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Arkeologerna 

gräver ut 

metallhanteringsterrassen.
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av  kristin ilves och  annika larsson

•
I fornminnesregistret är den 
vallanläggning, som finns 
uppströms Örsundaån, vid 
Garn i Uppland, förklarad 
som som en ”sentida mili-
tär anläggning”. Nya tvärve-
tenskapliga undersökningar 
pekar dock på att det rör 
sig om en tidigmedeltida 
hamn, daterad till mellan 
700- och 1200-talet!
Anläggningen är monu-
mental och visar även spår 
av metallhantering av när-
mast industriell karaktär.

F orskningen kring Garn börja-
de med att platsen blev en fall-
studie inom ett tvärvetenskap-
ligt forskningsprojekt Epoken 

Svitjod som studerade möjligheterna 
för inlandstransporter av råvaror, så-

ligtvis är detta medvetet kontrollerat: 
vattennivån hölls avsiktligt på ca 6,5 
m.ö.h. fram till 1200-talet. För att få en 
arkeologisk överblick över verksamhe-
ten i Garn genomfördes arkeologiska 
utgrävningar av platsen under somma-
ren 2011.

Med arkeologistudenter från 
Uppsala universitet undersöktes en av 
de upptäckta järnhanteringsplatserna 
samt ett förmodat landnings-/omlast-
ningsområde. Redan första dagen hit-
tades mängder av olika typer av slagg 
vid platsen för järnhantering och en pir-
konstruktion uppdagades på landnings-
området. 

På en terrass vid den förmoda-
de metallhanteringsplatsen öppnades 
ett schakt vid norra sidan av en brant 
bergsknalle. Där kunde flera smedje-
konstruktioner och rester från metall-
hantering spåras inklusive rester efter 
ässjan. I det översta lagret bland smed-
jans syllstenar hittades en silverpenning 
präglad i Sigtuna runt år 1180 under 
kung Knut Eriksson. Enligt Frederic El-
fer, doktorand i numismatik vid Stock-
holms universitet, finns hittills bara ett 
enda liknande mynt hittad i en jämför-
bar kontext, och det i Dalarna.

Övriga fynd från smedjan, från både 

vikingatid och tidig medeltid, är dock 
betydligt blygsammare. Här återfanns 
nitar, nitbrickor, spikar, hästskor och 
sömmar, nycklar, knivar och mejslar 
samt enorma mängder med slagg och 
järn, material som inte är analyserat 
ännu. En av järnklumparna som hitta-
des från Garn under förundersökningar-
na 2009 har dock jämförts med befint-
ligt referensmaterial av järn från andra 
platser, och har visat närmast över-
rensstämmelse med malm från 700-ta-
let från södra Dalarna. Detta visar på 
Garnområdets ekonomiska betydelse i 
relation till vattenleden från Dalarna till 
Mälaren. För att förstå vikten av trans-
porten av råmaterial till och från Garn 
var en tidig hypotes inom projektet att 
det kunde finnas ett landnings-/omlast-
ningsområde på platsen.

Undersökningen av landnings-/
omlastningsplatsen är den första mer 
omfattande forskningsgrävningen som 
har gjorts i Sverige på en landningsplats 
av inlandskaraktär. Undersökningens 
huvudsyfte var att fastslå om det finns 
lämningar som karaktäriserar de för-
modade aktiviteterna vid Garn och be-
stämma deras karaktär, omfattning och 
relation till varandra och till den närlig-
gande metallhanteringsverksamheten.

Landningsplatser är generellt vagt 
definierade arkeologiskt inom Östersjö-
området. Detta innebär att vid minsta 

lilla tecken på att ett kustnära läge har 
besökts av människa, så passar detta of-
tast så väl in i förförståelsen om det ma-
ritima landskapsutnyttjandet att platsen 
karaktäriseras som ”landningsplats” el-
ler ”hamn”; ofta, utan ytterligare em-
piriskt belägg. Men hur ska vi kunna 
känna oss säkra på att en lämning är 
just en landningsplats nära kusten och 
inte en kustnära plats med någon an-
nan funktion? Eftersom sådana plat-
ser måste ha legat precis vid den dåva-
rande vattenlinjen var undersökningen 
av landningsplatsen vid Garn inriktad 
på strandzonen, och nästan alla schakt 
sträckte sig över den gamla strandlinjen 
och ut över den forna sjöbotten.

Monumentala stenkonstruktioner 
framkom vid utgrävningen av det for-
na vattenbrynet.  Bland annat ett cir-
ka 13 m långt pirfundament, som hade 
legat parallellt med den forna vatten-
leden och skyddat en låg omlastnings-
bassäng. Pirkonstruktionen övergick till 
en liten stentäckt plattform strax ovan 
den dåvarande vattenytan. Plattformen 
delade sig så småningom till en stenbe-
lagd väganläggning som fortsatte högre 
upp och längre bort från det forna vat-
tenbrynet, samt till en gedigen kajsko-
ning bestående av en tät stenpackning 
mellan större kantstenar precis ovanför 
den forna vattenlinjen. Både väganlägg-
ningen högre upp på landet och kajsko-

som järn och koppar, på vattenvägar 
från skogsområdena kring Dalälven till 
Mälardalens rika kulturbygder under 
vikingatiden. Enligt projektets hypotes 
har vallen vid Garn anlagts vid en nu-
mera delvis försvunna vattenled i syf-
te att kontrollera de värdefulla trans-
portvägarna. För att klargöra regionens 
strandlinjeförskjutning och Garns rela-
tion till vattenleden genomfördes pol-
len- och diatoméanalyser för datering 
av regionens sedimentlager samt rik-
tade fosfatkarteringar och detaljerade 
avvägningar av höjdförhållanden för 
övergripande landskapsanalyser. Resul-
taten tydde på att vattennivån under vi-
kingatid och tidig medeltid i regionen 
har varit högre än de generella strand-
förskjutningsmodellerna där 5-meters-
kurvan ofta har antagits motsvara om-
rådets strandlinje under den tiden. Då 
bildade Garn en udde och två topogra-
fiskt olika och rumsligt skilda järnhan-
teringsplatser med slaggavfall och sten-
konstruktioner har kunnat lokaliseras, 
med dateringar från 700- till 1200-tal. 
Metallhanteringen har bedrivits i ome-
delbar anslutning till vatten även vid 
verksamheternas sista skede. Det finns 
också andra indikationer på att regio-
nens vattennivå har varit högre än den 
dåvarande havsvattenlinjen, och tro-

ningen precis vid det forna vattenbrynet 
fortsatte hela vägen till den undersökta 
järnhanteringsplatsen. Det har således 
funnits rätt så storslagna anläggningar 
längs hela kustlinjen vid västra sidan av 
vallanläggningen.

Undersökningarna av landnings-/
om lastningsområdet gav få arkeologis-
ka fynd. Landningsplatser är ju zoner 
konstruerade för att underlätta olika 
möten och förflyttningar till lands och 
sjöss, men man bor inte på själva land-
ningsplatsen. 

Den nyupptäckta hamnen vid 
Garn ligger strategiskt placerad i Mä-
lardalens slättbygd längs den gamla 
vattenleden i Örsundaåns dalgång. Den 
ligger bakom en skyddsvall och omfatt-
ningen av metallhantering indikerar att 
aktiviteterna har haft närmast industri-
ell karaktär under nästan 500 år. Men 
för tolkningar om vem som har an-
vänt platsen och kontrollerat metall-
hanteringen behövs det fortsatt forsk-
ning. Landskapet är en arena för olika 
intressesfärer och grupper, frågan om 
vem som hade huvudroll vid etablering-
en och kontrollen över möten i hamnen 
vid Garn är en språngbräda för fortsat-
ta undersökningar.

Kristin Ilves, Uppsala universitet, och 
Annika Larsson är arkeologer.

”sentida militär anläggning”

var en tidigmedeltida hamn
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Ett fundmanet till en 
pirkonstruktion dokumente-

rades parallellt med den 
forna vattenleden.
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Studiebesök på 

utgrävningsplatsen 

sommaren 2011.
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Silverbrak-
teat från 
1100-talet 
visar 
härskare 
med svärd.

Järnklump 
från Garn, 
700-talet.


