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Abstract: This paper deals with hill-forts located on and directly south of Selaön, in the center of Mälardalen, 

Södermanland, dated to the late roman period and the migration period. Of special interest is differences and 

similarities between the forts when it comes to their morphology and the hills where they were built. 

Furthermore, their landscape has been examined and I have tried to put the hill-forts in relation to any iron age 

settlements.  

Omslagsbild: En scen från den sista fasen av Ragnarök, efter att jätten Surt, underjordseldens herre, släppt 

lös den förtärande världselden som slukar allt. Föreställer troligtvis ”fornborgen” Asgård. Målning av Emil 

Doepler. Ca 1905 (Hämtad från danska Wikipedia) 
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1. Inledning 
1.1 Järnåldern i Mälardalen 

Som född, uppvuxen och studerande i Stockholm är det inte mer än naturligt att det är den 

sörmländska arkeologin som ligger mig närmast om hjärtat. Eftersom jag dessutom har en 

historie- och arkeologiintresserad far som är uppvuxen och boende i Mariefred, inåt 

Mälardalen, har det kommit att bli detta område i Södermanland som mest väckt min 

arkeologiska nyfikenhet. Min arkeologi II-uppsats från 2013 ”Edsala skans och Jättberget, två 

järnåldersfornborgar runt Mariefred i Södermanland”, behandlade samma period och området 

strax söder om området som behandlas i denna uppsats. Arkeologi II-uppsatsen handlade 

specifikt om två stycken järnåldersfornborgar i närheten av den senare byggda staden 

Mariefred. Eftersom jag ansåg att fornborgar var en ytterst intressant, och ganska ofta 

omtvistad typ av fornlämning, ville jag fortsätta på detta ämne men i större tappning.  

Mälardalen är ett enormt fornborgsrikt område och Södermanlands län, som behandlas i 

denna uppsats, sticker ut med ca 250 av Sveriges omkring 1300 registrerade fornborgar. En 

fråga som så klart ligger nära till hands är ”varför?” Varför är det en sådan stor koncentration 

av fornborgar i denna del av Sverige? För att få svar på denna fråga har jag valt att undersöka 

ett avgränsat område i Mälardalen, nämligen Selaön och dess närmsta omnejd. 

Selaön är Sveriges största insjö-ö och kan idag ytmässigt ungefär jämföras med ön Tjörn på 

västkusten. Önamnet kommer från det fornsvenska Sila, och har sannolikt sitt ursprung i Sili - 

den lugna, en beskrivning av fjärden mellan Selaön och det sörmländska fastlandet (Wahlberg 

2003:270). Med sina många vattenvägar och kommunikationsleder var detta verkligen ett 

kärnland under järnåldern. Detta kan ses i det stora antalet lämningar från järnåldern, såsom 

gravfält, stensträngar, fornåkrar, runristningar och så klart fornborgar. Selaöns invånare levde 

troligtvis gott på sina bördiga åkermarker, och det var helt klart en rik bygd, vilket framförallt 

kan ses på lämningarna från den yngre järnåldern. Storhögar finns belägna vid Östa (RAÄ 

147 & 149), Åsa (RAÄ 105) och Viggeby (RAÄ 82), och det finns belägg för stora 

utlandsresor i både öster- och västerled. Mervallastenen (Sö 198) berättar om Sven som 

flertalet gånger seglat till Semgallen med dyrbar knarr, alltså troligtvis som handelsman över 

Östersjön. Vidare säger runstenen Sö 207 vid Överselö kyrka: ”…Han for manligen till 

England…” (Säll 1998:51). Områdets ortnamn väcker även de ens intresse, där namn som till 

exempel ”Torlunda”, ”Tuna”, ”Ullsta” och ”Fröberga” vittnar om etablerade bygder från 

förkristen tid. Inte långt från Selaön ligger fantastiska järnåldersplatser som 

folkvandringstidens Helgö, Gamla Uppsala, vendeltidens Vendel och Valsgärde, 

vikingatidens Birka och staden Sigtuna. Alla är de platser med hög status inom den nordiska 

arkeologin.  

1.2 Begreppet fornborg 

Begreppet fornborg är en benämning som historiskt sett har innefattat en mängd olika typer av 

fornlämningar. Det handlar om konstruktioner från olika tider och med olika utseenden. Den 

gemensamma nämnaren rörande dessa mänskligt skapade konstruktioner är att de alla är en 

avgränsning från sin omgivning med hjälp av en vall eller mur. Denna avgränsning av insida 

och utsida kan ha gjorts med hjälp av sten, sand, jord och trä (jfr Olausson 1995:8). 
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I Södermanland finns det två olika typer av forntida ”avgränsningar” som har byggts på 

höjder. Dessa är antingen från yngre bronsåldern eller från mellersta järnåldern. 

Bronsålderskonstruktionerna kallas av Olausson för vallanläggningar, vilket syftar på de i 

jämförelse med järnålderns konstruktioner, tunna vallar som begränsar höjden. Järnålderns 

konstruktioner är således byggda med kraftigare murar och de omsluter även som regel ett 

mindre område än bronsålderns vallanläggningar (Olausson 1995:146ff).  

I denna uppsats har jag valt att behandla järnåldern (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.), och framförallt 

yngre romersk järnålder (200 – 400 e.Kr.) och folkvandringstid (400 – 550 e.Kr.), och således 

är det fornborgarna som är av intresse. 

1.3 Syfte 

Syftet är att förstå relationen mellan det stora antalet järnåldersfornborgar i Selaötrakten, och 

deras kopplingar till järnåldersbygden. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka likheter/olikheter finns gällande den mellersta järnålderns fornborgar? 

2. Vilka kopplingar har fornborgarna till bergen de är belägna på? 

3. Vilken relation har fornborgarna till sina landskap? 

4. Vilka är relationerna mellan fornborgarna och eventuella bygder? 

1.5 Tillvägagångssätt    

Tidigare forskning har nästan alltid fokuserat på enskilda fornborgar. Och när det väl har 

gjorts en större, bredare forskning, har detta gjorts med utgångspunkten att fornborgarna 

byggdes för krigiska syften. Tanken med denna uppsats är att göra en undersökning av ett 

flertal järnåldersfornborgar inom ett avgränsat område, för att se vilka andra syften 

fornborgarna kan ha fyllt. 

Till min hjälp i undersökningen har jag haft Riksantikvarieämbetets fornsök (FMIS). Med 

detta sökverktyg har jag kunnat lokalisera de fornborgar som är av intresse, och sedan fått den 

behövliga rådatan såsom murstorlek, stenstorlek och antal ingångar. Dock är informationen 

som lades in vid inventeringen oftast begränsad till de lämningar som är skapade av 

människan. Information om natur och landskap som till exempel bergformationer och 

naturliga terrasseringar saknas. Samma sak är det med mer subtila intryck som den känsla 

man får då man besöker platsen. Därför har jag funnit det betydelsefullt att besöka 

fornborgarna för att kunna bilda mig en djupare förståelse för dem. Tyvärr har detta inte varit 

möjligt när det kommer till Skansberget. Denna fornborg är belägen på Algöholmen och i 

brist på båt har den inte kunnat nås. Dock kan den inte uteslutas ur undersökningen då den är 

från järnåldern och rumsligt verkar ”tillhöra” Selaön. Jag har helt enkelt fått nöja mig med 

informationen från FMIS. 

Som ett första led i att besvara mitt syfte har jag undersökt fornborgarna och deras berg 

komparativt. Denna rumsliga analys är en viktig del i att besvara den första och andra 

frågeställningen som handlar om likheter och olikheter hos fornborgarna och deras berg. 

För att svara på den tredje frågeställningen som handlar om fornborgarnas relation till 

landskapet, har jag fortsatt med en rumslig analys. Genom att besöka fornborgarna har jag 

bildat mig en uppfattning om hur området runt om stenkonstruktionerna ser ut. Även 



 

 

3 

 

kartanalyser har varit en viktig del av denna frågeställning. För att få en uppfattning om 

landskapet har jag varit tvungen att ”lyfta blicken” med hjälp av kartor för att sätta mig in i 

hur landskapet såg ut för ungefär 1500 år sedan. Denna undersökning ger en bättre bild av 

varför järnålderns människor valde just dessa platser för att bygga sina fornborgar. 

Den fjärde och sista frågeställningen handlar om fornborgarnas kopplingar till eventuella 

bygder. Här har kartanalyser och ortnamnsundersökningar varit viktigast för att få reda på var 

dessa bygder var belägna. En annan vanlig lämning av järnåldersbefolkningen är gravfälten. 

Dessa järnåldersgravar kan ge en fingervisning av var människornas bosättningar fanns.  

 

 2. Borgarna och bergen 
 

Undersökningen är begränsad till Selaön med omnejd. Eftersom vatten under järnåldern var 

betydligt mer förenande än det var hindrande, är det så klart viktigt att inte dra för skarpa 

mentala gränser vid Selaön, utan att även se den omgivande trakten som meningsfylld.  

Således har jag även valt att i undersökningen ta med fornborgarna ”Jätteberget” och ”Stenby 

skans” direkt söder om Selaön, och så även ”Skansberget” som är beläget på Algöholmen 

mellan de nordliga uddarna vid Överselö. Ihop med Silkesberget, Lötagsberget och Bålberget 

resulterar detta i 6 stycken järnåldersfornborgar. 

Datering av fornborgarna har kunnat göras relativt enkelt tack vare måttangivelser från FMIS 

och besök på platserna. Då järnåldersfornborgarnas murar är betydligt kraftigare och till större 

Figur 1. Karta från Eniro.se över Selaön, med järnåldersfornborgar markerade i rött av författaren. Dessutom insprängd, 

bearbetad orienteringsbild från Lantmäteriet. Vid svartvit utskrift blir det dock svårt att skilja på grön och blå färg. 
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delen har bestått av kallmurning, alltså murning utan bindemedel, är det lätt att datera dem till 

järnåldern (Olausson 1995:150f). De omsluter även som regel ett mindre område än 

bronsålderns vallanläggningar (Olausson 1995:146). Två stycken vallanläggningar från 

bronsåldern har således kunnat avskrivas från undersökningen på Selaön. Den ena är Överselö 

228 som av FMIS beskrivs som följande: ”Fornborg? 50x 40-50 m (NV-SÖ), beläget på det 

högsta berget i området. Berget är begränsat dels av stup och i S-SO-O-V och av en mindre 

stenmur/vall i V. Den är 30 m l och 1,5-3 m br och intill 0,8m h av 0,3-0,7 m st rundade 

stenar samt ett par block. Utmed den NÖ sidan finns mindre stenansamlingar som kan utgöra 

rester av en stenmur. Fornborgen ligger intill ett äldre järnåldersgravfält. Anläggningen är 

något otydlig då omgivningen delvis utgörs av block och klappersten.” Efter ett besök på 

platsen bedömer jag ”fornborgen” som en naturkonstruktion, bildad av stora samlingar av 

stenar och block på platsen. 

Den andra vallanläggningen som avskrivs ur undersökningen är Ytterselö 187 och beskrivs 

som följande av FMIS: ”Fornborg, ca 150x80 m (NNV-SSÖ), belägen på en tämligen låg 

höjdsträckning. På de svaga sluttningarna, ligger stensträngsliknande vallar, på Ö sidan 3 

parallella vallar på 10-15 m avstånd. Endast den innersta vallen bildar en sluten cirkel, de 

övriga skyddar endast N och Ö sidan. Från den inre vallens sydspets sträcker sig en vall, 60 

m l, S ut. Om den slutar blint eller om den har en fortsättning kan nu ej avgöras, då den helt 

försvinner i den blockrika terrängen. I NÖ en ingång (markerad med pil på fotokartan). 

Vallarna är i allmänhet 1-2 m br, 0,3-0,5 m h, uppbyggda av 0,1-1 m st stenar. På krönet, 

delvis på den inre vallen, finns ett 10-tal runda stensamlingar, 3-5 m diam och 0,3-0,5 m h. I 

allmänhet har de en liten grop i mitten. Möjligen skyttevärn. N om fornborgen finns fler 

stensträngar.” Denna vallanläggning är i mina ögon en anläggning från bronsåldern. Den 

begränsar en relativt stor yta och dess vallar får mer beskrivas som stensträngar än som vallar 

eller murar.  

Nedan följer en beskrivning av varje fornborg, följt av en komparativ diskussion där likheter 

och olikheter mellan fornborgarna tas upp, och hur dessa kan tolkas. 

2.1 Silkesberget (Överselö 155) 

På den västra sidan av Selaön, i Överselö socken, finner man fornborgen Silkesberget. 

Fornborgen är placerad mittemot Tynnelsö, på en av de högre höjderna i området, med rejäla 

branter åt väst. Berget är uppemot 30-35m över havsytan, och under järnåldern flöt 

Segeröfjärden nära inpå fornborgen.  

Vid mitt besök till Silkesberget krävdes en kortare skogspromenad från grusvägen väster om 

Årbylund. Efter att ha gått ett par minuter i nordlig riktning var den plötsligt bara där. 

Kamouflerad låg den ca 90x60m stora fornborgen under mängder av mossa och stora träd (se 

figur 2). Muren som löper längs den svagare sluttningen på den östra sidan, från söder till 

nordöst, är ca 70m lång och kraftigt raserad. Dock kan en liten del av den ursprungliga 

kallmurningstekniken ses i den nordöstra delen. Stenmuren är ca 5-10m bred och 1-2m hög, 

och består av 0,4-0,8m stora stenar. Dock är muren placerad på vad som verkar vara en 

naturlig höjdrygg vilket bitvis skapar en ännu högre mur.  

 

Enligt FMIS finns det bara en ingång, belägen i den nordöstra delen, som för övrigt är ganska 

kraftigt igenrasad/igensatt. Dock anser jag att det finns en andra ingång belägen i den 

sydvästra delen, där muren ej fullkomligt når branten. Insidan av fornborgen verkar vara 

tudelad mellan ett lågt parti precis innanför muren, och ett högre parti vid branten. Utsikten 
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från det övre partiet, ut över Segeröfjärden och Tynnelsö, måste varit magnifik under 

järnåldern. Ursprunget till namnet Silkesberget är något oklart. Möjligtvis har det sitt 

ursprung i det fornsvenska sil, som betyder sakta framflytande vattendrag (Wahlberg 

2003:272), alltså en beskrivning på vattnet nedanför berget. 

 
Figur 2. En del av den kraftigt överväxta muren. Fotot taget av författaren. 

2.2 Skansberget (Överselö 34) 

 

Det lokala namnet på denna fornborg är Skansberget. 

Ett mycket vanligt namn på höjder där det ansetts ha 

funnits en försvarsanläggning. 

Tyvärr har jag inte kunnat besöka denna fornborg 

själv, och inte heller är den nämnd i någon publikation, 

vilket betyder att jag enbart får förlita mig på den 

förstagångsinventering som finns på FMIS.  

Fornborgen ligger på den södra delen av Algöholmen, 

och med sina 300x100m är den väl tilltagen. Den är 

orienterad i en nordsydlig riktning och naturligt 

avgränsad i väst av stup ner mot vattnet. Borgens 

huvudmur är ca 220m lång och är som kraftigast i den 

norra delen. Här uppmäter den 6m i bredd och 2m i 

höjd. Mot öst avtar murens dimensioner och i den 

södra delen, där bergets naturliga stupning är brantare, 

är muren ca 0,5–1m hög och omkring 2m bred. 

Murmaterialet är huvudsakligen 0,5–1m stora stenar 

med större block som grund. Muren genombryts på två 

ställen av ca 2m breda ingångar (se fig. 3) som idag är 

igenrasade. En intressant byggnadsdetalj är att båda 

ingångarna flankeras av två stycken ca 10m långa murar, 

som är lägre än huvudmuren. Norr om huvudmuren, strax 
Figur 3. Skiss av Skansberget. Tagen från FMIS. 
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öster om den norra ingången, går ytterligare en mur ut mot norr. Den är ca 1–2m bred och 

0,5–1m hög. Den består av större block, 0,5–2m stora och sträcker sig ca 100m norrut innan 

den gör en tvär sväng, 30m åt väst. Här övergår den till en enkel stensträng, i riktning sydväst, 

som sedan sammansluter med huvudmuren. 

I övrigt är fornborgen byggd direkt på berget, med blandskog runt om. 

Enligt tradition ska det finnas järnringar i berget några meter ovanför vattnet. Något som mer 

allmänt och historiskt, har setts som vikingarnas nära anknytning till fornborgsbergen (Wall 

2003:28). Dock har dessa järnringar aldrig kunnat lokaliseras, och får ses som en folklig 

tradition/myt. 

2.3 Lötagsberget (Ytterselö 182) 

På den östra sidan av Selaön, är fornborgen 

Lötagsberget belägen. Förleden Löt- i namnet 

betyder troligtvis betesmark, ursprungligen 

sluttning (Wahlberg 2003:205). Mellandelen –ags- 

kan åsyfta hage, vilket ger oss beteshagen vid det 

sluttande berget. Fornborgen kan i nutid inte bjuda 

på någon särskild utsikt, då området runt om är 

fullständigt skogbeklätt. Men väster om 

fornborgen sträcker sig en dalgång från 

Eknäsviken i norr till Tunaviken i söder. 

Följaktligen tror jag att fornborgen under 

järnåldern kunde erbjuda en betydligt tydligare 

utsikt västerut över de mer låglänta områdena. 

Det som slår en vid ett besök är hur pass liten 

fornborgen är. Med sina 60x20m är den mycket 

kompakt och den klart minsta i undersökningen. 

Den är placerad i en nordsydlig riktning, på en ca 

30-35m hög höjd med stup som naturlig 

avgränsning på den västra sidan ner mot 

dalgången. 

På den mindre branta sidan, mot öst, är höjden 

avgränsad med en ca 50m lång mur (se fig. 4). 

Byggd av 0,3-0,8m stora stenar och i vissa partier 

kan kallmurningen fortfarande ses. Muren är som 

högst 1,5m hög och på grund av bitvis kraftig 

rasering 7-10m bred. Mot sydost finns en ca 2m 

bred ingång. En andra ingång finns troligtvis i den 

norra delen, men denna är något oklar. Möjligtvis 

på grund av den kraftiga raseringen eller att den är 

medvetet igensatt. 

2.4 Bålberget (Ytterselö 113) 

I den allra mest nordöstra delen av Selaön, på ett ca 40m högt berg, ligger fornborgen 

Bålberget. Vid ankomst från söder är det en tämligen imponerande fornborg man möts av. 

Utsidan är belamrad med stora stenblock och murarna skapar en avsevärd höjd. Den är ca 

90x50m stor och i öst avgränsas fornborgen av stup. I de andra riktningarna är murar anlagda 

Figur 4. Lötagsbergets ca 50m långa mur. Fotot taget 

av författaren. 
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med en extra sydlig mur. Murarnas sammanlagda längd är ca 200m, de är 7-10m breda och 1-

2m höga. Generellt sett är murarna byggda av ovanligt stora stenar, ca 0,4-1,25m stora.  

En mycket intressant och tydlig detalj är att fornborgsmurarna är byggda med mycket 

skiftande storlek på stenarna och med olika byggnadstekniker. Till större delen är den byggd 

med något mindre rullstenar, medan den i södra delen består av större, rektangulära block som 

med litet mellanrum fogats samman (se fig. 5).  

Två stycken ingångar finns (markerade med ”a” och ”b” i fig. 6), varav den södra är kraftigt 

igenrasad eller igensatt. Eventuellt kan en ytterligare ingång ses i nordöst där muren slutar 

innan den kraftiga branten tar vid. Men denna ingång är i så fall något oklar då området 

utanför ingången i sig är avgränsat av branter. Insidan på Bålberget är minst lika ”dramatisk” 

som utsidan. Stora flyttblock och naturliga terrasseringar skapar en brokig yta.  

Namnet Bålberget ska enligt tradition komma ifrån stridigheter mellan två bergskungar, en på 

Bålberget och den andra på ön Oxsten ca 2 km norrut. Stridigheterna slutade med att 

Bålbergets kung förlorade och fornborgen sattes i brand. Därav namnet ”Bålberget” 

(Folktradition berättad av Per Vilhem Andersson från närliggande Ekbacken för 

Riksantikvarieämbetets inventerare). 

2.5 Jätteberget (Toresund 101) 

Jätteberget är den klart mest undersökta fornborgen av de sex. Detta på grund av att berget 

användes som sentida militär anläggning mellan åren 1939-1966. Under denna period 

förstördes stora delar av fornborgen vid byggen av baracker, skyttevärn, signalmaster och en 

betongbunker (Svensson 2005:10). Jag kommer dock inte här att fokusera på de skador 

fornborgen åsamkades, utan fokusera på hur fornborgen enligt Svenssons rapport bör ha sett 

ut innan skadorna uppkom. 

Fornborgen är belägen på ett mycket högt berg, som med sina 73,8m över havet är en av de 

högsta punkterna inom Strängnäs kommun. Från fornborgen har man en milsvid utsikt mot 

Figur 5. Den övre bilden föreställer en bit av den norra 

muren, bestående av mindre rullstenar. Den undre föreställer 

en bit av den södra muren med större rektangulära block. 

Foto taget av författaren. 

Figur 6. Skiss av Bålberget från FMIS. 
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Strängnäs, Tosterön, Tynnelsön och Selaön (Svensson 2005:6). Enligt den arkeologiska och 

antikvariska rapporten från 2005 beskrivs fornborgen som 400x150m (Svensson 2005:9), 

något som enligt mig omöjligt kan stämma. En troligare storlek bör vara 200x100m, som 

fortfarande är en avsevärd storlek. Om denna felaktiga mätning beror på att platsen 

fortfarande i viss mån används militärt, och att det därför finns restriktioner om hur platsen 

redovisas på kartor och planer, låter jag vara osagt (jfr Svensson 2005:5). Åt norr avgränsas 

berget naturligt av stup, medan det österut, västerut och norrut avgränsas av stenvallar. 

Stenvallarna är idag kraftigt raserade, och allt ifrån 1-8m breda. Dock finns delar av 

kallmurningen kvar och vissa murpartier är upp till 3m höga. Storleken på de runda stenarna 

är mellan 0,2m och 0,5m. 

Innan de moderna militära anläggningarna byggdes fanns det även en extra, yttre vall. En så 

kallad ”förborgsmur” belägen framför de båda ingångarna (se fig. 7). Av denna finns endast 

en liten bit av den östra delen kvar. Ytterligare stenvallar och stensträngar finns belägna 100m 

öst och nordöst, och 50m sydväst om berget (Svensson 2005:9). Utsidan av fornborgen 

kännetecknas av stora block. Fornborgsnamnet ”Jätteberget” är så klart deskriptivt på så sätt 

att berget är väldigt högt. Men betydelsen kan även kopplas till den fornnordiska mytologin 

och de betydelsefulla jättarna. 

 

Figur 7. Olof Hermelins vackra teckning av Jätteberget från 1865-1875. Teckningen saknar tyvärr skalangivelser och 

måttstock, men här ses den yttre vallen innan merparten togs bort under beredskapsåren 1939-1966. Teckningen är beskuren 

och riktningsmarkören är tillagd av författaren. 

 

 

 

 



 

 

9 

 

2.6 Stenby skans (Toresund 136) 

Ca 2 km söder om Stallarholmsfjärden ligger fornborgen Stenby 

skans. Fornborgen som är ca 80x40m, och ligger ca 25-30m 

över havsytan, bjuder på en vacker utsikt åt söder och väster (se 

fig. 9). Under järnåldern var denna utsikt än mer spektakulär då 

åsystemen via Marsjön, vilka förenar Rävnäsviken i sydost med 

Flarn och Stallarholmen i norr, troligtvis var farbara med båt 

under järnåldern (Hyenstrand 1974:99). I väst avgränsas 

fornborgen av branta stup, och i de andra riktningarna av 

stenvallar. Murarna är som kraftigast i den norra delen, där de 

uppgår till 1,5m i höjd och 6-12m i bredd.  

Två stycken ingångar kan observeras, en i den nordvästra delen 

och en i den sydöstra. Den sydöstra är till stor del igenrasad eller 

igensatt. Själva fornborgsmuren är ganska kraftigt överväxt av 

ekar, barrträd och barrbuskar, vilket ger ett ganska ”stängt” 

utseende. En särdeles intressant detalj är de två naturliga stigar 

som leder upp för bergets västra sida, alltså den sida som 

avgränsas av stup (se fig. 8). Stigarna är som bredast ca 1,5m 

och går från markytan nedanför berget, alltså vattenkanten under 

järnåldern, upp till den nordvästra ingången. Utsidan av 

fornborgen kan beskrivas som blockrik. 

 

 

 

Figur 8. En av de två stigarna upp för den 

västra bergssidan. Fotot taget av författaren. 

Figur 9. Utsikt västerut från Stenby skans, över de öppna odlingslandskapen. Fotot taget av författaren. 
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2.7 Likheter och olikheter  

Möjligheten borde finnas att ge en mer precis datering på fornborgarna än järnåldern, med 

hjälp av en typologisk jämförelse av fornborgsmurarna. Problemet med fornborgarna inom 

min avgränsning är att ingen av dem har grävts ut eller undersökts på ett djupare arkeologiskt 

plan. Jätteberget är dock ett undantag, men denna fornborg undersöktes endast ytligt i form av 

en förundersökning och som antikvarisk kontroll (jfr Svensson 2005:5f). Då inte heller några 

fynd hittats på någon av de sex fornborgarna som skulle kunna ge en ungefärlig datering, får 

jag se det som en adekvat datering att de alla är från yngre romersk järnålder (200 – 400 

e.Kr.) eller folkvandringstid (400 – 550 e.Kr.)(jfr Wall 2003:19). 

Ifyllnadsteknik: En observerad byggnadsteknisk skillnad mellan fornborgarna är dock att 

Silkesberget och Stenby skans är så pass överväxta med framförallt buskar och större träd i 

jämförelse med de andra fornborgarna. Min gissning är att dessa murar byggts med någon 

form av ifyllnadsteknik, där insidan av kallmurningen består av grus, jord eller mindre sten. 

Detta skulle förklara varför murarna är så pass överväxta idag, då växtlighet har fått en bra 

grogrund på grund av murinnehållet. 

Tomma platser?: Michael Olausson har skrivit om de så kallade ”befästa 

höjdbosättningarna” från folkvandringstiden. Hur eliten valde att bo i befästa gårdar uppe på 

höjderna för att uttrycka sin modernitet och sina kontakter med kontinenten. Ett representativt 

boende kombinerat med hantverk, skydd och handel (Olausson 2008:24). Detta verkar dock 

inte gå att applicera på någon av fornborgarna i denna undersökning. Ingen av dessa har rester 

av husgrunder på insidan som skulle kunna tyda på hantverk eller fast boende.  

Bristen på husgrunder behöver emellertid inte betyda att man inte har uppehållit sig på 

insidan. Åsa Wall som skrivit om fornborgar, eller de ”hägnade bergen”, i Södertörnstrakten i 

östra Södermanland, ser dem generellt som ”tomma platser”. ”Inne i hägnaderna finns inga 

kulturlager eller några rester efter byggnader, endast kala berghällar och murverk som 

hägnar en till synes helt tom plats.” (Wall 2003:67). Damell och Lorin som inriktat sig på 

fornborgarna i nordvästra Södermanland, har dock tagit fosfatprover på drygt häften av sina 

undersökta fornborgar, vilka alla tyder på förhöjda fosfatvärden innanför murarna. Damell 

och Lorin tolkar dessa resultat som att de utgör spår efter vaktmanskapets vistelse i borgarna 

(Damell & Lorin 2010:217). Jag anser emellertid att fosfatproverna främst visar att människor 

har uppehållit sig innanför murarna. Till exempel kan fornborgarna ha använts som 

mötesplatser, inte minst under folkvandringstid för följen på väg söderut mot kontinenten. En 

hypotes är att fornborgarna byggdes av följena för att sedan användas som platser för 

initiationsriter. I så fall var det själva byggandet av de nya fornborgarna som var det 

väsentliga, kanske som ett sätt att sluta samman gruppen med hjälp av ett gemensamt projekt 

(jfr Carlsson 2005:175). 

Träkonstruktioner: En generell företeelse hos de sex fornborgarna, och för de flesta 

järnålderfornborgar, är att de är kraftigt raserade. På ett fåtal ställen kan man se den 

kvarvarande kallmurningen, och på så sätt få en uppfattning om hur fornborgarnas murar bör 

ha sett ut under järnåldern. Olausson anser att de fornborgar han har undersökt har haft en 

träkonstruktion inuti muren som fungerat som en bärande armering, och som idag kan ses som 

träkolsrester, framförallt i botten av murarna. Enligt Olausson har man använt sig av tall och 

ek för dessa träkonstruktioner, och när sedan dessa träbalkar har ruttnat eller brunnit, har 
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fornborgsmurarna rasat ihop. Olausson anser även att han i vissa fall kan se svaga indikationer 

på rester av palissader (Olausson 1995:149f).  

Olausson väljer att referera till Engström, som utfört en hel del experiment på uppbyggda 

sten- och timmermurar, för att se hur dessa kan ha sett ut och sedan raserats (Engström 

1984:40ff). Vidare gör Engström jämförelser med andra ”fornborgsbyggande kulturer” nere 

på kontinenten, och från olika tider (Engström 1984:32ff). Jag anser istället att dessa 

träkonstruktioner är fantasifoster, intolkade för att ge fornborgarna en mer krigisk prägel. 

Träkolet som ligger som grund för tolkningarna av inre träkonstruktioner och yttre palissader 

kan istället vara rester efter virke man slängt upp på murarna, och sedan tänt på, i en form av 

reningsprocess eller avslutningsprocess. Således har inte fornborgsmurarna varit högre än 

deras maximala höjd idag, vilket de inte behövde vara eftersom syftet inte var att hålla ute 

angripare. 

Öppningar i murarna: En mycket intressant detalj rörande fornborgarna är dess öppningar. 

För det första har de som regel två stycken öppningar. De eventuella undantagen är Bålberget 

som möjligtvis har en tredje i nordost, och lilla Lötagsberget vars andra öppning i norr är 

något oklar. För det andra är en av öppningarna som regel igenrasad eller igensatt. Ett 

frågetecken får hänga kvar gällande Skansberget eftersom jag inte kunnat besöka den. Dock 

beskrivs öppningarna av Riksantikvarieämbetets inventerare som ”närmast igenrasade”. Ett 

annat frågetecken är för Jätteberget vars öppningar inte beskrivits som igenrasade, men denna 

del av fornborgen kan mycket väl ha skadats av de nutida militära anläggningarna. 

Således har de flesta av fornborgarna två stycken öppningar, varav en är igenrasad eller 

igensatt. Personligen anser jag att det är en medveten igensättning. I de flesta fall är det så 

pass mycket sten där det varit en öppning att en nedrasad mur inte skulle kunna förklara 

utseendet. Frågan är varför man valde att sätta igen en öppning. Svaret kan vara att det var så 

man tog fornborgen ”ur bruk”. Man valde att avsluta aktiviteterna på insidan genom att stänga 

en öppning. Troligtvis ville man fortsätta att förhålla sig till fornborgen på ett eller annat sätt, 

eftersom man inte satte igen båda öppningarna. Den var således inte helt stängd. Om 

järnålderns människor kom till fornborgarna för att genomgå särskilda ritualer, svära eder 

eller genomgå andra förändrande processer, gick de så klart inte ut samma väg som de kom in 

igenom, detta skulle ju innebära att de gick tillbaka till att vara den de var innan. Istället 

behövs en annan öppning, eller rättare sagt en utgång, för att slutföra processen. Om denna 

utgång då är igensatt fungerar inte längre fornborgen som rituell/religiös/ideologisk plats. 

Fornborgsstorlek och det utvalda berget: Fornborgarna skiljer sig så klart åt när det 

kommer till storlek. Från den minsta, Lötagsberget med sina 60x20m, till den största, 

Jätteberget med sina registrerade 400x150m (en storlek jag tvivlar på).  

Fallgren, som har skrivit om järnåldersfornborgarna på Öland, ser en tydlig hierarki hos dessa. 

Genom att jämföra fornborgarnas storlek med bebyggelsen och odlingslandskapet runtom, har 

han kommit fram till att de större fornborgarna har använts av fler människor. Detta då de kan 

kopplas till fler storgårdar och byar, och då de dessutom är uppförda på större allmänningar 

(Fallgren 2008:119ff). 

Visst anser jag att detta till viss del kan stämma överens med fornborgarna i norra 

Södermanland. Det borde dessutom ha inneburit en större prestige i ett större bygge som 

aktiverade fler människor och som användes av fler människor. Men en ännu större anledning 
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till att fornborgarna i Södermanland skiljer sig åt storleksmässigt, är att det är det utvalda 

berget som avgör storleken. De öländska fornborgarna är byggda på låglandet, och kunde 

således byggas hur stora som helst. I Södermanland begränsas fornborgarna till stor del 

naturligt av de branter och stup som omger dem. I första hand anser jag att man valt bergen 

för dessa naturliga saker. Man har intresserat sig för naturliga, dramatiska företeelser som 

stup, berghällar och stora stenblock. Dessa har setts som intressanta eftersom de fann sina 

förklaringar i den fornnordiska mytologin. Bergsformationer som vi i vår tid kan förklara med 

istidens formande tyngd, förklarades under järnåldern med jättar och gudar. 

Olika byggnadstekniker: Skansberget, Bålberget och Jätteberget är de fornborgar i 

undersökningen som har extra, yttre murar. Skansbergets är kanske de mest intressanta, och 

till viss del vanskliga att bedöma då de delvis beskrivs som stensträngar. Olausson har gjort 

bedömningen att fornborgar med endast en mur är vanligast i Uppland. Dock räknar han då 

inte med ”yttre kortare vallpartier i anslutning till ingångar” (jfr Olausson 1995:147). En 

valltyp som jag räknar som yttre vall i exemplet Jätteberget. 

Dagfinn Skre, som skriver om norska fornborgar från järnåldern, är säker på sin sak och tolkar 

de yttre murarna som extra försvarsmurar, byggda för att hindra angriparnas framryckning 

(Skre 1998:271). Dock går de att tolka på andra sätt. Om exempelvis fornborgarna är byggda 

för att användas i exkluderande initiationsriter, fungerar de yttre murarna som ett sätt att 

ytterligare begränsa sikten in i borgen. Dessutom är dessa yttre murar belägna vid öppningar i 

murarna, öppningar som ju är särskilt kritiska punkter även för rituella/religiösa/ideologiska 

platser. 

En detalj som är särskilt tydlig vid Bålberget, är att man har använt sig av olika 

byggnadstekniker vid olika delar av fornborgen (se fig. 5). Bålberget består till större delen av 

mindre rullstenar, som under tidens lopp har rasat ihop. Men en bit av den södra delen är 

byggd med större rektangulära block som prydligt fasats ihop. Denna kallmurning har klarat 

sig betydligt bättre än vad resten av fornborgsmuren har gjort. Möjligtvis ansvarade olika 

släkter eller olika delar av bygden för byggandet av olika delar av fornborgen, som i en form 

av gemensamt projekt. Något som kanske knöt viktiga gemenskapsband under oroliga tider 

eller inför ett följes avresa ner mot kontinenten. Detta resulterade då i olika utseenden på 

fornborgen. En annan tolkning är att det fanns en medvetenhet bakom skillnaderna i 

byggnadsteknik. Det är den södra muren på Bålberget som skiljer sig åt. Kanske skulle denna 

del, som avgränsar ett eget rum, användas för andra aktiviteter. Möjligtvis som ett första 

välkomnande rum. 
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3. Borgarna och landskapen 
 

3.1 Selaön och dess omnejd - ett skiftande landskap 

För att förstå relationen mellan järnålderns fornborgar i Selaötrakten, och deras relationer med 

järnåldersbygden, måste jag också förstå landskapet de är en del av. Att endast se på 

fornborgarnas morfologiska egenskaper är att ta fornborgarna ur deras kontexter.  

Selaön med dess omnejd är beläget i en central del av Mälaren. Landskapet kännetecknas 

också just av Mälarens närvaro, på så sätt att vatten aldrig är långt borta var man än befinner 

sig. Under den mellersta delen av järnåldern var denna kontakt med vattnet ännu markantare. 

Dels på så sätt att vatten under denna tid var mer ledande än begränsande, och dels för att 

vattennivån var ca 8m högre än i vår tid (se fig. 10). Vad som idag är holmar var i många fall 

öar under järnåldern, och vad som idag är dalgångar eller sänkor i landskapet var under 

järnåldern viktiga vattenleder för handel och annan kommunikation. Ett tydligt exempel på 

detta är hur Selaön under större delen av järnåldern var uppdelat i två öar. Dalgången mellan 

Ullstaviken och Näsbyviken var då vattenfylld och segelbar, vilket skapade en naturlig 

uppdelning av Ytterselö. En annan tydlig dalgång är den som löper från Eknäsviken i norr till 

Tunaviken i söder, och som går strax nedanför Lötagsberget (jfr Hyenstrand 1974:99). Denna 

dalgång var delvis vattenfylld under järnåldern, och bestod av tydliga vikar in från norr och 

söder. Dessa dalgångar är inramade med markanta höjder vilket skapar ett landskap med 

rejäla höjdskillnader. 

Den västra sidan av Selaön, med sockennamnet Överselö, genomlöps istället av en mycket 

fornminnesrik rullstensås som löper från Ekebyvik i norr till Stallarholmen i söder, och som är 

en del av Enköpingsåsen (Säll 1998:11). Den västra sidan av denna rullstensås ligger generellt 

sett lägre ner i landskapet än vad den östra sidan gör, och består till större delen av mycket 

bördig odlingsmark. Dock reser sig landskapet igen längre västerut, där Silkesberget är 

beläget, innan Mälaren tar vid. Troligtvis rann det vatten i denna dal från Stallarholmen i 

söder till Algöholmen i norr under bronsåldern. En del av denna gamla sjöbotten har under 

järnåldern blivit bördig odlingsmark. Men en del av den nutida dalen var under järnåldern en 

långsträckt vik. Den norra delen av Överselö består av två uddar som sträcker sig norrut. 

Dessa två armar omger flera öar och skär, varav den största är Algöholmen med Skansberget. 

Området söder om Selaön, som tillhör Toresund socken, är även det ett skiftande landskap 

med träsk, odlingsmarker, sjöar, skogar och berg. Den östra delen, där fornborgen Stenby 

skans är belägen, utmärker sig med särskilt många våtmarksområden. Under järnåldern var 

åsystemen troligtvis farbara med båt, från Rävnäsviken i sydöst till Stallarholmen i norr 

(Hyenstrand 1974:99). 

Den västra delen av Toresund socken ligger betydligt högre upp än vad den östra delen gör. 

Jätteberget ligger till exempel på imponerande 73m:s höjd och omges av flera höjder på 

uppemot 60m:s höjd. Området består till större delen av tät skog och våtmarker.  
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Figur 10. Landskapet omkring Selön. Visar strandnivån vid 10m, alltså ca 2m högre än under den aktuella tiden. Karta 

hämtad från SGU med fornborgar markerade av författaren. 

3.2 Åsa Walls hägnade berg 

Åsa Wall är en forskare som tagit sig an de sörmländska fornborgarna i området Södertörn, 

vars landskap mer eller mindre liknar det vi finner i norra Södermanland. Wall väljer dock att 

beskriva Södertörn som ett ”sprickdalslandskap”, vilket kanske antyder ett ännu mera 

topografiskt skiftande landskap än i norra Södermanland (jfr Wall 2003:73).  

Järnålderns fornborgar har hon valt att kalla för ”hägnade berg” och i sin avhandling ”De 

hägnade bergens landskap” vill hon sätta fokus på stenkonstruktionernas rumsliga 

sammanhang. Detta för att komma ifrån den förlegade funktionella diskussionen om de 

hägnade bergen och öppna upp för nya perspektiv och sammanhang (Wall 2003:45f). 

För att sammanfatta det som Wall kommer fram till i sin avhandling, och vad jag finner som 

mest intressant, är att anläggandet av murverken på höjderna inte styrdes av att branterna var 

”strategiskt” lämpade, utan av hur berget låg i landskapet. Det intressanta för järnålderns 

människor var att berget gränsade till två olika landskapsrum (Wall 2003:96). Vid en första 

anblick på de hägnade bergens läge, kan man dra slutsatsen att de inte har centrala lägen i 
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förhållande till bygderna. Men det är inte detta som är av betydelse, istället är det gränsläget 

och färdvägen som framstår som de mest signifikanta elementen i valet av plats enligt Wall 

(Wall 2003:86). 

De hägnade bergen är alltså placerade på gränslägen mellan olika typer av landskapsrum, till 

exempel bergsområde – dalgång, vik – mynning, land – vatten (Wall 2003:75) men är inte 

tänkta som uteslutande gränser, utan som gränser man passerar. En form av manifestationer 

av övergångar mellan landskapsrum som Wall väljer att kalla för trösklar (Wall 2003:103f). 

Vidare anser Wall att de hägnade bergen alltid kan kopplas till färdvägar i landskapet, 

antingen via vatten eller via dalgångar (Wall 2003:74f). 

3.3 Fornborgarnas relation till sina landskap 

Om jag applicerar Walls landskapshypoteser på mitt eget undersökningsmaterial, blir 

resultaten ganska tydliga. Varje fornborg kan anses vara belägen på en gräns i landskapet, och 

på så sätt vara en form av ”tröskelhägnad”: 

Silkesberget: Land   Vatten 

Skansberget: Land   Vatten 

Lötagsberget: Mynning   Vik 

Bålberget: Bergsområde   Dalgång (alt. 

Mynning   Vik) 

Jätteberget: Bergsområde   

Odlingsmark (alt. Bergsområde   

Dalgång. Den fornborg som är svårast att ge 

en landskapskategorisering. ”Odlingsmark” 

är en typ av landskap som Wall inte nämner, 

då hon framförallt fokuserar på färdvägar i 

landskapet. Jag har dock svårt att se att denna fornborg är placerad vid någon färdväg, då den 

ligger relativt långt ifrån vatten, och inte mellan olika bygder.) 

Stenby skans: Land   Vatten 

Gränser och gränsdragning kan egentligen aldrig anses uppföras av renodlade nyttoskäl, 

oavsett hur praktiska och fysiska de än verkar vara. Både symboliska och fysiska gränser 

skiljer grupper av människor från varandra och delar upp tillvaron. Gränser och gränsdragning 

har därför alltid en social och föreställningsmässig aspekt. Och just uppförandet av monument 

som utmärker och avskiljer ett område från ett annat måste därför betyda något mer än att två 

fysiska areor skiljs åt eller att någon hindras från att komma in eller ut (Johansen 1997:143). 

Analysen av fornborgarnas placeringar i sina landskap ger mig också intrycket att de inte är 

byggda för att synas. Detta kan verka besynnerligt då det är stora stenkonstruktioner som vid 

en första anblick verkar vara byggda som synliga monument, ungefär som den yngre 

järnålderns storhögar. Men i samtliga sex fall så är stenvallarna anlagda på den sida som 

vetter in mot skogen. Och tilläggas bör att detta även överensstämmer med andra fornborgar 

från samma tid runt Mälaren. Trots att alla fornborgar i undersökningen (förutom möjligtvis 

Jätteberget) är belägna vid färdleder, kan de från färdledssidan inte ses. Från det hållet ses 

Figur 11. Enkel skiss av en "typisk" fornborg. 

Fornborgsmuren riktad mot skogen med två öppningar, varav 

den ena kan ses som ingång och den andra som igensatt 

utgång. Skiss gjord av författaren. 
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endast ”utsiktssidan” med de branta klipporna ner mot vattnet eller dalgången. Även om 

fornborgsmurarna i sitt ursprungsskick var högre än vad de är i dagens raserade tillstånd, kan 

de inte ha varit särskilt synliga från färdleden. En vanlig uppfattning är att området utanför 

murarna var avverkad under järnåldern. Denna uppfattning är särskild vanlig hos de som 

tolkar fornborgarna som militära anläggningar (se t.ex. Engström 1984:41), då man skulle 

velat ha fri sikt från fornborgsmuren, och velat beröva fienden eventuella försvarspositioner. 

Jag anser istället att man valde fornborgsberget för dess ”vilda” utseende, med skog, branter 

och stenblock. Skogen tilläts alltså vara tät, vilket säkerligen gav en lika stor ”aha-upplevelse” 

under järnåldern som man upplever idag då man kommer ut från skogen och blir hänförd av 

utsikten. 

4. Borgarna och bygderna 

 
Nästa steg i undersökningen är att försöka reda ut hur bygden såg ut på Selaön med omnejd då 

fornborgarna byggdes, alltså under den yngre romerska järnåldern och folkvandringstiden. 

Rena bosättningslämningar är svåra att finna, men järnåldersbygderna har lämnat andra spår 

efter sig. För det första kan ortnamnen säga oss mycket. De sakrala ortnamnen har ett högt 

källvärde eftersom de tillkom direkt i det förhistoriska samhället. De är samtida, även om de 

dras med traderingsproblem som andra skriftliga källor. En annan viktig egenskap som 

ortnamnen besitter är att de troligen vuxit fram i informella talsituationer. Orden som 

uppträder i namnen och de begrepp dessa innebär har varit levande och funktionella för 

forntidens folk. Vidare utpekar ortnamnen platser som den förhistoriska människan ansett ha 

religiös betydelse och på så sätt förankras dessa religiösa föreställningar i landskapet 

(Vikstrand 2001:34). Selaön och området just söder om, är rikt på förkristna teofora namn 

som har överlevt till idag. Flertalet av de fornnordiska gudarna är representerade: Tor, Njärd, 

Frö, Fröja, Ull och Oden. 

Som en andra indikation på järnålderns bosättningar har vi gravfälten. Selaön är praktiskt 

taget översållat av gravfält, och det har troligtvis funnits ännu fler, då en del förmodligen 

odlats bort eller försvunnit vid nybyggen. Som Wall påpekar är även gravarna från äldre 

järnålder svårare att upptäcka än den yngre järnålderns höggravfält (jfr Wall 2003:151f). 

Hyenstrands forskning kring järnålderns bygder och regionindelningar i Sverige har varit till 

stor hjälp. Under den kristna medeltiden infördes sockensystemet i Sverige, en indelning som 

bland annat arkeologer använder sig av idag som en icke föränderlig regionindelning. Den så 

karaktäristiska bosättningsbilden för Mälarlandskapen, med en till ett par gårdar, 

ålderdomliga bebyggelsenamn och gravfält i nära anslutning växer nämligen fram under 

järnåldern för att sedan ”frysas” fast när den territoriella indelningen införs och socknarna 

tillkommer under medeltiden (Hyenstrand 1984:85f). Gränserna och de territoriella enheterna 

blir därmed en form av fornlämningar (Hyenstrand 1984:111). 

Hyenstrand för en diskussion om, och väljer att dela in Mälardalsområdet i ”tolfter”. Med en 

tolft menas primärenheter som ett område, identifierbara genom namnsättning och med olika 

typer av gränser som skiljer dem emellan. Tolften anses vara en mycket gammal 

indelningsenhet, troligtvis från yngre järnåldern, och ses av vissa som en direkt föregångare 

till socknen (jfr Hyenstrand 1974:44f). I centrum i dessa regioner finns ”centralnamn” från 
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järnåldern. Centralnamn från den aktuella tiden är Berga - Bergby, Lunda - Lundby och Tuna 

(Hyenstrand 1974:93).  

Nedan följer en genomgång av varje fornborgs bygd, så som jag anser att jag kan göra 

kopplingen. Järnåldersgravfält kan ofta ha en ganska lång kontinuitet, och i många fall har ett 

gravfält anlagts under äldre järnålder för att sedan avslutas under yngre järnålder. Vidare kan 

en gravform vara svår att datera endast utifrån dess morfologiska egenskaper, t.ex. ”rund 

stensättning”, en datering som endast kan klargöras vid en utgrävning. Slutligen har 

säkerligen många av gravarna från äldre järnåldern plöjts bort eller raderats på annat sätt då de 

i många fall är svårupptäckta i jämförelse med den yngre järnålderns höggravfält (jfr Wall 

2003:151f). Således har jag i många fall valt att på kartorna markera gravfält (med RAÄ-

nummer) som daterats till den yngre järnåldern, trots att denna period ligger utanför min 

undersökning och inte anses vara en fornborgsbyggande period. Fornborgsmurarna är utsatta 

på kartorna med pilar för att tydliggöra övergångarna mellan olika landskapsrum. Strandlinjen 

vid 10m är markerad med just tior där jag anser att detta är viktigt för förståelsen av 

landskapet. Slutligen följer också en diskussion angående ortnamnen som på kartorna är 

inramade. 

4.1 Silkesbergets bygd  

Enligt Hyenstrand utgörs Överselö socken av dubbeltolfter. En tolft är i så fall belägen i den 

södra delen av socknen, med förkristna sakrala namn som Fröberga, Fröslunda och Lundby. 

Vikstrand anser att Fröberga kan beteckna en i stort uppodlad höjd. Adjektivet frör ska i så 

fall betyda fruktbar, men detta betyder inte att platsen inte har en teofor betydelse. Den 

semantiska typen gudanamn (Frö=Fröja) + berg är väl etablerad, särskilt i Södermanland 

(Vikstrand 2001:82). Norr om Fröberga ligger Fröslunda, ett ortnamn som hör till de 

vanligaste av de sakrala ortnamnen i Södermanland (Vikstrand 2001:62). Namnet är en 

sammansättning av Frös (guden Frö) + och Lunda som bör tolkas som ett centralortsnamn 

eller en ”primärenhet” (jfr Wijkander 1983:43). Tanken att det kan ha funnits en helig lund 

tillägnad guden Frö är lockande, och inte omöjlig, men kopplingen till Frö kan ha varit av 

annan natur (Vikstrand 2001:50). Men att ortnamnet är sakralt finner jag troligt om man ser 

det utifrån kontextuella förhållanden (jfr Vikstrand 2001:275). Området runtom är nämligen 

välfyllt med gravfält från bland annat äldre järnålder (Säll 1998:27ff).  

Mellan, och söder om dessa orter, finns Hässelby respektive Lundby. Efterleden –by ska 

etymologiskt komma från det fornsvenska boa och fornvästnordiska búa – bo. Vikstrand 

diskuterar betydelsen och dateringen av bynamnen, och anser att de för Mälardalen så vanliga 

Hässelby, Lundby och Ekeby, som betecknar högre vegetation, kan tillhöra ett äldre skick. De 

skulle kunna hänvisa till en form av ägomark och således till införandet av ängsbruket. När 

detta skedde är omtvistat men århundradena före Kristi födelse är inte omöjligt (Vikstrand 

2013:31ff). Ca 2 km väster om dessa bygder finner vi Silkesberget som under järnåldern 

blickade ut över vattnet, med fornborgsmuren riktad mot öster och bygderna.  
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4.2 Skansbergets bygd 

Den norra delen av dubbeltolftssocknen Överselö består av Kilfröslunda och Janslunda 

(Hyenstrand 1974:99). Janslunda hette tidigare Lytislunda, som är ett mycket intressant 

ortnamn. Antingen kan namnet vara ett annat namn för guden Frö, eller så har det sitt 

ursprung i luter, loter som betyder lott eller öde. En lytirpräst var i så fall en form av spåman 

eller siare. Någon som kunde förutspå framtiden, ett utövande vi vet skedde under järnåldern 

(Brink 1996:267). Öster om Janslunda/Lytislunda ligger Kilfröslunda. Tillägget Kil- i 

Kilfröslunda är relativt sent, troligtvis från 1700-talet, och är det gamla namnet på det område 

som bygden ligger i (Vikstrand 2001:62), d.v.s. Kil som i en bygd avgränsad från 

huvudbebyggelsen (jfr Säll 1998:26). Innan hette alltså bygden Fröslunda, just som bygden 

längre söderut i närheten av Fröberga (se 4.1). Gravfälten mer eller mindre omgärdar bygden, 

och ca 2 km västerut på Algöholmen ligger fornborgen Skansberget med murarna riktade mot 

bygderna och utsikten riktad åt det motsatta hållet. Under järnåldern var Algöholmen ännu 

mindre, och på landskapskartan (fig. 10) ser denna fornborgsholme ut som en liten kobbe. 

 

 

Figur 13. Skansbergets bygd. 

Bearbetad karta från FMIS. 

Figur 12. Silkesbergets bygd. 

Bearbetad karta från FMIS. 
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4.3 Lötagsbergets bygd 

Enligt Hyenstrand är även Ytterselö en så kallad dubbeltolft, där tolfterna skiljs åt av den dal 

som sträcker sig från Eknäsviken till Tunaviken. Tolften väster om denna dal hade Tuna som 

centralbygd, och den öster om dalen hade ett till viss del försvunnet Berga som centralbygd, 

som sträckte sig över den under järnåldern vattenfyllda dalen mellan Ullstaviken och 

Näsbyviken (se fig. 10)(Hyenstrand 1974:99). Dock är jag av uppfattningen att Ytterselö 

bestod av tre stycken skilda bygder, och att Hyenstrand kanske är för frestad av att inpassa 

socknen i en dubbeltolftsmodell med ett Tuna + Berga. En egen bygdenhet bör ha legat i 

området med Ullunda, Odensicke och Lisselberga. Ullunda bör då ha betecknat guden Ulls 

lund och Odensicke guden Odens eklund (Brink 2004:302). Vikstrand är säker på att 

Odensicke är ett av få sakrala eke-namn, och nämner att det inte behöver innebära en eklund, 

utan att det kan röra sig om en enskild ek, som ansetts vara helig eller fungerat som 

landmärke (Vikstrand 2001:275). Var förleden Lissel- i Lisselberga kommer ifrån är oklart, 

men det intressanta med ortnamnet är att det är ett Berga, som ju får ses som en form av 

centralenhet. Och detta Berga ligger ju som Odensicke och Ullunda i nära anslutning till flera 

stora gravfält. Mellan 1–2 km väster om dessa orter, finner vi den lilla fornborgen 

Lötagsberget. Dess murar är lagda mot bygden och branten med utsikten är riktad västerut 

mot vad som under järnåldern var den långsträckta Eknäsviken. 

 

4.4 Bålbergets bygd 

Hyenstrand anser som tidigare nämnt att Ytterselö socken skulle vara en dubbeltolft i modell 

Tuna + Berga, där Berga sträcker sig över den under järnåldern farbara vattenleden mellan 

Ullstaviken och Näsbyviken. Dock verkar det ha funnits två stycken Berga, den ena i skepnad 

av Lisselberga, som ovan nämnt, och den andra i form av det försvunna Berga, markerat på 

kartan av gravfältet RAÄ 12, av äldre järnålderskaraktär (jfr Hyenstrand 1974:99). Dessa 

skildes åt av vattenleden och av ett avstånd på ca 2,5 km. Dock går inte Hyenstrand in på 

vilka bevis som finns för detta nordliga Berga, utöver gravfält. Inga ortnamnsrester kan t.ex. 

uppvisas. Vidare kan Ullsta vara av intresse som under järnåldern låg på en egen skyddad 

holme. Förleden Ull- kan syfta till guden Ull, vilket är särskilt intressant då en annan 

Figur 14. Lötagsbergets bygd. 

Bearbetad karta från FMIS. 
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fruktbarhetsgudom i form av Njärd kan vara representerad i Nällsta 1 km österut. Brink lutar 

åt att ortnamnet syftar på gudinnan Njärds stav, alltså ett klart teofort namn (Brink 2004:302). 

Vikstrand är däremot mer skeptisk då han utgår från de äldsta skriftliga källorna som 

indikerar att –sta inte bör tolkas som stav, utan som ett äkta –stad-namn (Vikstrand 

2001:292). Bygden låg hur som helst i ett väl skyddat läge med vattenleder runt om. Den 

norra delen av Ytterselö, där Bålberget tronar, visar inga tecken på järnåldersbosättningar. 

Troligtvis p.g.a. det olämpliga nordliga läge detta hade resulterat i. Således ligger Bålberget 

ca 2 km norr om bygden, med murarna åt bygden och utsikten riktad åt öster. 

 

4.5 Jättebergets bygd 

Strängnäs socken anses också vara en 

dubbeltolftssocken, där en del av 

järnåldersbygden var belägen rakt söder 

om Jätteberget, vid Lundby, Norrby, 

Ösby, Malmby och Låsta (Hyenstrand 

1974:98). Bygderna är belägna i ett 

skyddat läge söder om den stora 

fornborgshöjden, och i direkt 

anslutning till stora jordbruksområden. 

RAÄ 290 markerar avlånga lämningar 

efter fossila åkrar. Ortnamnen med 

efterleden –by kan som tidigare sagt 

vara av en äldre typ och sträcka sig 

tillbaka till förromersk järnålder (500 

f.Kr. – år 0), och gravfälten RAÄ 207 

och 212 visar på en 

bebyggelsekontinuitet från äldre 

järnålder (Hyenstrand 1974:98). 

Figur 15. Bålbergets bygd. 

Bearbetad karta från FMIS. 

Figur 16. Jättebergets bygd. Bearbetad karta från FMIS. 
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Jätteberget ligger ca 2-3 km norr om denna bygd. Dess murar är lagda på bergets södra sida, 

mot bygden, och utsiktssidan åt norr. 

4.6 Stenbyskansens bygd  

I närheten av Stenby skans är det orten Torlunda som 

är av intresse. Med sammansättningen gudanamnet 

Tor + centralenhetsnamnet Lunda utgör denna bygd 

en del i dubbeltolftssocknen Toresund. Den andra 

delen av dubbeltolften ska ha legat på den andra, 

västra sidan av vad som under järnåldern var en farbar 

vattenled (Hyenstrand 1974:99). Runt Torlunda finns 

en tydlig koncentration av gravfält, dessutom kan två 

stycken områden med fossila åkrar ses i landskapet. 

Dessa är markerade med RAÄ-numren 329 och 332. 

Stenby skans ligger endast ca 1 km från denna bygd, 

på sin markanta höjd. Den halvcirkulära 

fornborgsmuren är riktad mot bygden och den vackra 

utsikten är mot väster. Noterbart är alltså att det under 

järnåldern var vatten mellan Torlunda och dess 

fornborg, precis som i fallet med Skansberget på 

Algöholmen. 

4.7 Tuna-Opptuna  

Som tidigare nämnt anser Hyenstrand att Tuna är en viktig 

centralenhet i vad som under sockenuppdelningen kom att bli Ytterselö socken (se 4.3 och 

4.4). Att bygden har varit betydande någon gång under forntiden bör stå utan tvivel, inte minst 

då vi både har ett Tuna och ett Opptuna i närheten av varandra. Dessutom har viken och 

holmarna söder om tagit namn efter Tuna. Opptuna ligger högre upp på land i förhållande till 

Tuna, därav Opp-, och de båda bebyggelserna bör ha hört ihop, alltså varit ett och samma 

Tuna (Holmberg 1969:197). Tuna-Opptuna borde ha varit en relativt stor bygd, i sörmländska 

mått mätt, med tanke på den stora mängd fornlämningar som finns i dess närhet. Dessutom 

har den under medeltiden blivit kyrkby (Holmberg 1969:199).  

Diskussionen om ortnamnet och begreppet tuna har varit lång, trots detta har inte 

forskarvärlden kommit till en konsensus rörande dess mening och funktion (Brink 1996:263). 

En sak är dock klar, att namnet Tuna och namn som inkluderar –tuna är bildade av ordet tun, 

som ungefär betyder inhägnat jordstycke/rum eller gårdsplats/gårdsplan (Fernstål 2004:50). 

Ordet tun kan också kopplas till keltiskans dunum - borg, engelskans town - stad och till 

tyskans zaun - stängsel (Carlsson 2005:170). Det är således ett ord, och ett platsnamn, med 

stor utbredning och som besitter en särskild styrka. Det är också ett platsnamn som är 

vanligast i Mellansverige, med orter som exempelvis Vallentuna, Sollentuna, Sigtuna och 

Eskilstuna (jfr Holmberg 1969:10) och ett ortnamn som ofta har klart teofora förleder som 

Fröstuna, Ulltuna och Torstuna (Brink 1996:263).  

Skälet till att Tuna borde ha haft en speciell innebörd under järnåldern, är att namnet 

betecknar en huvudgård i form av ett centrum för administration, handel och kanske även 

religion (Fernstål 2004:50ff). Den religiösa aspekten blir än mer tydlig då –tuna föregås av ett 

Figur 17. Stenbyskansens bygd. 

Bearbetad karta från FMIS. 
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sakralt namn. Dateringsmässigt anser Holmberg att de flesta Tuna härrör från yngre järnålder, 

men att vissa kan härstamma från äldre järnålder (Holmberg 1969:264ff). Frågan är när detta 

Tuna-Opptuna uppkom? Som Fernstål belyser så har troligtvis platser givits tunanamn under 

olika tider och betydelsen av namnet kan ha skiftat mellan olika platser till och med under 

samma tid. Därför måste man koncentrera sig på enskilda platser, och undvika generella 

antaganden (Fernstål 2004:57). Vi kan åtminstone se att området varit befolkat under den 

äldre järnåldern, då gravfältet RAÄ 58 delvis tillskrivs denna period, även om de allra flesta 

gravfälten dateras till yngre järnålder (Säll 1998:40).  

Vidare skulle jag vilja utse läget där Tuna-Opptuna är beläget, som bland det bästa på hela 

Selaön. Bygden ligger i ett skyddat söderläge, och under järnåldern hade bebyggelsen 

direktkontakt med viken som löpte in från den säkerligen väl använda fjärden utanför. 

Gravfält, läge och omgivande ortnamn indikerar alltså att Tuna-Opptuna bör ha funnits redan 

under den mellersta järnåldern. Intressant är då, att denna bygd verkar sakna en fornborg från 

denna tid. I närheten av Opptuna finns en vallanläggning från bronsåldern (Ytterselö 182), 

men denna är ju ointressant p.g.a. sin datering.  

En genomgående likhet mellan fornborgarna, deras landskap och deras tillhörande bygd, är att 

det är bergens utformning som är avgörande. Fornborgsbergen valdes just för att de fungerade 

som tröskelhägnader med en tydlig brant/utsikt mot ett annat landskapsrum. Lika tydligt är 

det att fornborgsmurarna byggdes i riktning mot bygderna, och att branten/utsikten skulle vara 

riktad åt det motsatta hållet. I Tuna-Opptunas fall kanske ett lämpligt berg inte fanns 

tillgängligt. Exempelvis finns ett typiskt fornborgsberg öster om bygden, på andra sidan 

dalen/viken. Berget är markerat med RAÄ 86, som är ett litet gravfält av yngre 

järnålderskaraktär, med exempelvis en skeppssättning. Men varför togs inte detta berg i 

anspråk under den mellersta järnåldern till ett fornborgsbygge? Troligtvis för att branten är 

riktad åt sydväst, alltså delvis 

mot bygden och mot fel håll. 

Om inte annat talar 

avsaknaden av fornborg här 

för att de inte var militära 

konstruktioner. En mer given 

militär plats är svår att hitta, 

då man med en fornborgsmur 

hade kunnat avgränsa ett 

berg, och med branten mot 

viken hade kunnat kontrollera 

hela detta inlopp till vad som 

troligtvis var den största 

bygden på ön.  

En annan mycket intressant 

fornlämning i just denna 

bygd, är de stensträngar 

(RAÄ 193-7) som kan ses 

mellan Tuna och Opptuna. 

Olausson anser att dessa inte 

finns i Södermanland (Olausson Figur 18. Tuna-Opptuna. Bearbetad karta från FMIS. 
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1998:100), men Selaön särskiljer sig alltså här. Stensträngarna anses vara från äldre järnålder, 

och brukar sägas ha två olika funktioner: dels separera odlingsytor från varandra och dels 

utgöra hägnader. På så sätt skapade man en bestämd utsträckning i landskapsrummet. Man 

markerade och skilde ut en permanent inägomark (Johansen 1997:108ff). 

5. Funktionell försvarsborg eller symbolisk hägnad? 
 

5.1 Till bygdens försvar  

Tolkningen där fornborgarna skulle ha uppförts för att fungera som försvar i krigiska 

situationer var den vedertagna åsikten fram till 1980-90 talet, och det är fortfarande en 

tolkning som är vanlig. Den eventuella fienden man med fornborgarna ville försvara sig mot, 

har i Sverige antagits komma från ”främmande land” (Olausson 1995:24f). Intressant är då att 

göra en utblick till vårt grannland Norge och den fornborgsforskning som har utförts där. 

Dagfinn Skre har undersökt 11 av landets ca 400 bygdeborger, i området Romerike. 

Fornborgarna är samtida med de svenska, alltså från yngre romersk järnålder till 

folkvandringstid, och Skre anser att de har en klar fortifikatorisk karaktär. Många har dubbla 

vallar i förbindelse med ingången, och de är byggda på höjder där de utnyttjar naturliga 

branter (Skre 1998:266ff). 

Genom analyser av fornborgarnas läge och bemanning har Skre försökt ringa in de politiska 

enheter som byggt och brukat dem. Politiska enheter fanns på två nivåer enligt Skre: dels 

stammar, som bildades och upprätthölls genom sammanhållningen inom stammarnas 

aristokrati, och dels mindre grupperingar inom stammens aristokrati. Fornborgarna byggdes 

och brukades av lokala krigsherrar, i strider med rivaliserande krigsherrar innanför den egna 

stammen (Skre 1998:251ff). Mitlid anser däremot att fornborgarna är anlagda i en överordnad 

plan i hierarkiskt styrda områden, med syfte att kontrollera utmarksområdena och de 

viktigaste färdvägarna (Mitlid 2004:18). Mitlid har noterat att det sällan finns fornborgar vid 

de mest centrala bygderna, precis som fallet med Tuna-Opptuna på Selaön, och att de 

omgivande fornborgarna skulle varna centralorten vid fiendens ankomst (jfr Mitlid 2004:7). 

Skre väljer att i större grad tolka fornborgarna som tillflyktsborgar, och ser ett tydligt skäl till 

varför man valde att förlägga dem långt ifrån bygderna. Skälet skulle vara att man ville 

försvåra försörjningssituationen för eventuella belägrare. Dessutom tvingade man fienden att 

sprida ut sig om de både skulle göra räder i landskapet och akta sig för utfall från borgen 

(Skre 1998:274f). Skre anser inte heller att det var meningen att man skulle uppehålla sig 

länge inne i fornborgen. Få fornborgar har tillgång på vatten eller betesmark för djur, och det 

är också få som har haft byggnader på insidan. Dessutom låg de långt ifrån bygderna och högt 

upp i terrängen, vilket försvårat en eventuell försörjning (Skre 1998:271). 

Ett bevis för den krigiska tolkningen av fornborgarnas syfte, anses vara att de byggdes under 

en tid då krig hade en väldigt central roll i samhället. Borgarna ihop med vapenofferfynden, 

de vapenfyllda gravarna och diverse skriftliga källor, vittnar om en tid då krig var en del av 

vardagen. Dessutom fanns det en krigarklass som utgjorde ett litet skikt av samhället och som 

möttes för politiska rådslag i de för järnåldern så typiska hallarna (Skre 1998:259ff). Denna 

krigarklass kunde effektivt försvara en fornborg med hjälp av järnålderns vapen. Kastspjut, 

stenslungor och framförallt pilbågar kunde decimera en fiendestyrka från fornborgsmuren 

(Skre 1998:272). 
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När Skre beskriver fornborgarnas morfologi, ses det som en självklarhet att det även har 

funnits träpalissader som en del av murarna. I många fall är murarna bara ett par decimeter 

höga och ger ett osammanhängande intryck. Det ses då som ytterst troligt att stenmurarna 

endast var grunder för palissaderna, och att dessa palissader skyddade de försvarande 

bågskyttarna. Vidare anses murarna ha innehållit träkonstruktioner, och när detta trä ruttnat 

eller brunnit upp, så har det skapat sättningar i hela konstruktionen (Skre 1998:268; Olausson 

2008:27).  

Att bränder i många fall härjat fornborgarna är en mycket intressant företeelse. Den 

folkvandringstida fornborgen Runsa i Uppland brändes ned och återuppbyggdes vid minst tre 

tillfällen från slutet av 300-talet till ca 500 e.Kr. Likaså verkar Darsgärdeborgen i Roslagen ha 

brunnit vid fem tillfällen (Olausson 2008:25). Dessa brandskador på fornborgarna kan ses 

som bevis för att fornborgarna användes i strid, belägrades och sedan brändes ner av 

erövrarna. Engström, vars avhandling handlar om Torsburgen på Gotland, och som också 

uppvisar brandskador, anser att brandskadorna uppkommit i strid. Antingen har en erövrande 

part stuckit fornborgen i brand för att markera sin erövring, eller så har man velat 

åstadkomma en bräsch för att kunna inta fornborgen (Engström 1984:53). 

Över tid har konkurrensen mellan stormännen reducerat fornborgarnas antal. Vissa av 

fornborgarna kan ha gått ur bruk ganska fort då de ansvariga krigsherrarna blivit nedkämpade, 

och möjligtvis blev krigarföljena så pass stora att fornborgarna inte längre fungerade 

strategiskt. Om fienden var för stark blev fornborgen en fälla istället för en pålitlig tillflyktsort 

(Skre 1998:288). Vidare kan man tänka sig att fornborgarna upphörde att byggas då 

folkvandringstiden övergick till vendeltiden under 500-talet eftersom denna period 

kännetecknades av ett mer centraliserat styre. Istället för en mängd hövdingadömen var det 

istället småriken som växte fram under ledning av småkungar. Ynglingaätten i Uppsala är ett 

sådant exempel på hur ett småkungarike etablerade sig, och vars kungshögar kan ses än idag. 

Med den typen av centraliserad makt så behövdes inte fornborgarna längre, de hade helt 

enkelt spelat ut sin roll. 

5.2 Midgård – Utgård, en ideologi 

Den ovan nämnda fornborgstolkningen får ses som funktionell i sin utformning, och 

kontrasterar mot en tolkning av fornborgarna där dessa ses i ett mer symboliskt ljus. I följande 

tolkning ses fornborgarna inte främst som befästningar, utan som delar i ett mer komplext 

tänkande, som delar i en ideologi. 

Vad som är tydligt efter dessa komparativa analyser av fornborgarna och deras berg, landskap 

och bygder, är hur viktigt det var med gränser under den yngre romerska järnåldern (200 – 

400 e.Kr.) och folkvandringstiden (400 – 550 e.Kr.). Fornborgar som tröskelhägnader mellan 

olika angränsande landskap, fornborgsmurarna i sig som avgränsar ytor, Tuna som betydde 

inhägnat jordstycke/rum och stensträngsbygder, är alla vittnen om en gränsbesatt tid. För att 

förstå varför detta hägnadsbegrepp var så pass genomgående i Mälardalen, måste vi vidga 

blicken och koppla ihop Mälardalen med Norden och resten av Europa under järnåldern. 

Hägnadsmentaliteten kan kopplas till Centraleuropa och det romerska riket. Under 100-talet 

byggde romarna försvars- och avgränsningssystemet ”Limes”, tvärs över Europa för att 

markera gränsen mellan det romerska riket och det som var utanför. Detta var en fysisk gräns, 

men även en mental. Man markerade vad som var innanför och utanför. Denna mentalitet 

hämtades sedan hem till Norden genom att germanska följen slogs med och mot romare, och 
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omvandlades till en ideologi där innanför och utanför, inägo och utägo, blev viktiga begrepp. 

Den utåtriktade följesideologin krävde dessutom nya gudar i Norden, och det är under denna 

tid som asamytologin och Odenkulten uppkom (Carlsson 2005:168f). 

Således borde järnålderns fornborgar ses som en del i en mentalitet och ideologi där det 

viktigaste begreppet just var avgränsningar. Föreställningarna Midgård/Asgård och Utgård, 

och då även in- och utägor, konkretiserades med hjälp av fornborgarna i en form av 

miniatyrisering av Midgård (Johansen & Pettersson 1994:176f), där Midgård representerade 

den kultiverade världen som inkluderade människorna och den odlade och inhägnade jorden 

(jfr Johansen 1997:143). Det fanns uppenbarligen starka behov av att organisera rummet. Man 

försökte bemästra och skapa ordning i landskapet och tanken genom att avgränsa och länka 

samman platser (Cassel 1998:150). Fornborgarna i undersökningen placerades strategiskt ut i 

landskapet, i de flesta fall ca 2 km utanför den bygd som var ansvarig för dess byggande. Här 

låg de som markeringar mot Utgård. Men eftersom de lades vid gränser, hamnade de 

mittemellan två olika områden. De placerades i ett övergångsläge, som trösklar. 

En vanlig uppfattning om järnålderns fornborgar är att dessa var uppbyggda med 

träkonstruktioner på insidan för att skapa en större stabilitet. Detta ”träskelett”, ihop med de 

förmodade palissaderna av trä, anser jag är påhitt för att ge fornborgarna en mer krigisk 

prägel. Skre slår huvudet på spiken då han ger förklaringen:  

”Til tross for det usikre grunnlaget for å rekonstruere palisader, må man regne det som 

sikkert at de har vaert der – ellers ville det meste av murverket vaere uten funksjon.” (Skre 

1998:270). 

Bevis för att det funnits träpalissader eller trästockar invärtes i murarna, är i bästa fall vaga. 

Vanligast är att det hänvisas till kolrester inuti murarna, framförallt i botten av dessa (jfr 

Olausson 1995:149). Kolresterna är även en del av diskussionen om de bränder som i många 

fall härjat fornborgarna. Eftersom ingen av fornborgarna i denna undersökning har undersökts 

på ett djupare arkeologiskt plan, så har inga kolrester uppmärksammats. Dock har vissa av 

dessa bränder uppnått så pass höga temperaturer att stenarna i murarna har ”vitrifierats”, 

exempelvis på Stenbyborgen och Borghällen vid Eskilstuna liksom på Halvarsborgen i 

Västmanland (Damell & Lorin 2010:217). Paradexemplet är dock Broborg i Uppland där den 

inre fornborgsvallen ”förglasats”. Gnejsgraniten och amfiboliten i muren har här smält ihop, 

vilket endast kan ske i temperaturer överstigande 1100 °C (Fagerlund 2009:22f). Att uppnå 

liknande temperaturer är mycket svårt, och kan inte ha skett slumpmässigt. Murarna måste ha 

bränts ned med en så kallad ”reduktionseffekt”. Murarna måste varit kompakta, troligtvis 

täckta med torv, ris och mossa, och i så fall kan en reduktionsprocess i bränslet uppstått. 

Bränslet kan då ha distillerat, vilket skapar gaser som brinner i väldigt höga temperaturer 

(Engström 1984:32). Således kan inte förglasningen av murarna skett under en skogsbrand 

eller då brand brutit ut i samband med hantverksutövning eller belägring (jfr Engström 

1984:46). Att en belägrande part ostört skulle fått bearbeta och underhålla en eld under lång 

tid ser jag som mycket otroligt. Istället ser jag detta brännande av fornborgarna som en 

mycket medveten handling, som krävt en stor arbetsinsats i form av tid och bränsle. En 

arbetsinsats som till viss del kan jämföras med själva byggandet av fornborgarna. Självklart 

var detta en viktig kulturell och symbolisk aktion, en lockande tanke är att det kanske var 

större delen av syftet med att bygga fornborgarna. Frågan är dock varför man i flera fall valde 

att bränna ner, för att sedan bygga upp fornborgarna igen? 
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6. Fornborgarna som delar av en mytologi 
 

Jag har personligen inte kunnat se några brandskador på någon av de fornborgar jag har med i 

undersökningen, men detta kan mer bero på mitt otränade arkeologiska öga, än att 

brandskadorna faktiskt finns. Om inte annat så finns det ju brandskador på ett flertal 

fornborgar i Mälardalen, alltså i närheten, och de kan uppvisas från Torsburgen på Gotland till 

Sveriges nordligaste fornborg, Mjälleborgen på Frösön, vilket tyder på att det var en utbredd 

sedvana att elda på fornborgsmurarna.  

För att förstå kopplingen mellan elden och dessa stora stenkonstruktioner, finner jag det 

viktigt att göra en djupdykning i tidens mytologi. För mig är mytologi en kulturs 

gemensamma världsuppfattning, förklaringar på naturliga fenomen som åska, istidslämningar 

och årscykler, och även filosofiska frågor som inte kan besvaras intuitivt som död och 

återfödelse. Den nordiska mytologin var ständigt närvarande under järnåldern, och kan ses på 

runstenar i form av texter och bilder, i grav- och föremålsformer och inte minst i historiska 

skriftliga källor. Varför skulle då inte de massiva fornborgarna vara konstruktioner med en 

mytologisk prägel? En mycket intressant del av den fornnordiska mytologin är berättelsen om 

Ragnarök. Ragnaröksmytologin innehåller tre skilda motivkretsar, kosmiska katastrofer, den 

sociala ordningens sammanbrott och gudarnas kamp mot jättarna. De kosmiska katastroferna 

består dels av fimbulvintern, och dels av världsbranden. Denna världsbrand var mer eller 

mindre nådastöten för världen, då kolossala bål ska ha flammat upp överallt och slukat allting 

(Steinsland 2007:132). Ragnarök måste ha setts som en skrämmande och fascinerande del av 

mytologin under järnåldern. Möjligtvis är brandskadorna på järnålderns fornborgar rester efter 

dramatiseringar av denna världsbrand, kombinerat med att det var så man tog fornborgen ur 

bruk. Precis som världselden avslutade världen, avslutade man fornborgarna med eld. Att 

fornborgarna i många fall verkar ha byggts upp igen kan bero på att det var så man 

”återupplivade” och återbrukade dem. Detta kan vid en första anblick verka konstigt, efter en 

dramatisering av den förgörande världsbranden, men den fornnordiska mytologin innehöll 

som många andra mytologier en fortsättning efter undergången. Efter Ragnarök ansågs en ny, 

bättre värld uppstå. En värld som bestod av himmel och jord där människor och gudar fann 

sina nya platser. Jättar och andra kaosmakter verkar inte ha varit en del av denna bättre värld, 

och på så sätt fungerade världselden som en reningsprocess (Steinsland 2007:134ff). 

Läsaren kan hänvisas till omslagsbilden till denna uppsats, där just Asgård står i lågor efter att 

jätten Surt, underjordseldens herre, släppt lös den förtärande världselden.  

Jag anser att det finns en mycket viktig poäng i att man på Selaön och i resten av 

Mellansverige valde att bygga fornborgarna uppe på berg. Det var bergen som var symboliskt 

avgörande. Hade järnålderns människor varit intresserade av taktiska defensiva lägen hade 

andra delar av landskapet också varit av intresse, så som uddar eller öar utan berg. Johansen 

lyckas i Ormalur att visa på hur berget och borgen i många sammanhang är synonymer. Det 

som förenar berget och borgen inom mytologin är att båda gömmer, vaktar och frambringar 

skatter och kunskaper av olika slag. Berget är en borg, ting kan gömmas i berget, precis som i 

borgen, och om lyckan står en bi kan man lyckas ta sig både in och ut. Till exempel har vi 

berättelsen i Snorres Edda, där Oden förvandlar sig till en orm, tar sig in i Hnitbjörg och stjäl 

jätten Suttungs mjöd som är skaldekonstens gåva. Jättarna, och även dvärgarna, bor i bergen 

och under stenarna, och i många avseenden är bergen jättarnas borgar (Johansen 1997:138ff). 
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Dessutom ansågs ju muren runt Asgård vara bygd av en jätte och hans jättehäst Svadilfare 

(Steinsland 2007:257).  

Ett annat exempel på kopplingen berg, borg och skatt (och dessutom eld), är berättelsen om 

hjälten Sigurd Fafnesbanes, drakdödarens, räddande av valkyrian Sigrdrifa. Då Sigurd var ute 

på en utbildningsresa som var ett nödvändigt led i mognaden till en ung hövding, såg han en 

eld på toppen av ett berg(!). Det visade sig vara en sköldborg runt elden, och elden omringade 

Sigrdrifa som räddades av Sigurd. Som tack får Sigurd ta del av visdom och kunskap. Det 

mest intressanta med berättelsen är att det Sigurd genomgår efter räddandet för att ta del av 

kunskapen och visheten, är en form av initiationsrit, en rite de passage (Steinsland 

2007:331ff). Och det är just detta jag tror att fornborgarna på Selaön och runt om Mälardalen 

har använts till under järnåldern, nämligen olika former av initiationsriter. Kanske för 

bygdens ledare, män eller kvinnor som trädde in i vuxen ålder eller för de krigarföljen som 

skulle bege sig söderut mot kontinenten. Extra tydligt blir detta syfte då troligtvis alla 

fornborgar i denna undersökning har en öppning i muren igensatt, som för att avsluta 

fornborgarna. Dessutom är de alla mer eller mindre undermåliga i en defensiv strid, då de inte 

har varit mycket högre än vad de är idag, eller har varit utrustade med palissader. Men syftet 

var ju inte att hålla inkräktare borta, utan att skapa ett separat rum i landskapet för ett fåtal 

utvalda. 

Ytterligare en väktare av skatter av olika slag är drakormen. Den mest framträdande 

drakormen i den fornnordiska mytologin är Midgårdsormen, som slingrade sig på gränsen 

mellan ordning och kaos. Utan att dra det metaforiska tänkandet för långt, kan man lätt se en 

liknelse mellan Midgårdsormen och fornborgsvallarna, både utseendemässigt och symboliskt 

(jfr Johansen 1997:143f). Således placerade man Mälardalens fornborgar som metaforiska och 

symboliska gränsvakter mellan det man uppfattade som Midgård och Utgård. Denna roll blir 

än mer tydlig på Selaön med omnejd, då jag tack vare landskapsanalysen kan se hur 

fornborgarna är placerade mellan olika typer av landskapsrum. Fornborgarna är inte byggda 

mitt i järnåldersbygderna eller mitt i odlingsmarkerna, utan ett par kilometer ifrån bygderna, i 

vad som uppfattas som både utmarker och färdvägar i landskapet.  

Enligt Brink utmärker sig just Selaön som en mytologisk plats. Med tanke på teofora ortnamn 

och arkeologiska lämningar, anser han att ön verkar vara en spegling av kosmologiska 

föreställningar där man ansett sig vara nära gudarna och kunnat kommunicera med eller 

hämta kraft från dem. Brink har inriktat sig på vikingatid, men med tanke på att många 

ortnamn och lämningar tyder på äldre bygder, kan hans idéer appliceras på den yngre 

romerska järnåldern och folkvandringstiden. Selaön kan ha setts som ett mikrokosmos där i 

princip alla fornnordiska gudar haft sina boningar eller kultlokaler. Eftersom Selaön är en ö, 

som ofta har en form av limnal funktion i landskap, kan den ha fått denna särskilda roll. Brink 

gör jämförelser med andra öar som getts mytologiska särställningar, till exempel de två största 

öarna i Storsjön i Jämtland. Här har vi Frösön - guden Frös ö och Norderön, som troligen var 

gudinnan Njärds ö (Brink 2004:302f). 

Som tidigare nämnt är just Mälardalen det klart mest fornborgsrika området i Sverige. Skälet 

till detta blir tydligt under denna undersökning, då varje bygd verkar ha haft en egen fornborg. 

En rimlig slutsats borde vara att det var människor från fornborgarnas bygder som byggde, 

brukade och avslutade sina egna fornborgar, i rituella sammanhang. Att dessa bygder låg i 
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strid med varandra eller att fornborgarna byggdes för att användas i försvarsstrider med andra 

inkräktare anser jag motbevisas tydligt.  

En intressant fråga som uppkom i samband med bygdernas koppling till fornborgarna, är 

varför det inte kan knytas någon fornborg till den uppenbart viktiga bygden Tuna-Opptuna. 

En hypotes är att det helt enkelt inte fanns något lämpligt berg att bygga en fornborg på. Detta 

då en genomgående likhet mellan fornborgarna är att branten och utsikten skulle vara riktad 

bort från själva bygden. En annan förklaring skulle kunna vara att Tuna-Opptuna helt enkelt 

var huvudbygden på ön, i rollen som ”spindeln i nätet”. Denna centrala huvudbygd kanske 

inte ansågs behöva en markering mot Utgård, då de mindre satellitbygderna stod för denna 

markering. 

Fornborgarna i undersökningen förlorar sina ursprungliga betydelser då folkvandringstid 

övergår till vendeltid cirka 550 e.Kr., och då småkungadömen bildas efter kristen, frankisk 

modell. Kulten förflyttas från bergen och fornborgarna till salen och hallen. Fornborgarna, 

ihop med stensträngarna, förlorar sin ideologiska betydelse och byggs inte mer. Hade syftet 

med dessa konstruktioner varit militärt och funktionellt, hade det inte funnits någon anledning 

att de skulle upphöra vid övergången till vendeltid. Ett bevis för deras ideologiska betydelse 

(jfr Carlsson 2005:174f). 

 

7. Sammanfattning  
 

Selaön är Sveriges största insjö-ö, ligger relativt centralt i Mälaren och är en del av 

Södermanlands län. Under järnåldern (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.) var detta ett verkligt kärnland, 

vilket kan ses i det stora antalet lämningar från perioden, såsom gravfält, stensträngar, 

fornåkrar, runristningar och fornborgar. Mälardalen är ett ovanligt tätt fornborgsområde, när 

det kommer till de för Mellansverige så typiska höjdborgarna från järnåldern. Dessa byggdes 

under den yngre romerska järnåldern (200 – 400 e.Kr.) och folkvandringstiden (400 – 550 

e.Kr.). Varför järnålderns människor byggde fornborgarna, och hur de brukades under den 

perioden, har under årens lopp gäckat många intresserade.  

Det jag velat undersöka med denna uppsats är relationen mellan det stora antalet 

järnåldersfornborgar i Selaötrakten, och deras kopplingar till järnåldersbygden. Därför valde 

jag att undersöka 4 stycken fornborgar på Selaön och 2 stycken precis söder om. Fyra stycken 

frågeställningar riktades mot mitt material, och de besvarades ungefär så här: 

1. Vilka likheter/olikheter finns gällande den mellersta järnålderns fornborgar? 

Ingen av fornborgarna har några husgrunder på insidan, men detta betyder inte att man inte 

har vistats på insidan. Generellt sett kan förhöjda fosfatprover uppvisas på många undersökta 

fornborgar, vilket tyder på att människor i alla fall vistats där kortvarigt, t.ex. i samband med 

initiationsriter eller då fornborgarna använts som mötesplatser av olika slag. Denna teori stöds 

av att alla fornborgar i undersökningen kan sägas ha två öppningar, där i alla fall en är 

igensatt. Denna igensättning ser jag som medveten, och som ett sätt att avsluta eller ta 

fornborgen ur bruk.  

Ingen av fornborgarna i undersökningen är utgrävda, men många andra fornborgar från 

järnåldern som grävts ut uppvisar träkol inuti murarna. Detta brukar tolkas som att en struktur 
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av trä eller en palissad har brunnit vid fientliga angrepp. Andra tecken på brand kan vara 

vitrifierade eller förglasade stenar i muren. Jag anser dock att trästrukturer och palissader är 

fantasifoster för att ge borgarna en mer krigisk prägel, och att träkol och vitrifierade stenar är 

tecken på medvetna, symboliska bränder, troligtvis anlagda för att avsluta fornborgarna. 

2. Vilka kopplingar har fornborgarna till bergen de är belägna på? 

Fornborgarna skiljer sig åt markant när det kommer till storlek. Från den minsta, Lötagsberget 

med sina 60x20m, till den största, Jätteberget med sina registrerade 400x150m (en storlek jag 

dock tvivlar på). Detta anser jag främst beror på att det är bergen som varit avgörande och 

begränsande. Det finns en mycket viktig poäng i att man på Selaön och i resten av 

Mellansverige valde att bygga fornborgarna uppe på berg. Det var bergen som var symboliskt 

avgörande med dramatiska företeelser som flyttblock och utsiktsbranter. Berget och borgen 

verkar i den fornnordiska mytologin ha varit synonymer i många avseendet. Det som förenar 

dem är att båda gömmer, vaktar och frambringar skatter och kunskaper av olika slag. Även 

elden är i detta avseende viktig, som mytologisk försvarare och förgörare. 

3. Vilken relation har fornborgarna till sina landskap? 

Alla fornborgar i undersökningen kan bevisligen sägas vara placerade på gränslägen i 

landskapet, främst mellan vatten och land. Detta var medvetet och kan sägas vara en del av 

den gränsmentalitet som genomsyrade järnålderssamhället, och som hämtades hem från södra 

Europa. Avgränsningar omvandlades till viktiga begrepp som inägo och utägo och 

föreställningarna Midgård/Asgård och Utgård. Dessa konkretiserades sedan med hjälp av 

fornborgarna i en form av miniatyrisering av Midgård, där Midgård stod för begrepp som ”det 

kultiverade” och ”ordning”. 

4. Vilka är relationerna mellan fornborgarna och eventuella bygder? 

Med hjälp av ortnamnsundersökningar och lokaliseringar av gravfält har de aktuella 

järnåldersbygderna hittats. Dessa består till stor del av förkristna, sakrala namn och kan t.o.m. 

ses som att utgöra ett mytologiskt mikrokosmos. Bygderna ihop med fornborgarna uppvisar 

ett tydligt mönster där varje enskild bygd kan kopplas till en egen fornborg. Den enda bygden 

som ej verkar ha en fornborg, är den bygd som bör ha varit den mest betydande under den 

aktuella tiden, nämligen Tuna-Opptuna. Gissningsvis beror detta på att det inte fanns ett 

lämpligt berg för en fornborg, eller att Tuna-Opptuna, just som centralbygd, inte ansågs 

behöva en markering mot Utgård som de andra bygderna.  
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