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Fornborgar. En studie med fokus på Hallands fornborgar. 
 
Hill forts. A study with focus on Halland’s hill forts.  
 
Abstract 
This essay concerns the hill forts in Halland. The hill forts in Halland haven’t been 
archaeologically examined and they haven’t been studied as well as hill forts in other 
parts of Sweden. The focus of this essay is to determine the use of the hill forts in 
Halland.  Comparative studies will be made between Halland’s hill forts and the hill 
forts of Bohuslän and the hill forts of the Eastern part of Sweden.  
 
The results of the research have yielded that the hill forts in Halland strongly 
reminiscent of the hill forts in Bohuslän when it comes to the positioning in the 
landscape, as well as the general appearance of the hill forts. There are remains of 
houses in some of the hill forts in Bohuslän. Because of the similarities with the hill 
forts in Bohuslän, there is a possibility that there have been houses on top of the hill 
forts in Halland. It is not possible to say whether the hill forts in Halland have been 
places of “safe haven” and/or permanent residents. Most of the hill forts in Halland have 
great view over seas or the ocean, as well as over the inland. They tend to be located 
close to old roads and would have had a great overview of them. It’s possible that the 
hill forts were connected to trading posts. Signaling between the hill forts in the 
northern part of Halland is possible because of the closeness of them.  
 
Drawings of the hill forts have been made successfully; they show roughly where the 
walls of the hill fort are situated and where the precipices and inclinations are situated. 
The drawings make it easier to compare the hill forts in Halland to hill forts in other 
parts of Sweden.       
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1.INLEDNING 
 
 
1.1 
Fornborgar är ett ämne som brukar väcka folks intresse. Detta borde gälla även de 
halländska fornborgarna, det konstiga är då att det inte finns så mycket publicerat om 
dem. Denna uppsats syftar därmed till att studera dem lite närmare. Studien går till stor 
del ut på se om det går att tillämpa de teorier som forskare har haft kring fornborgarna i 
Bohuslän och i Östsverige, på de halländska.      

Introduktion 

 
I Nationalencyklopedin definieras fornborg som befäst förhistorisk anläggning. Det står 
även att borgar belägna vid större kommunikationsleder har fungerat som 
kontrollpunkter, medan mindre anläggningar i mer avskilda lägen bör tolkas som 
tillflyktsplatser för en by eller några gårdar (Nationalencyklopedin 2009, s.67). Om 
fornborgarna verkligen var befästa anläggningar är diskutabelt, liksom om vissa av dem 
verkligen har fungerat som kontrollpunkter eller tillflyktsplatser. Det är något som 
denna uppsats kommer behandla, tillsammans med flera andra ämnen gällande 
fornborgarna. I Michael Olaussons avhandling Det inneslutna rummet – om kultiska 
hägnader, fornborgar och befästa gårdar i Uppland från 1300 f.Kr. till Kristi födelse  
ges en annan definition av fornborgen, som passar bättre; ett av sten- eller jordvallar 
jämte naturliga avspärrningar av stup, branter, vatten, sankmark etc inhägnat område, 
vanligen beläget på krönpartier (Olausson 1995, s.41).  
 
Fornborgarna i Sverige är generellt placerade vid vattenleder, såväl som i skogsmark 
eller nära jordbruksbygd (Engström 2000, s.242). Under vikingatiden var vattendrag 
som sjöar och floder vanliga ställen för kommunikation och transport (Graham-
Campbell 2001, s.209). Forskare har delat upp fornborgar i olika kategorier. En 
topografisk uppdelning av fornborgarna är till exempel höjdborgar, låglandsborgar och 
borgar i myr eller sjö (Engström 1984, s.92). Höjdborgarna är belägna på bergs- eller 
åskrön och har naturliga skydd genom stup och branter. Låglandsborgar finns där det är 
ont om höjder och de finns främst på Öland och på Gotland och dessa har i princip helt 
slutna vallsystem (Engström 2000, s.242). Samtliga halländska fornborgar är 
höjdborgar, men de benämns genomgående i uppsatsen som fornborgar.   
      
 
1.2 
Syftet med arbetet är att analysera Hallands fornborgar och att visa hur fornborgarna i 
Halland kan ha sett ut och vad deras användningsområde kan ha varit. Vidare är syftet 
att försöka applicera teorier på de halländska fornborgarna, vilka forskare tidigare har 
applicerat på fornborgar i andra delar av landet. Frågeställningarna följer nedan:   

Syfte och frågeställningar 

 
1. Går det att göra ritningar över fornborgarna i Halland utifrån de beskrivningar 

och mått som finns på Riksantikvarieämbetets fornsök? 
2. Var Hallands fornborgar farledsborgar? 
3. Var Hallands fornborgar tillflyktsplatser eller permanent bebodda?  
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4. Fanns det vårdkasar vid Hallands fornborgar, kunde man signalera mellan 
fornborgarna? 

 
 
 
1.3 
I Hallands landskap finns det 29 listade fornborgar i Riksantikvarieämbetets fornsök, 
majoriteten finns i norra Halland (www.raa.se/cms/fornsok/start.html).  Av dem 
kommer 26 stycken att studeras (se bilaga, bild 13-14). Fokus ligger på tio stycken (se 
bild 1), de resterande, 16 fornborgarna, ingår endast i en sammanfattande översikt i 
materialpresentationen. De tio fornborgarna har valts ut på grund av dess spridning i 
landskapet, de uppvisar även en variation i storlek och läge i landskapet. De tio 
fornborgarna som fokus ligger på är, från norr till syd (RAÄ nummer): 

Material 

1. Lindome 39:1, Mölndal kommun. 
2. Lindome 1:1, Mölndal kommun. 
3. Vallda 93:1, Kungsbacka kommun. 
4. Fjärås 213:1, Kungsbacka kommun. 
5. Ölmevalla 80:1, Kungsbacka kommun.  
6. Frillesås 27:1, Kungsbacka kommun. 
7. Grimeton 49:1, Varberg kommun. 
8. Träslöv 73:1, Varberg kommun. 
9. Asige 77:1, Falkenberg kommun. 
10. Enslöv 11:1, Halmstad kommun. 
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Bild 1. Kartan visar de tio utvalda fornborgarna (Waypoints, Mapsource). 
 
1.4 
De 26 utvalda halländska fornborgarna studerades med hjälp av Riksantikvarieämbetets 
beskrivningar av dem. Det saknas ritningar över de flesta fornborgarna i Halland och ett 
mål med uppsatsen är att genom beskrivningar av dem göra sådana på tio av dem. I 
beskrivningarna på riksantikvarieämbetets fornsök finns det koordinater till fornborgen, 
det står också ungefär hur stor fornborgen är och om krönet är flackt eller kuperat. Det 
står även i vilken riktning stup, sluttningar och vallar ligger. Utöver detta står det hur 
breda, långa och höga vallarna är (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Författaren har 
även besökt flera av dem våren 2011 och har då fotograferat och studerat deras lägen, 
utsikt från dem och stenvallarnas placering. För att hitta till fornborgarna har författaren 
använt sig av koordinaterna angivna på Riksantikvarieämbetets fornsök, angivet vid 
respektive fornborg. På plats har en GPS använts för att hitta.     

Metod  

 
I Michael Olaussons avhandling Det inneslutna rummet – om kultiska hägnader, 
fornborgar och befästa gårdar i Uppland från 1300 f.Kr. till Kristi födelse (1995) finns 
ritningar av fornborgar och det är ifrån dessa som författaren har fått inspiration. 
Ritningarna visar fornborgarnas utformning, var vallar, branter och sluttningar finns. 
Det svartmarkerade på ritningarna är vallar, de skålformade figurerna visar hur brant 
berget är på olika ställen, är det tätt mellan skålarna och få skålar så är det brant/stup. Är 
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det mer mellanrum mellan skålarna och fler skålar så är det mer sluttande på de ställena. 
Till ritningarna har även hjälp tagits av arkitektstuderande Louise Gydell, som har fört 
över ritningarna till Adobe Illustrator och där gjort dem mer estetiskt tilltalande.  
 
Riksantikvarieämbetets fornsök har varit till hjälp när det kommer till var i landskapet 
fornborgarna är placerade, närhet till vattendrag, fornvägar och andra fornlämningar. 
Litteratur om geologi och lantmäteriets hemsida användes för att ta reda på hur 
landskapet i Halland har sett ut i forntiden. En jämförande studie har gjorts, tidigare 
forskning om fornborgar i olika delar av Sverige och teorier kring dem har jämförts och 
analyserats och diskuterats. När Hallands fornborgar benämns i fortsättningen kommer 
det att vara genom RAÄ nummer, exempelvis Asige 77:1. När andra fornlämningar 
nämns i texter så benämns de på samma sätt.  
 
 
1.5 Problematisering och avgränsning
Dateringen av fornborgar är bristfällig, den saknas i stort sett helt. Detta gör att 
studierna om närområdet blir lidande, då det blir en ganska övergripande studie. På 
grund av bristen av undersökningar av de halländska fornborgarna så görs tolkningar på 
ett bristande källmaterial. Tolkningar görs i många fall genom att studera tidigare 
forskning av fornborgar i andra del av landet och få inspiration av den. Mycket av den 
litteratur som används är gammal och det är viktigt att vara kritisk till deras studier, 
vilka inte är utförda med moderna metoder. Det är möjligt att det finns oupptäckta 
fornborgar i Halland, vilka kanske skulle ge fornborgarna en större spridning i 
landskapet.   

  

 
Studien har begränsats till Hallands fornborgar, på grund av bristen av forskning inom 
området. Översiktskartan över Hallands fornborgar (se bilaga, bild 13-14) markerar 26 
fornborgar, av Riksantikvarieämbetets 29 listade fornborgar. Tre av de listade 
fornborgarna var så osäkra som fornborgar att de valdes bort. Det är de 26 fornborgarna 
som kommer studeras i uppsatsen och av dessa kommer fokus att ligga på tio av dem. 
Det har inte funnits tid till att göra ritningar av alla Hallands möjliga fornborgar och 
därmed har ritningar endast gjorts av de tio fornborgar, vilka fokus ligger på. De tio 
fornborgarna har valts ut på grund av att de ligger på olika platser i landskapet, de är 
olika i storlek och har varierande förhållande till vattendrag, fornvägar och andra 
fornlämningar i dess närhet. Majoriteten av fornborgarna i Halland ligger i norra 
Halland och för att även kunna representera södra delen av Halland har två fornborgar 
från de trakterna också tagits med i analysen. Ritningarna av de tio fornborgarna i 
Halland är inte en exakt återspegling av verkligheten, men de markerar var vallar, stup 
och sluttningar finns på ett sätt så likt dess verkliga placering som har varit möjligt för 
studien. 
 
 
1.6 
Det har diskuterats kring om fornborg är rätt term att använda, eftersom termen för 
tankarna till skydd/försvar i krigstider, vilket det inte behöver ha varit frågan om 
(Burenhult 2000, s.241). Åsa Wall skriver att begreppet fornborg också omfattar 
vallanläggningar och gravhägnader och att begreppet fornborg därmed har blivit 
omdiskuterat. Vallanläggningar beskrivs som ett mellanting mellan fornborgar och 
gravhägnader. Fornborgar begränsar helt ett område med hjälp av stenvallar och branter, 
vilket skiljer dem från andra vallanläggningar och gravhägnader (Wall 2003, s.22).  

Definitioner och begrepp 
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Michael Olausson menar att det med fornborg menas hägnade anläggningar, vilket dock 
inte behöver betyda att det är ett befäst område. Olausson tycker att ordet ”fornborg” 
kanske borde sluta användas helt, då det betyder ”gammal befästning”, men han har 
ändå själv valt att använda sig av det i sin avhandling. Det viktiga enligt Olausson är att 
inte längre förknippa fornborgen med folkvandringstid, då fornborgarna bevisligen har 
använts under flera olika perioder (Olausson 1995, s.8).  
 
Fornborg kommer att vara termen som används i uppsatsen, trots att den är 
omdiskuterad så är det ett begrepp som används av de allra flesta och genom att 
använda sig av den så vet de flesta vad det rör sig om.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.FORSKNINGSHISTORIK  
Nedan följer tidigare forskning om fornborgar, forskningen är utförd i andra delar av 
landet än Halland. Den tidigare forskningen av fornborgar i Halland saknas i princip 
helt. Tidigare forskning av fornborgar i andra delar av landet visar vad som kan gå att få 
fram genom arkeologiska utgrävningar och möjliga teoribildningar.   
 
Michael Olausson skriver i sin avhandling Det inneslutna rummet – om kultiska 
hägnader, fornborgar och befästa gårdar i Uppland från 1300 f.Kr. till Kristi födelse 
om olika exploateringar av fornborgar i Uppland och om deras olika utformningar och 
dateringar. Olausson skriver även om landskapet runt fornborgarna (Olausson 1995). 
Olausson skriver att det har påträffats boplatslämningar på fornborgen vid Lingsberg, 
Vallentuna socken, i Uppland. Boplatslämningarna finns mitt på höjdryggen, 
tillsammans med agrara lämningar och gravfält (Olausson 1995, s.91f). Vid 
utgrävningen av stenvallarna framkom det vid en ingångsöppning i vallen kraftigt 
skörbränd och sintrad sand och sten, sot och kol. Detta skulle enligt Olausson tyda på att 
det har funnits en timmerkonstruktion där som har brunnit. Olausson menar även att en 
jämn stenpackning som påträffades vid ingången, skulle ha lagts där för att jämna ut den 
ojämna berggrunden (Olausson 1995, s.95f). Vallanläggningen har anlagts under 
förromersk järnålder, men bränts och troligen övergivits runt Kristi födelse (Olausson, 
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1995, s.101f). Boplatser i fornborgen daterades med 14C till de sista århundradena före 
Kristi födelse och en annan del något yngre, till äldre romersk järnålder (Olausson 1995, 
s.104ff). Dateringar av andra fornborgar i Uppland har visat på dateringar från yngre 
bronsålder - äldsta järnålder, yngre romartid – folkvandringstid, folkvandringstid, 
mellersta bronsålder – 1000-800 f.Kr., folkvandringstid – tidig vendeltid (Olausson 
1995, s.118, s.123, s.125, s.131, s.136f). Det som enligt Olausson komplicerar en 
identifiering är att i fyra av fem fall där det har påträffats bronsålderslämningar, så har 
de överlagrats av yngre lämningar (Olausson 1995, s.169). Boplatslämningar har även 
påträffats utanför vallen på fornborgen vid Sköttegården, i Ödsmåls socken, i Bohuslän. 
Själva fornborgen har dateras till bronsålder, period IV, och boplatslämningarna till 
bronsålder, period VI (Olausson 1995, s.160). Michael Olausson skrev i The Martial 
Society. Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia att 
fornborgarnas existens mer och mer tyder på en etablerad central makt, än lokalt försvar 
(Olausson 2009, s.37). Det har inte påträffats några strukturer som skulle tyda på att 
fornborgarna hade torn. Stenvallen är bredast vid ingångsöppningen och smalnar ibland 
av på insidan. Typiskt för i princip alla fornborgar i södra Norrland, Mälardalen, 
Östergötland, Småland, Värmland, Dalsland, Bohuslän, norra Västergötland och norra 
Halland är att de utnyttjar det omkringliggande landskapet väl och omges av större eller 
mindre vattenvägar. Olausson menar att fynd i modern tid stämmer väl överens med 
tidiga 1900-talets teorier kring fornborgarna. Deras resultat och tolkningar kan bevisas. 
Deras slutsatser kan utmanas och i flera fall stärkas genom fortsatt arbete med deras 
fynd och fältdokumentationer (Olausson 2009, s.43f).  
 
Åsa Wall skriver i sin avhandling De hägnade bergens landskap: om den äldre 
järnåldern på Södertörn att det går att bedöma om fornborgen är befäst eller inte 
beroende på stenvallens storlek, tekniska uppbyggnad och om den har kunnat begränsa 
ett område (Wall 2003, s.24). Wall menar att fornborgarna på Södertörn har en jämn 
spridning över landskapet, en del är placerade nära sockengränser och andra i nära 
anslutning till större sjösystem. Wall spekulerar kring om fornborgarna har uppförts på 
berg i anslutning till farleder. Fornborgarna på Södertörn kan enligt Wall alltid kopplas 
samman med färdleder, så väl på vatten som på möjliga vägar (Wall 2003, s.73ff).    
Berit Hall skriver i ett kapitel av Borgar från forntid och medeltid i Västsverige att 
fornborgarnas höga och fria positioner har gjort att de av vissa har tolkats som platser 
för vårdkasar. Fornborgarnas vallar har förklarats som inhägnader till boskap, som de 
som skötte vårdkasarna hade med sig som slaktdjur (Hall 1992a, s.15f). Det finns 
teorier om att stenvallarna hölls uppe av träkonstruktioner och att spetsiga ”lansar” gick 
ut från dem, vilket ytterligare skulle stoppa fienden (Hall 1992a, s.11). Vissa 
fornborgar, där boplatser av en permanent karaktär har påträffats, kan möjligen ha varit 
befästa boplatser (Hall 1992a, s.14). I ett annat kapitel i samma bok skriver Hall att det 
krävs vatten för att kunna bo på en fornborg. Ett förslag till hur människorna kunnat få 
vatten in i borgen har gjorts, gällande en fornborg i Djupedal, Göteborgs kommun, där 
det fanns en damm i nära anslutning. En möjlighet att få vatten upp till fornborgen ska 
ha varit att dämma upp vattnet, så att det gick att nå från fornborgens ingång och 
därigenom få vatten i en brunn inne i fornborgen (Hall 1992b s.35). 
 
Roger Nyqvist skrev en artikel om Bohusläns fornborgar i Svensk fornborgsforskning. 
Sammanställning av år 1987 pågående forskningsarbeten rörande fornborgar i Sverige, 
där han menar att de dateringar som har gjorts i fornborgar endast talar om att det har 
varit aktivitet på eller vid fornborgarna vid de perioderna. Fornborgarna i sig verkar ha 
använts under olika tidsperioder. Dateringarna behöver därmed inte ha något med 
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anläggandet av fornborgarna att göra, har de det så visar det på en lång tradition av 
fornborgsbyggande och möjligen därmed även en lång tradition av försvarsbehov 
(Nyqvist 1987, s.6). Enligt Nyqvist så finns det en bosättning vid fornborgen om 
människorna försvarar resurser. Han menar att det är billigast resursmässigt att gömma 
sig i skog eller i svår terräng, då måste resursen som angriparna vill åt, vara lättflyttad. 
Han menar att det som kostar för människorna är tid, manskapsförluster och förlust av 
resursen som angriparen vill åt. Enligt Nyqvist är det som styr mest, manskapsförluster 
och förlorad tid. Om fornborgen har använts som försvar så tyder det på att det som ska 
försvaras inte går att flytta. Människorna har beräknat det som mer lönsamt att stanna än 
att fly. Fornborgarna skyddar människorna mot plundringståg och gör att de kan bevaka 
sin resurs, som till exempel bra jakt- och fiskeplatser eller kontroll av transportleder 
(Nyqvist 1987, s.7f).    
 
Gundela Lindman skriver i Förhistoriska aggressionsstrukturer i det västsvenska 
landskapet att det krävs vissa saker för att en fornborg ska ha kunnat användas som 
boplats. Det krävs en relativt plan yta om cirka 500 kvm, vatten i anslutning till 
fornborgen och att det inte ska krävas klättring för att ta sig till krönet. Vidare menar 
Lindman att lämpliga betesmarker i närheten gör att hypotesen om att fornborgen 
använts som boplats stärks. Hon menar även att om det finns två fornborgar i närheten 
av varandra, så kallade tvillingborgar, så är det mer troligt att de fungerat som boplatser 
än som försvarsverk. Har fornborgen däremot dubbla eller tredubbla stenvallar så menar 
Lindman att fornborgen då kan ha fungerat som försvarsverk (Lindman 1985, s.171). 
Lindman menar att det inte behöver påträffas vapen inom fornborgarna för att kunna 
göra en tolkning av fornborgarna som försvarsverk. När människorna förflyttade sig tog 
de med största sannolikhet vapnen med sig, istället kan eftersökningar av vapen ske 
utanför fornborgen, på kast- och skjutavstånd (Lindman 1985, s.176).  
 
Johan Engström skriver i Torsburgen. Tolkning av en gotländsk fornborg att forna 
vattenleder har kantats av fornborgar och att de kan ha haft en funktion knuten till dessa. 
Därav dyker begreppet farledsborg upp. Engström skriver även att en tolkning som 
tidigt har gjorts är att fornborgarna var befästa gårdar (Engström 1984, s.85f). En 
möjlighet är att fornborgarna hade olika användningsområden beroende på säsong. De 
kan ha varit tillflyktsplatser under oroliga tider, som sommarhalvåret. Medan de kan ha 
varit permanent bodda under vinterhalvåret (Engström 1984, s.85f). Engström har 
studerat möjligheten att på fornborgen Torsburgen på Gotland inrymma hela Gotlands 
befolkning och dess djur. Vid övergången mellan äldre och yngre järnålder ska detta ha 
varit möjligt, med den förmodade populationsmängden på Gotland för den tiden 
(Engström 1984, s.119). Engström skriver även att det på Gotland användes vårdkasar 
under den danska tiden och under Karl XI och Karl XII. Detta system användes fram 
t.o.m. Krimkriget 1854. Till stor del användes samma platser längs kusten och såväl i 
inlandet, på senare tid. Dessa vårdkasar användes i stor omfattning på eller strax intill 
fornborgar. Det visar att landskapet passar mycket bra till en sådan form av signalering 
(Engström 1984, s.110). Undersökningar av fornborgar i området kring Eskilstuna har 
utförts och dem visade att de har direkta siktlinjer och därmed möjlighet att signalera till 
varandra (Engström 1984, s.86). I en artikel i Arkeologi i Norden 2 skriver Engström att 
en teori är att vårdkasar och fornborgar har använts tillsammans och att detta 
signalsystem har gjort det möjligt att fly till dem och att verka från dem. Eftersom 
fornborgarnas datering är bristfällig så är det svårt att påvisa att närliggande fornborgar 
har varit verksamma i samma tid och därmed kunnat fungera tillsammans i ett 
barrikadsystem (Engström 2000, s.244). 
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Sten Anjou skrev 1935 i Fornborgarnas betydelse ur etnografisk synpunkt att det var 
viktigt att avslöja fornborgarnas vardagliga funktion, samtidigt som större delen av 
samtida forskare menade att de tillkommit på grund av yttre hot. Anjou menade istället 
att hoten kom från närliggande bosättningar (Olausson 2009, s.44).        
 
Bror Schnittger skrev 1913 att fornborgarna i Östergötland troligen hade varit 
tillflyktsplatser och att de uppförts i samband med strider mellan svear och götar, under 
folkvandringstid (Engström 1984, s.85). På grund av att fornborgarna i Västergötland 
främst påträffas i de nordöstra delarna, anknyter Sahlström 1930 till denna teori 
(Olausson 1995, s.22). 
      
Gustaf Hallström skrev i 1911-års undersökning av fornborgen Börsås kulle i Skredsvik 
att boplatslämningar har påträffats på fornborgen Börsås, i Skredsvik i Bohuslän. De 
förekommer på bergets terrasser ända upp till krönet. Det speciella med en av 
boplatslämningarna, påträffad på en lägre terrass, är att det där fanns stora mängder av 
säd. Ornerade krukskärvor har daterats till 400–500-talet (Hallström 1963, s.4ff.). 
 
Wilhelm Berg beskriver Bohusläns fornborgar som belägna på branta berg, nästan helt 
omöjliga att bestiga, vilka kunde betraktas som fästningar. Klyftor fylldes igen med 
stenvallar eller av större stenar. Stenvallar anlades även utefter de uppstigande 
bergväggarnas krön, vallarna är genomgående ganska låga, men relativt breda vid 
basen. Vallarna har ofta en eller flera trånga ingångar, som lätt kunde täppas till med 
sten eller träbarrikader vid annalkande anfall. Vallarna hindrade en stormning av 
fienden. Berg menar att han sett hopar av medelstora stenar, vilka han anser utgjorde ett 
förråd av kastvapen (Berg 1909, s.218ff). Berg menar att det var otänkbart att befästa 
varje gård och att det då föll sig naturligt att samla alla till ett gemensamt försvar och 
anlägga ett försvarsverk, där de kunde får nödvändigt skydd (Berg 1909, s.217). Det 
svåra med att kunna datera borgarna är att det inte är så lätt att hitta fynd att knyta till 
någon speciell period. Krönen utgörs ofta av en moss- eller gräsbevuxen klippa, med 
nästintill ingen jord under torven, det gör det alltså inte till en gynnsam fyndplats (Berg 
1909, s.220). Boplatslämningar har bland annat påträffats i Bohuslän på berget Borrås, i 
Dragsmarks socken. Berget har ett mycket kuperat krön, med på vissa ställen 
uppstigande ryggar och åsar (Berg 1909, s.222). På Borrås påträffades två 
boplatslämningar på bergets krön. Lerkärl påträffades och orneringen hör möjligen till 
äldre järnålder (Berg 1909, s.232f).  
 
Albrecht Jockenhövel har anfört tre hypotetiska borgtyper, borgar som en del av ett 
större bebyggelsenät i förening med öppna boplatser, borgar som självständiga enheter 
och borgar med speciella funktioner, hantverk, skydd av handelsvägar (Olausson 1995, 
s.169). En annan uppdelning av fornborgar har gjorts av Mårten Stenberger, 
tillflyktsborgar med avskilt läge i skogstrakter, tillflyktsborgar i anslutning till bygden 
och offensivborgar vid vitala vattenleder (Engström 1984, s.85f). 
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3.MATERIALPRESENTATION OCH ANALYS 
26 fornborgar i Halland beskrivs, dessa befinner sig till större delen i norra delen av 
landskapet (se bilaga, bild 13-14). Fornborgarnas utformning, placering i landskapet och 
utsikt från dem har studerats av författaren. Som komplement till de egna 
inventeringarna har viss litteratur använts såväl som beskrivningar av fornborgarna från 
Riksantikvarieämbetets fornsök (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Fokus ligger på 
tio av de 26 fornborgarna, de resterande 16 fornborgarna beskrivs sammanfattande i 
slutet av kapitlet.   
 
Ritningar av de tio utvalda fornborgarna finns vid texten till respektive fornborg. Det 
svartmarkerade linjerna på ritningarna visar vallarnas längd, bredd och placering i 
fornborgen. Skålformerna visar hur brant berget är, är det tätt mellan skålarna så är det 
brant och är det både tätt och få skålar, så är det stup. Är skålformerna istället fler och 
ritade med mer mellanrum mellan de olika skålarna, så är det sluttande.  
 
 
3.1 
Norra Halland är flackt, med stora slätter och med en mer kuperad terräng än södra 
Halland. Södra Bohuslän påminner om norra Halland, med havsvikar och uppskjutande 

Hallands fornborgar 
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berg. Gemensamt för Hallands fornborgar är att de ligger på höga, branta berg och att de 
flesta är belägna i norra Halland. Enligt Elof Lindälv är fornborgarna i norra Halland 
enklare byggda än de i exempelvis Mälarlandskapen (Lindälv 1968, s.271).  
 
Sverige påverkas fortfarande av den senaste istiden. Jordskorpan trycktes ner av isen 
och havets volym minskade på grund av att stora mängder vatten var bundet i 
inlandsisarna. När sedan isen börjar smälta, strävar jordskorpan efter att återta sin 
ursprungliga höjd, vilket innebär att landet höjs. Havet tillförs vatten från de smältande 
inlandsisarna och glaciärerna, vilket innebär att havsytan höjs (Lundqvist 1991, s.349). 
Landhöjningen pågår fortfarande (Lundqvist 1991, s.352). Havsnivån har troligtvis 
börjat stiga snabbare efter 1991 på grund av klimatförändringar. Något som också 
påverkar landhöjningen är massförskjutningar i jordens inre, vilket påverkar 
tyngdkraftsfälten och till följd även geoiden (http://www.lantmateriet.se/templates/ 
LMV_Page.aspx?id=15100). Landhöjningen är olika stor i olika delar av Sverige, norra 
Halland har en landhöjning på 1,5 mm/år (http://www.lantmateriet.se/upload/bilder/ 
kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssytem/Landhojning/NKG2005LU_stor.
jpg).  
 
Fornborgarna i Halland kallas i många fall för Borgås, eller Borrås. Andra exempel på 
namn med ordet borg i är Borreberg (Borgberg).  Förstavelsen kan möjligtvis komma 
från det fornnordiska burghi, som fortfarande finns i det isländska språket och betyder 
förskansning eller inhägnad (Lindälv 1971, s.27). Enligt Hans Hildebrand var det så att 
människor förr sa om en gård, som inte var en borg, att den låg at borgi, det vill säga 
vid borgen. Berg menar att det isländska ordet även används om isolerade höjder, som 
skulle kunna användas till försvar, men som inte är det (Berg 1909, s.239).  
 
 
Den medeltida Kungsvägen i Halland består till vissa delar av fragment av en forntida 
väg. Det finns dock äldre vägar, öster om Kungsvägen i Halland har Elof Lindälv och 
Per Asplund genom studier kunnat påvisa en äldre väg från norra Halland till södra 
Halland. Per Asplund har döpt denna väg till Via Regia (se bilaga, bild 16). Via Regia 
passerar genom tydliga järnåldersbygder, den passerar även två av Hallands rikaste 
fornminnesbygder, det vill säga Asige-Årstad och Li-Fjärås Bräcka. Under forntiden 
passerade människorna vattendragen på ställen där de var grundare, så kallade 
vadställen. Första vadstället i Lagan var vid västra kanten av Lagaholmen, där uppstod 
troligtvis redan i forntiden en handelsplats. Vid vadställen vid Hallands åar Lagan, 
Nissan och Viskan byggdes kungsgårdar (vid Viskan en stormannagård) och vid Nissan 
även en borg. Det saknas dock kungsgård eller borg vid Ätran. Det finns goda skäl att 
anta att det finns en äldre väg, Via Regia, i inlandet och en yngre, Kungsvägen, i 
kustlandet. En väg på medeltiden var en ridstig, med vadställen över vattendrag. 
Sjövägarna, till havs och längs vattendrag var dock de bästa kommunikationsvägarna 
för Hallands handelsplatser. Troligtvis användes Via Regia och Kungsvägen parallellt 
under flera århundraden, Karl XI:s vägförnyare satsar dock enbart på Kungsvägen, vid 
kusten, på 1600-talet och därefter blir Via Regia endast en häradsväg (Haverling 1996, 
s.33ff).   
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Bild 2. Vägkarta över Halland. Den gröna vägen är alltså fornvägen Via Regia, vilken 
många av Hallands fornborgar ligger i nära anslutning till. Vissa av Hallands 
fornborgar är markerade på kartan, exempelvis fornborgen i Falkenbergs kommun 
(Haverling 1996, s.39).  
 
Nedan följer presentationer av tio utav Hallands fornborgar (se bild 1) och dess närmsta 
omgivning och därefter en sammanfattande beskrivning av de resterande 16 
fornborgarna i Halland. Med hjälp av egna iakttagelser på plats och av 
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Riksantikvarieämbetets beskrivningar över fornborgarna (med mått på vallar, var stup 
och sluttningar ligger), har ritningar över tio fornborgar i Halland utförts.   
3.1.1 Lindome 39:1 
Fornborgen är belägen på det höga berget Börsås i Mölndals kommun. I 
Riksantikvarieämbetets beskrivning av Lindome 39:1 står det att fornborgen är ungefär 
180x80 meter och att den befinner sig på ett högt berg som stupar brant i sydväst och 
även till stor del i öst. Berget sluttar i norr ut mot en lägre moränbunden bergrygg, i 
sluttningskrönet ligger en otydlig stenvall som är 30 meter lång och böjer av mot söder i 
sin västliga del och mot sydöst i sin östra del. Vallen är 2-4 meter bred och är 0,2-0,4 
meter hög. Den är i stort sett helt övertorvad, men den är tydligast i östra delen, där 
stenvallen går över en svacka i bergskanten. Fem meter sydöst om stenvallens sydöstra 
ände ligger ytterligare en stenvall, den ligger på en ungefär tre meter lägre nivå och är 
cirka 12 meter lång, 1-3 meter bred och 0,2-0,5 meter hög. Stenvallen är i 
nordväst/sydöstlig riktning, den böjer av mot syd i sin otydliga sydöstra del. En 
möjlighet är att stenvallen är förlängd och påbättrad i sydöst i senare tid och den kan 
möjligtvis ha en otydlig fortsättning mot syd. Fornborgens krön är kuperat. Det höga 
berget har flera successiva stup och tillgängligheten begränsas av dem i syd och sydöst 
(www.raa.se/cms/fornsok/start.html).  

 
Bild 3. Ritningen visar sluttningar, branter, stenvall och ett kuperat krön. 
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Ritningen, som är författarens syn av hur Lindome 39:1 såg ut vid besöket av den, 
stämmer väl överens med Riksantikvarieämbetets beskrivning. Det som skiljer sig är att 
på ritningen finns inte den kortare stenvallen med, detta beror på att den endast är 12 
meter lång. Det står angivet var stenvallen är belägen och med ritningen till hands är det 
lätt att själv förstå var den ligger.   
 
Området är rikt på fornlämningar och i närheten av fornborgen finns en färdväg 
(Lindome 345:1), ett vägmärke (Lindome 275:2) och en boplats (Lindome 113:1) 
(www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Lindome 39:1 ligger nära fornvägen Via Regia 
och ligger en bit ifrån hav och andra vattendrag (se bild 2 och bilaga, bild 13).  
 
 
3.1.2 Lindome 1:1 
Fornborgen är belägen på det höga berget Börrås i Mölndals kommun. I 
Riksantikvarieämbetets beskrivning av Lindome 1:1 står det att fornborgen är 225x125 
meter och att den är belägen på ett högt berg som stupar brant mot öst och syd. Berget 
är tillgängligt från väst och norr (se bilaga, bild 18), där finns en stenvall med en 
sammanlagd längd av cirka 120 meter. Stenvallen är 2-4 meter bred och är 0,3-1 meter 
hög. Det finns två stenvallar i norr, med ungefär 20 meters mellanrum, den nordligaste 
är cirka 25 meter lång. I sydsydväst fyller vallen en skreva på 20 meter, den har rasat 
och är svår att se. Fornborgens krön är kuperat och har vissa jordtäckta delar. 
Traditionen är att kung Börre/Orre är begravd på området för Lindome 1:1 
(www.raa.se/cms/fornsok/ start.html).  

 
Bild 4. Ritningen visar stenvallar, sluttningar, branter och ett kuperat krön. 
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Ritningen av Lindome 1:1 stämmer överens med Riksantikvarieämbetets beskrivning. 
 
Området är rikt på fornlämningar och i närheten av fornborgen finns boplatser (bland 
annat Lindome 163:1, 175:1, 176:1, 168:1, 217:1) (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). 
Lindome 1:1 ligger nära fornvägen Via Regia och ligger inte i anslutning till havet eller 
annat vattendrag (se bild 2 och bilaga, bild 13). 
 
 
3.1.3 Vallda 93:1 
Fornborgen ligger i Kungsbacka kommun, på berget Lunnaberg (se bilaga, bild 19). I 
Riksantikvarieämbetets beskrivning av Vallda 93:1 står det att fornborgen är cirka 
190x130 meter och belägen på ett relativt högt berg i sydöstra delen av ett större 
bergsområde. Berget stupar brant i öst och till viss del även i syd. I norr/väst/sydsydväst 
är krönet någorlunda tillgängligt med brant sluttning och kortare bergsbranter, där finns 
även en höglänt och smal dalgång. I samma riktning finns en stenvall som är cirka 250 
meter lång, cirka 90 meter i östnordöst/västsydväst och cirka 160 meter i norr/syd. Den 
är cirka 0,5-2,5 meter bred. Stenvallen är mycket raserad och är belägen precis nedanför 
höjdplatåns kant, stenvallen har kortare avbrott för mindre bergsbranter. Stenvallen 
slutar i sydsydväst vid en ägogräns. Krönet saknar i stort sett skydd från syd, där den är 
tillgänglig. Höjdplatån är relativt kuperad (www.raa.se/cms/fornsok/start.html).  

 
Bild 5. Ritningen visar stenvallen, branter och sluttningar. 
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Enligt Riksantikvarieämbetets beskrivning är krönet relativt kuperat, vid författarens 
besök av Vallda 93:1 var krönet helt täckt av enris och buskar och det gick därför inte 
att kartlägga.  
 
Vallda socken är ett område som har väldigt mycket fornlämningar. Socknen har fem 
fornborgar (Vallda 39:1, 90:1, 92:1, 93:1, 262:1). Runt omkring fornborgen Vallda 93:1 
finns boplatser (Vallda 156:1, 124:1, 151:1), grav (Vallda 91:1), högar (Vallda 159:1, 
160:1, 160:2). Runt de andra fornborgarna i Vallda socken finns också boplatser i 
närheten (Vallda 185:1, 157:1, 141:1, 136:1, 296, 297, 299, 168:1) och gravar/gravfält 
(Vallda 42:1, 67:1, 68:1, 14:2). Fornborgarna Vallda 92:1 och 93:1 ligger väldigt nära 
varandra, fornborgarna 262:1 och 90:1 ligger i sin tur nära varandra, medan 39:1 ligger 
lite för sig själv (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Vallda 93:1 ligger relativt nära 
fornvägen Via Regia, men inte utmed den, eller i direkt anslutning till vägen. Vallda 
93:1 ligger istället närmare vattenvägen; havet (se bild 2 och bilaga, bild 13).  
 
 
3.1.4 Fjärås 213:1 
Fornborgen ligger i Kungsbackas kommun på krönet av ett bergsparti som heter 
Borgudden, detta bergsparti bildar en halvö i sjön Lygnern (se bilaga, bild 17). I 
Riksantikvarieämbetets beskrivning står det att Fjärås 213:1 är cirka 165x140 meter och 
belägen på ett berg som stupar brant mot Lygnern i öst, det finns lägre stup i norr och 
syd. Västra delen av berget sluttar mot klippavsatser, där finns en stenvall, som 
avgränsar delen av berget som är mer tillgängligt. Stenvallen ansluter sig till en klippa 
och har en sammanlagd längd av cirka 100 meter, den är 1-4 meter bred och 0,2-0,5 
meter hög, med ett yttermått som är ungefär 1,5 meter högt. Det finns en ingång i västra 
sidan, ungefär 15 meter från änden, möjligen sentida. Krönet är relativt kuperat. En 
skreva i nordväst är igenbyggd, liksom en i södra delen 
(www.raa.se/cms/fornsok/start.html).  



19 
 

 
Bild 6. Ritningen visar stenvallar, sluttningar, branter och ett kuperat krön. 
Ritningen visar författarens uppfattning av Fjärås 213:1 vid besöket av fornborgen, 
stenvall avgränsar de mindre branta, mer tillgängliga, partierna av berget. Det är svårt 
att genom Riksantikvarieämbetets beskrivning av fornborgen veta exakt hur berget är 
avgränsat, ritningen visar därmed endast författarens uppfattning av Fjärås 213:1.   
 
I fornborgens närmaste omgivning finns flera boplatslämningar, varav en har 
tidsbestämts till stenålder (bland annat Fjärås 179:1, 180:1, 177:1). Gravfält, fossil 
åkermark och stensättningar finns också i omgivningen (Fjärås 81:1, 91:1, 91:2, 85:1). 
Ett vägmärke från nyare tid finns också (Fjärås 247:1) (www.raa.se/cms/fornsok/ 
start.html). I Fjärås socken finns inte bara en fornborg, utan fyra (Fjärås 58:1, 126:1, 
169:1, 213:1). Hela området är rikt på fornlämningar och det finns boplatser i närheten 
av de andra fornborgarna också (bland annat Fjärås 501:1, 193:1, 333:1, 456:1, 368:1) 
(www.raa.se/cms/fornsok/start.html).  
 
En boplats (Fjärås 333:1, 333:2) låg strax intill och på avsatsen till berget Deberg, där 
fornborg (Fjärås 126:1) ligger. En stor mängd slagen och svallad flinta, bränd lera, 
keramikbitar, fyra härdar (i vilka kol, skörbrända stenar och brända ben från gris 
anträffats) påträffades i boplatslämningen. Prover togs på två av härdarna och den ena 
daterades till 76-317 e.Kr. och den andra till 87 f.Kr.-230 e.Kr., därmed hör de till den 
äldre järnåldern (Streiffert 1995, s.7f). Området har använts under minst tre tillfällen i 
förhistorien, det äldsta materialet var ifrån mesolitisk karaktär, det bestod av 
mikrospånskärnor och mikrospån. Under mesolitikum var Deberg och dess angränsande 
avsats, tillsammans med andra närliggande mindre berg öar i ett skärgårdslandskap. 
Kusten låg då längre in i landskapet, än vad den gör nu (Streiffert 1995, s.11f).  
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Fjärås 213:1 ligger nära fornvägen Via Regia och även i direkt anslutning till sjön 
Lygnern (se bild 2 och bilaga, bild 13).  
 
 
3.1.5 Ölmevalla 80:1 
Fornborgen ligger i Kungsbacka kommun, på det höga berget Borgarn. I 
Riksantikvarieämbetets beskrivning av Ölmevalla 80:1 står det att fornborgen är 
140x135 meter och belägen på ett högt berg med branta stup i syd och väst, det har även 
svårforcerade klyftor i väst. I öst/nordöst är berget mindre brant och där finns en 
stenvall, bitvis avbruten av smala bergsryggar, vilka går ut från krönet mot öst. 
Stenvallen är cirka 90 meter lång och går från nordnordväst/sydsydöst till 
västnordväst/östsydöst, den är 2-3 meter bred och 0,3-0,8 meter hög. Mot västnordväst 
glesnar vallen och består endast av en enkel stenrad i ett skikt. I sydöst finns en cirka 
två meter bred ingång. Krönet är starkt kuperat (se bilaga, bild 20-21).  Fornborgen 
ligger på ett markerat krön i ett omfattande bergsområde. 
(www.raa.se/cms/fornsok/start.html). En liten damm ligger innanför en av fornborgens 
vallar (Lindälv 1968, s.287).  

 
Bild 7. Ritningen visar en sluttningar, branter och en stenvall som avbryts av smala 
bergsryggar.  
 
Ritningen avviker inte från Riksantikvarieämbetets beskrivning. Ritningen visar det 
kuperade krönet genom de markerade bergsryggarna.  
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I närheten av fornborgen finns en hög (Ölmevalla 82:1) och cirka en kilometer bort 
finns ännu en hög (Ölmevalla 148:1). Ungefär en kilometer ifrån fornborgen finns 
boplatser (Ölmevalla 147:1, 166:1, 45:2). Fossil åkermark finns några kilometer bort 
(Ölmevalla 146:1, 49:1) (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Ölmevalla 80:1 ligger 
relativt nära fornvägen Via Regia, men inte direkt anslutning till den. Ölmevalla 80:1 
ligger istället nära vattenvägen; havet (se bild 2 och bilaga, bild 13).   
 
 
3.1.6 Frillesås 27:1 
Fornborgen ligger i Kungsbackas kommun, på det stora berget Borsås. I 
Riksantikvarieämbetets beskrivning står det att Frillesås 27:1 är 420x250 meter och 
omfattar ett stort, till viss del hällbundet berg, som har branta, närmast lodräta stup i 
främst nordväst/väst och i öst/sydöst. I nordöstra delen, i anslutning till en sänka tvärs 
över berget från nord/syd till nordväst/sydöst finns två stenvallar. Den nordöstra är cirka 
55 meter lång nord/syd, 2,5–3,5 meter bred och 0,4-0,6 meter hög. Sydväst om denna 
finns den andra stenvallen, som är cirka 60 meter lång i västnordväst/östsydöst, 2-4 
meter bred och 0,3-0,5 meter hög. I östnordöstra sluttningen, i nedre delen av den nu 
nämnda sänka, som härrör berget, finns ytterligare en stenvall dock obetydlig och 
otydlig i södra delen, ca 15 meter i nord/syd, intill två meter bred och 0,3-0,4 meter hög. 
I den sydvästra delen av fornborgen finns ytterligare två mindre stenvallar på 
klippkanten ovanför och öst/nordöst om ett pass mellan fornborgstorget och borgen 
västsydväst därom. Den södra av dessa är 19 meter lång sydöst/nordväst, ca 1 meter 
bred och 0,2-0,5 meter hög. Åtta meter nordnordväst om den finns den andra stenvallen, 
troligen ursprungligen hörande till fornborgskonstruktionen, men sekundärt omgjort till 
stengärdesgård, ca 11 meter lång, i nordsydlig riktning, cirka 0,4-1,0 meter bred och 
hög. I nordvästra hörnet finns ytterligare en stenvall, 11 meter lång i nordsydlig 
riktning, 2-3 meter bred och 0,5-1,6 meter hög. I mellersta, central delen av borgen är 
det tämligen plant, i södra delen svagt sluttande parti mellanhällbundna krön i väst och 
öst. Det högsta krönet är det västra. I övre partiet av sänkan i nordöst finns ett plant parti 
(www.raa.se/cms/fornsok/start.html).  
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Bild 8. Ritningen visar var stenvallar ligger, sluttningar, branter och även den sänka 
som går genom berget. 
 
Ritningen stämmer med Riksantikvarieämbetets beskrivning.  
 
I närheten av fornborgen finns en boplats (Frillesås 41:1) och osäkra högar (Frillesås 
63:1) cirka 2½ kilometer ifrån fornborgen ligger flera boplatslämningar, fossil åkermark 
och färdvägssystem (Veddinge 231:1, 232:1, 313, 314, 315, 316, 317) (www.raa.se/ 
cms/fornsok/start.html). Frillesås 27:1 ligger i direkt anslutning till fornvägen Via Regia 
och även nära vattendrag (se bild 2 och bilaga, bild 13).  
3.1.7 Grimeton 49:1 
Fornborgen ligger i Varbergs kommun och ligger på krönet av det relativt höga berget 
Grimåsaberget. I Riksantikvarieämbetets beskrivning av Grimeton 49:1 står det att 
fornborgen är 180x120 meter och belägen på ett berg som stupar brant i väst och i norr. 
Berget är mer långsluttande i syd och i öst och där finns en stenvall som är 220 meter 
lång från nord/syd till öst/väst, 4-6 meter bred och 0,2-0,5 meter hög. Vissa partier är 
mycket övermossade och stenvallen är tydligast i öst och minst tydlig i norr. I syd finns 
en öppning där en gammal körväg leder upp på berget, tio meter väst om öppningen 
finns en två meter bred ingång. Över berget går en gärdesgård som markerar gränsen för 
tomtmarken till Torstorp 9:11, i nordväst. Det finns även en nybruten väg, vilken leder 
upp till nordvästra delen av fornborgen från öst. I nordnordväst finns en anlagd 
utkiksplats med stenmur (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). 
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Bild 9. Ritningen visar stenvallar, sluttningar, branter och en gammal körväg. 
 
Ritningen visar inte den nybrutna vägen från öst, eftersom denna är modern och inte är 
relevant för fornborgens ursprungliga utformning.   
 
I närheten av fornborgen finns boplatser, varav en från stenåldern (Grimeton 50:4, 
122:1) och högar (Grimeton 50:1, 50:2) (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Grimeton 
49:1 ligger nära fornvägen Via Regia, men inte nära något vattendrag (se bild 2 och 
bilaga, bild 13). 
 
3.1.8 Träslöv 73:1 
Fornborgen ligger i Varbergs kommun, på berget Borrebjär/Borreberget. I 
Riksantikvarieämbetets beskrivning av Träslöv 73:1 står det att fornborgen är i princip 
helt rund och är 80-90 meter i diameter och belägen på det högsta partiet av en 
bergshöjd med ett platåartat krön och på de brantaste slänterna i nordväst/nord/nordöst. 
I öst/sydöst/syd/sydväst finns en terrasserad stenvall som är cirka 90 meter lång, 5-9 
meter bred och nära 1,5 meter hög i sitt yttre mått och 0,3-0,5 meter hög i sitt inre mått. 
Stenvallen är övertorvad (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Elof Lindälv betonar att 
berget har branta stup, särskilt i norr. Södra delen av berget är däremot mindre brant, där 
ersätter vallen de naturliga stupen (Lindälv 1971, s.27).  
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Bild 10. Ritningen visar en stenvall, sluttningar och branter. 
  
Ritningen stämmer överens med Riksantikvarieämbetets beskrivning. 
 
Området är rikt på fornlämningar och i närheten av fornborgen finns boplatser 
(Spannarp 73:1, 74:1, 75:1, 76:1, 77:1, 79:1), hög (Träslöv 21:1) och fossil åker 
(Spannarp 100:1). En bit ifrån fornborgen finns ett färdvägssystem (Träslöv 28:4) och 
en färdväg (Träslöv 28:5) (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Träslöv 73:1 ligger en 
bit ifrån fornvägen Via Regia, men desto närmare vattenvägen; havet (se bild 2 och 
bilaga, bild 14).   
 
 
3.1.9 Asige 77:1 
Fornborgen ligger i Falkenbergs kommun, på det höga berget Kungsbjär/Kungsberget. I 
Riksantikvarieämbetets beskrivning av Asige 77:1 står det att fornborgen är cirka 
470x300 meter och begränsas av branta stup i syd och även bitvis i väst. Det är något 
flackare sluttningar i norr och öst, på dem finns en stenvall som är cirka 225 meter lång, 
den går från nordnordöst/sydsydväst till öst/väst, den är 3-6 meter bred och 0,2-0,4 
meter hög. Stenvallen mot öst har två ingångar som är 2-3 meter breda, bitvis är vallen 
mycket låg mot nordöst. Stenvallen övertväras av en sentida stengärdesgård. I västra 
sluttningen, något neddragen från krönet finns ännu en stenvall, cirka 20 meter lång i 
nordöst/sydvästlig riktning, den är 4-5 meter bred och 0,3-0,5 meter hög. Fornborgen 
har två krön, det norra är ganska flackt och moräntäckt, medan det södra är brantare och 
har en vid utsikt över omgivningen (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). 
 
Enligt Richardson som tidigt utforskade fornborgen, så hette den dels Kungsberget och 
Sigers Berg (Richardson 1752, s.104). Det finns en sägen som säger att fornborgen var 
bebodd av kung Siger. Det ska ha funnits en labyrint i anslutning till berget. Enligt 
sägnen skulle krigare först visa sin nykterhet genom att gå ett varv genom labyrinten 
innan de anföll borgen (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Nedanför nämnda berg i 
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sydost såg Brusewitz år 1865 några ringa spår i marken efter den s.k. Labyrinten 
(Brusewitz 1865, s.9f).  

 
Bild 11. Ritningen visar stenvallar, branter, sluttningar och ett kuperat krön. 
Ritningen stämmer överens med Riksantikvarieämbetets beskrivning.  
 
I närheten av fornborgen finns boplatser (bland annat Asige 90:1, 118:1, 35:2), högar 
(bland annat Asige 95:1, 34:1, 38:1) och vägmärke från nyare tid (Asige 89:1) 
(www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Via Regia går genom Asige och en kilometer från 
vägen, rakt västerut, påträffas fornborgen, Kungsbjär (Haverling 1996, s.74). Enligt 
Brusewitz så gick det att se långt ut över havet, när han var där 1865, han beskriver 
även att det låg en stor mosse nedanför berget (Brusewitz 1865, s.9f). På grund av skog, 
så var det inte möjligt att se havet våren 2011. 
 
 
 
3.1.10 Enslöv 11:1 
Fornborgen ligger i Halmstads kommun, på det höga berget Virsehatt. I 
Riksantikvarieämbetets beskrivningar står det att Enslöv 11:1 är cirka 340x220 meter 
och befinner sig på ett högt berg med branta stup, främst i öst och mer sluttande partier i 
väst. I väst, norr och i öst finns en stenvall med en sammanlagd längd av cirka 150 
meter. Den västra vallen är 45 meter lång, 2-3 meter bred och nästan 1 meter hög. Den 
norra vallen är cirka 70 meter lång, 2-4 meter bred och är nästan 1 meter hög och har i 
nordöst en ingång som är cirka 1 meter bred, vilken möjligen kan vara en skada från 
senare tid. Den östra vallen är cirka 35 meter lång och har en ingångsöppning i södra 
delen som är cirka 1,5 meter bred. Stenvallen är tydligast i väst och i norr, den östra 
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vallen är något osäker som stenvall, det kan röra sig om naturligt nedrasad sten. Cirka 
20 meter nordnordöst om den nordligaste vallen och på andra sidan gärdesgården finns 
en antydan till ännu en stenvall, cirka 20 meter lång 
(www.raa.se/cms/fornsok/start.html).  

 
Bild 12. Ritningen visar stenvallar, sluttningar, branter och ett delvis kuperat krön.  
 
Stenvallen i söder finns inte med i Riksantikvarieämbetets beskrivning. Det står inte 
heller något om krönet i deras beskrivning. På en ritning av forngen på en skylt vid 
Enslöv 11:1 (LST) syns det att krönet är delvis flackt och delvis brant, vilket även 
observerades av författaren våren 2011. Stenvallen i söder och krönets utseende har 
därmed kompletterats till Riksantikvarieämbetets beskrivning av fornborgen, i 
ritningen.   
 
I närheten av fornborgen finns fossil åkermark (Enslöv 266:1, 267:1), en färdväg 
(Enslöv 214:1), stenkrets (Enslöv 12:1) och röse (Enslöv 12:2) (www.raa.se/cms/ 
fornsok/start.html). Enslöv 11:1 ligger inte vid fornvägen Via Regia och inte heller vid 
något vattendrag (se bild 2 och bilaga, bild 14).  
 
 
3.1.11 Övriga fornborgars lägen i landskapet 
Fornborgarna som ligger i Kungsbacka kommun är; Tölö 89:1, Fjärås 169:1, Fjärås 
58:1, Fjärås 126:1, Kungsbacka 1:1, Vallda 262:1, Vallda 90:1, Vallda 39:1, Onsala 
99:1, Onsala 130:1 och Landa 18:1. Fornborgarna som ligger i Varbergs kommun är; 
Värö 167:1, Lindberg 44:1, Valinge 23:1, Skällinge 71:1 och Gödestad 4:1. 
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Alla fornborgar ligger utmed Via Regia (se bild 2), förutom Onsala 130:1, Onsala 99:1, 
Vallda 39:1, Vallda 90:1 och Vallda 262:1. De allra flesta fornborgarna ligger relativt 
nära havet eller annat vattendrag (se bilaga, bild 13-14), undantagen är Tölö 89:1, 
Skällinge 71:1, Gödestad 4:1, Valinge 23:1 och Lindberg 44:1, som ligger mer in i 
landet.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.DISKUSSION 
Varje rubrik består av en frågeställning från inledningen och under varje rubrik sker 
diskussion, som ämnar försöka besvara dem.  
 
 
4.1 

Måtten på vallarna och deras orientering har varit till stor hjälp, liksom beskrivningen 
av stupen och sluttningarna. Det svåra är att det inte står exakt hur branta stupen är eller 
exakt var stupen börjar och var de slutar i Riksantikvarieämbetets fornsök. Det saknas 
även beskrivning av vissa fornborgars krön och på Enslöv 11:1 fanns inte alla stenvallar 

Går det att göra ritningar över fornborgarna i Halland utifrån de beskrivningar och 
mått som finns på Riksantikvarieämbetets fornsök?  
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med i beskrivningen. Det går alltså inte att få exakta avbilder av fornborgarna enbart 
genom Riksantikvarieämbetets information. Det som har underlättat arbetet med 
ritningarna är exkursionerna författaren har gjort till vissa av Hallands fornborgar. 
GPS:en var till stor hjälp och tillsammans med den och Riksantikvarieämbetets 
beskrivningar av fornborgarna dokumenterades sedan mer exakt var stenvallar, stup och 
sluttningar fanns. Detta underlättade skissandet av ritningarna och de blev därmed mer 
korrekta.  
 
Ritningarna av tio fornborgar i Halland visar på en samhörighet mellan de halländska 
fornborgarna och de i andra delar av Sverige. Hallands fornborgar har liknande 
utformning (se bild 3-12), frågan är hur det kommer sig att fornborgarna i Halland (och 
även i resten av Sverige) är så lika varandra. Fornborgarna ligger relativt samlat i flera 
regioner (se bilaga, bild 15), det skulle då kunna vara ett kulturellt fenomen. 
Fornborgarna ligger alltså samlat i flera regioner, men dessa regioner ligger både i 
Västsverige och i Östsverige, möjligen har människor rest runt och inspirerats av 
varandra, kanske i samband med handel. Det kan även vara så att det helt enkelt är det 
mest logiska sättet att bygga på och att det är en ren tillfällighet att de påminner så 
mycket om varandra.   
 
Att se en ritning framför sig istället för att endast kunna läsa en text hjälper en stor del 
till att förstå hur de ser ut idag och hjälper till att skapa nya teorier till hur det kan ha tett 
sig tidigare. Skulle stenvallarna vara en ersättning för de naturliga hindren som stupen 
gör till fornborgens krön, så tycks det på flera fornborgar saknas delar av vallar. Det är 
uppenbart att det på flera håll har rasat ut sten, vilket kan förklara varför det saknas på 
vissa ställen. Det kan även vara så att stenvallarna har kompletterats av mer förgängliga 
material, speciellt på de ställen där sluttningarna inte har varit lika långgående som på 
andra ställen.  
 
 
4.2 
Haverling skriver att det under medeltiden fanns kungsgårdar och en borg i anslutning 
till fornvägen Via Regias vadställen vid tre av Hallands åar. Han skriver även att de 
bästa kommunikationsvägarna för Hallands handelsplatser var vattenvägarna; sjövägar, 
havet och andra vattendrag (Haverling 1996, s.33ff). Om det fanns ett övervaknings- 
och/eller kanske tullbehov under medeltiden, så fanns det möjligen ett sådant behov 
även tidigare. Fornborgarna kan ha spelat en liknande roll, övervaka området och ha 
kontroll över vilka människor som reser in och ut ur byar. Hallands fornborgar är 
placerade både utmed kusten och in i landet (se bilaga, bild 13-14), möjligen skulle de 
vara placerade vid dåtidens ”handelsplatser” för kontroll vid dem och även inåt landet 
för kontroll vid vägen. De flesta av Hallands fornborgar ligger i närheten av fornvägen 
Via Regia, vilken möjligen var i bruk samtidigt som fornborgarna. Från fornborgen har 
människorna god sikt och kan se på långt håll om det kommer någon farande, det gör 
dem till lämpliga utsiktsplatser och även till strategiskt utvalda platser att befinna sig på 
vid oroliga tider. Vid oroliga tider bör kontrollbehovet dessutom ha varit ännu större 
och fornborgen därmed ännu mer berättigad.    

Var Hallands fornborgar farledsborgar? 

 
Som nämnts har norra Halland en landhöjning på 1,5mm/år. Eftersom denna 
landhöjning inte har varit helt jämn så är det svårt att bedöma exakt hur landnivån och 
havsnivån var när fornborgarna var i bruk. Det som ytterligare försvårar detta är att 
datering saknas. Om vi säger att det har varit en jämn landhöjning i norra Halland så var 
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vattnet 6 meter högre 2000f.Kr. än vad det är idag och 1,5 meter högre 1000 e.Kr. 
Fornborgarna låg alltså närmare vattendragen i forntiden än vad de gör idag och det gör 
att de som idag ligger en liten bit ifrån något vattendrag låg strax intill och då hade en 
god utsikt.      
 
 
4.3 
Det har inte upptäckts några boplatser på de halländska fornborgarna, vilket kan bero på 
den bristande utforskningen av dem. Det har däremot påträffats fossil åkermark, i 
närheten av de flesta fornborgarna och boplatser i närheten eller i direkt anslutning till 
samtliga (www.raa.se/cms/fornsok/start.html). Detta visar att platserna har varit 
odlingsbara och att människor åtminstone har bott där under så långa perioder att de 
ansett det nödvändigt att bruka jorden. Om dessa fossila åkermarker är samtida med 
fornborgarna är dock inte möjligt att bedöma då dateringar saknas. Trots att datering 
saknas så finns i alla fall möjligheten att åkermark har brukats och att boplatser har varit 
bebodda i närheten av fornborgen när den varit i bruk. Det innebär i så fall att 
fornborgen inte har varit isolerad, utan har varit omgiven av en eller flera byar. Att 
gravar finns i närområdet visar även det på att människor har bott i området i 
generationer, om det är tillfälligt eller permanent är dock inte självklart. De halländska 
fornborgarna ligger ofta nära ett större vattendrag, vilket gör att de haft tillgång till såväl 
vatten som fisk. Det skulle vara ytterst fördelaktigt för ett permanent boende och även 
ett tillfälligt sådant.  

Var Hallands fornborgar tillflyktsplatser eller permanent bebodda? 

 
I Bohuslän har det påträffats boplatser på krönet av en fornborg, trots dess kuperade 
mark (Berg 1909, s.222). Det har även påträffats boplatser på en annan fornborg i 
Bohuslän, på bergets terrasser (Hallström 1963, s.4ff).  Det borde vara lämpligare att 
uppföra permanenta boplatser på fornborgar vars krön är relativt plana, flera av de 
halländska fornborgarna har dock mycket kuperade krön. Det har dock uppenbarligen 
fungerat att anlägga boplatser på fornborgar med kuperade krön i Bohuslän, alltså borde 
det ha varit möjligt även på de halländska. Olausson menar att det på en fornborg i 
Uppland har påträffats en jämn stenpackning vid en ingång i en stenvall, som hade lagts 
där för att jämna ut den ojämna berggrunden (Olausson 1995, s.95f). Krönet skulle 
alltså kunna jämnas ut för att vara lämpligare för permanenta boplatser, en kombination 
av sten och trä kan ha använts för det ändamålet.    
 
En del forskare har fört fram teorin om att vissa fornborgar, med boplatser av mer 
permanent karaktär, har varit befästa boplatser (Hall 1992a, s.14). En annan teori, som 
tidigare nämnts, är att det var omöjligt att befästa varje boplats och att det då byggdes 
en gemensam fornborg (Berg 1909, s.217). Är det tal om befästa boplatser så är det 
alltså en permanent bebodd fornborg och är det en gemensamt byggd försvarsplats så 
var det då mer av en tillflyktsplats. Det är möjligt att båda teorierna stämmer in på olika 
fornborgar. Det kan även vara så att båda teorierna stämmer in på en och samma 
fornborg, under olika årtionden eller århundraden. En möjlighet är även att fornborgarna 
hade olika syften, beroende på var i landskapet de befann sig.   
 
En teori som har lagts fram är att fornborgarna hade olika användningsområden 
säsongsvis. Enligt teorin ska de ha varit tillflyktsplatser under det oroliga 
sommarhalvåret, medan de var permanent bosatta under vinterhalvåret (Engström 1984, 
s.85). Om det var speciellt oroligt under sommartid, borde inte fornborgarna ha varit 
permanent bosatta under den tiden då? Och ha använts som tillflyktsplatser under 
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vintertid? Det måste ha varit väldigt blåsigt och kallt uppe på krönen av de höga 
fornborgarna under vintertid, varför Engströms teori kan diskuteras. Det skulle krävas 
väldigt bra vindskydd och bra isolering i husen. Husen var troligen byggda med 
öppning bort från vattnet. Att det är så blåsigt vid fornborgarna kan förklara varför 
boplatser har påträffats på bergsterrasser, där de har bättre skydd mot vinden. De branta 
bergen kan inte heller ha varit optimala att ta sig upp och nedför i vintertid, när 
branterna blev hala av is och snö. Bergen är ansträngande att bestiga även resterande 
årstider, möjligt att någon form av ramp var byggd för att underlätta bestigningen. 
Ramperna var i så fall lämpligen lätta att avlägsna för att försvåra för anfallare att ta sig 
upp. Ingångarna i vallarna tätades då förmodligen samtidigt, av samma skäl. 
 
Det har framkommit dateringar från både bronsålder och järnålder på flera fornborgar i 
Uppland. Järnåldersfynden överlappar i de flesta fallen fynden från bronsålder 
(Olausson 1995, s.169). Det kan alltså ha varit så att fornborgarna har varit i bruk under 
lång tid och de kan då ha haft olika skepnad. En fornborg kan alltså under ett antal år ha 
använts som tillflyktsplats, andra år som permanent boende och vidare till helt andra 
ändamål. Fornborgarna kan möjligen ha byggts när det var oroliga tider och använts 
som tillflyktsborg, för att sedan vid lugnare tider ha använts till andra ändamål. 
Säsongsvis var förmodligen fornborgen lämplig för odling av olika former. Speciellt de 
med terrassering åt lägligt väderstreck.  
 
Kan det ha varit så att fornborgarna tillhörde en samhällselit? De byggde mäktiga gravar 
och kanske även bodde flott under sin levnadstid. Fornborgarna var en slags 
kontrollpunkt, där de även övervakade de lägre stående bönderna och såg till att de 
betalade skatt. Bönderna kanske inte ens hade tillträde till fornborgarna vid krigstider.  
 
Eftersom landskapet i norra Halland är mer kuperat än vad södra delen av landskapet är, 
så är området troligtvis mer svårövervakat med alla havsvikar än vad södra Halland är, 
vilket skulle kunna förklara mängden fornborgar i norra Halland. Södra Halland hade 
möjligen ett annat slags försvar/tillflyktsplats, om vi nu tänker oss att det var 
fornborgens uppgift, möjligen befästa boplatser. En annan möjlighet är att 
befolkningsmängden helt enkelt inte krävde fler fornborgar. Engström har gjort en 
uträkning som skulle stödja denna teori. Enligt Engström skulle fornborgen Torsburgen 
räckt som tillflyktsplats för hela Gotlands befolkning vid övergången äldre och yngre 
järnålder (Engström 1984, s.119). 
 
 
 
4.4 

Eftersom det saknas studier gällande de halländska fornborgarna så kanske paralleller 
kan dras till en studie gjord kring fornborgarna i Eskilstuna. De hade direkta siktlinjer 
mellan varandra och kunde därmed signalera till varandra (Engström 1984, s.86). I 
norra Halland ligger flera fornborgar mycket nära varandra (se bilaga, bild 13) och de 
skulle förmodligen ha kunnat signaleras mellan dem. De ligger på höga höjder med bra 
överblick och skulle därmed lätt kunna signalera till de boende på lägre höjd att det var 
dags att ta sig upp till fornborgen eller göra sig redo på annat sätt för inkommande 
fiender. Att signalera till varandra bör man ha kunnat göra dels för att man ska hinna 
försvara sig och dels för att man ska hinna ta sig upp till fornborgen för skydd. Det bör 
alltså ha funnits någon/några permanent på fornborgarna för att kunna signalera, det bör 

Fanns det vårdkasar vid Hallands fornborgar, kunde man signalera mellan 
fornborgarna? 
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även ha funnits någon som har som sin syssla att larma resten av invånarna också. 
Åtminstone vid oroliga tider. Trots att bergen är höga och redan har en vid utsikt är det 
möjligt att det utöver den naturliga sikten även har funnits utkiksplatser på ett eller flera 
ställen. Mot vattendrag och även ut mot närliggande väg eller skogsbryn. Något som 
kan vara värt att diskutera är låglandsborgarna, de är ju uppenbarligen inte belägna på 
någon höjd och kan då inte ha haft syftet att speja efter inkräktare på långt håll. 
 
Berg menar att han har påträffat samlingar av medelstora stenar som skulle ha varit ett 
förråd av kastvapen. Han menar även att ingångarna till vallarna varit trånga och lätta 
att täppas till med sten eller träbarrikader om nödvändigt (Berg 1909, s.218ff). Det är 
omöjligt att säga vad dessa medelstora stenar kan ha haft för ändamål, men att det skulle 
röra sig om ett förråd av kastvapen är så spekulativt att det får vara osagt. Mer troligt 
skulle vara att de fallit ut från någon vallkonstruktion eller liknande.  
 
Det kan enligt Hall ha funnits trälansar i vallarna, som del i försvaret (Hall 1992a, s.11). 
I Uppland har det påträffats trä i vallar (Olausson 1995, s.95f), om det var lansar eller 
endast för att stabilisera stenvallarna är svårt att avgöra. Men att det varit tal om någon 
högre konstruktion på stenvallarna är troligt. Bergens kuperade mark och terrassering är 
en del av dess naturliga försvar. Ett anfall av fornborgen saktas ner av den ansträngande 
vandringen uppför berget, vissa berg är nästan helt otillgängliga, med eller utan vallar. 
Det behövdes förmodligen inte allt för mycket för att stoppa ett anfall. Möjligen fanns 
det även beväpnade människor nedanför och utmed fornborgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.RESULTAT 
Hallands fornborgar ligger vid vattendrag och vid fornvägar och kan därmed ha varit 
farledsborgar och knutna till handelsplatser. Landskapet såg annorlunda ut då och de låg 
ännu närmare vattendrag, vilket möjligen skulle stärka teorin. 
 
Det finns boplatser, fossila åkermarker och gravplatser i närheten av Hallands 
fornborgar, om dessa är samtida med fornborgarna går, på grund av bristande datering, 
inte att bestämma. Fornborgarna ligger nära kusten, vilket ger fisk och vatten. De ligger 
även nära skogsmarker. Det är en gynnsam placering och att människor har bott 
permanent runt fornborgarna är sannolikt. Liknande fornborgar har påträffats i bland 
annat Bohuslän och på vissa av dem har boplatser påträffats. Det är troligt att det även 
skulle ha funnits boplatser, på om inte alla, så på vissa av Hallands fornborgar.  
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Hallands fornborgar ligger högt belägna, uppifrån dem kunde människor se långt över 
hav och land. Om någon fara annalkades så är det högst troligt att de haft något slags 
system som varnade människor bosatta i närheten av fornborgen och även ett 
signalsystem till fornborgar i dess närhet. Fornborgarna i Kungsbacka kommun ligger 
nära varandra och med hjälp av vårdkasar skulle de troligen kunna signalera till 
varandra. Fornborgen i Falkenbergs kommun och den i Halmstads kommun har troligen 
signalerat till människor i närheten och möjlighen har det funnits fler fornborgar i dess 
närhet som inte är kända i dagsläget.    
 
Ritningar av tio fornborgar i Halland har utförts, de visar var vallar har legat gentemot 
stup och sluttningar. Det är inga exakta ritningar, men de ger en grov översyn.  
 
Det skulle behövas moderna undersökningar av de halländska fornborgarna, de är inte 
arkeologiskt undersökta och frågeställningarna har besvarats med hjälp av forskning 
kring fornborgar i andra delar av landet.   
 
 
5.1 
Hallands fornborgar kan ha varit farledsborgar. Det går inte säkert att bestämma om 
Hallands fornborgar har varit permanent bebodda eller tillflyktsplatser. Fornborgarna i 
norra Halland ligger på ett sådant avstånd från varandra att de har kunnat signalera till 
varandra. Grova ritningar av tio fornborgar har gått att genomföra. De halländska 
fornborgarna behöver bli mer grundligt undersökta, med moderna metoder, i fält.  

Slutsatser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.SAMMANFATTNING 
Syftet med arbetet var att främst belysa Hallands fornborgar och att ta reda på deras 
användningsområden. Detta bland annat genom att testa teorier som har tillämpats andra 
regioners fornborgar emot dem.  
 
Frågeställningarna var; Går det att göra ritningar över fornborgarna i Halland utifrån 
de beskrivningar och mått som finns på Riksantikvarieämbetets fornsök?, Var Hallands 
fornborgar farledsborgar?, Var Hallands fornborgar tillflyktsplatser eller permanent 
bebodda? och Fanns det vårdkasar vid Hallands fornborgar, kunde man signalera 
mellan fornborgarna? 
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Litteraturstudier, kartstudier, en närmare analys av tio utvalda halländska fornborgar 
gjordes och ritningar utfördes för att kunna besvara syfte och frågeställningar.  
      
De halländska fornborgarna ligger nära större vattendrag och vid fornvägar. Det är 
möjligt att de har varit knutna till handel och att de har varit farledsborgar.  
      
Hallands fornborgar ligger i gynnsamma miljöer, vatten och föda från havet och skogen 
finns nära till hands. Att människor har bott i fornborgarnas direkta närhet råder det 
inget tvivel på, men om fornborgen i sig har använts som boplats eller tillflyktsplats går 
inte att avgöra utan närmare undersökningar i fält.  
      
Norra Hallands fornborgar ligger på nära avstånd till varandra och det är troligt att de 
har signalerat mellan varandra. Hallands övriga fornborgar ligger mer isolerade, 
möjligen har det funnits fler fornborgar i dess närhet som de har kunnat signalera med. 
De har högst troligt kunnat signalera från fornborgen till människor i deras närmsta 
omgivning om fara annalkades.  
      
Ritningar av tio fornborgar i Halland har utförts, de visar var vallar har legat gentemot 
stup och sluttningar. Det är inga exakta ritningar, men de ger en grov översyn.  
      
Det skulle behövas moderna undersökningar av de halländska fornborgarna för att 
kunna besvara frågeställningarna med säkrare svar.   
      
Slutsatsen är att Hallands fornborgar kan ha varit farledsborgar och de har troligtvis 
kunnat signalera till varandra. Det går inte att bestämma om Hallands fornborgar har 
varit permanent bebodda eller tillflyktsplatser. Ritningar har kunnat genomföras av de 
tio utvalda fornborgarna i Halland. De halländska fornborgarna behöver utforskas 
närmare genom moderna metoder, i fält. 
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Bild 13. Fornborgarna i norra Halland, markerade med stora svarta prickar. Vissa av 
dem är dock osäkra som fornborgar (Waypoints, Mapsource).  
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Bild 14. De två fornborgarna i södra Halland, de syns här tillsammans med några av 
fornborgarna nära Varberg. Fornborgarna är markerade med stora svarta prickar 
(Waypoints, Mapsource). 
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Bild 15. Sveriges fornborgar (Olausson 2009, s.41). 
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Bild 16. Fjärås 58:1, på bergsudden. 
 
  

 
Bild 17. Fjärås 213:1. Skymtar vattnet. 
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Bild 18. Lindome 1:1. På väg upp mot krönet, starkt sluttande.   
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Bild 19. Vallda 93:1. Anar krönet. 
 
  

 
Bild 20. Ölmevalla 80:1. Krönet. 
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Bild 21. Ölmevalla 80:1. Utsikt mot vattnet.  
 
 
 
 


