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Att misstänka det vanliga är inte tillräckligt ...

Om landningsplatser inom arkeologin

►

Kustnära plats eller landnings-
plats?
När det kommer till arkeologisk och historisk 
forskning kring maritima landningsplatser 
och hamnar har många forskare utgått från 
sin förförståelse om det strandande skeppet. 
Utifrån den tekniska utvecklingen av förhis-
toriska och historiska fartyg har det skapats 
en utvecklingslinje även för landningsplatser. 
Och eftersom förhistoriska båtar, liksom min-
dre fartyg i allmänhet, kan landa på i princip 
varje topografiskt väl skyddat läge, havsvik el-
ler flodmynning, förstår man den förhistoriska 
landningsprocessen som en praxis vilken inte 
lämnar efter sig några nämnvärda spår. Den 
argumentationen har haft en tydlig effekt på 
identifierandet av arkeologiska landningsplat-
ser. Små indikationer på att ett kustnära läge 
har besökts av människor gör lätt att platser 
karaktäriseras som ”landningsplatser” eller 
”hamnar”, då det passar så väl in i förförstå-
elsen om det maritima landskapsutnyttjandet. 
Ofta krävs inga ytterligare empiriska belägg. 
Definitionen av en landningsplats utgår så-
lunda framförallt utifrån platsens topografiska 
läge: en plats vid kusten = landningsplats (Il-
ves 2009). Men inte alla kustnära samhällen 
har använt vatten. Det finns flera etnoarkeolo-
giska exempel på populationer som avstår från 
de möjligheter som en maritim omgivning er-
bjuder: Guancher, ursprungsbefolkningen på 
Kanarieöarna, är ett typexempel. Invånarna i 
La Palma åt inte någon fisk och visste inte hur 
man fångar dem, på Teneriffa behövde eller 
önskade ingen att simma, och användningen 
av båtar var okänd i hela ögruppen. Så, hur 

kan vi känna oss säkra på att en lämning är 
just en landningsplats nära kusten och inte en 
kustnära plats med någon annan funktion?

Den frågan var närvarande vid sommarens 
forskningsutgrävningar vid Garn, strax upp-
ströms längs Örsundaån i Uppland. I Garn 
finns det en vallanläggning av liknande ka-
raktär som den vid den viktiga vikingatida 
handelsplatsen Birka, om än i mindre skala, 
och platsen ligger längs den 
gamla vattenleden från skogs-
områdena kring Dalälven till 
Mälardalen. Utifrån teorier 
om att strandbundna lokaler 
kan ha förhöjda och pendlande 
fosfathalter intill vattenbrynet 
(Ilves & Darmark 2011) genom-
fördes år 2009 en riktad fosfat-
kartering i Garn med syftet att 
undersöka områdets och val-
lens exakta förhållande till den 
tänkta strandzonen. I samband 
med fosfatkarteringarna hit-
tades stora mängder slagg från 
järnhantering vid två topogra-
fiskt olika och rumsligt skilda 
områden i Garn. Dessa 14C-
daterades till 700–1200 tal, och 
järnhanteringsverksamheten 
fastslogs ha bedrivits i omedel-

bar anknytning till det forntida vattenbrynet 
även vid verksamheternas sista skede. Då bör-
jade tankarna kretsa mer konkret kring huru-
vida det funnits en landningsplats i anslutning 
till den vikingatida och tidigmedeltida metall-
hanteringen på den lilla udde som Garn då bil-
dade. I syfte att svara på den frågan och med 
hänsyn till att landningsplatser måste ha legat 
precis vid den dåvarande vattenlinjen satsades 
det under juni månad 2011 på omfattande ut-

text Och fOtO: Kristin ilves

Figur 1. Garns placering väster 
om Uppsala invid Alstasjön. Kar-

ta © Lantmäteriet Gävle 2011. 
Medgivande I 2011/0097--0100

Det finns ett antal platser som kan betecknas som landningsplatser: flygplatser för flygplan, som Arlanda, 
landningsplatser för rymdskytteln, som Kennedy Space Centre i Florida, eller landningsplatser i kosmos, 
som landningsplatsen för Apollo 15 på månen. Och man kan studera dessa platser arkeologiskt, det har 
man gjort till exempel vid fallet med landningsplatsen för Apollo 11 Tranquility Base på månen och vid ett 
flertal fall flygplatser med militär betydelse. Men de mest förekommande landningsplatserna är de som 
är för fartyg och kan definieras som platser mellan land och vatten, dit man har anlänt med olika typer av 
vattenburna farkoster och utfört sådana aktiviteter som associeras med detta.
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►  grävningar i den forna strandzonen vid Garn, 
som enomfördes parallellt med utgrävningen 
på en av de nämnda järnhanteringsplatserna. 
Den arkeologiska undersökningen på den 
inledningsvis förmodade landnings- och om-
lastningsplatsen vid Garn är den första mer 
extensiva forskningsgrävning som har gjorts i 
Sverige på en landningsplats av inlandskarak-
tär.

UppTäCKTen Av MAriTiMA KOnSTrUK-
tiOner
Den aktuella undersökningen syftade till att 
fastslå om det finns bevarade lämningar som 
karaktäriserar landnings- och omlastnings-
verksamheterna på undersökningsområdet 
och bestämma deras karaktär, om-
fattning och relation till varandra 
och till närliggande järnhanterings-
verksamhet. Dock vågade man inte 
anta att det i en inlandskontext, vid 
ett numera delvis försvunnet vatten-
drag, bildad av olika floder och små-
sjöar, kunde finnas konstruktioner i 
nästan häpnadsväckande omfattning. 
Men utgrävningarna avslöjade mo-
numentala stenkonstruktioner i och 
invid det forna vattenbrynet längs 
hela kustlinjen, vid den undersökta 
västra sidan av vallanläggningen. Re-

dan under undersökningens första dag fram-
kom det rester efter ett ungefär 13 meter långt 
fundament till en pir, som har legat parallellt 
med den forna vattenleden och skyddat en 
låg bassäng, som tolkas som att den utnyttjats 
för omlastning. Vid piranläggningens slut har 
det funnits en mänskligt anlagd sänka för att 
underlätta infarten till omlastningsbassängen 
i vilken de arkeologiska spåren vittnar om 
omlastning av främst kol. Pirkonstruktionen 
övergick i en liten stentäckt plattform strax 
ovan den dåvarande vattenytan. Plattformen 
delade sig så småningom till en stenbelagd 
väganläggning som fortsatte högre upp och 
längre bort från det forna vattenbrynet, samt 
till en gedigen kajskoning bestående av en 

tät stenpackning mellan större kantstenar 
precis ovanför den forna vattenlinjen. Både 
väganläggningen högre upp på landet och kaj-
skoningen precis vid det forna vattenbrynet 
fortsatte hela vägen till den undersökta järn-
hanteringsplatsen där kajskoningen kunde 
identifieras också i den delen av schaktet som 
sträckte sig längs den gamla strandlinjen. 

STrAnDBUnDen järnhAnTering
Den undersökta järnhanteringsplatsen, i an-
slutning till landnings- och omlastningsplat-
sen, pekar på verksamhetens intensitet och 
närmast industriella omfattning under nästan 
500 år på den lilla udde som Garn bildade un-
der vikingatid och tidig medeltid. På en liten 

Figur 2. Flygfoto över Garn och schakt-
placering på platsens terrängmodell 
med vattennivån höjd till 6,5 m.ö.h. 
Schaktet på järnhanteringsterrassen 
längst till vänster på bilden.

►  
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terrass vid norra sidan av en hög och brant 
bergknalle kunde man spåra rester efter flera 
smedjekonstruktioner nära kajskoningen. Här 
återfanns nitar, nitbrickor, spikar, hästskor och 
sömmar, nycklar, knivar och mejslar, rester 
efter andra verktyg, samt enorma mängder 
med slagg och järn. I det översta lagret bland 
smedjans syllstenar hittades dessutom en sil-
verpenning präglad i Sigtuna under 1100-talet 

som hittills har bara 
ett enda parallell från 
en jämförbar kontext, 
och det i Dalarna. 
Referens till Dalarna 
fanns också i järnet. 
En av järnklumparna 
som hittades från Garn 
under fosfatundersök-
ningarna har nämligen 
jämförts med befint-
ligt referensmaterial av 
järn från andra platser, 
och har visat närmast 
överrensstämmelse 
med malm från 700-ta-
let från södra Dalarna 
(Grandin & Hjärthner-
Holdar 2010). Tillsam-
mans med faktumet att 
Garn ligger strategiskt 
placerad i Mälarda-
lens slättbygd, längs 
den gamla vattenle-
den från Dalarna till 
Mälaren, pekar fynd 

från järnhanteringsplatsen på 
Garnområdets ekonomiska be-

tydelse i relation till den vattenleden. Dock 
återstår många analyser innan man definitivt 
kan avgöra ursprungsområdet för järnet och 
fyndmaterialet väntar på bearbetning för tolk-
ningar av vem som har använt platsen.

MöTeSplATSen gArn
Undersökningarna av landnings- och omlast-
ningsområdet med sina storslagna stenkon-

struktioner vid det forna vattenbrynet 
gav inte särskilt många arkeologiska 
fynd. Enbart ett tiotal bitar av slagg och 
ett par borttappade tidigmedeltida häst-
skosömmar hittades trots en samman-
lagt cirka 100 m² stor undersökningsyta. 
Fyndtomheten ter sig dock rimlig uti-
från tanken om att landningsplatser och 
hamnar är mycket specifika aktivitets-
zoner som inte används för vardagsliv, 
utan där förväntar vi oss att enbart finna 
anläggningar eller konstruktioner för 
att underlätta angörandet av båtar, samt 
spår efter aktiviteter som står i samband 
med detta. De är platser konstruerade 
för att underlätta olika typer av möten 
och förflyttningar både på land och på 
fartyg, men man bor inte på själva land-
ningsplatsen. Det perspektivet, synbart 
enkelt, är dock något som inte har tagits 
upp för att möjliggöra en mer omfattan-
de och integrerad bild av den befintliga 
variationen, karaktär och mönster när 
det kommer till mänskligt beteende och 

relationer i samband med landningsplatser. 
Den nyupptäckta tidigmedeltida inlandsham-
nen vid Garn med sina närmast monumen-
tala konstruktioner illustrerar tydligt att det 
är vanskligt att karaktärisera landningsplatser 
enbart utifrån ett tekniskt generaliserande lin-
järt perspektiv. För arkeologisk och historisk 
forskning kring maritima landningsplatser 
borde förförståelsen om det strandande skep-
pet och osynliga den landningsprocessen tyd-
ligt dekonstrueras för att stimulera nya frågor 
och öppna upp nya perspektiv för ett givande 
forskningsarbete och förståelse av det mari-
tima landskapsutnyttjandet.  

►  

Figur 4. Rester efter fundament till en kajplattform på 6,8 
m.ö.h.

Figur 5. En gedigen kajskoning har anlags 
längs hela gamla strandlinjen; väganlägg-
ningen syns högre upp.

Figur 3. Piranläggningen har schaktats fram. Efterföljande gräv-
ning skedde för hand.
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