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Abstract 

Palmborn, M. 2018. Böten, Signalen och Branden - Att undersöka förutsättningarna för 

signalsystem med hjälp av GIS och ortnamn.  

Palmborn, M. 2018. The Beacon, the Signal and the Fire – To explore the conditions of 

signal systems using GIS and placenames.  

Scandinavia is famous for their Viking ships and their raids during the 9th century. However, 

the Scandinavian society was widely divided between the ruling forces. There are a lot of 

evidence for conflicts within the Viking world, with both written sources, stories and 

archaeological records speaking for it. As the ship, and travel by water, was one of the most 

efficient ways of travelling, widely used within all of Iron Age Scandinavia, this paper seeks 

to explore the possibilities of a maritime defense system within the central Viking society 

using place names and GIS. Uppland, as one of the most influential areas in Scandinavian 

Iron Age, hosting sites as Vendel and Gamla Uppsala, the use and need of a maritime defense 

would have been, due to the risk of conflict, vital.  
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Inledning 

Inför uppsats-skrivandet pratade jag med flera olika forskare från Uppsala universitet för att 

få information och inspiration till ämne. Det som började som en väldigt bred frågeställning 

smalnade av till den form av uppsats som den ser ut idag. Då ortnamnsforskning var något 

jag inte har använt förut och mina kunskaper om GIS begränsade har uppsatsen varit en resa 

som utvecklat både mig och uppsatsen med tiden. Varje dag jag arbetade med GIS lärde jag 

mig något nytt och det fick mig att inse dess värde och framtida potential.  

Uppsatsen har utvecklats från en frågeställning om hur signalsystem användes till att 

ifrågasätta förutsättningarna för ett signalsystem. Försvarssystem i form av signalsystem är 

något som historiskt har använts för att varna befolkningen i ett landskap för kommande faror 

eller flottor. Strategiskt placerade signaleldar, så kallade vårdkasar, bildar ett signalsystem 

som snabbt för en varning över stora sträckor över landskapet. Denna uppsats undersöker 

förutsättningarna för ett sådant signalsystem genom GIS och ortnamnsstudier.  

Följande undersökning baseras till stor del av rumsliga analyser i GIS. Kartmaterial som 

skapats och används i diskussion och framläggning av material finns längst ner i Uppsatsen 

under rubriken Bilagor. Där visas kartbilderna i turordning och de är även större än de kartor 

som uppkommer i brödtexten: vissa av kartorna framkommer även löpande i texten 

tillsammans med relevant diskussion eller analys. Mycket av argumentationen och 

diskussionen i denna undersökning baseras på detta kartmaterial, så det är lämpligt att titta på 

kartorna när de nämns i brödtexten för att lättare följa med i argumentationen. Vissa kartor 

används flera gånger i diskussionerna och förekommer även löpande för att förtydliga 

argumentationen.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Spår från krig i nordisk järnålder finns i skrivna källor, arkeologiska fynd och myter. Hur 

dessa konflikter har gått till, vilka som deltagit och var de utkämpats är några av de frågor 

som ställts av forskare genom åren (Moberg 1957; Rydving 2016). Vikingarnas framfart och 

plundringståg har fascinerat hela världen, gett upphov till mängder av böcker, filmer och 

forskning. Trots detta finner jag att en viktig detalj saknas i tidigare forskning: hur 

samhällena försvarade sig från andra plundrare. Interna stridigheter, maktkamp och krig har 

präglat det skandinaviska järnålderslandskapet. Inget centralt styre fanns under den här tiden, 

makten var uppdelat på många olika titlar, eliter och kungar som alla tjänade olika roller i 

samhället (Ljungkvist 2006). 

Syftet med den här undersökningen är att fylla de kunskapsluckor som finns gällande yngre 

järnålderns försvarsmöjligheter eller system mot sjöfarande anfall, och med information 

hämtad från Geografiska Informationssystem och ortnamnsforskning skapa en bild av 

förutsättningarna för ett marint försvarssystem kan ha sett ut och varit lokaliserat. 

Undersökningen kommer även undersöka ett eventuellt försvarssystems effektivitet i 

landskapet. Undersökningens huvudsakliga syfte ska delas upp i mindre frågor som 

tillsammans ska ge en bild av hur ett marint försvarssystem kan ha sett ut och fungerat: Vilka 

platser var/är optimala för ett marint försvarssystem i landskapet? Vilka spår från detta 

system ser vi idag i landskapet?  

Forskningsfrågor 

För att fylla de kunskapsluckor som finns gäller det att ställa de rätta frågorna. Vi vet redan 

att ortnamn kan härröra från ett områdes tidigare funktion, form eller ockupanter. Det finns 

flera exempel på ortnamn som är inspirerade av, eller härrör, av signalsystem. Av dessa 

ortnamn som ännu finns bevarade undersöker denna uppsats på hur dessa kan visa hur ett 

signalsystem kan ha använts och fungerat.  
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Medan undersökningen fortgått har nya frågor dykt upp. Till exempel frågor om samhällets 

organisation; vilka var menade att ha användning av dessa signalsystem? Vilka skötte om 

dem? Även frågor om signalsystemens funktion har dykt upp. Siktanalyser som kommer att 

gås igenom i kapitlen Presentation av forskningsmaterial visar tveksamma resultat om från 

hur långt avstånd vi faktiskt kan se saker på håll eller hur långt något kan synas i landskapet.  

Min hypotes är att ortnamn ska ge ledtrådar till var marina försvarssystem kan ha funnits i 

landskapet. Dessa ortnamn är de sista kvarlevorna av ett funktionellt signalsystem kring eller 

vid vattenleder som Långhundraleden och andra vattenvägar. Signalsystemen skulle tjäna en 

försvars-funktion för de platser som var tätt befolkade i Uppland och norra Mälardalen.   
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Teori 

Landskapsanalys och GIS  

Landskapsanalyser har en lång bakgrund inom den arkeologiska läran. David Wheatley och 

Mark Gillings beskriver målande i sin bok, Spatial technology and archaeology: the 

archaelogical applications of GIS (2002), hur rummet är målarduken på vilken vi kan se 

spåren av kulturförlopp och handlingar. Idag finns moderna hjälpmedel för att analysera 

landskapet och återskapa historiska landskap. Ett sådant system är Geografiska 

Informationssystem, förkortat GIS. GIS blir hela tiden allt vanligare inom arkeologi och 

offentlig sektor. GIS är ett hjälpmedel som underlättar att hantera, samla in och visualisera 

information som är kopplad till en plats. Med hjälp av GIS kan vi analysera och tolka stora 

datamängder på ett överskådligt sätt.  

Innan GIS fanns tillgängligt för arkeologer gjordes landskapsstudier “för hand”. Ett modernt 

exempel på en landskapsanalys utan användandet av GIS är Peter Bratts Makt uttryck i jord 

och sten - Stora högar och maktstrukturer i Mälardalen under järnåldern från 2008. Bratt 

undersökte storhögar i Mälardalen och för sin landskapsanalys använde han sig av 

ekonomiska kartan, fornminnesregistret och gravfältskartor. I de fall där information 

saknades i dessa besökte han istället platsen. 

Bratts metod för att analysera landskapet utvecklades under slutet av 1990-talet för att 

beskriva gravars placering och visuella verkan i landskapet (Bratt 2008:116). Metoden går ut 

på att identifiera landskapsrummet. Landskapsrummet består av golv (flacka områden), 

väggar (sidor av åsar, höjder och fjäll) och tak (himlen). I landskapsrummet identifieras sedan 

landskapets inredning. Det innebär alla faktorer som styrt människans behov att omforma sin 

omgivning genom ekonomiska, sociala eller ideologiska skäl. 
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Ortnamnsforskning 

Ortnamn är namn på geografiska lokaler. Dessa indelas i bebyggelsenamn, det vill säga namn 

på platser som gårdar, byar, städer etc., och naturnamn: sjöar, åar, berg, sund, skogar 

osv(Ståhl 1970:11). Ortnamnsforskning handlar ofta om att förklara eller datera namn. När en 

skall förklara ett namn finns det tre tolkningsregler som en ska ta hänsyn till. Det första är 

namnets ursprungliga syftning, det andra är namnets äldre former och det sista dess genuina 

uttal i ortens dialekt (Ståhl 1970:29). Den första punkten hänger nära samman med 

ortnamnsstudier i terrängen och således relevant för den här undersökningen. Kartor är något 

som länge studerats inom ortnamnsforskning och som varit ett viktigt verktyg för att förstå 

ortnamnens plats i landskapet. Viktigt att ta hänsyn till är dock att då ortnamnen fick sitt 

namn fanns inte kartor på samma sätt som idag. Harry Ståhl beskriver detta problem i sin bok 

Ortnamn och ortnamnsforskning (1970) som att ortnamnsforskare har gjort misstaget att 

tolka exempelvis sjöar med djur-namn som att sjöarna haft formen av ett djur och därför fått 

det namnet. Problemet med detta, enligt Ståhl, är att de som en gång namngav platsen inte 

hade samma syn över landskapet som vi idag får med hjälp av en modern karta (Ståhl 

1970:20).  

Ortnamnsforskning har redan från sin vagga sökt efter utomspråkliga medel för att skapa 

dateringar på ortnamn. Arkeologi samt analyser av landskapet har hjälpt forskningen med att 

datera ortnamn (Vikstrand 2013: 11). Samtidigt har ortnamnsforskningen hjälpt arkeologin 

genom att förse med information om var det går att upptäcka arkeologiska fynd (Renfrew 

2012:72). Ortnamnsforskningen har historiskt förts mot en historisk-arkeologisk bakgrund, 

men utvecklats till något eget. Mer än historia och arkeologi har språkliga tecken hjälpt 

forskningen med att fastställa ortnamnskronologi och datering. Inom ortnamnsforskningen 

går det, bland annat, att datera ortnamn med hjälp av böjningsformer, ljudhistoriska 

dateringar och ordhistoriska dateringar.  

Ortnamnen är en del av landskapsrummets inredning. En del av samhällets utformning och 

kulturlandskapet. Forskare som vill förstå ett kulturlandskap kan därför använda ortnamn för 

att analysera kulturlandskapets utveckling. Stefan Brink skriver 1983 att förutsättningarna för 

att göra detta är att typologisera ortnamnen. Det innebär att en delar in ortnamnen i grupper 

som ”sta-namn”, ”säter-namn” etc. Dessa olika gruppers namns-element får tack vare 

undersökningar användning inom särskilda källmaterial. För att denna typologiska metodik 

ska fungera utgår den från namnkontinuitet och att ortnamnen inom en viss typ har bildats 
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inom en avgränsad tidsperiod (Brink 1983:30). Brink har använt samma teori när han 

undersökte ortnamn i Hälsingland (Brink 1984).  

Staffan Nyström har undersökt ortnamnselement som är terrängbetecknande. Nyström 

undersöker ord för höjder och sluttningar i Daga härad, i nuvarande Södermanland. Under sin 

undersökning har han gjort intervjuer med människor om ortnamnen han undersöker. Om 

dessa intervjuer skriver Nyström ”Under samtalen kring de terrängbetecknande ordens 

betydelse förekommer många gånger uttryck som ”trevligt”, ”rart” och ”besvärligt”, vilket 

visar att orden förknippas med rent praktiska eller funktionella faktorer som framkomlighet 

och bekvämlighet… Allt detta vittnar om att orden hos människorna frammanar en känsla, en 

upplevelse, som svårligen låter sig mätas, analyseras eller uttryckas i vetenskapliga termer.” 

(Nyström 1988:172).  

Platsnamn bevaras genom en hierarki. Om en plats stiger i hierarkin kan den få större värde 

och därmed större chans att överleva. De kan även sjunka i hierarkin och försvinna 

(Vikstrand 2013: 11-28). Per Vikstrand diskuterar detta fenomen, som kallas namntradering, i 

sin avhandling Järnålderns bebyggelsenamn (2013). Vikstrand förklarar vikten av den 

hierarkiska synen på namnskicket. Ortnamn kan göra ”karriär” och avancera från exempelvis 

ägonamn till bebyggelsenamn. Andra namn försvinner. Bebyggelsenamnskicket har en seg 

struktur i landskapet, Vikstrand nämner att det ofta räcker med att området har 

odlingskontinuitet för att namnet ska bevaras. 
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Metod 

Uppsatsen undersöker förutsättningarna för ett signalsystem under yngre järnåldern i 

Uppsala-trakten och norra Mälardalen. Detta görs genom ortnamns-studier och rumsliga 

analyser i geografiska informationssystem (GIS). Med hjälp av rumsliga analyser studeras det 

geografiska områdets förutsättningar i form av höjddata, siktanalyser och ortnamns placering. 

Med hjälp av informationen från de rumsliga analyserna undersöktes återkommande teman i 

ortnamnen och dess geografiska närhet. Återkommande teman är exempelvis att platsernas 

namn innehåller kopplingar till militära anläggningar eller strategiska punkter. Strategiska 

punkter är exempelvis smala sund där skepp har svårare att skydda sig själva eller höga 

höjder där signalsystem som vårdkasar eller utsiktstorn skulle ha optimal funktion.  

Inom undersökningsområdet finns det över 70 000 ortnamn. Trots detta finns det med stor 

sannolikhet många ortnamn inom undersökningsområdet som idag har försvunnit, bundits 

ihop med andra ortnamn eller bytt namn eller form. Landhöjningen är något som påverkat 

landskapet i undersökningsområdet ända sedan istiden och ännu idag höjs landnivån varje år. 

Detta har lett till att nya platser succesivt har koloniserats och fått nya namn. Nyuppkomna 

boplatser uppkommer på ett ianspråktaget landskap, vilket betyder att landskapet är 

namngivet. Exempel från historisk tid visar att varje åker, backe och äng på inägorna var 

namngivet och att namnlandskapet visade en täthet som är svår att föreställa sig idag 

(Vikstrand 2013:97). 

Genom att söka efter delar av ett ord i specifika lager innehållande alla ortnamn (inom 

undersökningsområdet) hittades ortnamn som användes i analyserna. Fördelen med detta är 

att en slipper manuellt leta igenom listan av ortnamn. Nackdelarna är att ortnamn vars namn 

har förändrats på något sätt inte dyker upp. De ortnamn som hittats på det här sättet ingår i 

uppsatsens typologisering av ortnamn som på något sätt syftar på signaleldar/vårdkasar. 

Dessa ortnamnselement presenteras under rubriken Material och är de ortnamn som använts 

för uppsatsens rumsliga analyser.  

När jag analyserat ortnamn som kan tyda på signalsystem eller vårdkasar har jag sökt efter 

dem på olika sätt. Dels genom att leta efter tidigare forskning som nämner orter som har 

koppling till vårdkasar. Exempelvis Ortnamn i Uppland och Uppländskt Ortnamnslexikon. 

Dessa källor har dock visat sig vara bristfälliga i sin bredd inom detta ämne. Jag har använt 

ArcMaps egen sökfunktion för att söka efter ortnamn av intresse inom Lantmäteriets vektor-
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data med ortnamn. Sökfunktionen låter användaren hitta särskilda särdrag eller platser baserat 

på delar av ortnamnen. Jag har då sökt efter prefix och suffix som jag, och tidigare forskning, 

tolkat som tillhörande kopplingen till försvarssystem. På Figur 13 och 14 syns en 

spridningskarta över de olika namnen, alltså mina ortnamnselement, som jag hittade via dessa 

hjälpmedel. Figur 13 visas även här nedan.  

 

Figur 13. Ortnamnselement representerade med olika symboler mot en bakgrund av Uppsala och Stockholms 

län. 

 

Mycket viktigt att tänka på är att den metod jag använt mig av för att hitta dessa ortnamn inte 

garanterar att alla relevanta ortnamn tas med i undersökningen. Det är stor sannolikhet att 

flera ortnamn av betydelse inte upptäckts av mig eller programmet. Många ortnamn har 

förändrats sedan järnåldern, inte minst i stavning och uttal (Se Vikstrand 2013). Det är därför 
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möjligt att ortnamn som är med i min spridningskarta inte borde vara med, och vise versa, att 

ortnamn som borde vara med saknas.  

Ett annat problem med användandet av ortnamn är att ortnamnsregistret är ett register som 

inte är färdigställd ännu. Det betyder att det inte finns information om en del ortnamn. Tyvärr 

är detta fallet för denna undersökning. När en tittar på ortnamnsarkivet finns det väldigt lite 

eller ingen information om en del av ortnamnen. Då denna uppsats inte ämnar tolka några 

ortnamn mer än att de kan tillhöra samma ortnamnselement försvårar detta tolkningen att 

dessa ortnamn kan användas för att undersöka förutsättningarna för signalsystem och 

vårdkasar.  

När en arbetar med ortnamn finns det många hjälpmedel som kan användas för att hantera 

den stora mängd ortnamn som finns. Exempel på hjälpmedel är Ortnamnsregistret som det 

går att söka i via internet. Andra hjälpmedel är olika litterära källor och tidigare forskning 

som hanterar ortnamn. Endast i Uppsala och norra delarna av Stockholms län finns det 71 

127 ortnamn registrerade i lantmäteriets vektor-fil som har använts i den här undersökningen. 

Verk som ”Ortnamn i Uppland” av Karin Calissendorff och ”Svenskt ortnamns-lexikon” av 

Mats Wahlberg är källor som varit hjälpsamma i den här undersökningen.  

ArcMap och GIS 

En buffertzon har skapats på 500 meter från alla vattendrag och vattenytor i programmet 

ArcMap. Buffertzonerna syns exempelvis i Figur 17. En buffertzon kan användas till många 

olika saker, i den här undersökningen används den dock endast för att illustrera var vattenled 

befinner sig på en karta i vilken dessa annars inte syns. Buffertzonen var tänkt att användas 

för de rumsliga analyserna, men ingen användbar funktion för buffertzonerna hittades och har 

därför inte någon relevans för arbetet.  

 

Uppsatsens rumsliga analyser är skapade i GIS. Den huvudsakliga analys som har använts i 

den här uppsatsen är Viewshed-analyser. Det finns andra former av siktanalyser, till exempel 

Line Of Sight, men på grund av tekniska problem kunde dessa analyser inte användas för 

denna studie. Viewshed-analyser visar vilka delar av ett landskap som en kan se från en viss 

punkt. Vise versa visar analysen från vilka delar av landskapet som punkten kan ses ifrån.  



14 

 

Från ortnamnselentens placeringar i landskapet har dessa Viewshed-analyser gjorts. Dessa 

analyser har använt höjddata som är laserinskannad och tillhandahålls av lantmäteriet. 

Analysen räknar sedan ut sikten från punkten med hjälp av den laserskannade höjddatan.  

I analyserna symboliserar ortnamnen en vårdkase för att undersöka hur god synlighet en 

vårdkase skall ha haft från ortnamnens placering i landskapet. Men då ortnamnens placering i 

landskapet är utplacerad av lantmäteriet, för att symbolisera en geografisk plats, är det liten 

chans att den punkt ortnamnet symboliserar ger en rättvis analys för en eventuell 

vårdkase/signaleld som står på samma plats. Därför har siktpunktens placering redigerats för 

att befinna sig på en hög punkt i närheten av ortnamnet. Då ortnamn som exempelvis 

Brandbacken befinner sig på en plats som är terrängbetecknande (Nyström 1988) förväntas 

dessa ortnamn syfta på en terrängformation i området. Det är med denna information i åtanke 

som siktpunkterna för dessa ortnamn har flyttats till områden i närheten för att ge bättre 

resultat från siktanalyserna. I figur 7 (nedan och under rubriken Bilagor) visar jag var 

Brandbacken var utplacerad i kartan av lantmäteriet och vart jag redigerade siktpunkten att 

utgå ifrån.  
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Figur 7: Visar var Brandbacken var placerad av lantmäteriet (den som heter Brandbacken) och till vilken 

siktpunkten redigerades (den mindre punkten som kallas Flyttad Brandbacken).  

 

Alla Viewshed-analyser har utgått från denna grund och har därför flyttats till ”lämpliga” 

platser i omgivningen efter att en initial viewshed-analys har visat att synligheten från 

marknivån är låg. Eftersom alla viewshed-analyser visade detta resultat har inte exempel på 

detta tagits med i alla analyser.  
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Forskningshistorik 

Krig i yngre järnålder och tidig medeltid 

Forskare som behandlat krig i yngre järnålder, tidig medeltid och högmedeltid lyfter ofta 

kristnandets påverkan av de militära konflikterna och hur det påverkat den militära politiken. 

Hur krig kan ha gått till under järnåldern kan, precis som det sociala livet, ha påverkats av 

införandet av kristendomen i Skandinavien. Trots detta finns det en del tydliga likheter i 

krigföringen innan och efter kristendomen fått en etablerad plats i det skandinaviska 

samhället (Fagerland 2006, kapitel 3:1).  

Järnålderns samhälle var styrt av flera centralplats-komplex där olika former av 

maktpositioner hade viktiga roller för de olika delarna av samhället. Tidigare forskning om 

struktur och makt i Uppsala har visat att de som kallas kungar främst hade en religiös 

funktion men samtidigt var det dem som agerade ledare i krig och plundring. Kungarna kan 

även haft makten och möjligheten att kalla människor till militärtjänst. Liknelser kan göras 

med de medeltida kungarna som kunde kalla på ledung-flottan (mer om Ledung-flottan 

nedan) och där en arvinge till tronen skulle leda i krig (Ljungkvist 2006; Brink 1999; 

Fagerland 2006).  

Det fanns många olika styrande makter i Skandinavien under järnåldern och det finns spår 

efter att dessa inte alltid arbetade tillsammans. Under 1000-talet när kristendomen på allvar 

börjar skapa ett inflytande i samhället finns ett motstånd från stormännen vars makt var ärvd 

från de gamla Vikingatida ledarna (Hennius, 2016: 375-376). Det beryktade slaget vid 

fyrisvallarna är ett belägg för inre stridigheter i det nordiska landskapet. Runstenar och sagor 

vittnar om slaget (Moberg, 1937:131). Andra spår av konflikter från järnåldern är till exempel 

arkeologiska fynd. Svärdfynd, spjutspetsar och yxor är bland annat fynd som hittats i Fyrisån 

(Sundquist 1953; Ljungkvist 2006).  

Andra maktpositioner är de som har blivit kallade eliten inom järnålderssamhället. Bland 

dessa är till exempel Jarlar och Rinkar (Ljungkvist 2006). De “vanliga” människorna under 

järnåldern hade också varierande samhällspositioner. Det fanns de som ägde sin jord som de 
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brukade, de som arrenderade marken de brukade och de som kallas bönder även fast de inte 

gjorde något av det fysiska arbetet på lantbruket. 

Spår från krig i nordisk järnålder finns i skrivna källor på runstenar, i berättelser och sagor 

från myter och i arkeologiska fynd. De arkeologiska fynd som finns kvar är bevarade i olika 

hög grad men några av de tydligaste fynd som hittats är till exempel Birkas krigargravar och 

garnisonen samt de olika kungshögarna och andra typer av begravningar, till exempel 

båtgravarna från Vendel (Burenhult 1999:334-403).  

Många saker kan påverka den mängd av fynd som hittas. Idag sker de flesta utgrävningar 

med anledning av exploateringar. Det är då ofta på grund av att en ny anläggning ska 

uppföras, ett planerat vägarbete eller att någon form av nedgrävning ska ske. På grund av 

detta är det möjligt att vi går miste om mycket av det material som finns på grund av att 

utgrävningarna inte sker på de arkeologiskt mest intressanta platserna.  

Vikingarnas långskepp och krigföring 

De olika skepp som användes under yngre järnåldern var inte endast stridsskepp i den 

meningen att de endast användes under strid. Båttyperna som användes under järnåldern i 

Sverige kallas långskepp och har återfunnits i olika grad i både skrivna källor, arkeologiska 

fynd och hällristningar. Via långskeppen tog sig krigarna till den plats som skulle anfallas. 

Båtarna fungerade därför främst som fraktverktyg. Strid till sjöss skulle därför ha samma 

form som på land. 

Under medeltiden utvecklades en ny båttyp som kallas ”kogg”. Den nya koggen var bättre 

lämpad för krig till sjöss än de föråldrade långskeppen. Koggen, även kallade knarrar och 

tjugo-sessa, hade till skillnad från järnålderns långskepp en upp-byggnation i sin för och akter 

samt hade an ansenligt större tyngd. Knarrarna var långsammare än de äldre långskeppen 

men hade betydligt bättre förutsättningar för krig till sjöss (Hornborg, 1944: 3-7). 

Följande avsnitt presenterar en artikel som är viktig för uppsatsen eftersom den ger en bild av 

hur vikingarnas plundringståg gick till. Artikeln belyser även problem med att anfalla ett 

etablerat samhälle via vattenvägar samt hur samhällen har försvarat sig mot vikingars 

plundringståg.  
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Carol Gilmor skrev 1988 artikeln War on the rivers, Viking numbers and mobility on the 

Seine and Loire. Artikeln undersöker hur stort antal nordbor med båtar som kunde ha anfallit 

Paris under plundringstågen 845, 861 och 885 e.Kr. Gilmor har gjort detta genom egna 

beräkningar som sedan jämförts med skrivna källor. Exempel på beräkningar av Gilmor är 

hur många skepp som kunde färdas på floden Seine, hur många som kunde färdas i varje båt 

samt hur många människor landskapet kunde försörja.  

Två olika skeppstyper är framträdande i Gilmores artikel. Det första är Ladbyskeppet och det 

andra Gokstadsskeppet. Dessa två skepp representerar de skepp som utgjort frontlinjen i 

Vikingarnas flotta under plundringarna av Paris.  

Gokstadsskeppet kallas det vikingaskepp som hittades i gravhögen i Gokstad. Skeppet var 

23.33 meter långt, 5.25 meter bred och 0.85 meter djup. Gokstadsskeppet vägde ungefär 30 

ton vid full last och var på grund av sin tyngd ett skepp som främst lämpade sig för segling. 

Det var alltså för tungt för att ro under expeditioner i mindre floder. Ladbyskeppet, som 

Gilmor kallar “det typiska vikingaskeppet”, var 20.6 meter lång, 2.9 meter bred och 0.7 meter 

djup. Skeppet klarade av en besättning på 32 och hade plats för 16 par åror samt segel. 

När Gokstadsskeppet hittades fanns även ett mindre skepp byggt i samma stil inuti 

Gokstadsskeppet. Dessa tillhörde säkert den del av flottan som inte utgjorde frontlinjen. 

Under vikingarnas plundringståg användes flera olika båtar varav de lättare båtarna lämpade 

sig bättre för att utforska och frakta proviant. Dessa var även lättare att frakta på land vid 

behov.  

Vid invasionerna av Paris använde Vikingarna främst floden Seine. Seine är en flod som har 

många öar och flodens bredd mellan öarna är i genomsnitt 100 meter. På de smalaste delarna 

är den endast 25 meter. Gilmor antyder att vikingarna bör ha seglat på två led där floderna är 

100 meter bred och endast ett led på de smala delarna. Denna formation skulle ge skeppen 

utrymme för nödvändiga manövrar. 

Gilmor skriver att vikingarna var tvungna att segla på Seine i en viss formation utan för långa 

eller stora båtar. Detta för att kunna manövrera i floden och skydda sig från attacker från 

bankerna. Vid invasionerna av Paris användes de största delarna av Seine för att få plats med 

nödvändiga manövrar av flottan. Tillräckligt avstånd mellan skeppen var nödvändigt då eld 

kan “hoppa” mellan skeppen vid en attack. Skeppen i frontlinjen krävde minst nio meters 
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avstånd mellan varandra i stillastående position för att kunna utnyttja full rörelse med årorna, 

och ännu mer i rörelse.  

Enligt skriftliga källor (Annale Betiniani, 864 e.Kr.) rodde vikinga upp för Loire i två V-

formade formationer. Gilmor menar att det bör uppkommit stora problem med att hålla en 

formation för en flotta i Loire på grund av strömmar och avlagringar. Avlagringarna på 

bottnen av Loire kunde flyttas upp till en meter per dag, vilket skulle göra det omöjligt att 

planera en rutt. Robert den Starke lyckades 862 fånga tolv vikingaskepp. Mest troligt var att 

de hade gått på grund i de skiftande avlagringarna och sandbankerna.  

Flera försök att återskapa vikingaskepp och vikingarnas resor har gjorts genom åren. I juli 

2016 nådde expeditionen Fornkåre staden Smolensk vid floden Dniepr. Expeditionen bestod 

av återskapandet av Viksbåten från 1000-talet. Båten seglades sedan i fyra olika etapper via 

floder, sjöar och hav. Vid flera tillfällen var båten även tvungen att transporteras på land vid 

vilka resenärerna fick skjuta, knuffa och dra båten på trästockar och enkla konstruktioner av 

kärror (Edberg 2017). Återskapande som dessa ger en inblick i de problem som uppstår vid 

sjöfart i floder, transport på land som sjöfarare kan ha kommit i kontakt med även under 

järnåldern. 

 

 

 

 
Tabell över hur långa sträckor Fornkåre-expeditionen tog sig under sina fyra etapper (Edberg 2017).   
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Hundare och ledung-organisationen 

Tidigare beskrevs hur kungen kunde samla människor till militärtjänst. Detta hör ihop med 

den organisation som under medeltiden upprätthölls av kungen och som kallas Ledung eller 

Leding. Detta var en organisation som användes i Sverige av kungar för att samla ihop 

människor som bodde i närheten av vattenled för att användas under plundringståg eller 

försvar. Människorna hade som skyldighet mot sin kung att samla ihop väpnade män och 

skepp. Platserna där dessa sammanfördes kallades ”hamnor” och dessa kunde exempelvis 

ställa upp i ”tolfter”, det vill säga tolv roddare, en halv skeppsbesättning. Åtta tolfter bildade 

ett ”hundare”, d.v.s. ett område från vilket 100 man sändes att bemanna fyra skepp (Åhlund, 

1990: 8).  

Sjöförsvar  

Vikingarna hade stor framgång med sina plundringståg genom att överraska fienden med en 

snabb ankomst och anfall. För att försvara sig mot fiender som anfaller via vatten är det 

därför troligt att vetskapen om att fienden närmar sig är en av de viktigaste delarna av 

försvaret.  

Tidigare har nämnts att smala sund, sandbanker och liknande terrängformationer har 

utnyttjats för att försvara sig mot skepp. Därför är ortnamn som tyder på en speciell formation 

i naturen intressanta. Höjder kan användas som naturliga utkikstorn eller som utmärkta 

placeringar för dem. Sund kan innebära en plats där skepp kan gå på grund och därmed vara 

mer utsatta. Vissa ortnamn refererar direkt till ett marint försvar i sina namn. Ett exempel 

som innehåller alla dessa saker är Bötbergs backe som diskuteras under rubriken ”exemplet 

Bötbergs backe”.  

Det har debatterats länge om fornborgarnas användning. En vanlig teori finns att de är 

byggda i militärt syfte. När en närmande fiende är på väg kunde människorna som bodde i 

närheten av fornborgen sätta sig i trygghet inuti den. Det har även diskuterats om fornborgar 

tillsammans med vårdkasar utgjort ett system som skulle varna och skydda landskapet från 

fiender (Tanskanen, 2013; Åhlund, 1990).  

Vårdkasar kallas det signalsystem som är byggt på att tända eldar på strategiska punkter som 

ska varna om annalkande faror. En rad av strategiskt placerade vårdkasar kunde föra 
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information om en anfallande flotta långt och snabbt (Åhlund, 1990:12). Ortnamn innehåller 

än idag information om var dessa vårdkasar har använts, så som Böte och Vardher vilka 

syftar på vårdkasar (Brink 1984:145). 
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Material 

Ortnamnselement 

Under rubriken Teori introducerade jag ortnamnsforskningens grunder och exempel på hur 

dessa tillämpats av tidigare forskning. Stefan Brink använder sig av ett system som grupperar 

ortnamnen baserat på olika ortnamnselement. Samma grupperingssystem används för denna 

uppsats undersökningar och presenteras nedan. Ortnamnselement som identifierats och 

använts för undersökningens rumsliga analyser är följande: 

Kas-namn 

Brand-namn 

Vård-namn 

Vakt-namn 

Signal-namn 

Böt-namn 

För denna undersökning har material använts som är hämtat från tidigare forskning, 

lantmäteriet och riksantikvarieämbetet. Materialet är en blandning av geografisk data som 

analyseras med hjälp av GIS och tidigare forskning.  

Viewshed-analyser 

Line of sight och Viewshed kallas två verktyg inom ArcMap som tillåter användaren att 

analysera sikten från en plats. Med hjälp av dessa verktyg går det att få en förståelse för var i 

landskapet en måste befinna sig för att kunna se en punkt eller vilka delar av landskapet en 

kan se från en punkt. Det går även att få punkten som ska synas att utgå från en position 

högre upp i landskapet än den aktuella marknivån, med hjälp av en så kallad Offset. På det 
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sättet går det att studera exempelvis hur högt ett torn behöver vara för att synas från annan 

beräknad plats, eller analysera synligheten av en rökpelare från en vårdkase. Detta kallas att 

använda en Offset A, och i denna undersökning har de flesta viewshed-analyser gjorts med 10 

meter Offset A för att symbolisera en vårdkase. Det är inte tänkt att vårdkasen i sig var 10 

meter hög, men att på nätterna skulle vårdkasen lysa upp ett stort område och under dagtid 

representerar den höjden av vårdkasens rökpelare.  

Exemplen Bötbergs backe, Signalberget och Uppsala 

Kommande rubriker kommer att i turordning gå igenom tre exempel som används för att 

undersöka förutsättningar för signalsystem på platser där ortnamn med ortnamnselementen 

finns. Exemplet Bötbergs backe var det exemplet som undersöktes först. Exemplet 

Signalberget undersöktes därefter. Dessa exempel är skapade med avsikt att symbolisera en 

ett signalsystems utformning i landskapet för att undersöka dess förutsättningar. 

Exemplet Bötbergs Backe 

Bötbergs Backe ligger i Uppsala Län, tillhör Vårfrukyrkas socken och Åsunda Härad. Som 

nämnts tidigare kan “böte” betyda vårdkase och namnet skulle därmed kunna tolkas som en 

plats med koppling till ett signalsystem. Mycket talar för att den här platsen haft en funktion 

som varit betydelsefull. Namnet ger ledtrådar om att en eller flera vårdkasar kan ha använts 

på platsen. Nära platsen finns en hällristning, en fornborg, stensättningar och en runsten som 

alla visar på kontinuitet vid platsen. Förbi Bötbergs Backe flyter idag Jungbodike, ett mindre 

vattendrag. Jungbodike delar sig vid en närliggande fornborg som är placerad i ett krönläge 

intill Enköpingsåsen. Innan Jungbodike når fornborgen och foten av Bötbergs Backe passerar 

den ett smalt pass med en bro som kallas Ristingsbro. Det är här i närheten av passet som 

Runstenen är uppställd (ungefär 140 meter från dagens vattendrag).  

Genom en Viewshed från Bötbergs Backe går det att se var i landskapet en signaleld skulle 

synas om den var placerad där. En signaleld placerad på Bötbergs Backe skulle synas till en 

höjd som kallas Brandås som ligger ungefär 6 kilometer från Bötbergs Backe. Här finns det 

så kallade “Biskopskulla”, där det finns en biskopsgård. Nedan visas resultatet av en 

Viewshed-analys från Bötbergs backe med en offset på 10 meter (Figur 19).  
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Figur 19: Visar resultatet av en Viewshed-analys från Bötbergs backe med en offset på 10 meter.  

 

En Viewshed från Brandås visar att en vårdkase på platsen skulle synas långt i landskapet. 

Enligt informationen som ges från en Viewshed skulle en signaleld från Brandås synas ända 

till Vårdsätra och Kungshamn vid Fyrisåns mynning. Avståndet mellan Brandås/Biskopskulla 

och Vårdsätra/Kungshamn är ungefär 3 mil. Denna Viewshed tar inte vegetation i synnerhet 

eller dåligt väder, så en viss skepsis bör vidhållas till resultaten, mer om detta under rubriken 

Analys. Nedan visas resultatet av Viewshed-analysen från brandås i Figur 3. 
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Figur 3: Visar resultatet av en Viewshed-analys från Brandås.  

 

På en plats som befinner sig inom siktfältet för Brandås Viewshed hittar vi, 6 kilometer ifrån 

Brandås, en höjd som kallas Signalberget. Detta tolkas vara den tredje punkt av utplacerade 

signaleldar som utgjort det påstådda signalsystem som jag kallar Exemplet Bötbergs Backe. 

Kartbilder över Exemplet Bötbergs backe finns nedan och under rubriken Bilagor längst ner i 

uppsatsen. Figur 9 visar en översikt av området för Exemplet Bötbergs backe med höjddata. 

Figur 19 visar en översiktsbild av tre olika viewshed-analyser från marknivå på de 

ursprungliga platserna för ortnamnen i exemplet. Figur 18 visar resultatet av en viewshed från 

Bötbergs backe med en offset A på 10 meter. Figur 3 visar resultatet av en Viewshed från 
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Brandås med offset A på 10 meter. Figur 23 visar resultatet på en Viewshed från Signalberget 

med en offset A på 10 meter. 

 

 

 
Figur 9: Visar Exemplet Bötbergs backe mot en bakgrund av höjddata och dagens placeringar av städerna 

Uppsala och Enköping utmärkta. 

 

Exemplet Signalberget 

Namnet “Signalberget” förekommer vid flera olika tillfällen i undersökningsområdet. Fyra av 

ortnamnen “Signalberget” uppträder i en naturlig linje mellan Norrtälje och Åkersberga. 

Andra platser där ortnamnet “signalberget” uppträder är i exemplet Uppsala som diskuteras 

under nästa rubrik och i den linje av försvars-punkter som uppträder i exemplet Bötbergs 

backe. Mellan Norrtälje och Åkersberga finns en vattenled som kan ha kopplat ihop den så 

kallade Långhundraleden som ledde in i Uppsala. Resultaten från Viewshed-analyser skapade 

från dessa Signalberg visas nedan och under Bilagor längst ner i uppsatsen. 
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Figur 18: visar var ortnamnen Signalberget från Exemplet Signalberget finns.  
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Figur 27: Visar resultatet av Viewshed-analys från alla Signalberg från Exemplet Signalberget med en Offset på 

10 meter. 
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Figur 20: visar resultatet av viewshed-analyser från alla Signalberg i Exemplet Signalberget med en Offset på 

100 meter. Här syns också buffer-zonen runt vattendrag för det lättare ska gå att se var vattendragen finns. 
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Figur 15: visar resultatet av viewshed-analyser från alla Signalberg i exemplet Signalberget från marknivå, alltså 

utan Offset.  

 

Exemplet Uppsala 

Runt Uppsala finns ortnamnen Signalberget, Vårdsätra, Brandbacken, Kassätra och 

Ängsvaktartorp. Tillsammans utgör de exemplet Uppsala. Till skillnad från tidigare exempel 

som utgör linjer av signalsystem omger dessa ortnamn ett område som idag är Uppsala stad. 

Nedan presenteras rumsliga analyser från området. På Figur 7 som redan har presenterats 

visas en bild av var Brandbacken är placerad, tillsammans med höjddatan som symboliseras 

av mörkare partier (lägre mark) och ljusare partier (högre mark). De gröna punkter som syns i 

kartbilden representerar ortnamnet, var det är placerat i landskapet av Lantmäteriet och var 

jag valde att flytta det. På Figur 20 syns resultatet av en Viewshed från Brandbackens ”nya” 

placering med 10m Offset. Komplett kartbild över Exemplet Uppsala finns på Figur 5. På 

Figur 4 syns en karta över Signalberget, Vårdsätra, Brandbacken och Ängsvaktartorps 

viewsheds med 10 meter Offset A.  
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Figur 4: visar resultatet av viewshed-analys från Brandbacken, innan siktpunkten blev flyttad och från 

marknivå.  
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Figur 7: visar resultat från viewshed-analyser från alla siktpunkter inom exemplet Uppsala med Offset på 10 

meter. 
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Figur 8: Visar Exemplet Uppsala mot en bakgrund av höjddata 

 

 

Figur 18: visar resultatet av viewshed-analys från Signalberget i exemplet Uppsala med 10 meter Offset. 
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Figur 23: visar resultat från viewshed-analys från Brandbacken med flyttad siktpunkt och 10 meter Offset.  

 

Figur 25: Visar resultat av viewshed-analys från Ängsvaktartorp med 10 meter Offset.  
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Figur 29: visar resultat från viewshed-analys från Kassätra med 10 meter Offset.  

 

Andra viewshed-analyser och kartor som gjort i undersökningen är följande: Spridningskarta 

över bro-namn (Figur 6). Viewshed-analys från ortnamn som heter Kasberget (Figur 13) och 

spridningskarta över ortnamn som heter Kasberget (Figur 14).   
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Analys 

Exemplen och linjer av signalsystem 

De olika exempel som jag använder mig av, Exemplet Bötbergs backe, Exemplet 

Signalberget och Exemplet Uppsala, är skapade för att försöka förstå de olika ortnamnens 

placeringar i landskapet. Genom dessa exempel provas hypotesen att ortnamnen finns kvar 

som en restprodukt av ett marint försvarssystem i form av vårdkasar. Så vad visar dessa 

exempel? Först, låt mig presentera några källkritiska aspekter i mitt tillvägagångssätt för att 

skapa dessa exempel och använda dem i denna undersökning.  

Resultaten från den här uppsatsen kan jämföras med namntradering som presenterades i 

tidigare avsnitt. Namntradering innebär att namn kan sjunka och klättra inom en 

namnhierarki (Vikstrand 2013: 25). Min fundering är var i denna hierarki militära 

ortnamnselement befinner sig i. Min hypotes är att namnen som tyder på en koppling till 

marina försvarssystem, som idag syns i landskapet, har en gång haft en så pass viktig 

försvarsfunktion att de inte har kunnat tappa sin rang i namnhierarkin. Detta betyder också att 

platser som haft en mindre viktig position i försvarsverksamheten kan ha fått sina namn 

utbytta eller försvunna/glömda. Denna hypotes bygger på det faktum att dessa 

ortnamnselement fortfarande finns kvar i väl bebyggda områden som Stockholm. Många av 

ortnamnen finns däremot på terrängformationer så som berg och backar. En tolkning av detta 

kan vara att dessa platser inte haft någon konkurrens från bebyggelse och därför har namnet 

bevarats trots att platsens bruk inte längre är lika betydelsefull.  
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Bötbergs Backe 

 
Figur 8. Exemplet Bötbergs Backe visad på Hundarekartan.  

 

Områden nedanför Bötbergets Backe skyms av Enköpingsåsen och Bötbergs backe är därför 

nödvändig för att kunna föra en signal vidare i landskapet “över” åsen. Området kring 

Bötbergs backe är intressant på grund av att den platsen uppfyller flera av de saker som utgör 

en strategisk placering för marint försvar. Det har ett smalt sund i form av Ristingsbro, en 

fornborg och den strategiska höjden som är själva ”backen”. De geografiska förutsättningarna 

har haft viktig funktion för det marina försvaret. Precis som exemplifierades om vikingarnas 

framfart i de franska floderna av Carol Gilmor (Gilmor 1988).  

Enköpingsområdet går att nå via Mälaren genom att åka in i Svinnegarnsviken. Så att ta sig 

till Uppsala från Enköping via vatten är inget problem. Men det går även att ta sig via 

Örsundaån till Ekoln och vidare in i Fyrisån som knyter samman centrala orter i Uppland och 

Långhundraleden. Höjddata visar att en högre vattennivå skulle skapa en enklare förbindelse 

mellan Enköpingsområdet och Uppsala/Ekoln. Små vattendrag som Jungbodike var 

säkerligen större, farbara leder under järnåldern, och har därför haft en viktigare funktion i 

det marina försvaret. Då har platser som fornborgen och Ristingsbro i närheten av Bötbergs 
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Backe spelat större roll i försvaret av vattenlederna. Fornborgen är placerad på ett sådant sätt 

att den vore omöjlig att undvika om en skulle ta sig in i landskapet via dagens Jungbodike. 

En intressant detalj är att tre stensättningar finns på Bötbergs backe, alla har liknande former 

och liknar till form och konstruktion de stensättningar som finns på nästa del av 

signalsystemet, alltså Brandås. Stensättningarna på de olika punkterna är alla ungefär 5 meter 

i diameter med en mittgrop på ungefär 1.5 meter.   

Exemplet Uppsala 

När en tittar på höjddata över Uppsala stad och dess omnejd syns vissa tydliga skillnader i 

höjd. Områdena i direkt omslutning till Ekoln befinner sig på betydligt högre höjd än Gamla 

Uppsala och Uppsala stad. På dessa höjder finns även namn som Vårdsätra, Kassätra och 

Signalberget. Dessa omkringliggande ortnamn utgör det sista exemplet. Till skillnad från de 

andra exemplen befinner dessa sig runt dagens Uppsala stad.  

Nära den centrala platsen Uppsala återkommer ortnamn som annars endast hittas längs 

kusterna, exempelvis Kasberget. Detta kan vara ett sätt att skapa tyngd i ortnamnens hierarki-

nivå.  

Viewsheds skapas från fyra ortnamn med en Offset på 10 meter för att symbolisera vårdkasar 

på platserna. Resultatet visar att tre av de fyra punkterna har dåliga placeringar för vårdkasar. 

Endast Signalbergets viewshed visar att platsen skulle synas från ett stort område. Detta 

tolkas än en gång som ett resultat av att ortnamnens punkter i kartan inte är optimala 

placeringar för en vårdkase och därför måste rekonstrueras till en annan plats. Nya viewshed-

analyser skapas från Ängsvaktartorp, Vårdsätra och Brandbacken med utgångspunkt från 

höjder i närheten av ortnamnens placering. Även Kassätra läggs till, och syns i Figur 26 med 

sitt imponerande siktfält.  

Exemplet Signalberget 

En farbar vattenled mellan Norrtälje och Åkersberga skulle knyta ihop platserna och skapa en 

alternativ rutt från Långhundraleden om en skulle ta sig från ena platsen till den andra med 

båt. Detta gör att platsen blir intressant ur en militär-strategisk synpunkt, eftersom den rutt 
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som kan ha gått där skulle ha knutit samman två av de större “infarterna” till Upplands 

centrala delar och Långhundraleden.   

En annan intressant sak med “Signalberget” ortnamnen är att de som uppkommer i linje 

mellan Norrtälje och Åkersberga befinner sig nära gränserna till indelningarna inom 

“folklandet”; “Roden” samt “Attunda”. Inom Roden och Attunda finns de mindre 

avgränsningarna/områdena Langhundare, Lyhundare, Frötuna Skiplagh och Sähundare i 

vilkas “signalberget” befinner sig i avgränsningarna av (Se Figur 13).  

 

Figur 13: Visar Exemplet Signalberget utplacerade i Hundarekartan.  

 

En viewshed från ortnamnens placering i Exemplet Signalberget visar om de olika platserna 

kan ses från varandra. Från Signalberget i Lähundare går det att se till Signalberget i 

Lyhundare. Från Signalberget i Lyhundare går det inte att se något av de andra 

“Signalbergen” i linjen. Från Signalberget inom Frötuna Skiplagh visar en viewshed en 

väldigt begränsad syn där inte heller några från linjen av signalberg syns i dess siktfält. Dessa 

Viewshed-analyser är gjorda från marknivå utan Offset-värden. Nya viewshed-analyser med 
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Offset A-värden visade en ny bild. På figur 20 och 24 visas viewsheds skapade från de fyra 

punkterna med 100 meter offset, figur 28 visar Viewshed från de fyra punkterna med 10 

meter offset. 

Dessa analyser har visat att dessa ortnamn inte syns från varandra utan en väldigt hög offset. 

Detta skulle kunna betyda att de inte tillsammans utgör en del ur ett signalsystem. Exemplets 

analysers resultat är dock intressanta. Som nämnt tidigare är alla dessa Signalberget-ortnamn 

placerade inom olika härad, som visas på Figur 13. Som visas på Figur 28 syns det även via 

viewshed-analyserna att signaleldar från de olika platserna tyckts vara ”riktade” åt olika håll. 

En åt väster, en åt norr och en åt öster. Varför det är på det viset är svårt att säga, men det 

skulle säkert kunna ha betydelse för dessa platsers förutsättningar för signaleldar. Bara för att 

dessa fyra ortnamn tillsammans skapar en naturlig linje kring en känd farled 

Långhundraleden betyder det inte att de tillsammans bildade ett signalsystem som skulle 

skydda området. De kan ha varit del av andra signalsystem exempelvis.  

Signalsystem 

De ortnamnselement som skulle kunna representera eventuella signaleldar, system eller 

vårdkasar, i denna uppsats syns exempelvis på figur 16 och 17. Det är svårt att bevisa 

förkomsten av ett signalsystem som kunde fungerat för försvar utirån de ortnamnselement 

som identifierats i denna analys. Anledningen till varför det är svårt att urskilja och lokalisera 

fungerande signalsystem med hjälp av de ortnamnselement som jag använder kan det finnas 

flera svar till. Ortnamnsanalyser kräver ingående analyser av hur ortnman förändrats över tid, 

och en kan utgå från att många ortnamn skulle försvunnit sedan vikingatid/tidig medeltid. Det 

är möjligt att olika försvarssystem varit uppdelade mellan olika grupperingar i landskapet 

som Exemplet Signalberget visade i Figur 12.  

Viewshed-analyser med siktpunkten placerad på olika punkter på samma berg gjordes utan 

större resultat. Resultaten visade att olika delar av landskapet kunde se platsen enklare baserat 

på var vårdkasen stod placerad. Detta syns i Exemplet Signalberget där analyserna visade att 

en signaleld från de olika platserna skulle vara ”riktad” åt olika håll i landskapet. Detta tyder i 

sin tur på att ett eventuellt signalsystem antingen bara skulle fungera lokalt eller behöva 

mycket täta signalplatser för att skapa ett sammanhängande system.  
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Ortnamnen som syftar på vårdkasar finns i stor utsträckning i utkanterna av Uppland och i 

Stockholms skärgård. Detta kan betyda att det marina försvaret har haft sin yttersta vikt vid 

landskapets yttre periferi för att tidigt upptäcka annalkande faror.  

Jag jobbar med stora ytor och mina Viewshed-analyser visar att platser har kunnat ses från 

mycket långa håll, ibland så långt som 2 mil bort. Jag är skeptisk till att detta är fallet, dels 

eftersom mina Viewshed-analyser inte tar vegetation med i sina beräkningar, dels för att det 

är svårt att se så långt med blotta ögat. Att det är mycket ljusare himmel idag än under 

järnålder är dock något som måste tas upp. Idag lyser städer upp himlen i horisonten nästan 

var vi än tittar. Jag menar att det är möjligt att vårdkasarna syntes mer än vi kan förstå eller 

tänka oss för 1000 år sedan.  

Figurerna 16, 17 och 14 visar var ortnamnen jag använt i denna undersökning finns i 

landskapet. Här syns tydligt hur ortnamn som tydligt hänvisar till en vårdkase, så som 

Kasberget, Böt- och kas-ortnamn, främst finns längst kusterna. Här syns också den 

överrepresentation av ortnamn som tyder på försvarssystem som finns i Stockholms-området. 

Ju längre in i landskapet vi tittar desto vanligare blir ortnamn som inte lika tydligt hänvisar 

till en vårdkase. Här finns till exempel vakt-, signal- och brand-ortnamn. Detta förstärker min 

teori om att signalsystemen främst använts och funnits i utkanterna av samhället och som 

första led i försvaret vid kusten.  

Många frågor om ett potentiellt signalsystemens bruk dyker upp under uppsatsen. Från vilket 

håll ska vårdkasen synas? Om vårdkasen brinner mitt i landskapet på en höjd kan den varna 

eller uppmärksamma ett stort område, som till exempel Signalberget i Exemplet Uppsala 

visade. Men i Exemplet Signalberget visade Viewshed-analyserna att platsernas siktfält kunde 

skilja väldigt mycket och vara starkt beroende av att synas från högre höjd än 10 meter från 

sin position.  

På grund av att ortnamnets placering inte behöver vara perfekt för vårdkasen, har jag fått 

redigera siktpunktens placering i landskapet. Jag har placerat vissa “vårdkasar” på platser 

som jag själv anser vore lämpliga placeringar baserat på närliggande ortnamn och höjddata. 

Det är fullt möjligt att en enkel förändring, som flyttar min rekonstruerade position ett antal 

meter, skulle ge ett delvis annorlunda resultat från det jag har fått. En kan till exempel tänka 

att vårdkasen inte skulle stå på den högsta punkten eller att den skulle stå inom en viss 

sluttning för att synas bäst till en annan punkt än vad jag trodde att den skulle synas till.  
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Bro-ortnamn  

Bro-ortnamnen som syns på Figur 6 var tänkta att användas för att undersöka kopplingar till 

strategiska punkter i vattenled med signalsystem. Men inget tydligt resultat syntes och för att 

bevisa en koppling mellan dessa skulle krävas helt andra frågeställningar.  

Kasberget 

På Figur 14 syns spridningen av ortnamnet Kasberget. Det syns tydligt att koncentrationen av 

dessa ortnamn är längs kusterna. Att dessa är placerade längs kusten stärker min hypotes att 

signalsystemen haft sin början vid kusterna och inloppen till landets centrala delar. På Figur 

13 syns resultaten av Viewshed-analyser med utgångspunkt från dessa platser samt en Offset 

på 10 meter. Resultaten visar också att sikten från dessa platser främst gav utsikt över 

vattenytorna.   
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Diskussion 

Det är svårt att säga varför ortnamn som syftar på signalsystem finns i landskapet på dessa 

platser.Det går att utvärdera med moderna metoder som GIS och landskapsanalyser om en 

plats är optimal för ett signalsystem. Men det är omöjligt att ge en exakt förklaring för på 

vilka grunder det bestämde var en vårdkase skulle stå. Som Figur 11 och 13 visar är det 

möjligt att landskapsgränser eller gränserna till ”kungadömmen” var en sannolik faktor. 

Andra faktorer som kan ha spelat in är samhällsstruktur, exempelvis vem som skulle sköta 

om en vårdkase och hålla vakt. Även traditioner och kultur har sannolikt spelat in.  

Som nämns i Carol Gilmors artikel, lyckades vikingarna plundra Paris. Men när de når staden 

är den fullkomligt tom på folk. Människorna har alltså lyckats fly innan vikingarna når fram 

till staden. Detta är ett exempel på hur viktig information om anfallande flottor var. 

Vetskapen om att en flotta är på väg mot Paris gav invånarna chansen att fly och sätta sig i 

säkerhet innan fienden kunde nå staden.  

Vad kan en signaleld säga till befolkningen? En signaleld kan signalera om att något är på 

väg att hända. Det räcker med att signalelden syns så mycket att den sprider ett budskap 

vidare i landskapet som kan varna människor och samhälle att något är på väg att hända eller 

redan händer. Den troliga betydelsen för signaleldarna är att de varnar för något som kommer 

att ske. Då resultatet av denna undersökning visar att signalsystemen verkar vara bättre 

bevarade i utkanterna av samhället och nära kustområden eller vid inlopp visar detta på att 

varningen bör spridas som en signal om att något är på väg. Detta styrks även med resultaten 

från Viewshed-analyserna av Kasberget (Figur 13).  

En signaleld som är placerad precis vid det befolkade område som kommer att drabbas skulle 

kunna användas för två saker. Antingen signalerar den att fienden redan är på plats, och att 

det är dags att söka skydd omedelbart. Eller så signalerar den att fienden är på väg. En 

signaleld som är placerad på Kasberget eller Signalberget i Exemplet Uppsala (Figur 18 och 

23) visar att dessa platser skulle nå ut till ett stort område snarare än att föra signalen vidare i 
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ett led av signaleldar. Det är därför troligt att dessa signaleldars funktion skulle vara att varna 

sin omnejd om att något är på väg.  

Signaleldar som är placerade i en rak linje mot det område som en vill skydda skulle föra 

signalen snabbast till den plats som ska få informationen. Men det skulle eventuellt även 

vägleda fienden raka vägen dit. Att färdas efter floder och farleder inom Mälardalen utan 

moderna hjälpmedel kan ha varit svårt. Som kartan över långhundraleden visar fanns det flera 

olika vägar in till de centrala delarna av Uppland. Att vilseleda en fiende på dessa olika vägar 

in i landskapet skulle ge mer tid för människor att sätta sig i säkerhet eller förbereda sig mot 

en attack.  

Många olika Viewshed-analyser visar att vårdkasar på höga punkter i landskapet skulle synas 

långa vägar. Även om resultaten kan vara missvisande eftersom de inte tar saker som 

vegetation med i beräkningarna eller dåligt väder, ska en inte underskatta resultaten. 

Signalsystemens funktion kan ha varit mångsidig i sin enkelhet. Som resultaten av Viewshed-

analyserna från exemplet Signalberget visar kan signaleldarna synas från vattenlederna. Det 

är därför troligt att de som använde signaleldarna planerade detta. 

Signalelden skulle synas från den punkt där den stod med två anledningar. Dels skulle den 

föra varningen längre in i landskapet för att tillåta befolkning att söka skydd. Dels skulle den 

även vilseleda fienden bland de olika farlederna. Detta, tillsammans med andra hypoteser 

som presenterats i detta avsnitt skulle vara bra trådar att gå vidare med om en vill göra en 

fortsatt undersökning om signalsystems användning eller förutsättningar.  
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Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka förutsättningarna för marina försvarssystem 

i form av signalsystem. Uppsatsen har haft två huvudsakliga frågeställningar att besvara: 

vilka platser var/är optimala för ett marint försvarssystem i landskapet? Vilka spår från detta 

system ser vi idag i landskapet? Med hjälp av rumsliga analyser och undersökning av 

ortnamns placering i landskapet har dessa frågor undersökts under rubriken Analys. I följande 

kapitel presenteras uppsatsens slutsats med tankar kring framtida forskning.  

Uppsatsens typologisering av ortnamn innehållande ortnamnselementen kas-, brand-, vård-, 

vakt-, signal- och böt- har visat, genom rumsliga analyser i GIS, spridningen på dessa. 

Exemplen Uppsala, Bötbergs backe, och Signalberget har genom viewshed-analyser 

undersökt synligheten i landskapet från platser med dessa ortnamnselement. Spridningen av 

dessa ortnamnselement har visat att en koncentration av dessa ortnamnselement hittas längs 

kuster och i Stockholms-området med omnejd.  

Viewshed-analyserna 

Exemplet Signalberget visar en linje av ortnamn som tillsammans skulle kunna utgöra ett 

signalsystem av signaleldar.  

Viewshed-analyserna har visat att vissa av ortnamnen är synliga från varandra, men att 

resultaten starkt är beroende av en Offset för att synas. Det innebär att platserna inte syns från 

varandra ifrån marknivå. Resultaten har visat att 10 meter ovanför marknivån syns 

fortfarande inte alla punkter från varandra. I exemplet Signalberget gjordes en Viewshed-

analys med 100 meter Offset. Denna visade att stora delar av landskapet kunde synas från 

denna höjd, och att många delar av landskapet kunde se till den punkten. Resultatet är att 

högre Offset innebär att större områden kan se platsen.  
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Saker som kan påverka dessa resultat är exempelvis att en del av signalleden saknas. 

Ortnamn som är kopplade till dessa signalsystem kan mycket väl ha försvunnit genom att de 

inte hittats eller att namnet förändrats.   

Att undersöka vidare förutsättningar för dessa ortnamnselement som tyder på 

försvarsanläggningar, eller mer specifikt signalsystem vore att studera en del av samhällets 

utformning och kulturlandskapet.  

Sammanfattningsvis finns det mycket som tyder på att ett signalsystem delvis skulle kunna 

spåras genom analyser av ortnamn, och att landskapsanalyser av dessa skulle kunna belysa 

aspekter av hur det varit uppbyggt och fungerat. Detta skulle i sin tur kunna bidra med ny 

kunskap om kulturlandskapets utformning, samhällets uppbyggnad och dateringen av 

ortnamnselementen. Mina analyser har visat att ortnamnselementen för denna undersökning 

inte ger några tydliga svar för hur ett signalsystem har varit utformat, men att 

ortnamnselement kan visa på var delar av ett signalsystem kan ha funnits. Framtida forskning 

kan ta detta i beaktande och analysera fler ortnamnselement. Framtida forskning bör även 

använda sig av andra siktanalyser som Line of sight.  
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Bilagor: 

Nedan är bilagor från uppsatsen listade med numrering. Varje bilaga innehåller en Legend, 

vilken förklarar innehållet i kartbilden. Bilagorna innehåller även skala och norr-pil.   
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