




Runnhusa – bosättningen på berget 4�

Landskapets förändringar vid Runsa fornborg

Landskapets förändringar vid Runsa fornborg  
de senaste 3000 åren

av Jan Risberg

AbstrAct  Runsa hill-fort is located on a bedrock outcrop 30–35 m a .s .l . Stratigraphic work 

on a sediment core collected in Lake Mälaren show occurrences of aerophilc diatoms, phy-

toliths, Plantago lanceolata, Hordeum and Triticum AMS 14C-dated to the period AD 200–400 

interpreted to represent the active phase of the hill-fort . This period indicates a somewhat 

earlier age for the hill-fort as compared with archaeological data . The lowest parts of the wall 

and a nearby by boat-grave were constructed at the contemporary shore line today located 

at c . 8 m a .s .l . Maps of the paleogeography in the surroundings indicate that the hill-fort was 

located on an island in the archipelago during its activity period .
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Denna artikel har tillkommit med anledning av 
arkeologiska utgrävningar som utförts 2009–
2010 i fornborgen Runsa belägen i nordvästra 
delen av Upplands-Väsby kommun. Borgen har 
utifrån den arkeologiska kontexten daterats till 
cirka AD 450–550.1 I samband med utgrävning-
arna restes ett antal frågor angående naturmil-
jön under tiden före, under och efter borgens 
aktivitetsperiod. Parametrar som efterfrågades 
omfattar vegetationsförändringar, både natur-
liga och antropogena, vattenkvalitet och om 
själva konstruktionen av borgen skulle kunna 
spåras i sediment avsatta i en närliggande vik 
i Mälaren.

För att belysa dessa frågeställningar undersöktes 
de sedimentära lagren i viken direkt öster om 
borgen. Efter litostratigrafiska studier valdes en 
plats för laboratorieanalyser med avseende på 
pollen, kiselmikrofossil och organiskt kol. En 
kronologi upprättades med hjälp av 14C-date-
ringar av terrestra makrofossil. Syftet med denna 
artikel är dels att beskriva generella landskaps-
förändringar i östra Mälardalsområdet dels att 
rapportera preliminära resultat från den sedi-
mentkärna som togs upp öster om fornborgen.

Geologiska förutsättningar
Berggrunden i östra Mälardalen består i huvud-
sak av graniter och gnejser.2 Överytan utgör ba-
sen av en för länge sedan nedvittrad bergskedja. 
Yngre tektoniska rörelser har resulterat i uppkom-
sten av sprickzoner som skär igenom berggrun-
den i huvudsak i NO-SV och NV-SO riktning.3 
Större sprickzoner finns även i O-V där Söder-
mälarstrand i Stockholm är ett exempel, vilken 
kan skönjas ända in i Finska viken. På grund av 
dessa geomorfologiska förhållanden karaktärise-
ras området som ett sprickdalslandskap.4

Under den kvartära perioden har Jorden genom-
gått ett antal nedisningar.5 Dessa har resulterat 
i ackumulation av ett täcke med lösa jordarter 
på berggrunden. Det är i huvudsak den yngsta 
nedisningen, vilken kallas Weichsel, som bidra-
git med de största jordmäktigheterna. De lösa 
jordlagren täcker inte berggrunden helt utan de 
högsta topparna är ofta kala. Dessutom finns ett 
antal hällar exponerade i lägre liggande terräng. 
Morän utgör den äldsta jordarten och kan hittas 
på högre höjder. Eftersom området ligger helt 
och hållet under Högsta Kustlinjen (HK) har de 
lägre sprickzonerna fyllts med först glacial lera 
och därefter postglacial lera. På grund av glacia-
lisostatisk höjning av berggrunden och ett gradvis 
varmare klimat har jordarter med högre organisk 
inblandning ansamlats på lerorna. Dessa kallas 
gyttjelera och lergyttja. Den glacialisostatiska 
höjningen har medfört att bassänger snörts av 
från havet och bildat sjöar där gyttja ansamlas. 
Om bassängerna är grunda kan de helt ha fyllts 
igen varefter vasstorv och kärrtorv bildats. Dessa 
kan, om nederbörden är tillräckligt stor, täckas 
av mosstorv. De glacifluviala smältvattenström-
marna har medfört att sand och grus ansamlats i 
form av åsar. Dessa och vissa moränytor kan ha 
utsatts för erosionseffekter varefter svallkappor 
med sand och grus bildats.

Topografiskt sträcker sig östra Mälardalen från 
dagens havsyta till cirka 100 m över havet. HK i 
området ligger på cirka 150 m över havet, vilket 
innebär att hela ytan var täckt av vatten efter att 
Weichselisen försvann 11 100 kalenderår före 
nu.6 Den nutida strandlinjen i Mälaren som 
ansluter till Runsa fornborg har ett ”spretigt” 
mönster, vilket är betingat av berggrundstopo-
grafi och senare glacial erosion (fig. 1). Borgen är 
inte belägen på spetsen av den mest markerade 
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Fig. 1  Utsnitt från Google Earth över området omkring Runsa fornborg. Sediment samlades in från markeringen ”Sampling site’’ för analyser 

av fördelningen av olika mikrofossil. Skogklädda ytor består av morän, odlade ytor av olika leror.

udden utan ligger på 30–35 m över havet på en 
berggrundskulle bestående av granit. Den morän 
som på vissa ställen täcker berget är mycket 
tunn. Söder om berggrundsområdet ligger ett 
lägre liggande område täckt av glacial och post-
glacial lera, vilken idag är uppodlad (fig. 2).

Strandförskjutning
Strandförskjutningen efter Weichselnedisningen 
har i huvudsak varit regressiv inom området, det 

vill säga land har stigit ur vatten. Detta förlopp 
har avbrutits av åtminstone en period med en 
transgressiv alternativt en stillastående strandlinje 
under cirka 1000 år, mellan cirka 9000 och 8000 
år före nu.7 Detta är den så kallade Litorina 1, som 
är resultatet av eustatiska höjningar av vattenni-
våer i världshaven i samband med det postglaciala 
värmeoptimet. Införsel av vatten via Öresund och 
de danska sunden gjorde att den glacialisosta-
tiska höjningen och de eustatiska höjningarna 
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utjämnade varandra. Under tiden därefter har 
det diskuterats huruvida den regressiva strandför-
skjutningen avbrutits av kortvariga transgressiva 
faser.8 Liksom i Norrbotten är trenden under de 
senaste cirka 4000 åren en mer eller mindre linjär 
funktion.9 Orsaken till denna förändring från en 
exponentiellt avtagande hastighet är ännu olöst.10 
I södra Uppland har strandförskjutningen gene-
rellt sett varit något långsammare jämfört med 
norra Uppland (fig. 3).

Plikk (2010) har ställt samman en modell av 
strandförskjutningen i nordöstra Mälarområdet 
för de senaste cirka 3000 åren (fig. 4). Förloppet 
är relativt linjärt men avviker något omkring 
1000 BC och AD 1200. Ur modellen kan utlä-

sas att när Runsa fornborg var i funktion så kan 
motsvarande strandlinjer hittas idag mellan 7 och 
9 m över havet. Den nedersta delen av den utan-
förliggande stenvallen har avvägts till cirka 8 m 
över havet. Även den stora skeppssättningen vid 
foten av borgen har avvägts till liknande nivåer. 
Detta innebär att borgvallen förmodligen hade 
en direkt anslutning till den dåtida havsstranden 
och att skeppssättningen anlades vid den dåtida 
strandlinjen. Detta talar för att viken öster om 
fornborgen bör ha fungerat som en hamn.

Det geografiska läget för Runsa fornborg, det 
vill säga kustlinjernas lägen i området, har för-
ändrats markant under de senaste 3000 åren. 
Vid tiden för Kristi födelse låg området på en 
ö i en innerskärgård (fig. 5). Tröskeln på cirka 
13 m över havet sydost om det blivande borgom-
rådet hade torrlagts några hundra år tidigare. 
Under tiden för Runsa fornborgs aktiva period, 
AD 450–550,11 var området fortfarande en ö. 
Fastlandet hade dock krupit närmare i söder 
men för att ta sig ut till borgen var det transport 
med båt som gällde. Ungefär AD 1000 hade fler 
landbryggor bildats och för 500 år sedan såg 
kustkonfigurationen ut i stort sett ut som idag.

Mälarens tillkomst
Fornborgen på Runsa anses ha varit en viktig 
punkt längs transportleden på vatten mellan 
områdena kring nuvarande Stockholm och Upp-
sala.12 Under de senaste 3000 åren har strand-
förskjutningen medfört flera större hydrologiska 
förändringar i området. Före 1000 BC fanns ett 
flertal förbindelser mellan norra Mälarområdet 
och den egentliga Mälaren i söder.

Ungefär 200 BC torrläggs den sista förbindelsen 
däremellan och kvar blir bara den vattenfyllda 
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Fig. 2  Jordartsfördelning  i området runt Runsa fornborg. Brunt = 

berggrund, blått = morän, gult med röda streck = glacial  lera, gult 

=  postglacial  lera,  gul med  blå markering  =  gyttjelera,  orange = 

svallsand, blåa undulerande streck = ändmoräner. Utsnitt från SGU 

geologiska kartblad Uppsala SV Ae 9 (Möller 1971).
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Fig. 3  Strandförskjutning i östra Södermanland och södra Uppland i relation till centrala och norra Uppland under Holocen (Karlsson & Risberg 

2005, Hedenström & Risberg 2003).

Fig. 4  Strandförskjutning under de senaste cirka 3200 åren i nordöstra Mälardalsområdet (från Plikk 2010). Aktiviteterna i Runsa fornborg 

pågick under en period med strandlinjer som idag är belägna på mellan 7 och 9 m ö.h.

kal. år BP
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Fig. 5  Förändringar i land/vatten i 500 års intervall. Notera att enda utloppet från Ekoln efter 200 BC passerar förbi Runsa fornborg (cirkel).

AD 500

AD 1000
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sprickzonen förbi Eriksberg och Stäket (fig. 6). 
Denna förändring innebär att allt sötvatten från 
bland annat Fyrisån och Örsundaån måste pas-
sera Stäket, och därmed även Runsa, på sin väg 
till havet som ligger strax söder därom. Man kan 
alltså säga att den tidens ”Slussen” var beläget vid 
Stäket. När Mälaren börjar isoleras cirka AD 
100013 förflyttas mötespunkten mellan sött och 
salt vatten till nuvarande Slussen i Stockholm. 
Eftersom tröskeln vid Stockholm består av 
lätteroderat isälvmaterial kommer erosion att 
medföra en kontinuerlig regression även inne i 
Mälaren under de senaste cirka 1000 åren.14

Kiselmikrofossilanalysen av sediment från viken 
öster om fornborgen visar en tydlig övergång från 
sedimentation i bräckt vatten till sött vatten cirka 
AD 1000, speciellt blir diatomén Aulacoseira islan-
dica15 mycket vanlig. Denna art är idag mycket 
vanlig i nutida Mälaren.16 Tidsmässigt placerad 
före denna händelse finns flera indikationer på 
erosion från närliggande landområde. Dessa 
omfattar förekomster av aerofila diatoméer17 och 
en markant ökning av fytoliter18 (fig. 7 och 8). 
Eftersom observationerna tidsmässigt ligger nära 
den arkeologiska dateringen av Runsa fornborg 
får det anses som sannolikt att dessa mikrofossil 
kommer från konstruktionsfasen av borgen.

Vegetation
Närliggande, relativt väl 14C-daterade, undersök-
ningar med avseende på vegetationsförändringar 
inom området har utförts på sediment från ett 
antal bassänger i Arlandaområdet,19 Fjäturen20 
och Alsta sjö.21 Analyserna från Arlandaområdet 
indikerar mer eller mindre kontinuerliga betesak-
tiviteter under de senaste 3000 åren. Spår från 
odling kommer generellt sett cirka 500 år senare. 
Analyserna från Fjäturen indikerar tre perioder 
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Fig. 6  Karta över östra Mälardalen visande förbindelser mellan egent

liga Mälaren i söder och Ekolnområdet i norr. Pollenanalyser från Alsta 

sjö, Fjäturen och Arlandaområdet kommenteras i texten.
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med intensifierat bete; 750–0 BC, AD 600–800 
och AD 1200 till nutid. Även för odlingsaktivi-
teter kunde tre faser urskiljas; 300 BC–AD 500, 
AD 1100–1200 och AD 1300 till nutid. Alsta 
sjö är en bassäng som idag ligger på samma nivå 
som Mälaren, det vill säga 0,7 m över havet. Sjön 
mottar vatten från Örsundaån och är omgiven av 
både leror och uppstickande berghällar. Eftersom 
bassängen är relativt stor får pollenanalysen antas 
representera ett större geografiskt område. Bete 
har bedrivits från cirka 400 BC medan sporadis-
ka odlingsaktiviteter har identifierats från unge-
fär samma tid med en tydlig intensifiering från 
cirka AD 1200. Dessa relativt sena odlingsakti-
viteter beror i huvudsak på att omkringliggande 
landytor inte hade kommit upp ur havet.

Det kan alltså konstateras att både bete och od-
ling förekommit inom närområdet för Runsa. 
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Fig. 7  Diagram som visar den  

relativa fördelningen av olika  

kiselmikrofossil från sedimenten 

tagna i Mälaren strax öster om 

Runsa fornborg. Förekomsten av 

diatoméer dominerar men i zon 4 

kan en liten förhöjning ses i före

komsten av fytoliter (rödmarkerad 

kurva). Denna indikerar en ökning  

i tillförseln av växtrester från en  

terrestrisk miljö, det vill säga 

erosion.
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Att odlingen kommer igång senare än bete beror 
förmodligen på att lämpliga markytor inte fanns 
tillgängliga. Den regressiva strandförskjutningen 
har emellertid medfört att sådana med tiden har 
exponerats ovan vattnet i allt större omfattning, 
vilket möjliggjort allt mer extensiv odling.22

I pollenanalysen av sediment från viken öster om 
fornborgen finns spår av mänskliga aktiviteter 
som tidsmässigt kan kopplas till Runsa. Dessa 
omfattar pollen från svartkämpar, som gynnas 
av bete och trampning, korn och vete. Dessutom 
förekommer Filipendula, älggräs eller brudbröd, 
vilken eventuellt kan kopplas till någon idag 
okänd aktivitet på Runsa.

Kronologisk ställning för Runsa
Arkeologiskt brukar Runsa dateras till perio-
den AD 450–550.23 Detta baseras på förekomst 
av fynd som normalt hänförs till denna tid. 

De lito-, bio- och kronostratigrafiska arbeten 
som utförts av sedimenten i Mälarviken öster 
om borgen indikerar en något äldre ålder. 
Sekvensen tidfästs av fyra 14C-dateringar av 
terrestriska makrofossil, i huvudsak frön från 
björk och al.

En tid-djupmodell baserad på kalibrerade date-
ringar med 1 sigma ger en ålder på Runsa mellan 
AD 200–400. Om däremot 2 sigma anges fås ett 
intervall på AD 50–550, det vill säga perioden 
överlappar de arkeologiska dateringarna men 
den utsträcks även mot äldre åldrar. En slutsats 
från sedimentundersökningarna är att aktivi-
tetsperioden för Runsa initierades kanske redan 
i mitten eller slutet av 300-talet efter Kristus. 
Det är också värt att notera att vattenvägen förbi 
Runsa fornborg bör ha varit mycket starkt trafi-
kerad och viktig eftersom det var enda förbindel-
sen från Uppsalaområdet till Östersjön.
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Fig. 8  Diagram visande fördelningen av olika diatoméers miljökrav med avseende på salthalt. Den största miljöförändringen sker i övergången 

zon 4/5 där andelen sötvattenarter ökar (främst Aulacoseira islandica). Detta representerar isoleringen av Mälaren. I zon 3 kan en liten förekomst 

av aerofila arter ses, vilket överensstämmer med en topp i fytolitkurvan och med antropogent gynnade växter. Detta tolkas som en intensifiering 

av erosion, förmodligen i samband med mänskliga aktiviteter (till exempel konstruktionen av fornborgen).
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eller mindre fuktiga markytor

18  Fytoliter utgör det minerogena skelettet i växter, 
speciellt gräs, de kommer alltså från en landmiljö

19  Hättestrand 1998, Karlsson & Risberg 1998

20  Karlsson & Risberg 2005

21  Jaffer 2010

22  Jfr Karlsson med flera 2008

23  Olausson 1995
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