bland andra Olausson och Alvering, där ålder på fornborgarna bedomts

framforallt med kol-14 metoden. Vid studier av fornborgarnas läge och plats har dess funktion
bedomts med hänsyn till olika tidigare framlagda teorier.

1.4 Problematisering och avgränsning
När byggdes de fem sydostligt belägna fornborgarna i Västerås och vilken funktion hade de?

1.5 Definitioner och begrepp
Vad är då en fornborg? Riksantikvarieämbetets definition säger att en fornborg är en ”befäst
anläggning från forhistorisk tid och tidig medeltid. Avser dels en terränganpassad sten- eller
jordvall jämte naturliga avspärrningar i kronläge vilka helt avgränsar ett område, dels en
vanlig rundad sten och/eller jordvall (ringvall), anlagd på plan eller flack mark, vilket helt
avgränsar ett område” (RAÄ 2014: 18). Många år tidigare beskrev Gihl en fornborg på
foljande vis: ”Med fornborgar menas på svårtillgängliga berg belägna forskansningar av
primitiv art, bestående av vallar eller murar av lost på varandra uppstaplade storre och mindre
stenar. De hava sällan den ursprungliga murläggningen kvar; i en del fall kan man sätta i fråga
om sådan någonsin funnits. Numera äro de vanligen raserade och overväxta med mossa....
Dessutom får man antaga, att murarna forstärkts med barrikader i form av fällda träd och
dyligt” (Gihl 1918: 1).
Begreppet fornborg är en benämning som historiskt sett har innefattat en mängd olika typer av
fornlämningar. Det handlar om konstruktioner från olika tider och med olika utseenden. Den
gemensamma nämnaren rorande dessa mänskligt skapade konstruktioner är att de alla är en
avgränsning från sin omgivning med hjälp av en vall eller mur. Denna avgränsning av insida
och utsida kan ha gjorts med hjälp av sten, sand, jord och trä (Pilgren 2013: 1).
Att murarna inte bara har bestått av sten påpekas också av flera andra forskare. Man menar
bland annat att det har funnits träkonstruktioner som forstärkt murarnas inre och att dess kron
har varit forsedda med skyttevärn av trä. Även borgarnas ingångar kan ha varit forsedda med
kraftiga träkonstruktioner vari portar och trägaller kan ha ingått. Detta skall bekräftas av att
man funnit trärester i bland annat i Stenbyborgens stenmur, borgen ligger i Fors i
Sodermanland (Damell & Ericsson 2000: 77). Denna borg har troligtvis någon gång brunnit
då muren delvis har smält och forslaggats. Denna beskrivning stämmer bra overens med vad
ett flertal av forfattarna som under åren beskrivit fornborgar i Sverige har skrivit. Vad gäller
murningen av borgarna så beskrivs den som kallmurning, det vill säga stenarna har staplats på
varandra utan murbruk.
Walls (2003:19) beskrivning är att de anläggningar som vanligen avses när man talar om
fornborgar är forhistoriska hägnadsanläggningar som traditionellt brukar dateras till den
senare delen av järnåldern ca 200 - 550 e Kr. Dock uppger hon att hennes uppdelning mellan

hägnade berg (vanligen registrerade som fornborgar och vallanläggningar) samt rosehägnader
och gravhägnader skiljer sig från andra forskares utgångspunkter, såsom Ambrosiani och
Olausson, (Wall 2003: 71).
Burenhult ser att termen fornborg idag som regel avser befästningar på berg och hojder,
medans befästa anläggningar i låglandsområden benämns ringborgar eller flatmarksborgar
(Burenhult 1999: 241).
Man har under de år som fornborgar undersokts skiljt ut fyra typer av inhägnader utgående
från kronologiska, rumsliga och funktionella aspekter. Det har talats om befästningar, det vill
säga fornborgar, vallanläggningar, kultiska hägnader och hojdbosättningar (Olausson 1995).
En annan uppdelning är gravhägnader, (gravplatser med omgivande mur), inhägnader av djur,
och slutligen hägnader for människor, det vill säga fornborgar.
Det har också gjorts tolkningar utgående ifrån fornborgarnas placering i landskapet. Borgarna
har exempelvis tolkats som farledsborgar, det vill säga borgar belägna vid vattendrag såsom
sjoar, vikar och åar. Man har också menat att flera borgar som legat längs till exempel ett
vattendrag har fungerat ihop med ett signalsystem och att borgarna har varit
ockupationsborgar (Damell & Ericsson 2000: 81). Ett annat läge av borgarna är de som ligger
i skogs- eller träskmarker och de kallas defensiva anläggningar, eller flyktborgar till skillnad
från farledsborgarna som kallas offensivs anläggningar. Dessa flyktborgar kan ha använts av
de vapenfora männen som ”dragit dit” och använt som operationsbaser eller reträttplatser i
händelse av nederlag (Schnell 1934: 34 ).
Hallberg delar upp fornborgarna efter dess uppbyggnad till skillnad från Schnell som utgår
ifrån borgarnas placering i landskapet. Hallberg menar (1951) att de storre hägnaderna, med
svagare murverk, var evakueringsborgar, medans de mindre, kraftigare anläggningarna hade
fungerat som belägringsborgar.
Burenhult delar upp fornborgarna i tre funktionella typer: boplatsborgar, farledsborgar och
tillflyktsborgar, men tillägger att man på senare tid mer har fokuserat på deras topografiska
läge: anläggningar på berg, lågland respektive sjoar och myrar (Burenhult 1999: 241).
Olausson anser att det är viktigt att ordet fornborg, i sig ett uttryck som användes på ”gammal
befästning” och borde inte användas idag, samt att fenomenet inte längre bor enbart
forknippas med folkvandringstid, då de bevisligen har använts under flera olika tidsperioder
(Olausson 1995: 8). Jag är benägen att hålla med Olausson och detta utgor ett fundament till
min uppsats.

Johansen och Pettersson har sammanfattat de uppfattningar om olika fornborgar som
framlagts: det var defensiv-, tillflykts- och skogsbygdsborgar, offensiv- och farledsborgar,
aktivitets- och boplatsborgar samt kultiska anläggningar och gravhägnader (Johansen &
Pettersson 1993: 32).
Bornfalk-Back diskuterar i sin uppsats begreppet fornborg och menar att hojdanläggning är en
mer neutral benämning av fortifikationen än fornborg (Bornfalk-Back 2011: 15).

2. Forskningshistorik
2.1 Äldre historik
Det äldsta svenska skriftliga belägget for att det har existerat fornborgar finns på en
bohuslänsk runsten, Ro-stenen från Otteron i skärgården utanfor Grebbestad. Stenen är från
400-talet och nämner en borgforvaltare (Ragnesten 1992: 75).
Den svensk som forst mer systematiskt studerade de fasta fornlämningarna i Sverige var
upplänningen Johannes Bureus som 1593 borjade studera runstenar (Almgren 1934: 177).
Han lärjunge Johan Håkansson Rhezelius upptecknade på 1630-talet oländska fornminnen och
fann då att fornborgen Ismanstorps borg var synnerligen märkvärdig och skrev ”Detta är en
skon borg i sin fundation, som prisar sin Mästare...”(Stenberger 1966: 8).
Året 1622 utfärdades i Danmark ett påbud om uppsokande av antikviteter. I den politiska
rivaliteten med Danmark, då Sverige ville framstå som en stormakt, fick de antikvariska
studierna i Sverige ny fart genom framforallt Magnus Gabriel de la Gardie som var riks- och
universitetskansler. Man utfärdade 1666 en forordning till skydd av antikviteter (en enklare
instruktion om antikviteter kom 1630) (Almgren 1934: 178). Året därpå, 1667, utfärdades en
skrivelse om antikviteter, utarbetad av den dåvarande riksantikvarien Johan Hadorph, som
hade sin grund i den danska forordningen. Skrivelsen var riktad till prästerskapet och rikets
ämbetsmän vilka skulle insamla uppgifter från ortsbefolkningen om bland annat “gambla
odelagde Borgar, Huus, Fästen och Skantzar”, denna insamling kallades “Rannsakningar efter
antikviteter”(Engstrom 1945: 3).
Det gjordes under 1700-talet flera studier av fornminnen och därmed också fornborgar där en
som gjorde sådana studier var Carl von Linne. Han gjorde en studieresa till Öland och
Gotland och publicerade skriften Öländska och Gotländska resa 1741. I denna beskriver han
flera fornborgar framforallt några som fanns på Öland (von Linne, 1745).
Under den gustavianska kulturella blomstringen bekostade den entusiastiske mecenaten Pehr
Tham tecknaren Hilfeling att under åren 1788-1801 resa omkring i flera landskap for att
avbilda fornminnen (Almgren 1934: 180). Bland annat åkte han likt von Linne till Öland och
Gotland och gjorde

då ”arkeologiska undersokningar” av en oländsk fornborg vilket

resulterade i Hilfelings gotländska resor, 1797. Dessa publikationer var beskrivningar och
teckningar av observerade fornborgar, några utgrävningar lär inte ha gjorts.
Mer systematiska studier av fornborgar borjade goras under 1800-talet av bland andra Fredrik
Nordin som skapade en oversikt av Gotlands fornborgar (Nordin 1881, Olausson 1995: 22).
Han anses också ha myntat begreppet fornborgar (Olausson 1995: 22).

Hans Hildebrand publicerade 1872 en studie av Ismanstorps borg på Öland där han fann ett
stort antal husgrunder och brunnar innanfor muren. Han fann att borgen hade nio ingångar till
skillnad mot två som är vanligast på det svenska fastlandet (Johansen & Pettersson 1993: 23;
Olausson 1995: 27). Under 1800-talets andra hälft reste Olof Hermelin runt i Sodermanland
där han inventerade och tecknade av fornlämningar där fornborgar var en kategori (Hermelin
1929).
Den mest omfattande inventeringen var den så kallade Goteborgsinventeringen som
påborjades på 1870-talet och slutfordes under 1920-talet, och den publicerades i serien
“Bidrag till kännedom om Goteborgs och Bohusläns fornminnen och historia” (Johansen &
Pettersson 1993: 17).
Oscar Almgren och sedermera Bror Schnittger gjorde omfattande undersokningar av bland
annat fornborgar i Östergotland i slutet av 1800 och borjan av 1900-talet (Olausson 1995: 22).
Wilhelm Berg undersokte enstaka borgar i Bohuslän vilka publicerades 1909 (Olausson 1995:
22). 1918 publicerade Gunnar Gihl en antikvarisk-topografisk oversikt av Upplands
fornborgar där han också tog med gamla sägner och myter om borgarna och dess historia
(Gihl 1918) . Ivar Schnell påborjade under 1920-talet ett projekt kring borgar i Västmanland
och västra Uppland, där han också gjorde ett antal provgrävningar. Hans studier publicerades
1933 och 1934 (Schnell 1934). 1933 kom Mårten Stenbergers avhandling ut vilken handlade
om Ölands borgar (Stenberger 1933).
Sten Anjou publicerade 1935 en artikel med titeln ”Fornborgarnas betydelse ur etnografisk
synpunkt - En diskussionsfråga” (Anjou 1935: 1-11). Han konstaterar att det skett en
forskjutning i debatten om fornborgen som forsvarsverk. Om debatten gällt hela
borgbeståndet, måste frågorna om dessa ställas och besvaras olika for skilda grupper av
samma material. Anjou menar att det var nodvändigt att det gjordes flera ”noggranna och
allsidiga undersokningar” av ett stort antal borgar. Han menar också att man måste vara
medveten om beroendet mellan forskaren och de samhälleliga forhållanden som forskare
verkar i. Hans resonemang gick ut på att soka finna ”vardagliga” tolkningar rorande
fornborgarnas funktion och inte bara se dessa som uttryck for att de utnyttjats i
konfliktsituationer (Olausson 1995: 24).

En stor del av de utgrävningar som gjorts av fornborgar gjordes från 1902 till 1938 där
startpunkten anses vara undersokningarna av Runstaborgen i Eds socken utanfor Stockholm
som genomfordes 1902 av Oscar Almgren och blivande kronprinsen Gustav Adolf (Olausson
1995: 22).

Sedan slutet av 1950-talet har det också gjorts flera storre utgrävningar och flera projekt har
genomforts kring fornborgar. Som exempel undersoktes Darsgärdeområdet, i Skederids
socken i Uppland, med dess fornborg, av Ambrosiani (1964). Lorin, som studerade fornborgar
i Sormland under 1970-80-talen, framforallt i Rekarne- bygden, menade att fornborgar kan
beskrivas som en vallanläggning, oftast belägen på en bergshojd och omgiven av en eller flera
vallar av sten, mest kallmurade, där stup eller andra naturliga hinder inte gett ett tillräckligt
skydd (Lorin i Damell & Ericsson 2000: 74).

Under 1980- och 1990-talen gjorde Olausson flera utgrävningar i Uppland med olika analyser
av fyndmaterialet, bland annat gjordes en betydande mängd kol-14 analyser. Han har i sin
avhandling samlat mycket av det som tidigare skrivits om fornborgar i Sverige. En
sammanställning av äldre forskning med kommentarer publicerades också av Johansen &
Pettersson 1993.

2.2 Nyare historik
Under senare år har ytterligare studier av fornborgar skett. Pilgren studerade sex stycken
fornborgar i norra Sodermanland och utgående från hans fynd, kombinerat med andra
forfattare, drar han andra slutsatser av hur fornborgarna har används än vad tidigare forskare
gjort (Pilgren 2013). Han menar att man valde fornborgsberget for dess ”vilda” utseende,
med skog, branter och stenblock. Skogen tilläts alltså vara tät, vilket säkerligen gav en lika
stor ”aha-upplevelse” under järnåldern som man upplever idag, då man kommer ut från
skogen och blir hänford av utsikten. Wall har studerat fornborgar, framforallt på Sodertorn i
Sodermanland, som hon kallar hägnade berg, utgående från stenkonstruktionernas rumsliga
sammanhang (Wall 2003: 86). Rosenkvist som gjort en studie på fem studerade om
fornborgarna under järnåldern kunde skydda de direkt/indirekt närliggande
bybildningarna/handelsplatserna ur säkerhetsaspekt vid fara (Rosenkvist 2006: 3). I
sammanhanget ett intressant faktum är att militärer räknar fornborgar som militära
anläggningar. I boken Svenska borgar och fästningar tas Torsburgen på Öland och Runsa i
Uppland upp som forsvarsanläggningar (Tornquist 2007: 201-203, 259-261).

Borgen Gripebergs vid Växjo har grävts ut på olika ställen flera gånger och resultaten har
publicerats 2009 och 2014. Fynden bestod av stenpackningar, ett dussintal glaspärlor och
kolrester av olika ålder. Vid kol-14 analys visade det sig att de äldsta kolresterna var cirka
4000 år gamla (Alvering 2012). Ida Johansson gjorde en studie av elva av Hallands
fornborgar och fann utgående från dess läge och utseende att de varit farledsborgar och att de
ligger på sådant avstånd från varandra att de har kunnat signalera till varandra (Johansson:
2011).

3. Materialpresentation
3.1 Fornborgar i Sverige - kategorisering, ålder, användning
Av Sveriges 1301 fornborgar (enligt RAÄ:s fornminnesregister) finns en betydande del i
Mälardalsområdet (se bild 1). I Sodermanland finns 288, i Västmanland 48 och därtill
kommer ett flertal fornborgar i Närke, Uppland och Stockholm. På Öland och Gotland finns
20 respektive 83 registrerade fornborgar. Fornborgarna på Öland och Gotland har ett
annorlunda utseende jämfort med de på fastlandet och i vårt fall de i Mälardalen. Ett exempel
är borgen Ismantorp på Öland, där det finns spår av hus och gator, som har ett liknande
utseende och ungefär samma storlek och uppbyggnad som borgar i bland annat Ungern. Den
mest kända är borgen Százhalombatta-Foldvár som anses vara från bronsåldern (Scarre 2013:
424). Denna borg har man därtill tolkat att det funnits en betydande hierarki i bostadsområdet.

Bild 1. Fornborgar i Sverige enligt Svedjemo.

4. Åldersbestämning av fornborgar
Uppfattningen om fornborgarnas ålder har varierat under århundraderna. Den traditionella
forklaringen är att de befästa bergskronen byggdes under den oroliga folkvandringstiden på
400-500-talen e Kr, då behovet av tillflyktsmojligheter var stort (Hall 1992: 11). Pilgren
framfor att då några fynd inte hittats på någon av de av honom undersokta sex fornborgar,
som skulle kunna ge en ungefärlig datering, anser han att en adekvat datering är att de
byggdes under yngre romersk järnålder (200 – 400 e.Kr.) eller folkvandringstid (400 – 550
e.Kr.) (Pilgren 2013: 10). Ambrosiani påpekade, på 1960-talet, att endast ett fåtal fornborgar
hade undersokts och därtill i for liten omfattning, varfor åldersbedomning inte var mojlig
(Ambrosiani 1964: 177). Damell och Ericsson skriver i sin bok om Eskilstunas historia, att
fornborgarna, och framfor allt de i Rekarnebygden, är järnålderns tydligaste
maktmanifestationer (Damell & Ericsson 2000: 74). Samtidigt påpekar de att fornborgar har
forekommit alltifrån slutet av äldre bronsåldern, ca 1300 f Kr., fram till tiden omkring Kristi
fodelse. Burenhult framfor uppfattningen att det växte fram en ny typ av anläggningar,
fornborgar i Norden, under den yngre bronsåldern och den äldre järnåldern (Burenhult 1999:
238, 288). Cassel menar att de anläggningar, alltså fornborgar, som är belägna på hojder till
stor del är lokaliserade längs kuster och tillhorande romersk järnålder (Cassel 1998: 144).
När Gihl borjar diskutera fornborgarna ålder påpekar han att ”Då borgarna vanligtvis ligga på
flata hälleberget, är det ej ofta kulturlager påträffas” (Gihl 1918: 81). Denna forklaring gäller
naturligtvis än idag.
Olausson har studerat och analyserat fynd från tolv stycken fornborgar och vallanläggningar i
Uppland. Han fann med hjälp av kol-14 och luminescens-dateringar, att de kan ha använts
mellan ca 1300 f Kr. till 800 e Kr (Olausson 1995: 154).
Gripebergs fornborg vid Växjo har delvis grävts ut flera gånger där man gjort kol-14 analyser
på funnet kol. Vid 2009 års utgrävning fann man material som daterats från 2010-1750
respektive 920-800 f Kr. (Alvering, 2012: 21). Vid 2012 års utgrävning fann man material
från 1495-1475, 1445-1410 respektive 1115-1015 f Kr. (Alvering 2012: 31). Studier av
fornborgen Slottet i Ödesmål, Bohuslän visar att muren anlagts någon gång mellan 1000 och
790 f Kr (Nyqvist 1992: 61). Wall som sammanställt olika studiers resultat om anläggning
och utnyttjande av fornborgar menar att tidsspannet ca 1300 f Kr. till omkring 600 e Kr
forefaller omspänna den ”aktiva tiden” for fornborgarna (Wall 2003: 65).
Det har gjorts kol-14 analyser på kulturlagret som undersoktes i fornborgen Tandersten på
Hultberget i Husby-Rekarne vilket gett vid handen att borgen använts under perioden 200-450
e Kr. och även under 600-talet. Därtill har analyser gjorts på ytterligare ett antal fornborgar i

Sodermanland, i närheten av Eskilstuna, och funnit att de använts under 400-500 talen e Kr.
(Damell & Ericsson 2000: 76-77).
Vad vi finner är alltså att fornborgarnas ålder är osäker, men flera forfattare, bland annat
Johansson (2011: 30), har menat att borgarna har används under lång tid, till och ifrån och
därtill kan flera ha byggts om under årens lopp.
Utgående från de studier som gjorts med olika moderna, tekniska ålders bestämnings metoder,
är min bedomning att de på fastlandet byggda fornborgarna är cirka 3500 år gamla. Att de på
olika sätt har används sedan dess är fastslaget, utgående från gjorda studier (Damell &
Ericsson 2000: 77); Engstrom 1999: 242). Dock kan man inte utesluta att borgar byggdes
senare och alltså är yngre än 3500 år.
En faktor av betydelse i sammanhanget är svårigheten att separera anläggningstid,
brukningstid och overgivande. En annan faktor är den kronologiska relationen mellan fynd
inifrån borgen, kulturlager och gravar och fornborgsvallarna.
Ytterligare faktorer som kan påverka fynden vid utgrävningar är att flera fornborgar idag är
populära utflyktsmål och vissa är belägna vid bostadsområde, som exempelvis Ronnby borg i
norra Västerås.

5. Fornborgarnas funktion/användningsområde
I Ransakningar uppger pastor Henricus Moraeus att borgen i Rytterne, Västerås, inneholl en
”jättegraf”. Man beskrev också ”jetteborgar” och ”jättesskanzar”. Vid denna tid, mitten
av1600-talet, synes jättar ha gjort det man inte visste eller forstod och att jättar hade byggt
fornborgarna.
Linkopingsbiskopen Rhyzelius skrev 1744 att ”wårt kära Fädernes-Land” ...”hafver... blefwet
forsedt med fästningar och borgar...icke allenast for sina Hofdingar och Konungar,...utan ock
til at forwara Landet och thes Inbyggare for hastiga infall, ofwerrumplingar och plundringar af
fiender eller ock af opåliteliga grannar” (Rhyzelius i Gihl 1918: 38). Hofberg, som skrev
Nerikes gamla minnen, menar att fornborgarna var ”formliga rovarnästen” (1868). Han
ändrade sedemera, 1871, sin syn på fornborgarna och menar ”att de äro tillflyktsorter for den
icke stridbara befolkningen vid fientliga infall i landet” och ”att borgarna här uppe (i
Uppland) äro att anse som tillflyktsorter vid befarade anfall under vikingatiden” (Gihl 1918:
39 och 88). Engstrom har framfort tanken att fornborgarna var tillflyktsplatser under det
oroliga sommarhalvåret, medan de var permanent bosatta under vinterhalvåret (Engstrom
1984: 85). Pettersson påpekar att om det var speciellt oroligt under sommartid borde inte då
fornborgarna ha varit permanent bosatta under den tiden (Johansson 2011: 29).
Anjou, som 1935, skrev Fornborgars betydelse ur etnografisk synpunkt menar att
uppfattningen hos storre delen av samtida forskare var att fornborgarna tillkommit på grund
av yttre hot. Anjou själv däremot ansåg att hoten kom från närliggande bosättningar (Olausson
2009: 44). Schnittger som skrev om Östergotlands fornborgar anser att fornborgarna troligtvis
varit tillflyktsplatser och att de uppfordes i samband med strider mellan svear och gotar under
folkvandringstid (Engstrom 1984: 85). Även Sahlstrom anknyter till denna teori, 1930
(Olausson, 1995: 22). Schnell utesluter helt mojligheten att fornborgarna varit tillflyktsorter
vid strider bygderna emellan. En långväga fiende var det enda tänkbara (Schnell 1934: 34).
Enligt Ambrosiani kan fornborgarna uppforts av strategiska skäl längs färdlederna till lands
och till sjoss, haft med vårdkasesystemet och att de ansett vara tillflyktspunkter undan
fientliga overfall men att de också hade med religionen att gora. De kan också ha använts som
fäbodar eller som befästa gårdar (Ambrosiani, 1964: 176). Darsgärdeborgen, som Ambrosiani
undersokte, har med flera skikt påbyggda vallar, sina husgrunder och fynd, troligtvis varit en
befäst gårdsanläggning från järnålderns mitt (Ambrosiani 1964: 177). Att fornborgarna var
fortifikationsanläggningar anser Engstrom bekräftas av att det fanns palissadverk i
kombination med grävda gravar i eller i fornborgarnas närhet (Engstrom 1999: 242). Det
overvägande antalet fornborgar kan utgående från sin uppbyggnad betecknas som
militäranläggningar (Damell & Ericsson 2000: 76). Ett problem i sammanhanget är att man
inte har hittat några vapendetaljer i de utgrävningar som gjorts (Damell & Ericsson 2000: 77)!

De menar också att vissa fornborgar har visat sig vara samlingsplatser, sannolikt for religiost
bruk (Damell & Ericsson 2000: 76).
Hall skriver att på grund av fornborgarnas ofta hoga och fria positioner, har vissa forfattare
tolkat platserna som områden/lokaler for vårdkasar. Gihl däremot framfor att uppfattningen att
rosena på borgarna varit underlag for vårdkasar inte är vidare sannolikt, eftersom man inte
kunnat finna några ”skorbrända” stenar där (Gihl 1918: 88). Fornborgarnas vallar har
forklarats som inhägnader till boskap, som var slaktdjur som de som skotte vårdkasarna hade
med sig (Hall 1992: 15-17).
Olausson anser att fornborgarnas existens alltmer tyder på att det funnits en central, etablerad
makt, istället for att de använts som ett lokalt forsvar (Olausson 2009: 37).
En liknande uppfattning har framforts av Johansson då hon menar att fornborgarna kan ha
tillhort en samhällselit. Det har byggts gravar och eventuellt bodde de flott under sin levnad, i
borgen. Fornborgarna kan ha varit en kontrollpunkt i landskapet där man har haft ett vakande
oga på de lägre stående bonderna, så att de betalade skatt (Johansson 2011: 30).
Burenhult menar att de befästa inhägnaderna, fornborgarna kan knytas till
samhällsforändringar i samband med det allt mer intensifierade jordbruket och ett fastare
besittningstagande av marken, vilket har direkta motsvarigheter på kontinenten (Burenhult
1999: 238-40).
Åke Hyenstrand har foreslagit två utvecklingsmojligheter for fornborgarna. Antingen har de
tillkommit under en längre period i samband med en overgång från kollektivt till privat
ägande eller kontroll av produktionsmedlen. Det andra alternativet är att de snabbt har
tillkommit när en statsmakt borjat etableras (Hyenstrand 1981).
Ett annat intressant perspektiv är Anders Carlssons. Han argumenterar for den rituella
karaktären gällande yngre bronsålderns hägnade berg och menar att man inte kan forstå dessa
anläggningar om man inte beaktar den känsla som de formedlar hos människorna som stått
infor en ofta magnifik utsikt på toppen av hojden. Han menar också att dessa hägnader,
oavsett murens egenskaper (stora kraftiga eller mindre avgränsande), inte uppfordes i något
som helst fortifikatoriskt syfte utan ska ses som en komponent kring kulten av de doda
(Carlsson 2001: 57-61). Som påpekats ovan menar Damel att borgarna kan ha används for
religiost bruk. Olausson, som gjort undersokningar av Odensala, har kunnat visa att man kan
knyta ett flertal rituella aspekter till fornborgar (Olausson 1995). Schnell som studerat
fornborgar i Mälardalen menar ”att borgarna otvivelaktigt utover sin krigiska uppgift
flerstädes tjänat som kult- och mojligen även som tingsplats” (Schnell 1934: 36). Kopplingen

mellan fornborgarnas arkitektoniska utformning och placering i terrängen samt rituella
ceremonier ger en helhet av fornborgarnas funktion och en ideologisk forskjutning av dess
funktion såväl rumsligt som ideologiskt (Olausson 1999: 31).
Wadbring menar att fornborgarna var maktcentra där folk bodde och varifrån såväl kult som
handel och produktion styrdes. Han menar också att flera borgar fungerat som stormansgårdar
och säkert också som kungsgårdar (Wadbring 2008: 3). Genom bland annat studier av
ortnamn och tanken om en romersk påverkan på fornnordisk mytologi menar Carlsson att
dessa platser är kultplatser centrerat kring iden om Midgård, Asgård och Utgård (Carlsson
2005: 163-177). Därmed menar han att de bor ha byggts under romersk järnålder. Arthur
Norden anser att det fanns kultborgar och att namnen på flera ostgotska borgar såsom
Onssten, Torslinc och Visten kan tyda på kultiska sammanhang (Norden 1938: 339). Birgitta
Johansen lutar mot att fornborgar har en mytologisk eller religios funktion som kopplar an till
den midgårds kosmologi som fanns under järnåldern. Hon betonar även borgens koppling till
berget och de krafter som är kopplade till berget: ”... det som forenar berget och borgen är att
båda gommer, vaktar och frambringar skatter av olika slag och kunskaper...”. Fornborgen är
enligt henne ett uttryck for en speciell sorts gräns (Johansen 1997: 139).
En helt annan uppfattning om fornborgarnas funktion presenterar Beskow. Han anser att
fornborgarna inte byggdes av folket som bodde i närheten utan av en utomstående grupp
människor som kommit dit från sjon/havet. De forntida ”sjorovarna” skall alltså ha tagit sig
iland på platsen, byggt borgen och sedan använt den som ett tillhåll och kanske också som
omlastningsplats under sina vattenburna resor. Den starka muren in mot landet var till for att
stänga ute de permanenta invånarna i området, och om dessa gjorde alltfor kraftiga forsok att
ta sig igenom den så var närheten till vattnet viktig for att snabbt kunna ta sig därifrån
(Beskow 1972: 36 i Andersson 2014: 10).

6. Fornborgarnas lokalisering i bygden
Wall, som studerat hägnader på Sodertorn, menar att landhojningen har inneburit att hägnader
som idag ligger ute på uddar eller vid åmynningar, under äldre järnålder legat på oar.
Landskapets fysiska forutsättningar har annars inte nämnvärt forändrats i de hägnade bergens
närområde (Wall 2003: 73). Vad som Wall och Olausson visat är att hägnader/fornborgar ofta
är lokaliserade i landskapens yttre gränsområden och att de ligger på platser där en
landskapstyp avloses av ett annat (Wall 2003: 75; Olausson 1995: 146). Så att fornborgarna
var belägna på en gräns i landskapet var de en form av ”troskelhängnad” på gränsen mellan
land och vatten, mynning och vik och bergsområde och dalgång (Pilgren 2013: 15). Gränser
och gränsdragning kan egentligen aldrig anses ha utforts av renodlade nyttoskäl utan har haft
en social och foreställningsmässig aspekt. Pilgren menar också att fornborgarnas placering i
sina landskap ger intryck av att de inte är byggda for att synas.
Det har också gjorts studier av fornminnens lägen i landskapet ur ett fenomenologiskt synsätt,
och här påpekar man att exempelvis fornborgar istället for att ha varit placerade i skyddade
lägen, så har det tolkats som att de är samlingsplatser eller noder i kommunikationsnäten av
inlandsvägar och vattenvägar. Av den anledningen var en bra utsikt over vattenvägarna
viktigare än att placera lokalerna i ”bra boplatslägen” (von Hackwitz 2013: 13).
Vid några sodermanländska fornborgar har husgrunder och gravfält påträffats utanfor
murarna. Därtill finns det en storhog, Grundby limpa, alldeles i närheten vilket visar att det
varit stor aktivitet i detta fall under 400-500-talen e Kr. Dessa borgar anses ha legat nära vikar
av Hjälmaren när de var i bruk (Damell & Ericsson 2000: 76-77).
En aspekt som tagits upp av von Hackwitz är att ett fenomenologiskt fältarbete gav
erfarenheten av att bosättningar inte inneholl de egenskaper som tidigare forskning ansett att
de var; ”varma” och ”skyddande”. Istället upplevdes ställena som ”kalla” och ”blåsiga” (von
Hackwitz 2013: 13). von Hackwitz studerade gropkeramiska bosättningar men samma gäller
for placering av en stor del av Mälardalens fornborgar, det vill säga, kallt och blåsigt. Samma
uppfattning framfors av Ida Johansson och hon menar att om man skulle kunna bo i
fornborgarna på vintern bor dessa ha haft ”väldigt bra vindskydd och bra isolering i husen”
(Johansson 2011: 30).

7. Västmanland
7.1 Västmanlands forntida historia
Västmanland var efter inlandsisens avsmältning täckt av vatten liksom Närke, Uppland och
stora delar av Sodermanland. For cirka 7000 år sedan hade strandlinjeforskjutningen gjort så
att landet stigit så mycket i de nordvästra delarna av Västmanland, att folk kunde bosätta sig
där. Man menar att de forsta människorna som bosatte sig i norra Västmanland kom från
väster som fiskare och fångstmänniskor vilka strovade runt och blev jägare (Stenberger 1956:
7).
I de sodra delarna av Västmanland, vilka befolkades senare, saknas fynd från äldre stenåldern
medan antalet fynd från yngre stenåldern, 1800-1500 f Kr, är relativt stort (Stenberger 1956:
18-19). De äldsta fynden som gjorts i Västerås är ett antal så kallade trindyxor, enkla stenyxor
som har en mer eller mindre rund/trind form som har framställts framforallt genom bultning
av ett stycke tillräckligt seg bergart. (Trindyxor tillverkades under såväl äldre som yngre
stenåldern.) Fynden har gjorts på Badelundaåsen i dess sodra del. Badelundaåsen har en nordsydlig riktning och går oster och Västerås centrala del. Öster om Badelundaåsen finns
Anundshog som framforallt är känd for den stora ”kungahogen”, ett flertal båtsättningar samt
en stor mängd runstenar. Det aktuella området är beläget ett par tre kilometer nord-nordväst
om denna studies fornborgar.
I samband med projektering av VA-ledning i det så kallade Kärrbolandet, beläget sydost om
Västerås, gjordes arkeologiska undersokningar (Bild 2). Man fann där bland annat losfynd
från såväl sten- som brons- och järnåldern (Hallgren 2011).

7.2 Forskningshistorik, fornborgar i Västmanland
I “Ransakningar om antiqviteterna...”, 1667/1682, beskrivs två av Västerås syd-ostligast
belägna fornborgarn nämligen Sohlwijkz borg i Kiärbo Sochn och Dybobogen i Ihrsta sochn
(Engstrom 1945: 7).
Den forsta, ur antikvarisk synpunkt, utforda kartläggningen av Västmanlands fornborgar
gjordes av arkitekten J.V. Gerss (1827), där den av honom ritade kartan inneholl 30
fornborgar, som enligt Schnell, bara var 27 egentliga borgar (Schnell 1934: 12).
1901 publicerades folklivsforskaren Hofbergs beskrivningar av Västmanlands fornlämningar,
däribland finns beskrivningar av fornborgar (Hofberg 1901). Schnell själv gjorde en
genomgång av Västmanlands fornborgar på 30-talet och beskrev då 39 stycken (Schnell
1934). Åke Boman gjorde en fornyad genomgång av Västmanlands fornborgar på 1980-talet
och fann då 49 stycken (Boman, 1982: 98-120). Dock, Riksantikvarieämbetet, uppger att det

finns 48 stycken i Västmanland, skillnaden beror troligtvis på något olika kommun och
länsgräns, en korrigering av dessa gjordes for ett tiotal år sedan. Men en av de fornborgar som
ingår i denna studie finns med i riksantikvarieämbetets lista men saknas hos såväl Schnell som
Boman nämligen Kärrbo 154:1.
En stor del av Västmanlands fornborgar är belägna i landskapets sodra del, inte långt från
sjoarna Mälaren och Hjälmaren.

Bild 2: Karta over Västeråsområdet

7.3 Presentation av fornborgarna - de 5 sydostligast belägna i Västerås
Var och en av de fem fornborgarna presenteras med fakta från mina egna observationer av
dessa i kombination med RAÄ:s beskrivning i fornsok (RAÄ 2017) samt de av Schnell och
Boman beskrivna observationer i sina respektive publikationer (Schnell 1934 och Boman
1982).
Varje fornborg har getts en bokstav vilken markerar borgens plats på Bild 3. Därtill har en
skiss gjorts over varje fornborg. Denna skiss finns efter beskrivningen av borgen.

Bild 3. Karta over Västeråsområdet med de fem fornborgarna inmarkerade med rod fyrkant

och och bokstav.
7.3.1 A. Irsta 60:1, Dybo borg, Gäddeholm, Irsta. Det är en fornborg, som finns nämnd i
”Ransakningar” år 1676. Borgen är ca 200X140 meter stor (ÖNÖ-VSV), belägen på ett
tämligen hägt berg som stupar brant mot säder och väster. Den ligger 4500 meter sydväst om
Irsta kyrka och 1500 meter nord-nordväst om Gäddeholm. Borgberget sluttar starkt åt väster
och runt berget går en morän sockel upp i flikar på borggården. Obestigliga branter finns bara
på några ställen i soder, medans borgens begränsning åt ovriga håll utgors av sluttande, kala
hällar. Murar har lagts upp nästan runt om hela berget, hogst i norr och oster. Dessa delar är
också de bäst bevarade och både ytter och innerväggen har troligtvis varit lodräta. På flera
ställen synes murlivet stå kvar i ursprunglig hojd. n ingång finns i den norra muren och en i
den ostra. Båda två är cirka 2 meter breda och begränsas av breda stenblock som vänder en
slät yta mot ingången. Därtill finns en ingång mitt på sydsidan mellan en mur och en brant
vägg. Borggården består av släta, kala hällar med små morän täckta sänkor emellan.

Vattengropar saknas och kulturlager verkar inte heller finnas.
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Bild 4: Irsta 60:1, Dybo borg, Gäddeholm, Kärrbo. Skiss av forfattaren.
7.3.2 B. Bjorksta 31:1 Näsborgen, Bjorksta. En fornborg, beskriven av Grau 1754. Borgen är
55x40 m stor (NNV-SSÖ), bestående av en ringvall med uppehåll i ost-sydost, där berget
stupar tämligen brant utmed en sträcka av 10 m (RAÄ). Borgen är belägen 500 meter nordost
om Näs och 2100 meter ost-sydost om Bjorksta kyrka. Den ligger på toppen av en bergsbrant
som i oster stupar ca 30 meter ned mot Sagån. Borgen avsnor endast det norra hornet av en
stor, jämn morän platå. Murarna, med upp till 2 meter stora stenar, som utgår från branten i
oster är manshoga och har troligtvis, utgående från dagens fynd, varit lodräta på såväl in- som
utsida. I norr finns en ingång vars tillfartsväg troligtvis gått tätt intill muren i nordväst. Vägen
är nu till stor del täckt av ras från muren. Ingången begränsas på ostra sidan av ett stort,
ovanpå plant flyttblock, och på andra sidan finns några flyttblock som synes utgjort vägg i
ingången. I borgens sydvästra horn finns ett tydligt murliv tvärs over muren. Borggården är
jämn och täckt med morän jord. Vattengrop och kulturlager saknas.

Bild 5: Bjorksta 31:1, Näsborgen, Bjorksta. Skiss av forfattaren.
7.3.3 C. Kärrbo 1:1, Solviksborg.
En fornborg, den nämns redan i ”Ransakningar” år 1667. Borgen är 80x60 m stor (NV-SÖ),
begränsad i väster och soder av stup, i norr och oster av stenvall, lagd i den annars omärkliga
skarven mellan berg och morän ås. Den ligger 2100 meter oster om Kärrbo kyrka.
Solviksborgen ligger på ett bergsparti som skjuter fram ur västra sidan av en hog morän ås.
Berget har mot väster ett tvärt, brant stup, men overgår på de ovriga sidorna i moränåsen.
Över ”kontaktlinjen” mellan berg och morän har en kraftig mur lagts upp vilken enligt Schnell
har en storsta volym på cirka 30 kubikmeter per lopmeter (Schnell 1934: 83). På den norra
sidan är marken ungefär lika hog utanfor som innanfor muren. Här är muren ungefär 4 meter
hog. Mot oster ligger muren i sluttning och får därmed en hojd på upp till 7 meter. Murliv kan
bara ses på murens insida i oster och inne i muren. Stenarna är upp till 2,5 meter stora.
En ingång har troligtvis funnits väster om norra delen av muren, där det finns en framkomlig
passage mellan muren och bergsbranten. Soder om murens sydvästra ända finns en igen rasad
ingång som tycks ha gått mellan två utskjutande meterhoga murar och sedan i två räta vinklar
in genom huvud muren. Borggården består till storsta delen av släta hällar och endast i
nordostra hornet finns morän sand. Vattengrop och kulturlager kan inte ses.
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Bild 6: Kärrbo 1:1 Solviksborg, Kärrbo. Skiss av forfattaren.

7.3.4 D. Kärrbo 56:1, Ekevi borg
En fornborg, som beskrevs forst av Hofberg år 1900. Borgen är 80x60 m stor (Ö-V) beläget
på ett ca 20 m hogt berg. Den begränsas i sydost-syd av ett brant stup, 1.5-4 m, i ovrigt av en
anlagd mur, som är ca 100 m lång och 4-7 m bred (ursprungligen 5-6 m) och 1-2.5 m hog.
Borgen ligger 2100 meter väst-nordväst om Kärrbo kyrka och 200 meter nordost om Ekevi.
Den ligger på en tämligen slät häll, som runt om har ganska branta sidor med en maxhojd på 3
meter. I soder och sydost har berget inte befästs utan bergbranten har väl ansetts vara
tillräckligt. På ovriga sidor har en mur lagts upp så att den lodräta yttersidan är bildad av
block, upp til 2 meter stora , som välts samman med den slätaste sidan utåt. Mellan dem har
smärre stenar hopats. Muren genombryts av tre ingångar, varav den mellersta har en låg,
utspringande murarm på norra sidan. En storre och några smärre naturliga vattengropar finns.

Bild 7: Kärrbo 56:1 Ekevi borg, Kärrbo. Skiss av forfattaren.

7.3.5 E. Kärrbo 154:1, namn på fornborgen saknas.
En fornborg, som forst beskrivs 1988. Borgen är 35x30 m stor (Ö-V), belägen vid Springsta,
1600 meter ost om Kärrbo kyrka. Den bestående av en kron-platå som i oster begränsas av
branta sluttningar och stup, och i norr, väster och soder begränsas platån av en hästskoformad
stenvall. I nordost finns ett smalare vall avsnitt, 10 m långt (nordväst-sydost). Mot oster finns
också naturliga avgränsningar i form av branta sluttningar och stup. Ytterligare en utlopare
viker av 32 m åt soder från huvudvallens sydost ände i form av en stensträng. Huvudvallen är
85 m lång och 4 m bred. Den är 0.7-1.5 meter hog (enstaka block upp till 2 m) från utsidan
och 0.2-0.7 meter hog från insidan, bestående av 0.5- 1.5 meter stora block, genomgående
storre mot utsidan där flera block är intill 3 meter stora. Mot insidan är vallen delvis overväxt
med torv. Borgen är bäst bevarad i sodra delen. I norr och soder har vallen två meter breda
oppningar. Innanfor huvudvallen finns två flyttblock som är 2 meter stora. Området forefaller
inte avplanat eller på annat sätt bearbetat.

Bild 8: Kärrbo 154: 1, namn på fornborgen saknas, Kärrbo. Skiss av forfattaren.

7. 4 Bedomning av när fornborgarna byggdes
For att finna ut när de fem fornborgarna kan ha byggts kan en studie av hur strandnivån har
forändrats på grund av den landhojning som har varit och som fortfarande pågår. Nedan visas
hur strandlinjen gick for 1000, 2000 och 3000 år sedan i det område som de fem fornborgarna
är belägna (SGU strandnivåkartor, 2018).
Strandkarta 1: Nivå 3000 år sedan. Anundshog och fornborgarna inmarkerade (SGU
strandnivåkartor, 2018).

Strandkarta 2: Nivå 2000 år sedan. Anundshog och fornborgarna inmarkerade (SGU
strandnivåkartor, 2018).

Strandkarta 3: Nivå 1000 år sedan. Anundshog och fornborgarna inmarkerade (SGU
strandnivåkartor, 2018).

8. Resultat
Analys av strandlinjekartan som visar förhållandena för 3000 år sedan.

A. Dybo borg var belägen på ett berg, en udde, med en brant på den västra och delar av den
sodra sidan. Dessa sidor omgavs av vatten. Den norra, ostra och ovriga sodra sidan av borgen
bestod, som vi kan se idag, av en mur. Muren finns framforallt åt norr och oster.

B. Näsborgen var och är, belägen på den ostra sidan av hog bergsknalle. Det var en vik, alltså
vatten, oster om borgen mot vilken den oppna, inte befästa delen av borgen vätte. Den norra,
västra och sodra sidan av borgen bestod, som vi även kan se idag, av en mur. Berget var en
del av en udde, ett näs, därav namnet.

C. Solviksborgen var belägen på den västra och sodra sidan av ett berg, som var en udde på
den o. Dess norra, ostra och sodra sida bestod av en mur med oppning mot soder.

D . Ekevi borg var belägen på en bergshojd med en vik på dess ostra sida där det finns en
brant. Åt norr, väster och sydväst finns en mur.

E. Kärrbo 154:1 var belägen på ett berg vars norra och ostra sida vätte mot en vik, samma vik
som Solviksborgen låg vid. Borgen låg på en mindre udde. I norr, väster och soder finns en
mur.

Som vi ser låg samtliga borgar på berg där en brant sida vätte mot vatten som var vikar av
Mälaren. Tre av borgarna, Dybo borg, Solviksborgen och Kärrbo 154:1 låg, om de då
existerade for 3000 år sedan, på bergsuddar. Den delen av ”borgen” som inte låg mot vattnet
bestod av en mur. En kallmur bestående av en mycket stor mängd stenar.

Analys av strandnivå kartan som beskriver förhållandena för 2000 år sedan.

Denna bild skiljer sig från den äldre framforallt att vad gäller Solviksborgen. Den var for 3000
år sedan belägen på en o medans den for 2000 år sedan låg på den sydvästra sidan av ett berg
som omgavs av vatten.

Viken som gick upp oster om Näsborgen har blivit betydligt smalare och grundare.

Ekevi borg ligger inte längre vid en vik utan vid en sjo som bildats av den tidigare viken.

Strandnivå kartan som beskriver förhållandena för 1000 år sedan.

På strandnivå kartan om läget for 1000 år sedan finner man att viken oster om Näsborgen har
blivit en å som befinner sig långt nedanfor borgen.

Viken som gick upp vid Solviksborgen och Kärrbo 154:1 har minskat betydligt, hojden som
Solviksborgen ligger på, är nu långt over viken varfor båtar i princip inte kan nå borgen.

Borgen Kärrbo 154:1, är nu helt omgivits av fast mark, viken som den tidigare låg vid har
alltså forsvunnit.

Ekevi borg ligger nu, på grund av landhojningen, ett stycke bort från sjon.

Dybo borg ligger som tidigare vid viken in mot Västerås men nu ligger inte borgen i
anslutning till vattnet utan en bit land skiljer berget borgen ligger på från vattnet.

8.1 Slutsatser
Vad vi finner är att for 3000 år sedan låg alla fem borgarna vid vatten och kunde nås med båt.

Tusen år senare kunde i man nå alla borgar utom Ekevi borgen från vattnet även om
vattennivån synes låg, det vill säga vattennivån bor ha legat några meter under fornborgarnas
inre nivå.

Ytterligare 1000 år senare alltså for 1000 år sedan låg ingen av fornborgarna vid vattnet.
Landhojningen hade gjort att borgarna låg i landskapet inte i landskapets yttre del, alltså inte
vid vatten.

Förhållandena idag

Idag är såväl Kärrbo 154: 1 som Ekevi borg, Dybo borg, Näsborgen och Solviksborgen, i
naturen hogt belägna, och belägna en bra bit från vikar där båtar kan åka.

Vad vi kan se är att alla fem fornborgarna har ett liknande utseende, med en brant som vätt
mot vatten och en mur som är belägen in mot landet.

9. Diskussion
När byggdes fornborgarna

Det har gjorts studier med utgrävningar på ett antal fornborgar i Sverige. Då enligt min
uppfattning fornborgarna på Gotland och Öland är av en annan typ och ålder än de i
Mälardalsområdet tas dessa ej med i diskussionen (Olausson 1999: 30). Utgrävningar av
fornborgar belägna på Sveriges fastland har gjorts av bland annat Olausson och Alvering.
Man har bestämt fornborgarnas ålder med hjälp av tekniska metoder och då framforallt på kol
med hjälp av kol-14 metoden. Dessa studier/analyser har visat att de undersokta fornborgarna
kan ha byggts for cirka 3000 år sedan. Därefter har jordlager i borgarna undersokts och man
har funnit belägg for att ett antal fornborgar har använts på ett eller annat sätt senare och till
och med i modern tid (Damell & Ericsson 2000: 76-80).

När vi ser på de fem sydostligast belägna borgarna i Västerås har alla ett liknande utseende.
Skillnaden synes bero på omgivande naturmiljon, de fysiska forutsättningarna. Detta skiljer
sig från Olaussons uppfattning om att platsen for fornborgarnas placering, inte valdes
utgående ifrån givna naturgeografiska forutsättningar (Olausson 1999: 28). Likheten hos
borgarna talar for att de byggdes ungefär samtidigt. Även läget i naturen och framforallt
närheten till vatten, talar for att de byggdes inom samma tidsperiod.

Fynd från bronsåldern har gjorts från Kärrbolandet (enligt ovan) och i Bjorksta socken, där
Näsborgen är belägen, här har man främst funnit hällristningar från bronsåldern (Bjorksta
hembygdsforening 2018).

Utgående från strandnivå kartorna kan slutsatsen dras att borgarna har byggts for cirka 3000
år sedan. Varfor? Jo vid denna tid kunde de nås från vattnet som var en del av vattnet som
omgav Sverige. Detta gor också att man kan tänka sig att sjofarten hade en betydelse for dessa
fornborgar, och dess ägare eller byggare.

Hur och varför byggdes fornborgarna och vad användes de till?

Till att borja med kan man beräkna hur stor arbetsinsatsen bor ha varit for att bygga en mur,
en fornborg.

Solviksborgen, som Schnell har specialstuderat, är cirka 150 meter lång och består av upp till
30 kubikmeter sten per lopmeter. Det ger att det finns upp till 4500 kubikmeter eller 4 500
000 kubikdecimeter sten i muren. Vid studier av bohusländska fornborgar beräknas en mur (i
Djupedal) innehålla 463 000 kubikdecimeter sten, där varje sten, i medel, ansågs väga 53 kg
(Backlund 1992 : 14). Vikten på stenarna i denna studies fornborgar synes variera mellan 150
och 2000 kg. Man beräknade att en hypotetisk arbetsstyrka på 120 man skulle behova cirka 20
dagar for att bygga Djupedalsborgen. Då volymen på Solviksborgen är nästan 10 gånger så
stor som Djupedalsborgen skulle en arbetsstyrka på 120 man behova cirka 200 dagar for att
bygga borgen. Då studiens borgar är byggda av betydligt storre stenar än Djupedalsborgen
torde därfor byggnadstiden ha varit betydligt längre! Så minst 300 dagar är inte orimligt.

De som arbetat med muren har naturligtvis behovt mat. Då arbetet har varit fysiskt krävande
har varje arbetare troligtvis behovt cirka 1 kg mat per dag. Detta ger att de som byggde
Solviksborgen hade behovt 120 gånger 300 gånger 1 kg mat, det vill säga 36 000 kg mat.
Dessa beräkningar forutsätter att stenen som behovdes for muren var lättåtkomlig och fanns
alldeles i närheten av byggnadsplatsen.

Så for att kunna bygga en fornborg behovdes starkt manskap, stora mängder mat och stora
mängder sten, det senare i närheten av byggnadsplatsen.

Då man ser på stenarna som borgarna är byggda av är de relativt likstora, dock inte stenar från
rullstensåsar, och stenarna är tunga. Därtill är dessa stenar fraktade till byggplatsen och
transporterats upp på en hogt belägen plats samt lagts på andra stenar eventuellt med en
träkonstruktion for att borgen skall få den formen man onskat. Detta arbete har behovt en
betydande organisation, såväl vad gäller kost som material och arbete. Var fanns denna
organisationsformåga och kunskap? Och varifrån kom den stora mängden mat som behovdes
for byggnationen? Här kan Olaussons och Johanssons uppfattningar om att det kan ha funnits
en elit/en central, etablerad makt och att det var den som styrde byggnationen (Olausson 2009,
Johansson 2011).

Av forklarliga skäl känner vi inte till Sveriges befolkningsstorlek for 3000 år sedan, men for
2000 år sedan har den beräknats till 200 000 (Sveriges historia 2018). Från detta kan man
hypotetiskt beräkna att invånarantalet for 3000 år sedan var cirka 100 000.

Om man beräknar att det byggdes 1000 fornborgar under 200 år, vilket inte verkar helt
otroligt, byggdes 5 fornborgar per år. Av dessa byggdes ungefär hälften i Mälardalsområdet
dvs 5 stycken på 2 år under 200 år. Utgående från dessa beräkningar har det gått åt stora
mängder mat under lång tid for att bygga fornborgarna. Därtill behovdes 300 män per år for
byggnationen, det vill säga 3 promille av hela Sveriges befolkning for att bygga fornborgarna
i Mälardalen under en tid av 200 år. Om vi därtill lägger organisationen och matproduktion till
byggarna har mojligtvis flera procent av befolkningen engagerats for att bygget av
Mälardalens fornborgar.

Detta är ett jätteprojekt varfor man måste ha detta i åtanke när man soker forklaring till varfor
de byggdes och dess funktion.

(En teori har varit att man byggt borgen under lång tid. Vilken nytta hade man då av borgen?
Och vad av fornborgen byggdes när?)

I ”ransakningar” beskrivs Solviksborgen som en borg byggt av människor medan andra är
jätteborgar, troligtvis är den forsta uppfattningen mest korrekt även om man kan forstå
uppfattningen om jättar då fornborgarna är stora byggnadsverk.

De fem fornborgarna som diskuteras i uppsatsen har alltså likartat utseende och har med
storsta sannolikhet byggts inom samma tidsrymd for cirka 3000 år sedan. Att man byggt fem
stycken borgar med relativt kort avstånd från varandra finner jag att antagandet om att
används av religiosa skäl inte är troligt.

Att fornborgarna har byggts for att användas som vårdkasar är också mindre troligt om man
betänker vilken organisation och kostnad detta krävt enligt ovan. Samtidigt har det krävts att
man eldat i borgarna, några sådana fynd finns inte beskrivna.

Att fornborgarna används som djurstängsel är likaledes mindre troligt dels på grund av
arbetsinsatsen och dels på grund av borgarnas placering i landskapet.

Att fornborgarna kan ses som en centralplats i en bygd som Olausson menar (Olausson 1999:
28) är tänkbart men motsägs av det faktum att det funnits två fornborgar som legat på
blickavstång från varandra, Solviksborgen och Kärrbo 154: 1.

Det har av bland andra Olausson framforts att aktiviteten inom vallanläggningarna, dit
fornborgarna hor, var av ceremoniell, rituell karaktär från bronsåldern med tre arkeologiskt
urskiljbara delar: byggande, eldande och overtäckande. Detta baseras på fynd från bland annat
Odensala prästgård i Uppland (Olausson 1999: 31). Några likartade fynd har ej gjorts i de av
mig undersokta borgarna.

Pilgren menar, som sagts tidigare, att man valde fornborgsberget for dess ”vilda” utseende,
med skog, branter och stenblock. Skogen tilläts alltså vara tät, vilket skulle ha gett en lika stor
”aha-upplevelse” under järnåldern som man upplever idag, då man kommer ut från skogen
och blir hänford av utsikten (Pilgren 2013). Detta kan inte ha gällt for 3000 år sedan, då enligt
min uppfattning borgarna byggdes, eftersom fornborgarna låg på berg alldeles ovan
vattennivån. Pilgren fann att de sex fornborgarna som ingick i hans studie samtliga hade
vallsidan belägen inåt skogen och inte mot vattnet. Samma skall ha gällt de flesta andra
fornborgarna runt Mälaren. Trots att samtliga av hans undersokta fornborgar är belägna vid
färdleder kan de inte ses från farledssidan. Detta torde dock inte ha varit fallet for 3000 år
sedan.

Utgående från det ovan sagda kan fornborgarna ha varit centralplatser i bygden. Men då
fornborgarna var oppna mot vattnet, fanns alltså inget hinder mot sjosidan, mojligtvis var det
ett mindre avstånd mellan borg- och vattennivån, så där kunde fartyg lägga till. Att det fanns
kontakter mellan den europeiska kontinenten och mälarområdet for 3000 år sedan visar fynd
av bronssvärd från Centraleuropa funna bland annat i Uppland (Burenhult 1999: 55-56). Att
handelsfartyg har använts i mälarområdet anses sannolikt, då vattenvägarna var viktiga
kommunikationsleder under bronsåldern (Burenhult 1999: 59). Man har dock inte funnit några
välbevarade båtar från den aktuella tiden (Burenhult 1999: 63-64).

Centraleuropa var vid denna tid expansivt, jordbruket med husdjur fanns i Sverige, jägare
fanns i vad som idag är Västmanland och efterfrågan på djurskinn fanns i centrala Europa.
Alla dessa delar kan tala for att fornborgarna var handelsstationer. Murarna var ju byggda in
mot land, vilket ger tanken att de byggdes som for skydd mot exempelvis rovare eller den
bofasta befolkningen som kom inifrån land (Pilgren 2013: 15, Beskow 1972: 36).

10. Sammanfattning
De fem sydostligt belägna fornborgarna i Västeråstrakten byggdes sannolikt for cirka 3000 år
sedan, alltså under den yngre bronsåldern. Byggnation av fornborgar var mycket
resurskrävande varfor stora resurser av material, manskap och mat samt en ledning och
organisation krävdes. Fornborgarna bor ha haft en viktig ekonomisk roll i bygden och torde
utgående från sitt läge på bergplatåer vid Mälaren ha haft med handel att gora. Sannolikheten
är stor att fornborgarna var handelsplatser där produkter från området ost, syd och väst om
Sverige/Skandinaviska halvon såldes eller byttes mot produkter från centrala Sverige.
Produkterna som såldes och koptes var exempelvis skinn och bronsprodukter (Burenhult
1999: 54-58 ).

11. Referenser
Almgren, O. (1934). Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden. J.A. Lindblads forlag,
Uppsala.
Alvering, Å. (2012). Gripeborg. Fornborg/vallanläggning. Smålands museum rapport 2014:8,
Växjö.
Ambrosiani, B. (1964). Fornlämningar och bebyggelse. Almqvist & Wiksells boktryckeri
AB, Uppsala.
Andersson, B. (2014). En öländsk historia. Fornborgar och övriga delar av södra och
mellersta Ölands järnålderssamhälle. Linneuniversitetet, Växjo.
Anjou, S. (1935). Fornborgarnas betydelse ur etnografisk synpunkt. RIG. Stockholm. s. 1-11.
Backlund, T.S. (1992). Murkonstruktioner och arbetsinsatser, I Borgar från forntid och
medeltid i Västsverige. Arkeologi i Västsverige 5, Göteborgs arkeologiska museum,
Göteborg.
Beskow, M. 1972. En bok om Sandby-Gårdby. Sandby-Gårdby Hembygdsforening.
Björksta Hembygdsförening (2018-05-17).
http://www.bygdeband.se/forening/2367404/sverige/vastmanlandslan/vasteras/bjorksta/bjorksta-hembygdsforening/
Boman, Å. (1982). Fornborgarna i Västmanlands län-en komplett forteckning. Västmanlands
fornminnesförening och Västmanlands läns museum. Årsskrift 1982. VLT-press Västerås.
Bornfalk-Back, A. (2011). Fornlämningskategori: FORNBORG. Institutionen for arkeologi
och antik historia, Uppsala Universitet, Uppsala.
Burenhult, G. (red) (1999). Arkeologi i Norden 2. Natur och Kultur, Stockholm.
Carlsson, A. (2001). Tolkande arkeologi och svensk fornhistoria. Bronsåldern (med
senneolitikum och förromersk järnålder). Stockholm studies in archaeology. Stockholm.
Carlsson, A. (2005). Tankar kring Torsten och Torborg. I: Bunte, C., Berg- lund, B. &
Larsson, L. Arkeologi och naturvetenskap. Symposier på Krapperups borg 6. Nyhamnsläge.
163- 177.
Cassel, K. (1998). Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland. Stockholm Studies in
Archaeology 16. Stockholm.
Damell, D. & Ericsson, C. (2000). Eskilstuna Historia. Forntiden och medeltiden. Årsbok
2000. Lokala sällskapet i norra Sodermanland. Stadsarkivet, Eskilstuna.
Engström, B. (1945). Ransakningar om antiqviteterna i Västmanlands län åren 1667 och
1682. Särtryck ur Västmanlands Fornminnesforenings Årsskrift XVII.
Engström, J. (1987). Fornborgar i Skaraborgs län, Västergotland. I: Svensk
fornborgsforskning. Sammanställning av år 1987 pågående forskningsarbeten rörande
fornborgar i Sverige (red. David Damell). Riksantikvarieämbetet, Dokumentationsenheten.
Stockholm.
Engström, J. (1999). Forhistorisk fortifikation. I Burenhult, G. 1999. Arkeologi i Norden 2.
Natur och Kultur, Stockholm.
Gihl,G. (1918). Upplands fornborgar. En antikvariskt-topografisk beskrivning. Upplands
Fornminnesförenings Tidskrift h. XXXIII.
Hackwitz, K. von, (2013). Erfarenhetens landskap-fenomenologiska metoder. Manus.
Hall, B. (1992). En fornborg - vad är det? I Borgar från forntid och medeltid i Västsverige.
Arkeologi i Västsverige 5, Göteborgs arkeologiska museum, Göteborg.
Hallberg, F. (1951). Fornborgar på Sodertorn-replipunkter i ett forhistoriskt forsvar.
Täljebygden, i Wall, Å. 2003. De hägnade bergens landskap. Arkeologiska institutionen,
10691 Stockholm.

Hallgren, A.-L. (2011). Arkeologisk undersökning inför en ny VA-ledning på Kärrbolandet.
Stiftelsen Kulturmiljovård. Rapport 2011:21.
Hilfeling, C.G.G. (1994). Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 I. Gotlands forenade
tryckerier AB. Visby.
Hofberg, H. (1901). Västmanlands fornlemningar och minnesmärken. Vestmanlands
fornminnesförenings årsskrift. Västerås.
Hyenstrand, Å. (1981). Excavations at Helgö VI. The Mälaren Area. KVHAA. Stockholm. I
Fasta fornlämningar och arkeologiska regioner. RAÄ och SHMM. (Rapport, RAÄ 1984:7.)
Johansen, B. (1997). Ormalur. Aspekter av tillvaron och landskap. Stockholms Universitet.
Johansen, B & Pettersson, I.-M. (1993). Från borg till bunker. Befästa anläggningar från
förhistorisk och historisk tid. Fornlämningar i Sverige 2. Riksantikvarieämbetet.
Johansson, I. (2011). Fornborgar. En studie med fokus på Hallands fornborgar. Institutionen
for kultur, energi och miljo. Avdelningen for arkeologi. Hogskolan på Gotland.
Linné, C. von, (1745). Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa 1741. Faksimiledition
efter 1745 års originalupplaga. John Kroon, Malmo 1957.
Länsstyrelsen, Örebro län, (2018-05-17). Fornborgar.
http://lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevardakulturmiljoer/fornborgar
Norden A. (1938). Östergötlands järnålder. Del 1. Stockholm.
Nordin, F. (1881). Om Gotlands fornborgar, Månadsbladet KVHAA. Stockholm.
Nyqvist, R. (1992). Fornborgar och resurser. I Borgar från forntid och medeltid i
Västsverige. Arkeologi i Västsverige 5, Göteborgs arkeologiska museum, Göteborg.
Olausson, M. (1995). Det inneslutna rummet-om kultiska hägnader, fornborgar och befästa
gårdar i Uppland från 1300 f Kr till Kristi födelse. Arkeologiska undersokningar, Skrifter nr
9. Riksantikvarieämbetet.
Olausson, M. (1999). Bronsålderns och den äldsta järnålderns vallanläggningar, I
Burenhult, G. 1999. Arkeologi i Norden. Natur och Kultur, Stockholm.
Olausson, M. (2009). At peace with walls-Fortifications and their significance AD 400-1100.
I: The Martial Society: Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia.
(Eds.Lena Holmquist Olausson & Michael Olausson). Thesis and papers in archeology B:11.
Archaeological research laboratory. Stockholm University. Ödeshog.
Pilgren, L. (2013). Borg, berg och bygd. Selaötraktens fornborgar under den mellersta
järnåldern. Kandidatuppsats, Stockholms Universitet.
RAÄ (2018-05-17). Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.
www.rra.se/app/uploads/2014/10/Lämningstyplistan_ver-4_1_20140930.pdf
RAÄ Fornsök (2018-05-17). Fornborg. http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Ragnesten, U. (1992). Det äldsta skriftliga belägget for en fornborg? I Borgar från forntid
och medeltid i Västsverige. Arkeologi i Västsverige 5, Göteborgs arkeologiska museum,
Göteborg.
Rosenkvist, N. (2006). En fornborgs topografi-och dess strategiska betydelse. Institutionen
for arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
Scarre, C. (2013). The human past. Thames & Hudson Ltd, London.
Schnell, I. (1934). Fornborgarna i Västmanlands län. Västmanlands fornminnesförenings
Årsskrift XXII, Västerås.
SGU strandnivåkartor (2018-05-17). http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html
Stenberger, M. (1933). Öland under äldre järnåldern. KVHAA Monografier. Stockholm.

Stenberger, M. (1956). Västeråstraktens förhistoria. VLT AB tryckeri, Västerås.
Stenberger, M. (1966). Ölands forntida borgar. Stockholm, Svenska fornminnesplatser Nr
21, Almqvist &Wiksell.
Sveriges historia, (2018-05-17). http://www.historia.se/htmldata6/index.html
Törnquist, L. (2007). Svenska borgar och befästningar. En historisk reseguide. Medstroms
bokforlag, Stockholm.
Wadbring, B (2008-05-17). Borgar och befästa hus i och omkring Västergötland 1000 –
1500-tal. http://www.wadbring.com/historia/sidor/borgar.htm
Wall, Å. (2003). De hägnade bergens landskap. Arkeologiska institutionen, 10691
Stockholm.

