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ABSTRACT 
 
This paper deals with the question of when hill forts – or enclosed mountains – were built and 
to what purpose, by examining two enclosed mountains (RAÄ 78 and 79) in Grödinge parish 
in the province of Södermanland. A phosphate analysis was conducted to trace anthropogenic 
activities. The analysis showed only a slight elevation of phosphate content in the soil. A 
histogram indicated that the elevations were not normally distributed, which could suggest that 
they were caused by anthropogenic activities. A focus on boundaries is evident in the material, 
whether it is about erecting physical barriers or the boundary between life and death. 
 
 
 
 
 
 
Omslag: Utsikt mot Snäckviken från RAÄ 79. Foto av författaren.
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 
I Sverige finns över 1000 anläggningar registrerade som fornborgar i fornlämningsregistret. De 
koncentreras framförallt till Mälardalslandskapen där Södermanland framstår som ett av 
Sveriges fornborgstätaste områden med över 300 anläggningar. Begreppet fornborg avser 
vanligen hägnadsanläggningar som dateras till den senare delen av äldre järnålder (c 200-550 
e. Kr), men innefattar även anläggningar från andra tidsperioder. Hägnader från bronsålder, 
vikingatid samt neolitikum har registrerats som fornborgar (Wall 2003:19). 
 
Med ett kulturhistoriskt arkeologiskt perspektiv kom fornborgar tidigt att kopplas till bygden 
och betraktas som en naturlig del av järnålderssamhället. Långt ifrån alla anläggningar 
kategoriserade som fornborgar uppfyller ens grundläggande fortifikatoriska krav, och trots att 
de uppvisar stora skillnader mellan sig uppfattades de länge som befästa, temporära 
tillflyktsplatser (Olausson 1995:9, 41). Det tidiga fornborgsbegreppet var mycket brett, och 
inkluderade anläggningar som idag inte skulle kallas försvarsanläggningar. Senare skapades 
kategorierna vallanläggningar och gravhägnader, för att skilja ut de verkliga, befästa 
fornborgarna från andra hägnadsanläggningar. Eftersom gravhägnadens murar inte är 
försvarsdugliga kan de inte kallas för befästningar. Vallanläggningar i sin tur befinner sig i en 
slags gråzon mellan fornborgar och gravhägnader. Kanske är de försvarsanläggningar, kanske 
inte. De olika hägnadstyperna är inte klart åtskilda, utan uppvisar formmässiga och gradvisa 
variationer (Olausson 1995:12; Wall 2003:21f). Michael Olausson har arbetat med att särskilja 
olika former av hägnader samt datera dem. Han visar att det enda gemensamma för 
fornlämningskategorin fornborgar är att de är hägnade anläggningar som avgränsar området 
innanför från det som finns utanför (Olausson 1995:8). Olika typer av hägnader kan urskiljas, 
men när de uppförts, och vad de har haft för funktion är omdiskuterat. Därför är det intressant 
att se om det går att finna spår efter de mänskliga aktiviteter som där har ägt rum, och vad de i 
sådant fall kan säga om platsens funktion. 
 
1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka funktionen hos hägnadsanläggningar, med 
utgångspunkt i RAÄ 78 samt 79 i Grödinge socken. För att utröna om de antropogena aktiviteter 
som har förekommit på platsen har lämnat några spår gjordes en fosfatanalys. Min hypotes är 
att det finns en koppling mellan var, hur, när och varför hägnader på berg uppförs.  
Frågeställningarna för detta arbete är således: 
 

 Vad visar en fosfatanalys av hägnaderna? 
 Vad kan hägnaderna ha haft för funktion? 

 
1.3 Begreppsförklaring samt avgränsningar 
Själva begreppet fornborg indikerar att anläggningen har använts i försvarssyfte, eftersom en 
borg är en befäst anläggning. Begreppet har kritiserats, bl. a. av Olausson (1995:47ff) 
framförallt på grund av dess heterogena karaktär. I föreliggande arbete används begreppet 
hägnadsanläggning, eller bara hägnad, för att beskriva en hägnad som, helt eller delvis, 
innesluter ett område på ett berg. När en författare som använder sig av begreppet fornborg 
refereras till används dock detta. 
 
För att anpassa arbetet till tidsramen har det geografiska området avgränsats till Grödinge sn på 
Södertörn. Eftersom en hypotes i detta arbete är att hägnadsanläggningar kan ha uppförts av 
olika syften under olika perioder är det av intresse att undersöka hägnader som inte är samtida 
med varandra, men då varken 14C- eller luminiscensdatering eller utgrävning har genomförts i 
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detta arbete kan bara hypoteser om murverkens ålder framläggas. Det som då finns att utgå ifrån 
är hägnadernas morfologi, men utan ett tvärsnitt genom vallen kan det vara svårt att se exakt 
hur den är uppbyggd. 
 
För att bestämma när hägnaderna anlades har de morfologiska faktorer som Olausson (1995)  
tar upp i sin avhandling Det inneslutna rummet använts. Hägnadsanläggningar tycks vara större 
under bronsålder och äldre järnålder än under yngre järnålder/folkvandringstid. De äldre 
anläggningarnas vallar är generellt sett låga, och uppkommer i flera typer exempelvis 
stensträngar, pärlbandsmurar osv. Under yngre romartid/folkvandringstid byggs murarna högre 
och proportionellt sett smalare än tidigare (Olausson 1995:156f). Faktiska fornborgar och 
vallanläggningar skiljs åt genom nedanstående kriterier: 
 

 Fornborg: en terränganpassad stenvall jämte naturliga avspärrningar i krönläge. Övriga 
kategorier benämns som vallanläggning. 

 Vallanläggning typ A: en terränganpassad stenvall jämte naturliga avspärrningar i 
krönläge som avgränsar hela området. Fornborgslik men av klenare dimension. 

 Vallanläggning typ B: en mer eller mindre terränganpassad stenvall som helt eller delvis 
avgränsar ett område. Saknar helt befästningskriterier (Olausson 1995:52f). 

 
En anläggning av fornborgstyp (RAÄ 78) samt en vallanläggning av typ B (RAÄ 79) valdes ut. 
De två hägnaderna är ett exempel på parhägnader där den större hägnaden har betydligt mer 
diskreta murar än den mindre (Olausson 1995:147 samt där a.a. av Lorin 1985; Aspeborg 1989). 
Parhägnader är vanligt förekommande på Södertörn och i Sörmland i allmänhet. Dessa består 
ofta av olika kategorier av hägnader som är uppförda nära varandra, men som skiljer sig åt både 
kronologiskt och funktionellt (Wall 2003:10). Eftersom hägnadsanläggningar uppvisar en stor 
variation mellan sig är det inte oproblematiskt att datera dem utifrån höjd-breddförhållanden, 
men den sammanlagda bilden visar ändå på att den höga, manifesta muren hos RAÄ 78, vilken 
gör hägnaden till en verklig fornborg, innebär att den troligtvis är uppförd mot slutet av äldre 
järnålder. När det gäller RAÄ 79 indikerar den stora ytan samt murens konstruktion att 
hägnaden härrör från bronsålder eller möjligen äldsta järnålder.  
 
 
2 BAKGRUND 
 
2.1 Forskningshistorik 
Ursprung och funktion 
Det finns många tankar om varför fornborgar har anlagts och vad deras funktion har bestått i. 
Gunnar Westin (1945) nämner i ”Fasta fornlämningar i Grödinge” tre fornborgar i socknen, 
vilka han tolkar som försvar mot sjörövartåg och andra ovälkomna besök. 
 

Fornborgarna ha vid fientliga överfall på bygden tjänat som ett värn, dit man kunde föra kvinnor och barn 
och sina viktigaste ägodelar, framför allt bestående av boskap. Ofta äro de belägna i otillgängliga 
skogstrakter. Fornborgarna i Grödinge synas även ha haft rent strategisk betydelse. Deras läge vid inloppet 
till bygden tyder härpå. [...] Det synes troligt, att fornborgarna började att anläggas under 
folkvandringstiden och sedan ha fortsatt att användas under vikingatiden. I stort sett tycks fornborgarna till 
tiden sammanfalla med bygravfälten. 

Westin 1945:26 
 
Olausson (1995) har i sin avhandling Det inneslutna rummet undersökt 12 hägnadsanläggningar 
i Uppland. Huvudsyftet med hans arbete är att belysa olika hägnadsanläggningars funktion i 
samhället ur ett långtidsperspektiv. Dessa hägnader har sett olika ut och byggts i olika material, 
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men huvudsakligen av sten, och återfinns på olika platser i landskapet. Utifrån ett 
historiematerialistiskt perspektiv ser Olausson motsättningar inom samhället som den 
huvudsakliga orsaken till att olika hägnadsanläggningar uppkommer. Han anser att ursprunget 
till dem är främmande impulser, och pekar bland annat på den skandinaviska 
bronsålderskulturens kontakter med Lausitzkulturens område i nuvarande östra Tyskland och 
Polen (Olausson 1995:144). Olausson skriver att samhällsförändringar, i ett långtidsperspektiv, 
till viss del bör avspeglas i hägnadsanläggningarnas skiftande morfologi samt skiftande 
kombination med andra materiella lämningar. Hans hypotes är att det finns en klar koppling 
mellan hägnadernas form och funktion, men att de i många fall kan ha fyllt en rad olika 
funktioner, och att de dessutom kan ha haft olika funktion inom olika regioner (Olausson 
1995:11, 50). 
 
I De hägnade bergens landskap (2003) presenterar Åsa Wall nya perspektiv på 
hägnadsanläggningar, vilka hon benämner hägnade berg. Hon fokuserar på att karakterisera de 
hägnade bergen och skapa förståelse bland annat för deras placering i landskapet samt platsens 
betydelse. Wall har som utgångspunkt att visa att det finns andra sätt att resonera kring hägnade 
berg än som funktionella, försvarsstrategiska anläggningar. Hon menar att de utgör liminala 
platser i landskapet som har en roll som berör övergångsfaser i relationer mellan människor, 
platser för transformationer (Wall 2003:9, 15). 
 
Fosfatprovtagning 
En fosfatprovtagning ger en möjlighet att lokalisera antropogena aktiviteter och kulturlager. 
Fosfatkartering av fornborgar har använts sedan K-A. Gustafsson och G. Westin undersökte 
Predikstolen utanför Uppsala 1944, och därefter har det använts i stort sett under alla 
fornborgsundersökningar.  Större, yttäckande provtagningar har sällan genomförts, istället har 
enstaka punkter valts ut utifrån subjektiva bedömningar om lämpliga boplatslägen. Då dessa 
lämpliga ytor i regel är mycket begränsade, både i de uppländska och de sörmländska 
anläggningarna, är metoden inte alltid tillämpbar (Olausson 1995:18). Den som mest 
konsekvent har utfört fosfatkarteringar av fornborgar är Olle Lorin (1985), som har undersökt 
44 registrerade fornborgar i Rekarnebygden (idag Eskilstuna kommun) i Södermanland. 
 
2.1 Hägnadsanläggningarna på Södertörn 
De östra delarna av Södermanland utgörs av ett sprickdalslandskap, som i grunden inte har 
förändrats under de hundratals år som har förflutit sedan hägnader anlades på bergen. Endast 
hägnaderna vid kusterna har påverkats av landhöjningen: de som idag är belägna ute på uddar 
eller vid åmynningar var under äldre järnålder belägna på öar, och en del av de hägnader som 
idag ligger en bit inåt land låg förut vid havsvikar eller stränder (Wall 2003:73). 
 
Södertörn, som tillhör Södermanland, är en halvö belägen söder om Stockholm. Ett par av 
hägnadsanläggningarna på Södertörn har registrerats som gravhägnader, men majoriteten av 
Södertörns ca 100 hägnader är registrerade som fornborgar. Enligt Wall hade ett relativt stort 
antal registrerade fornborgar lika gärna kunnat registreras som vallanläggningar enligt de 
definitioner som är brukliga hos Riksantikvarieämbetet, då de ansetts vara osäkra ur 
försvarssynpunkt. Få av hägnaderna är så pass väl avgränsade med kraftiga murar att de ens 
skulle kunna kallas för försvarsanläggningar (Wall 2003:68f). 
 
Det är framför allt hägnaderna i de västra delarna av Södermanland som har undersökts (se 
Damell & Lorin 1985; Lorin 1985; 1987). Hägnadsanläggningarna på Södertörn kan överlag 
beskrivas som tomma platser, där finns inga kulturlager eller spår av byggnader, ”endast kala 
berghällar och murverk som hägnar en till synes helt tom plats” (Wall 2003:67). I slutet av äldre 
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järnålder uppförs dock de, i Mälardalen fåtaliga, stormannaborgarna, med kraftiga murverk som 
omgärdar husgrunder och/eller kulturlager (Wall 2003:67). I Rekarnebygden kunde 
husterrasser konstateras i tre av 44 hägnader (Lorin 1987:2). 
 

 
Vanligen brukar hägnadsanläggningar beskrivas som liggande i obygd och utmark, men Wall 
visar att de har en förhållandevis jämn spridning över Södertörn (se fig. 1). Alla hägnader på 
Södertörn kan knytas till farbara stråk genom landskapet, både på land, via dalgångar genom 

Figur 1. Karta över hägnadsanläggningar på Södertörn, markerade med fyllda cirklar. Strandlinjen visar 
dagens vattennivå (ur Wall 2003:74, ritad efter Vägkartan). 
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bergsområdena, och på vatten. De är belägna på de berg 
som avgränsar lägre dalgångar från högre 
bergsområden, där en typ av landskap avlöses av ett 
annat (Wall 2003:73, 75; se även Olausson 1995:146 
som karakteriserar hägnadernas läge som geografiska 
brytzoner mellan lerområden och morän/bergs-
impediment). 
 
Den bergstyp som är utmärkande för de hägnade 
bergen på Södertörn kan beskrivas som en slags tröskel 
(fig. 2). De har en flackare och förhållandevis låg sida 
där murverken med ingången ligger samt en högre, 
brantare sida varifrån man har utsikt över landskapet. 
Murverken och branten ligger på motsatt sida av 
berget, vilket innebär att från att ha kommit från ett 
landskapsrum ser man ser ut över ett annat. 
Hägnaderna på dessa berg kan troligtvis dateras till 
olika perioder: från yngre bronsålder/äldsta järnålder 
samt den senare delen av äldre järnålder. Det finns även 
berg med denna form som inte har hägnats, vilket 
innebär att det inte enbart är bergets form som avgör 
valet av berg. Alla berg fungerar dock inte som trösklar. 
Wall menar att hägnader av röse- eller 
gravhägnadskaraktär påträffas på berg som sluttar 
jämnt runt om, en form som även tycks vara 
karaktärisera platser med rösen och ensamliggande 
stensättningar. På dessa berg riktar sig utsikten åt flera 
håll, medan tröskelbergen har en riktning, vilken 
förstärks av murverkens placering (Wall 2003:75, 107f, 
138). 
 
2.2 Hägnadsanläggningarna i Grödinge 
Grödinge socken ligger på Södertörns västra sida och 
gränsar till Östersjön samt till Östertälje, Salem och 
Botkyrka (fig. 4). I socknen finns 13 
hägnadsanläggningar, vilka alla är registrerade som 
fornborgar utom RAÄ 304 som är registrerad som 
gravhägnad. Det finns även en icke registrerad hägnad 
vid Snäckviken belägen på den forntida ön mellan 
hägnaderna RAÄ 304 och 78 (se fig. 3). Hägnaderna i 
Grödinge koncentreras framför allt till Snäckviken och 
är belägna på gränsen till de forntida havsvikarnas 
mynningar (fig. 4). Parhägnaderna RAÄ 78 och 79 
ligger tillsammans med hägnaden RAÄ 304 precis där 
Snäckviken, vid ca 10 m. ö. h., bildar en trång passage. 
Murverkens varierande konstruktion tyder på att man 
har hägnat berg här under en mycket lång tid, kanske 
från yngre bronsålder fram till slutet av äldre järnålder 
(Wall 2003:88ff). 
 

Figur 2. Schematisk skiss över tröskelberg. 
Den sida av berget där murarna är 
belägna är lägre och flackare än den sida 
av berget där man kan blicka ut över 
landskapet. Murverken ligger alltid lägre 
i relation till bergets krön (ur Wall 
2003:107). 

Figur 3. Karta över hägnade berg vid 
Snäckviken i Grödinge. Svart visar 
strandlinjen med 5 m ekvidistans. Vitt 
visar nivåer från 15 m. ö. h. och uppåt. 
RAÄ 78, 79, 304 samt 5 är hägnade berg, 
RAÄ 28 en gravhägnad (ur Wall 
2003:90, ritad efter Ekonomiska kartan).
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2.3 Fornlämningsmiljö 
På berget där RAÄ 78 och 79 är uppförda finns stensättningsliknande lämningar samt en 
kolbotten. Närmaste fornlämningsmiljö finns på den forntida vikens andra sida vid Bullsta och 
hägnaden RAÄ 304, vars utsikt riktas mot dalgången vid Snäckviken i öster. RAÄ 304 är en 
gravhägnad med stenpackning, vars mur liknar den hos RAÄ 79. RAÄ 304 ligger i ett 
fornlämningsrikt område intill bebyggelselämningar samt ett gravfält av yngre 
järnålderskaraktär (RAÄ 33). Gravfältet består av 29 runda stensättningar, 12 högar, en 
skeppssättning samt ett stort antal husgrundsterrasser. Här finns även spår av odling samt en 
hålväg. Invid berget finns fler gravar (högar och stensättningar), och ca 500 m nordväst om 
berget ligger ett gravfält av äldre järnålderskaraktär (RAÄ 10), varifrån en hålväg leder ner 
söderut till ängen vid Bullsta. I området finns även skålgropslokaler, ensamliggande rösen samt 
stensättningar (Wall 2003:206, 208f). 
 

 

Figur 4. Karta över hägnadsanläggningar i Grödinge. Vatten är markerat med svart, större dalgångar med 
ljusgrått och sankmark med mörkgrått. Högre belägna skogs- och bergsområden är markerade med vitt. En 
svart prick samt RAÄ-nummer markerar de hägnade bergen. Gravhägnader är markerade med fyrkant. (ur 
Wall 2003:89, ritad efter Topografiska kartan). 
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3 METOD 
 
3.1 Fosfatanalys 
Fosfor är ett essentiellt grundämne som förekommer i alla levande organismer. I jorden 
återfinns det som ortofosfatjoner i tre olika fraktioner: organisk, oorganisk, samt löst i 
markvattnet. Växter kan endast ta upp fosfat som är löst i markvattnet, därför är de beroende av 
att de organiska och oorganiska fraktionerna levererar fosfater. I naturen råder jämvikt mellan 
dessa fraktioner, men denna kan rubbas av antropogena aktiviteter såsom gödsling, 
avfallsdeponering och begravning. En analys av markens fosfatinnehåll kan visa sådana 
anomalier – avvikelser från den naturliga variationen. Analysen utförs i tre steg: först extraheras 
fosfaten från jordpartiklarna med en syra, sedan tillsätts en reagent samt ett reduktionsmedel 
som framkallar en färgad lösning, vars intensitet motsvarar fosfatkoncentrationen i provet. 
Denna kan i sin tur mätas med en spektrofotometer (Persson 1995:5f). Viktigt att tänka på är 
att en avvikelse även kan ha naturliga orsaker såsom förmultnande träd och djur. Att undersöka 
dess utbredningsområde kan vara till hjälp för att avgöra huruvida den har orsakats av mänsklig 
aktivitet eller inte. 
 
För att mäta fosfathalten i ett jordprov finns olika metoder att använda sig av: 
citronsyrametoden, spottest samt Merckoquant-/Reflectoquantsystemet. Samtliga metoder 
bygger på att fosfat extraheras med syror av olika styrka och därefter mäts som 
fosformolybdenblått (PBM). Citronsyrametoden är den mest kemisk avancerade samt 
tidskrävande metoden. Jorden torkas, mortlas och siktas, därefter vägs den upp och skakas med 
citronsyra. En reagens tillsätts och lösningens färgintensitet avläses med en spektrofotometer. 
Processen tar totalt fyra dygn att genomföra. Fosfathalten mäts i fosfatgrader efter en skala, där 
0-40 P° utgör en naturlig halt av fosfat; 80-200 P° betraktas som en rätt säker indikation på 
boplats av järnålderstyp, där avfall slängts utanför bostaden; 200-1000 P° ses som tecken på 
ännu äldre bebyggelse, vanligen av stenålderstyp (Lorin 1985:Appendix I). För spottest 
placeras en liten mängd jord på ett filterpapper och ammoniumheptamolybdat löst i en stark 
syra droppas på, därefter tillsätts askorbinsyra för blåfärgning. Färgen mäts mot en femgradig 
skala, där 1 motsvarar jordens bakgrundsvärde. Spottest görs i fält för att få en första översikt 
av området. Merckoquantsystemet är i princip ett förbättrat spottest. Jordprovet sätts till 5 ml 
1.2 M HCl och skakas om, sedan doppas en mätsticka i lösningen och en reagens tillsätts. 
Därefter jämförs färgen med en medföljande skala. Reflectoquantsystemet mäter fosfathalten 
med hjälp av mätstickor och fotometer. Metoden är enkel att använda och ger samma resultat 
för olika användare. Fotometern gör det möjligt att objektivt mäta provets färgintensitet. 
 
Eftersom citronsyrametoden är mer kemiskt avancerad 
och tar flera dagar att genomföra gjordes analysen i 
föreliggande arbete med Reflectoquantsystemet (Merck 
Reflectoquant® system). Metoden är framtagen för 
snabba analyser i fält, men kan även användas i 
efterhand i laboratoriet. Resultaten visas i milliondelar 
(ppm) av ortofosfatjonen PO4

3- löslig i 0,2 M svavelsyra 
(H2SO4). Mätstickan kan mäta mellan 25 till 600 ppm 
PO4

3- i jorden (Persson 1997:442). 
 
Till 5 ml destillerat vatten sätts tio droppar reagens (0,2 
M svavelsyra) samt 1 g torkad jord (i detta fall torrsållad 
genom ett såll med 1-1,4 mm masktäthet för att få bort 
grus och rottrådar). Provet omskakas för hand med 

Figur 5. Merck Reflectoquant System med 
fotometer samt mätstickor (ur Persson 
1995:6). 
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cirkelformiga rörelser under två minuter. Mätstickan sänks ned i lösningen i två sekunder, 
samtidigt som fotometern startas. Efter 90 sekunder avläses mätstickan, och fosfathalten i 
vätskan (5 ml) visas på displayen. För att få fram koncentrationen i jorden måste värdet räknas 
om enligt formeln ρprov ∙ 5∙10-3 / 1 = ρjord, där ρprov är fosfatkoncentrationen i vätskeprovet 
uttryckt i mg/l, 5∙10-3 avser vätskeprovets volym (5 ml) uttryckt i l, 1 avser jordprovets massa 
utryckt i gram och ρjord är fosfatkoncentrationen i jorden uttryckt i mg/g. Detta kan sedan 
konverteras till fosfatgrader genom att multiplicera ρjord, uttryckt som mg/g fosfat, med 100. 1 
fosfatgrad är 1 mg fosfat per 100 g jord (Gotlands Museum). 
 
3.2 Felkällor 
En fosfatanalys är, såsom som andra prospekteringsmetoder, förenad med olika felkällor. I 
Fosfatkartering som arkeologisk metod tar Anders Hedman (1992:26ff) bland annat upp: 
 

 Bevarade fosfater. För att bedöma om den uppmätta fosfathalten motsvarar den som en 
gång avsatts bör jordart samt pH-värde fastställas. Jordartsbestämning är nödvändig för 
att urlakningen ska kunna uppskattas, medan pH-värdet kan ge viss upplysning om art 
och grad av fixering. 

 Variation i markens fosfathalt. Variationen kan vara stor även på mycket korta avstånd. 
 Analysförfarande. Proverna bör analyseras omgående eftersom ”man kan anta att den 

markkemiska balansen rubbas i och med att provet tas bort från sitt ekologiska system”. 
Dock har Hedman jämfört prover analyserade direkt vid provtagningstillfället med 
prover analyserade ca ett år efteråt. Det är oklart om några veckors förvaring ger samma 
resultat. 

 
Tre faktorer som kan påverka resultatet specifikt vid användning av Reflectoquantsystemet är 
temperatur, jordens fuktighet samt provtagningsdjup. Mätstickorna ska förvaras torrt och svalt 
i 15-25 °C. Själva fotometern fungerar bäst mellan 5-40 °C, med en luftfuktighet under 90 %. 
Vid analys av jordprover i fält kommer de att innehålla en varierande mängd markvatten, och 
därmed vara utspädda i olika grad, vilket påverkar vilket värde som erhålls. Vilket 
provtagningsdjup som är optimalt varierar från lokal till lokal eftersom stratigrafin ser olika ut 
för olika platser. När det gäller provtagning på berg tillkommer problemet att jordmånen ofta 
är tunn eller obefintlig. 
 
Ben, aska och kol samt urin från människa är exempel på något som bidrar till förhöjda 
fosfatvärden. Fosfathalten på en plats är dock inte bara beroende av vad som har avsatts utan 
även i vilka mänger och under hur lång tid. Kortvarig bosättning och vissa verksamheter som 
t.ex. redskapstillverkning kan ha ägt rum utan att fosfater har avsatts. Eftersom olika syror löser 
olika stora mängder och delvis olika typer av fosfater kan en metod ge stort utslag i ett 
undersökningsområde och litet i ett annat, medan en annan metod ger motsatt resultat. Då det 
inte har utretts hur antropogen fosfat fixeras i marken kan ingen av metoderna sägas vara bättre 
i allmänhet (Hedman 1992:8, 16, 30f). 
 
I föreliggande arbete räknas fosfathalten om till fosfatgrader för att möjliggöra en jämförelse 
med andra undersökningar. Det är dock inte säkert att resultaten är jämförbara eftersom 
citronsyrametoden bygger på användandet en svag syra under lång tid, medan 
Reflecoquantmetoden bygger på användandet av en stark syra under kort tid. En annan 
svårighet som uppstår med att jämföra resultat med andra undersökningar är att markens 
naturliga fosfathalt varierar. Ett förhöjt värde inom en lokal kan visa på naturlig variation inom 
en annan. 
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4 MATERIAL 
 
4.1 RAÄ 78 
Storlek och valltyp 
Fornlämningsområdets storlek är ca 130x100 m 
(N-S) men själva området som hägnats in är 
mindre än så. Wall menar att det inte är större än 
ca 90x70 m. Berget begränsas i huvudsak av 
branter utom i norr och nordöst där en mur är 
belägen. Muren är ca 80 m lång, 2-4 m hög, 10 m 
bred och uppbyggd av ca 0,3-0,7 m stora stenar. 
Enligt Wall är dock muren 3,75-5,5 m hög (mätt 
från utsidan) och ca 2 m bred, vilket är betydligt 
smalare än vad som är registrerat. Öppningen i 
muren är riktad åt norr. Väster om denna löper en 
mindre yttre mur, ett s.k. utskott. Denna är ca 15 
m lång, 1,5 m bred samt 0,3-1 m hög. (FMIS, 
Wall 2003:210) 
 
Läge 
Snäckstavik; x6557,59/yl612,93; ek. karta 101 
lc. Hägnaden ligger 20-40 m.ö.h på den södra 
delen av en bergsrygg. I den forntida Snäckviken 
bildade det utskjutande bergsimpedimentet en 
halvö (fig. 3 och 4), och på gränsen till denna är 
RAÄ 78 samt RAÄ 79 belägna. De två 
hägnaderna skiljs åt av en ca 100 m bred 
dalsänka. Åt väster ligger den dalgång eller 
forntida havsvik som leder in i landskapet mot 
norr (Wall 2003:210). 
 
Jordprover 
För denna undersökning togs 18 jordprover för 
fosfatanalys på ett djup av 15-20 cm med ett 
avstånd av 5-7 m där så var möjligt. 
Provtagningen försvårades av berghällar, träd 
och stenar. 
 
4.2 RAÄ 79 
Storlek och valltyp 
Hägnaden är betydligt större än RAÄ 78 med sina 
300x100-200 m, och begränsas i huvudsak av 
bergsbranter. I norr finns 6 st murar, eller rester 
därav, uppbyggda av 0,5-2 m stora stenar. 
Murarna är 10-50 m långa, 0,3-1 m höga samt 1-
2 m breda (FMIS), och består delvis endast av 
enkla rader med stora stenar. De har beskrivits 
som stensträngsliknande (Deckel 1997:16). 
 
 

Figur 6. Ritning av RAÄ 78 (ur Westin 1945:62, 
nr 81). 

Figur 7. Karta över RAÄ 79 (FMIS). Provtagnings-
platser inritade av författaren. 
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Läge 
Snäckstavik; x6557,85/yl612,91; ek. k arta 101 lc. Hägnaden ligger ca 50-60 m.ö.h, norr om 
RAÄ 78. Ingången till hägnaden ligger inte i samma dalsänka som ingången till RAÄ 78, utan 
på andra sidan berget i norr. Dock går det även att ta sig upp för den södra sidan.  
 
Jordprover 
För denna undersökning togs fyra jordprover för fosfatanalys. Omständigheterna försvårades 
ännu mer jämfört med RAÄ 78 då i princip hela anläggningen består av berg i dagen. Där det 
väl finns ett jordtäcke är det ofta bara några cm tjockt. Prover togs där jordmånen gjorde det 
möjligt, med ett djup på 15-20 cm. Tre referensprover togs även, ett norr om RAÄ 79, ett i 
dalsänkan mellan hägnaderna samt ett öster om RAÄ 78. 
 
 
5 RESULTAT  
 
  Tabell 1. Fosfathalten i jordproverna, både erhållet samt omräknat värde. 

Hägnad Provnr RQflex10 Omräknat värde Fosfatgrader Övrigt 
RAÄ 78 1 45 0,225 mg/g 22,5 P°  
RAÄ 78 2 54 0,27 mg/g 27 P°  
RAÄ 78 3 42 0,21 mg/g 21 P°  
RAÄ 78 4 44 0,22 mg/g 22 P°  
RAÄ 78 5 54 0,27 mg/g 27 P°  
RAÄ 78 6 50 0,25 mg/g 25 P°  
RAÄ 78 7 a) 7, b) 10 a) 0,035 mg/g, b) 0,05 mg/g a) 3,5 P°, b) 5 P°  
RAÄ 78 8 14 0,07 mg/g 7 P°  
RAÄ 78 9 21 0,105 mg/g 10,5 P°  
RAÄ 78 10 a) 10, b) 9 a) 0,05 mg/g, b) 0,045 mg/g a) 5 P°, b) 4,5 P° Kol påträffat 
RAÄ 78 11 38 0,19 mg/g 19 P°  
RAÄ 78 12 33 0,165 mg/g 16,5 P°  
RAÄ 78 13 30 0,15 mg/g 15 P°  
RAÄ 78 14 18 0,09 mg/g 9 P°  
RAÄ 78 15 42 0,21 mg/g 21 P°  
RAÄ 78 16 a) Lo, b) Lo –  –  
RAÄ 78 17 30 0,15 mg/g 15 P°  
RAÄ 78 18 43 0,215 mg/g 21,5 P°  
RAÄ 79 19 5 0,025 mg/g 2,5 P°  
RAÄ 79 20 10 0,05 mg/g 5 P° Bark? 
RAÄ 79 21 17 0,085 mg/g 8,5 P°  
RAÄ 79 22 Lo –  –  
Referens 23 Lo – –  
Referens 24 15 0,075 mg/g 7,5 P°  
Referens 25 Lo – –  

 
Tabellen ovan visar fosfathalten i vätskan (Rqflex10) samt halten i jorden (omräknat värde). 
”Lo” indikerar att halten var för låg för att kunna avläsas. Prov nr 7, 10 och 16 mättes två gånger 
pga. misstanke om felmätning. I prov nr 10 påträffades kol. Prov nr 20 var markant rödare än 
normalt och mycket lätt, troligen bestod det huvudsakligen av murket trä. 
 
Jordproverna i RAÄ 79 (se fig. 7) uppvisar genomgående låga fosfathalter, liknande 
referensproverna tagna utanför. Eftersom berget hägnaden är uppförd på är mycket stort och 
jordlagret tunt, särskilt i nordändan, var det svårt att täcka in hela ytan. Förhöjda fosfatvärden 
skulle således kunna finnas någonstans inom hägnadsanläggningen, men under denna 
undersökning påträffades inga. Jordproverna i RAÄ 78 (se.fig. 8) uppvisar en större variation, 
där de högsta värdena uppmättes i prov nr 1-6.) 
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6 DISKUSSION 
 
6.1 Förhöjda fosfatvärden 
När Bo Fredriksson (2002) undersökte Stenby 
skans (RAÄ 86) i Stenby, Adelsö socken, 
Uppland, samt Skansberget (RAÄ 721) i 
Fållnäs, Sorunda socken, Södermanland, 
påträffades härdar och stolphål vilka uppvisade 
höga fosfatvärden. I föreliggande arbete gav 
jordprovet som innehöll kol inte några höga 
värden. Eftersom kol inte påträffades i några 
andra prover är det troligt att det rör sig om en 
kontrollerad eld, snarare än en skogsbrand. Det 
låga fosfatvärdet kan betyda att det inte har 
eldats på platsen under så pass lång tid att 
fosfater har anrikats. 
 
Relativt låga fosfatvärden inom en lokal 
behöver inte betyda att ingen mänsklig aktivitet 
har förekommit. Om marken till exempel består 
av grus kan fosfaten har anrikats på ett större 
djup än vad som annars är fallet. Blåst och 
erosion kan också ha inneburit att tunna 
jordlager på berghällar har förts bort (Lorin 
1985:Appendix I). Den högsta uppmätta 
fosfathalten i föreliggande arbete motsvarar 27 P°. Fosfathalten rör sig således inom vad Lorin 
(1985:Appendix I) menar är en naturlig variation (0-40 P°). Som tidigare nämnts kan dock ett 
naturligt värde inom en lokal visa på en förhöjning inom en annan eftersom fosfathalten i 
marken varierar. Det intressanta här är var de förhöjda värdena påträffas. I denna undersökning 
påvisades en viss förhöjning av fosfathalten nära muren, samt vid dess öppning. De högsta 
värdena påträffades dock i hägnadens södra del, där branter och berghällar avgränsar markytan 
(se fig.8).  
 
Resultaten av Lorins undersökningar visade på relativt höga fosfatvärden på omkring 200-400 
P°, men i vissa fall även upp emot 1000 P°. Oftast var det stor skillnad på fosfathalten innanför 
och utanför murarna. När förhöjda värden påträffades utanför fanns där i regel terrasser eller 
misstänkta boplatsytor. Höga värden betyder inte alltid påvisbara kulturlager, dock visade det 
sig i många fall att kulturlagren var mycket påtagliga där gradtalet var högt (Lorin 1985:44f). 
Av fosfatprover tagna i murschakt visade ett flertal höga värden, i vissa fall lika höga som de 
högsta värdena uppmätta inom respektive borg. Lorin förklarar att man egentligen skulle 
förvänta sig ett mycket lågt utslag där, men lägger fram några hypoteser till varför det ser ut 
som det gör: antingen har muren anlagts på ett tidigare boplatslager, eller så har man använt sig 
av material från en boplats för markutjämning innan muren uppfördes. Sopor och avfall kan ha 
slängts upp mot eller ovanpå muren, och genom nederbörd och erosion sedan sipprat ned till 
bottenskikten. Det är också möjligt att mannarna har uträttat sina naturbehov invid eller på 
muren. Själv anser Lorin (1985:43f) att avfalls-/urinförklaringen är den troligaste. 
 
Eftersom fosfathalten i de undersökta proverna för detta arbete inte visade några dramatiska 
förhöjningar gjordes ett histogram för att undersöka om de observerade värdena var normal-
fördelade eller inte. I Arkeologins laborativa metoder – applikationer och problem (2008:6) 

Figur 8. Ritning av RAÄ 78 (ur Westin 1945: 62, nr 
81), med provtagningsplatser inritade av 
författaren. Förhöjda fosfatvärden påträffades 
inom de markerade områdena. 
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skriver Sven Isaksson att: ”Normalfördelningen är en av de empiriskt fastställda sanningarna 
om verklighetens natur, och kan jämställas med grundläggande naturlagar.” Vid 
normalfördelning ligger de observerade värdena symmetriskt centrerade kring medelvärdet. Ju 
längre bort från detta, desto färre observationsvärden återfinns.  68 % av alla observationer 
faller inom ± 1 standardavvikelse från medelvärdet, och 95 % inom ± 2 standardavvikelser (fig. 
9). Histogrammet (fig. 10) över jordproverna visar inte på normalfördelning, vilket skulle ha 
indikerat en naturlig variation. Trots låga fosfatvärden är det därför möjligt att de förhöjningar 
som finns har orsakats av mänsklig aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att betrakta specifika fosfatvärden som en indikation på en viss sorts bebyggelse och därigenom 
dra slutsatser om datering vanskligt. Lorins 14C- samt luminiscens-dateringar visar på yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid, medan hans höga fosfatvärden skulle betyda 
bebyggelse av stenålderstyp. Dock skriver han att en del av de höga värdena kan ha med vittring 
av fosfatrika bergarter att göra (Lorin 1985:Appendix If). Förhöjda fosfatvärden anger endast 
att någonting har skett som har orsakat en förhöjning. Vad detta är och när det har skett är 
endast mer eller minde väl underbyggda tolkningar. 
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Figur 9. Exempel på normalfördelningskurva (ur Ericsson 2013). 

Figur 10. Histogram över fosfatvärden uppmätta i jorden för RAÄ 
78 samt 79. Lo (för låg fosfathalt för att kunna mätas) 
representeras här av intervall 0-0,02. 
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6.2 Funktion 
Viktigt att veta för detta avsnitt är att Olausson bygger sina resonemang på empiri, medan de 
andra författarna som refereras till utforskar olika perspektiv på hägnadsanläggningar på ett 
teoretiskt plan. Nedan diskuteras hägnadernas möjliga funktion genom att undersöka både 
funktionella samt symboliska aspekter. För tydlighetens skull har de två kategorierna skiljts åt, 
men med det inte sagt att hägnadsanläggningar, precis som andra ting, inte kan ha haft både en 
praktisk och symbolisk funktion. 
 
Praktisk/funktionell funktion 
De båda undersökta hägnaderna är registrerade som fornborgar, dock borde RAÄ 79 
klassificeras som en vallanläggning, eftersom muren endast delvis avgränsar området och 
saknar befästningskriterier. Wall (2003:206) skriver att det som talar emot att murverket hos 
RAÄ 78 har haft en rent försvarsteknisk funktion är att muren på bergets östra sida är 
förhållandevis smal och låg, något som gör att berget inte är särskilt svårt att inta. Ingången till 
RAÄ 78 kan även ses från RAÄ 79, vilket inte är optimalt ur försvarssynpunkt. Det finns ett 
flertal exempel på att alternativa vägar upp till hägnader inte alltid har blockerats, vilket lättare 
kan förstås om murarna inte har anlagts för försvar (Wall 2003:122). 
 
Morfologiskt uppvisar RAÄ 79 större likhet med gravhägnaden RAÄ 304 än vad den gör med 
RAÄ 78. Frågan är om ett liknande utförande tyder på ett liknande syfte. Wall (2003:24) 
påpekar att skillnaden i murstorlek mellan fornborgar och vallanläggningar inte bör ses som ett 
obestritt, funktionellt särskiljande bevis. Det är inte självklart att en byggnads funktion är 
avhängig dess storlek, och därmed skiljs ut från andra byggnader. Wall använder en katedral 
och en sockenkyrka som exempel, där finns en väldig skillnad i storlek och teknisk uppbyggnad 
trots att funktionen är densamma. Kanske är även hägnader på berg menade att vara uttryck för 
samma sak, olikheterna i utförandet till trots. Olausson (1995:11, 50) tänker sig dock att det 
finns en klar koppling mellan hägnadernas form och funktion, vilket kompliceras av att de i 
många fall kan ha fyllt en rad olika funktioner. Trots morfologiska likheter kan 
hägnadsanläggningar även ha fungerat olika inom olika regioner. 
 
Symbolisk/ideologisk funktion 
Något som framkommer i nyare litteratur är tolkningen av hägnadsanläggningar som en 
materialisering av det immateriella. Enligt Olausson (1995:160) kan hägnader uppförda under 
bronsålder ses som materiella uttryck för en främmande idé om befästningar, där en 
symbolisk/ideologisk betydelse kan förmodas ha övervägt en praktisk/funktionell. Även 
järnåldershägnader med inre lämningar kan ha ett konceptuellt syfte snarare än ett funktionellt. 
Olausson (2009:60f) ser dem som ett uttryck för elitens kontakt med västra Kontinentaleuropa 
och kulturer ännu längre söderut mot Medelhavet, vilket förklarar varför de flesta 
hägnadsanläggningarna i Mälardalen överges omkring 500-550 e. Kr, då eliten istället börjar 
resa gravhögar. 
 
Walls beskrivning av tröskelberg stämmer väl in på både RAÄ 78 och 79. Att muren förstärker 
gränser märks tydligt hos RAÄ 79, där en liten brant fysiskt avskiljer ett landskapsrum från ett 
annat. Wall (2003:138) ser tröskelhägnaderna som liminala zoner. Hägnadernas placering på 
gränser i landskapet, samt att murverken är uppförda på en gränszon på berget, indikerar, enligt 
Wall, ett starkt ritualiserande av dessa platser snarare än att de har uppförts i försvarssyfte. Wall 
(2003:181) observerar att eld ibland kan kopplas till tröskelhägnaderna. Till exempel, som i 
denna undersökning, har det eldats inne i hägnaden, i vissa fall på klippor där sten har brutits 
loss, och klippskrevor har fyllts med skärvsten. Aktiviteter som har med eld att göra skulle 
kunna knytas till tröskelhägnadernas liminala betydelse. 
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Tröskeln avgränsar men erbjuder även en passage mellan två tillstånd. Rumsliga gränser kan i 
många fall kopplas samman med gränsöverskridande situationer, som till exempel döden. 
Gravar placerade vid murverk kan peka på att muren uppfattats som en gräns – en symbol för 
övergångar i livet. Vid muren möts två motsatta fenomen: det hägnade och det gränslösa. ”Den 
liminala zonen gränsar inte bara till två fysiskt åtskilda landskapsrum utan de kan även uppfattas 
som två skilda världar: de levandes värld och det oåtkomligas värld” (Wall 2003:116, 139f.) 
 
Tanken att bronsåldershägnader är till för de döda finns även i Carlsson 2001. Anders Carlsson 
(2001:60) tänker sig att handlingen att hägna berg under bronsålder är ett sätt att kollektivisera 
bergen. Murarna kan vara byggda olika samverkande grupper i, och i hägnaderna kan 
gemensamma rituella aktiviteter ha utförts. Hägnaderna kan ha fungerat i kulten kring de döda. 
Kanske har man spridit brända ben i dem eller så är det där de dödas själar finns. När 
bygdeanknutna gravfält sedan etableras avtar deras betydelse, och när nya berg hägnas i yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid menar han att det är manifestation av Asgård vi ser. 
Runt 200 e. Kr har Romarriket blivit så stort att det påverkar Norden. Hela den nordiska 
världsbilden byggs upp kring limesmentaliteten: centrum och periferi, innanför och utanför, 
gränser och gränsöverskridande. Ideologin materialiseras i sten, och stensträngar avgränsar 
landskapet (Carlsson 2005:174). Gränsöverskridandet kulminerar i folkvandringstidens (400–
550 e. Kr) följesväsende, där följen krigar både med och mot Rom, som är den styrande 
inspirationen vid denna tid. Asarna är följets nya gudar. Fornborgar byggs, kanske mer som 
mentala förberedelser för följet än till försvar. Det som har med limesmentaliteten att göra – 
följesväsendet, inägor/utgård, fornborgar, och stensträngar upplöses sedan under Vendeltid, när 
ideologin föreskriver att enas och bygga ett rike (Carlsson 2005:168). 
 
Enligt Wall utgör tröskelhägnaderna platser för transformationer. Yngre hägnader med 
hus/kulturlager kan associeras med gården, och det faktum att gården får ökat fokus kan vara 
anledningen till att hägnaderna under en tid manifesteras intensivt. Genom att under äldre 
järnålder utföra olika aktiviteter kopplade till gården överförs hägnadsanläggningarnas liminala 
kraft till en ny sfär. Med gården och släkten i centrum förlorar de hägnade bergen sin betydelse 
som mytiska och liminala platser i landskapet, och slutar därför att uppföras (Wall 2003:14ff). 
Andra forskare menar dock att man faktiskt har bott i hägnader där hus och kulturlager påträffas. 
Kanske kan markkemiska analyser avgöra om aktiviteterna på dessa platser har varit tillräckligt 
långvariga och omfattande för att indikera en boplats, snarare än en rituell plats. 
 
Gränser 
Utan fynd som går att koppla till en arkeologisk kontext är det svårt att utröna 
hägnadsanläggningarnas funktion. Det som kan konstateras är att RAÄ 79 troligtvis varken har 
använts som boplats eller till försvar. RAÄ 78, inte heller den en boplats, kan ha varit uppförd 
i försvarssyfte, men kan lika gärna vara en materialisering av en idé. Det som tycks stå klart är 
att upprätta gränser står i fokus när det gäller hägnadsanläggningarna, vare sig det handlar om 
att uppföra fysiska hinder i landskapet eller gränsen mellan liv och död. 
 
6.3 Framtida forskning 
För framtida forskning vore det intressant att datera hägnaderna. Den enda hägnadsanläggning 
i Grödinge som grävts ut är RAÄ 582 vid Kyrktorp. Hägnaden daterades då till ca 200 f. Kr 
(Wall 2003:Appendix III samt där a.a. av Åkerlund m. fl. manus). På hela Södertörn har 
ytterligare 3 hägnader daterats. I Männöhägnaden i Salem (RAÄ 229) påträffades keramik som 
TL-daterades till slutet av äldre järnålder. Skansberget i Sorunda har C14-daterats till 
folkvandringstid, och en gravhägnad i Östertälje (RAÄ 4) har daterats till yngre bronsålder 
(Wall 2003:222, 230, 243). 
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Det grundläggande problemet med att datera hägnade berg är att det är svårt att veta exakt vad 
det är som dateras. Ett lager kol under muren kan lika gärna datera en röjningsfas före hägnaden 
uppfördes som en skogsbrand. Det är också osäkert huruvida kolet kommer från en sluten 
kontext (Olausson 1982; 1995:16 samt där a.a. av Damell & Lorin 1985; Nyquist 1989:12; 
Lindman 1989:18ff, 1992:22ff). När eventuella rester av träkonstruktioner i murverken 14C-
dateras uppstår svårigheter kopplade till materialet. Trä kan ha en hög egenålder, vilket innebär 
att dateringen inte nödvändigtvis anger tiden för anläggandet av hägnaden. Ytterligare ett 
problem är att hägnader kan ha använts under långa tidsperioder och byggts om för olika syften. 
Exempelvis har en hägnad vid Odensala Prästgård som undersökts av Olausson gett dateringar 
från mellersta bronsålder (ca 1300 f Kr) fram till äldsta järnålder (ca 200 f Kr) (Olausson 
1995:18, 235). Dessutom uppkommer hägnade berg under kalibreringsmässigt problematiska 
perioder där platåeffekter förekommer, vilket innebär att 14C-dateringen motsvarar ett stort 
antal kalenderår. Exempelvis är slutet på bronsålder/början av järnålder mycket svåra att datera. 
För att försöka övervinna problemet kan resultaten som 14C-dateringen ger jämföras med 
luminiscensdateringar (Olausson 1995:18). 
 
Termoluminicens (TL) samt Optisk Stimulerad Luminicens (OSL) kan användas för att datera 
skörbränd sten, flinta, tegel och keramik. Det som dateras är provets sista upphettningstillfälle. 
Metoden baseras på att elektroner i mineraler träffas av bakgrundsstrålning och får förhöjd 
energi. När materialet upphettas till minst 500 °C frigörs den i form av ljus, därefter fylls 
energin på i relation till åldern. Provet hettas upp så att den lagrade energin frigörs i form av 
ljus som mäts. Därefter bestrålas provet med en känd stråldos, upphettas, och luminiscensen 
mäts ännu en gång. Genom att mäta och jämföra den naturliga luminiscensen med den 
bestrålade kan man bestämma provets ålder. Elektronerna kan även frigöras genom 
ljusbestrålning (infrarött eller grönt ljus), så kallad optisk stimulerad luminicens. Vid TL 
försvinner den lagrade arkeologiska signalen efter upphettning, medan den vid OSL finns kvar. 
Metodens största felkällor utgörs av otillräckligt upphettat material samt läckage av den lagrade 
energin (Olausson 1995:16f). 
 
Förutom fosfatanalys kan andra geokemiska undersökningar vara användbara. Med en 
elementanalys mäts markens innehåll av olika grundämnen, framför allt metaller. Dessa finns 
naturligt i markens mineral samt i levande organismer, och kan anrikas eller urlakas på grund 
av mänskliga aktiviteter. Mängden anrikade ämnen varierar beroende på aktivitet. Medan en 
förhöjning av fosfathalten endast indikerar att organiskt material har anrikats på platsen kan en 
elementanalys, i kombination med den arkeologiska kontexten, tala om vilka material eller 
aktiviteter som kan ha gett upphov till anrikningen (Hjulström 2008:21). 
 
 
6 SLUTSATS 
 
Vad visar en fosfatanalys av hägnaderna? 
Fosfatanalysen uppvisar låga värden som dock inte normalfördelade, vilket tyder på att den 
förhöjning som finns kan ha orsakats av antropogen aktivitet. 
 
Vad kan hägnaderna ha haft för funktion? 
En sedan gammalt utbredd hypotes är att hägnader på berg är anlagda i försvarssyfte. Något 
som talar emot detta är att många av de anläggningar som registrerats som fornborgar inte 
uppfyller grundläggande fortifikatoriska krav. Det kan handla om låga, smala murar, flera 
framkomliga vägar upp till hägnaden, eller ostrategiska placeringar i landskapet. Sett i ljuset av 
att murarna inte har uppförts för försvar blir inte dessa element lika märkliga. 
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Berg kan ha hägnats för att materialisera en idé om en borg, snarare än att faktiskt utgöra en, 
som ett uttryck för elitens kontakt med främmande kulturer. Spår av bosättningar indikerar att 
vissa av hägnadsanläggningarna har varit boplatser. De kan också ha varit rituella platser. 
Bergen ligger på gränser i landskapet, och själva muren är anlagd i en gränszon på berget. 
Rumsliga gränser kan i många fall kopplas samman med gränsöverskridande situationer, som 
till exempel döden (Wall 2003:138f). Detta är tydligt för gravhägnadernas del, frågan är om det 
även gäller andra sorters hägnadsanläggningar. 
 
Fredriksson (2002) och Christoffer Andersson (2012) har båda undersökt fornborgar med 
bosättningar och erhållit höga fosfatvärden. De låga värden som konstaterades i föreliggande 
arbete gör det troligt att RAÄ 78 samt 79 inte är boplatsborgar. Vad man än har använt dessa 
hägnader till har det inte inbegripit aktiviteter går att upptäcka genom fosfatanalys. Kanske 
användes de under för kort tid, eller i för liten skala, för att fosfater skulle anrikas. 
 
Hypotesen för detta arbete var att det finns en koppling mellan när, var, hur och varför hägnade 
berg anläggs. I Grödinge anlades hägnade berg under yngre bronsålder fram till yngre järnålder 
på tröskelberg vid havsvikar. Att de är uppbyggda på olika sätt kan betyda att de har haft olika 
funktion, men så behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Denna undersökning ger dock inga 
tydliga indikationer på vilken funktion RAÄ 78 samt 79 kan tänkas ha haft. 
 
 
7 SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar funktionen hos hägnadsanläggningar, med utgångspunkt i RAÄ 78 
samt 79 i Grödinge socken. Att avgränsa ett område från det som är utanför är det centrala i 
handlingen att hägna ett berg. Olika typer av hägnader kan urskiljas, men när de uppförts, och 
vad de har haft för funktion är omdiskuterat. Därför är det intressant att se om det går att finna 
spår efter de mänskliga aktiviteter som där har ägt rum, och vad de i sådant fall kan säga om 
platsens funktion. 
 
En hypotes i detta arbete är att hägnadsanläggningar kan ha uppförts av olika syften under olika 
perioder. Därför är det av intresse att undersöka hägnader som inte är samtida med varandra, 
men eftersom ingen 14C- eller luminiscensdatering eller utgrävning har genomförts i detta arbete 
kan endast hypoteser om murverkens ålder framläggas. Den höga, manifesta muren hos RAÄ 
78, vilken gör hägnaden till en verklig fornborg, innebär att den troligtvis är uppförd mot slutet 
av äldre järnålder. När det gäller RAÄ 79 indikerar den stora ytan samt murens konstruktion att 
hägnaden härrör från bronsålder eller möjligen äldsta järnålder. De båda hägnaderna är 
registrerade som fornborgar, dock borde RAÄ 79 klassificeras som en vallanläggning, eftersom 
muren endast delvis avgränsar området och saknar befästningskriterier. 
 
En fosfatanalys genomfördes för att undersöka om de antropogena aktiviteter som har 
förekommit på platsen har lämnat några spår. I RAÄ 78 togs 18 jordprover för fosfatanalys, på 
ett djup av 15-20 cm, med ett avstånd av 5-7 m. I RAÄ 79 togs fyra jordprover för fosfatanalys 
på ett djup av 15-20 cm. Provtagningen försvårades av tunn eller obefintlig jordmån. För att 
mäta fosfathalten i ett jordprov finns olika metoder att använda sig av. I detta arbete användes 
Reflectoquantsystemet. 
 
Jordproverna i RAÄ 79 uppvisade låga fosfathalter, liknande referensproverna tagna utanför, 
dock uppvisade jordproverna i RAÄ 78 en större variation. Eftersom fosfathalten inte visade 



18 
 

några kraftiga förhöjningar gjordes ett histogram för att undersöka om variationen var naturlig. 
Då histogrammet inte visade på normalfördelning är det möjligt att de förhöjda fosfatvärdena 
beror på mänsklig aktivitet, men exakt vad man har gjort på de hägnade bergen går inte att 
upptäcka genom fosfatanalys. Antingen har inga aktiviteter som avsätter fosfater utförts, eller 
så har platsen använts under för kort tid, eller i för liten skala, för att fosfater skulle anrikas. 
 
I Grödinge anlades hägnadsanläggningar under yngre bronsålder fram till yngre järnålder på 
tröskelberg vid havsvikar. Att de är uppbyggda på olika sätt kan betyda att de har haft olika 
funktion, men så behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Denna undersökning har inte gett några 
tydliga indikationer på vilken funktion hägnaderna kan tänkas ha haft, men klart är att gränser 
står i fokus, vare sig det handlar om att uppföra fysiska hinder i landskapet eller gränsen mellan 
liv och död.  
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BILAGA I 
 

Tabell 1. Färgbestämning av torkade jordprover enligt Munsellskalan 
Provnr Munsell Övrigt 

1 10 yR 5/2           Grayish brown  
2 10 yR 5/3           Brown  
3 10 yR 4/4           Dark yellow  
4 10 yR 5/6           Yellowish brown  
5 10 yR 6/6           Brownish yellow  
6 10 yR 6/3           Pale brown  
7 10 yR 5/2           Grayish brown  
8 10 yR 6/2           Brownish yellow  
9 10 yR 6/6           Brownish yellow  
10 7.5 yR 6/2          Pinkish gray Kol påträffat i provet 
11 10 yR 6/3           Pale brown  
12 2.5 y 6/4             Light yellowish brown  
13 2.5 y 6/4             Light yellowish brown  
14 10 yR 4/2           Dark grayish brown  
15 10 yR 6/3           Pale brown  
16 10 yR 7/2           Light gray  
17 10 yR 6/6           Brownish yellow  
18 2.5 y 6/6             Olive yellow  
19 10 yR 3/2           Very dark grayish brown  
20 7.5 yR 6/6          Reddish yellow Bark? 
21 2.5 yR 2.5/2       Dark reddish brown  
22 10 yR 6/3           Pale brown  
23 2.5 y 8/6            Yellow  
24 10 yR 6/6           Brownish yellow  
25 5 y 6/4                Pale olive  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


