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Abstract 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka och försöka utröna, huruvida fornborgarna under 
järnåldern kunde skydda de direkt/indirekt närliggande bybildningarna/handelsplatserna ur 
säkerhetsaspekt vid fara.

Genom att välja fem fornborgar inom ett regionalt område med gemensamma nämnare och 
med hjälp av den komparativa metoden, jämför jag fornborgarna och deras omgivande miljöer 
med varandra, för att försöka besvara arbetets frågeställningar. Fornborgarna som ingår i 
analysen ligger samtliga i Botkyrka socken, strax söder om Stockholm. Fornborgarna är; 
Botkyrka 1:1, 105:1, 110:1, 127:1 samt 195:1. Viktiga aspekter med urvalet är att 
fornborgarna ej tidigare skall ha figurerat i några större undersökningar. Vidare har 
fornborgarna mig veterligen ej heller varit föremål för motsvarande frågeställningar som min 
uppsats bygger på.

Resultatet visar att fornborgarna ej enbart kunde uppfylla de förväntningar som den 
omgivande bebyggelsen säkerhetsmässigt var i behov av för att överleva. Resultatet visar 
även att en eller två fornborgar dessutom kan ha ingått i en allians, i ett större politiskt nätverk 
av flera fornborgar. Tillsammans under en och samma överhöghet, har alliansen kontrollerat 
omgivningen och fungerat som stationära varningsutposter. En eventuell handel i området har 
genererat den ekonomiska förutsättning som krävts för att upprätthålla maktstrukturen. 

Min personliga slutsats av uppsatsen är att, ju fler fornborgar som analyseras utifrån ett 
regionalt perspektiv och ej enbart i en lokal kontext, ju fler mönster av regionala nätverk kan 
urskiljas i vårt avlånga land.
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Förord

Jag vill här passa på att tacka min handledare Mikael Dahlgren för en engagerad och 
inspirerande handledning av min uppsats. 

Jag vill också tacka kursansvarig Debbie Olausson som i ett tidigt skede av 
uppsatsarbetet fick mig att tänka om i nya banor. 

Tack till Johan Engström, Michael Olausson och Anders Ödman för de tips och 
hjälp som jag fick i samband med de muntliga intervjuer som genomfördes under 
uppsatsskrivandet.

Till sist men inte minst vill jag även tacka min hustru Maria för det enorma stöd 
som jag erhöll under arbetets gång. Utan dig Maria vid min sida, hade uppsatsarbetet aldrig 
fullföljts. 

Min målsättning med arbetet var att försöka nyansera hur väl den militära 
närvaron i landskapet i realiteten förhöll sig ur säkerhetshänseende gentemot dåtidens 
bebyggelse som direkt/indirekt låg i anslutning till fornborgen.

Med facit i hand, kan jag inte utan en viss stolthet, hänvisa till arbetets resultat. 
När jag för snart ett år sedan påbörjade mitt arbete, kunde jag aldrig ens drömma om vilket 
åtagande jag tagit mig an eller vilket engagemang det skulle krävas av mig. Trots ett antal 
mödosamma perioder under arbetets gång med att ro uppgiften i hamn, kan jag nu konstatera 
att det var värt varenda ögonblick. Resultatmässigt är jag mer än nöjd med mitt bidrag till den 
fortsatta fornborgsforskningen. Jag ser fram emot att i framtiden få arbeta med morgondagens 
forskning kring en av de mest magnifika fornlämningskategorierna i vår historia. Inte minst 
för mitt bokstavligt talat brinnande intresse för militär strategi.     

Den ekonomiska och fysiska aspekten 

Som kuriosa kan nämnas att arbetets ekonomiska status uppgår till en kostnad av 
nittontusenniohundraniokronor och trettio öre (19 909,30 SEK). Kostnaden fördelas dels på 
en bärbar dator (10495: -), dels till vetenskaplig litteratur (6 945,30) samt en resa till 
Stockholm (2 469: -) för att lokalt på plats genomföra egna studier och undersökningar av 
valda fornlämningar. 

Noteras bör även göras, att jag under min tio dagars vistelse i Stockholm gick ned fyra (4) kg!  

Omslagsbild samt citat 

Bilden är tagen i augusti 2006 på Björkö i Mälaren. Adelsö 34:1 är mer känd under 
benämningen Birkas fornborg och ingår ej i uppsatsen mer än som omslagsbild.    
(Foto; författaren, 2006-08-12). 

Anaximander från Miletos, (Eis, 1960. s. 271). 





1. INLEDNING

I människans begynnelse levde vi i grottor och hålrum i berg som naturen en gång själv 
format. Dessa tidiga boendeformer räckte till för att tillgodose de behov vi då hade och till 
viss del fortfarande idag har. Behov såsom trygghet, skydd och grupptillhörighet var och är 
viktiga inslag i vardagen. En av våra mest primära behov var även jakten på föda. I samband 
med att människan alltmer övergick till brukande av jorden och blev permanent bofasta, blev 
vi samtidigt mer sårbara och påpassade för yttre hot. Istället för att återvända till tryggheten i 
grottorna, med endast en öppning att bevaka, var vi nu utlämnade till en mer öppen terräng 
och sårbar under dygnets alla timmar. Dessa nya förutsättningar och livsstil ökade således 
kraven på trygghet från alla de externa faror som vi dagligen utsattes för, såsom vilda djur och 
inte minst medmänniskan. Lösningen på problemet skulle bli ett runtomkringförsvar i form av 
palissadliknande barriärer med kontrollerande in – och utpassager. Som kontraåtgärd hade 
människan anpassat sig till de nya levnadsförhållandena. I kölvattnet av dessa skyddsåtgärder 
skapades samtidigt nya dilemma. I samband med att man begränsade ett yttre hots 
möjligheter, hämmade människan även sin egen rörelsefrihet. Dåtidens individer fick istället 
avgränsade möjligheter till att nå landskapets oändliga naturtillgångar framför allt när fara 
förelåg. I takt med att människan försökte minimera och eliminera dessa hinder, bröt de yttre 
överhängande farorna igenom försvarslinjerna. Av lärdom byggdes då nya och ännu mer 
svårforcerade hinder i tron om att man nu lyckats stänga ute hotbilden. Lyckan förblev dock 
kort. Var byggnadsmaterialet brännbart, tillgrep angriparen facklor. Var skyddsvallarna höga 
användes stormstegar. Var murarna i sten och betong, sattes direkt- och indirektverkande eld 
in i form av olika typer av skjutvapen för att bryta genom försvarsanläggningarna (Eis, 1960, 
s. 8).

Citat; ” Aldrig någonsin har ett berg varit för högt eller en grav för djup att 
forcera; ingen mur oöverstiglig, intet vattendrag oöverbryggligt, ingen stäpp för vid, ingen 
transportväg för lång. Förluster har aldrig varit för blodiga. Aldrig har ännu något bålverk 
slutgiltigt förmått skydda land och folk” (Eis, 1960, s. 9).

Som allting annat i vår egen historia, har alla mynt två sidor. Vidare skriver 
Egon Eis i sin bok, Drömmen om trygghet (1960, s. 10), att militär säkerhet existerar bara i 
människans egna illusion. Så har det alltid varit och kommer med all framtid förbli. 
Ursprungligen var den mänskliga kroppskraften enbart det avgörande momentet mellan 
begreppen anfall och försvar. Som en andra faktor tillkom så överraskningsmomentet, som 
den hotade sökte skydda sig från genom att bygga sitt hem på strategiskt och svårtillgängliga 
utvalda platser runt om i landskapet. Så började människosinnet skärpas. Den enes förstånd 
överträffade den andres fyndighet. Färdigheter ärvdes från stam till stam, erfarenheter utbyttes 
och förblev traditioner. Den trubbiga klubban undanträngdes av den skarpeggade stenyxan, 
bronssvärdet av järnsvärdet och spjutet av armborstet. Under denna kraftmätning mellan 
människor växte så en tredje faktor fram, som fick en avgörande betydelse i denna ständiga 
dragkamp, nämligen tekniken (Eis, 1960, s. 271). 

Citat; ” Redan de första organiserade handelsplatserna, samhällena, städerna 
och staterna, som skaffade sig ett försvar, ställde sig samma urgamla fråga, som ställts sedan 
mänsklighetens begynnelse; - vem har fördelarna, är det angriparen eller försvararen? Under 
konflikt sågs belägrade gå under av hunger och belägrare av blodförlust. De mätta 
förespråkade ett solitt försvar medan de hungriga tryckte på med våldsamma anfall. Den 
allmänna uppfattningen var att svaret på frågan inte låg på det filosofiska planet, utan istället 
skulle sökas på det materiella planet” (Eis, 1960, s. 272). Tekniken och utvecklingen av 
densamma, blev således startskottet på en maktbalans som pågår än i våra dagar.   
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1.1 Syfte och målsättning 

Centralt för den arkeologiska forskningen kring fornborgarna idag är, vilken 
eller vilka funktioner dessa komplex en gång skapades för. Problematiken kring 
fornborgarnas närvaro runt omkring i landskapet, är att de vid utgrävningarna ofta innehåller 
ett för magert fyndmaterial vilket försvårar tolkningsaspekten. Fornborgarnas form är oftast 
cirkelformade och liknar kraftigt överdimensionerade stengärden. Idag tror vi oss dock veta 
att fornborgarna konstruerades för ett flerfunktionellt syfte, med folkvandringstid som 
huvudsaklig produktionsperiod, där den militära aspekten var en av dem. Innan jag tydliggör 
syftet med uppsatsen, måste gränsskillnaden noteras för vad som karakteriseras inom 
benämningen fornborg. De fornborgar som kan beskrivas befästning, det vill säga ett befäst 
begränsat område, kan tillika tituleras som fornborgar (Olausson, 1995, s. 10). Enligt 
riksantikvarieämbetets sökmotor, det digitala fornminnesinformationsystemet (FMIS), faller 
fornborgarna inom kategorin befästningsanläggningar.  

Då fornborgsdefinitionerna ibland kan uppfattas som något diffus, kommer jag 
under avsnittet definitioner av fornborgsbegreppen, konkret förtydliga vilken typ av 
fornborgar som detta arbete kommer att omfatta.  

Syftet med arbetet är att klargöra huruvida den militära funktionen av 
fornborgarna existerade både lokalt och regionalt i landskapet. Tyngdpunkten kommer att 
läggas på lokala undersökningar av varje utvald enskild fornlämning där resultaten av detta 
arbete kommer att utgöra grunden för mina egna analyser och tolkningar. Parallellt med egna 
studier, kommer jag med hjälp av FMIS att analysera den information och kartmaterial som 
där finns att tillgå. Ur ett regionalt perspektiv kommer jag även med hjälp av kartmaterialet att 
genomföra en landskapsanalys, för att på så vis sätta in respektive fornborg i ett större 
sammanhang. Vad jag konkret med min uppsats vill uppnå, är att ta reda på, hur och om 
definitionen fornborg enligt FMIS, kunde åberopa civilbefolkningens önskemål och krav på 
trygghet. Kriterier såsom; struktur, byggnadsmaterial, storlek, geografisk placering samt 
omgivande terräng är typiska fortifikatoriska kännetecken. Dessa kommer att studeras i 
arbetet tillsammans med övriga parametrar som av mig anses relevanta för arbetets syfte.   

Min målsättning och avsikt är att studera, utvärdera och försöka nyansera bilden 
av hur väl den militära närvaron i landskapet i realiteten föreföll sig ur säkerhetshänseende 
gentemot dåtidens bebyggelse runt om i dess närhet.  

Ur säkerhetssynpunkt syftar jag på fortifikationens roll för att beskydda de 
centralplatser/handelsplatser och övrigt boende som låg direkt eller indirekt anslutna till den 
militära överhöghet de utgjorde sig att vara. Intill kommunikationsleder såsom vatten- och 
landvägar samt uppe på höjder, uppenbarade de sig för alla som vistades i dess närhet, synliga 
men svåråtkomliga.    

Dessutom har jag en ambition att fördjupa mig i och försöka tydliggöra vilken 
betydelse fornborgens topografiska placering hade för omgivningen. Fanns en 
respektingivande strategisk överlägsenhet rent fortifikatoriskt i dess geografiska läge, eller 
spelade den synliga muren ett rent symboliskt värde och gav falsk trygghet för dess användare 
ur försvarssynpunkt.
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1.2 Frågeställningar 

För att kunna uppnå uppsatsens målsättning har jag valt att använda mig av 
följande frågeställningar: 

1. Var de militära aspekterna kring fornborgarna under järnåldern tillräckliga ur 
säkerhetsaspekt för att värna om den omgivande bebyggelsens välfärd?

2. Vilken roll spelade den topografiska placeringen i betraktarens ögon? 

3. Hur centrala var egentligen fornborgarna för det omgivande landskapet? Utgjorde deras 
närvaro en osynlig gränslinje mellan det säkra och det osäkra? 

En förtydning och komplettering till respektive frågeställning avseende vem frågan är riktad 
till, kan vara i sin ordning.
Fråga nummer ett avser de individer som levde och verkade i anslutning till fornborgen.  
Fråga två syftar på i första hand den angripande parten och i andra hand till den part som 
ursprungligen uppfört fornborgen.
Den tredje frågan behandlar enbart de människor som levde i direkt/indirekt närhet till 
fornborgen. Med indirekt närhet menar jag i ej omedelbar anslutning till dess närhet.

1.3 Material och metod 

Arbetet har huvudsakligen baserats på egna lokalt utförda fältanalyser av fem 
utvalda fornborgar i Mälardalen. Min avsikt var att personligen på plats, studera, fotografera 
och på annat sätt försöka dokumentera varje enskilt objekt som detta arbete omfattade. 

Det bildmaterial som visas i uppsatsen är, om inget annat anges, tagna av 
författaren själv. Bifogade bilder skall ses som ett okulärt hjälpmedel för att bättre kunna 
förstå och följa med i mina egna beskrivningar av fornborgarna med omgivande landskap. 

Parallellt med det egna materialet har jag även använt mig av 
Riksantikvarieämbetets digitala sökmotor, fornminnesinformationssystemet (FMIS). Det 
material som jag valt att hämta från FMIS var, förutom fornborgarnas egna beskrivningar, 
även kartmaterial över respektive fornborg. Samtligt kartmaterial som använts i arbetet, var 
om inget annat angetts, hämtat från FMIS. Notera även att kartmaterialet i efterhand är 
redigerat av mig. Anledningen till redigeringen var för att komplettera med nödvändig 
teckenförklaring.

Avsikten med att jämföra mina egna analyser med de rapportbeskrivningar som 
fanns tillgängliga i FMIS var, för att angripa mina frågeställningar. Jag ville klargöra om och 
hur dessa fornborgar kunde försvara och tillfälligt under eventuell belägring, åberopa 
lokalbefolkningens primära behov såsom mat, vatten och boende. 

I analysen valde jag även att göra egna bedömningar hur till vida de fem 
fornborgarna lämpade sig att användas som försvarsanläggningar.  
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Jag har även genomfört en landskapsanalys, för att ur ett regionalt perspektiv finna eventuella 
samband mellan fornborgarna. Till analysen har jag även med hjälp av kartor från FMIS valt 
att visa hur dessa samband kan ha sett ut. 

Dessutom har jag med hjälp av FMIS valt att söka efter de registrerade 
fornlämningar, såsom bo - och gravplatslämningar som direkt eller indirekt rumsligt berört 
respektive fornborg. Genom en jämförelse mellan fornborgens egna betingelser med 
omgivande bebyggelse, har jag försökt tydliggöra huruvida graden av ömsesidigt utnyttjande 
existerade mellan extern bebyggelse och fornborg.    

Förutom den varierande flora av litteratur som författaren tagit del av, har även 
tre intervjuer genomförts med väl insatta personer i ämnet. 

Efter muntliga intervjuer med Johan Engström och Michael Olausson har jag 
efter tips från dem, valt att väva in ytterligare två extraordinära faktorer som jag ansåg som 
viktiga utifrån mina frågeställningar. 

Den ena faktorn har berört den logistiska aspekten för att visa på hur avgörande 
tillgången på vatten och föda var i samband med att leva ett inneslutet liv. Genom att visa hur 
behovet av logistik- och resursåtgång av dagligt energiintag bör ha sett ut har en 
överslagskalkyl tagits med i arbetet. Kalkylen är baserat på ett antal personer och bygger på 
en av förutsättningarna för att kunna leva och verka inom ett temporärt och/eller permanent 
slutet område.  

Den andra faktorn som jag valt att ta med är fenomenet med två intilliggande 
fornborgar. Anledningen var att en av de fem analyserade fornborgarna innefattas av 
företeelsen.

Med hjälp av den komparativa metoden har jag ägnat mig åt en fältanalys och 
jämfört geografiskt förutbestämda fornlämningar, med benämningen fornborgar i Mälardalen. 
Min avsikt var att dessutom använda mig av de lämningar som rumsligt återfanns i anslutning 
till fornborgarna. Ytterligare relevanta parametrar har flätas samman med arbetet. De 
topografiska kriterierna, typiska för försvarssynpunkt har innefattats av såväl naturliga 
formationer som höjder, näs, flodfåror, omgivande vegetation samt av människan 
konstruerade kommunikationsleder. På så vis har likheter/olikheter mellan fornlämningarna 
och deras omgivande miljö jämförts både individuellt och med varandra. En landskapsanalys 
på regional nivå har även genomförts för att försöka få svar på de frågeställningar som min 
uppsats tog upp.

En viktig förutsättning som måste anges har varit dateringen av 
fornborgsmaterialet. Då de fornborgar som jag valt saknar större vetenskapliga 
undersökningar, saknas därmed också säkra dateringsunderlag. Ett säkert sätt att avgöra om 
fornborgen har tillkommit före eller under järnåldern, var att kontrollera murens konstruktion. 
Har den så kallade kallmurningstekniken använts vid byggandet av murverket, kan således 
uppkomsten härledas till järnåldern, då tekniken ej användes under tidigare perioder 
(Olausson. M. muntlig intervju, 2006-08-17). 

- 4 -



1.4 De fem fornborgarna 

De fornlämningar som arbetet kommer att handla om är; Botkyrka 1:1, 
Botkyrka 105:1, Botkyrka 110:1, Botkyrka 127:1 samt Botkyrka 195:1.  

1.5 Fornborgarna med ortsnamn 

RAÄ 1:1- Skansberget/Sturehov (Botkyrka 1:1) 

RAÄ 105:1- Skrävsta/Korshagen (Botkyrka 105:1) 

RAÄ 110:1- Hågelby (Botkyrka 110:1) 

RAÄ 127:1- Flottsbro/Älvesta (Botkyrka 127:1) 

RAÄ 195:1- Vita Villorna (Botkyrka 195:1) 

Ovanstående namn är hämtade under följande internetadress. 
http://web.telia.com/~u8705118/IntroSidanBotkyrka.html. 2006-09-19

Då det kontinuerligt figurerar olika benämningar för samma fornlämningar vid 
olika tillfällen och från olika källor, är det viktigt för mig att klargöra vilka benämningar som 
jag konsekvent kommer att använda mig av i detta arbete. På så vis kan inga tveksamheter 
uppstå under läsandets gång. De termer som jag använder mig av i samband med sökningar i 
FMIS är sockenbeteckningen, det vill säga Botkyrka med respektive fornlämningsnummer; 
1:1, 105:1, 110:1, 127:1 samt 195:1. Det är dessa beteckningar som jag fortsättningsvis 
kommer att använda mig fortlöpande av i arbetet.  

1.6 Urvalsprocessen 

Urvalet har gjorts utifrån följande kriterier. Dels gjordes valet av fornborgar i ett 
lokalt perspektiv för att urskilja olikheter/likheter mellan deras respektive geografiska läge. 
Dels skiljer sig Mälardalen från övriga delar av landet, genom en högre koncentration 
befästningar, något som kan indikera en större population av människor att skydda (Ödman A. 
muntlig intervju, 2006-02-14). 

En jämförelse med Skåne, där motsvarande mängd av dessa konstruktioner 
saknas, kan innebära att det funnits ett mindre invånarantal alternativt ett bättre skydd från de 
kringliggande byarna (Ödman A. muntlig intervju, 2006-02-14). Ett självklart faktum är de 
stora skillnaderna i terrängförhållandena mellan olika delar av Sverige. Det är något som 
människan på ett naturligt sätt väl har anpassat sig till genom att lokalt utnyttja naturens 
resurser.  

Samtliga fem fornborgar ligger i direkt eller indirekt anslutning till vatten. 
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Gemensamt för dem alla var att samtliga fornlämningar haft någon form av 
vallanläggning/inhägnad, samt att de alla var vetenskapligt tolkade som forntida 
flerfunktionella konstruktioner placerade på en höjdplatå.

Notera att det i Botkyrka socken finns betydligt fler fornborgar registrerade än 
de fem jag valde att skriva om. Enligt Åsa Wall som skriver om den äldre järnåldern på 
Södertörn, uppgår antalet registrerade fornborgar inom Botkyrka kommun till elva stycken 
(Wall, 2003. s. 70; 83; 197).  

Avsikten med att välja just fem fornborgar var att försöka finna en lämplig 
arbetsstruktur med hanterbar mängd källmaterial. Färre antal fornborgar kan ha lett till ett 
otillfredsställande resultat. Fler fornborgar än fem hade inneburit en mindre fördjupning av 
fornborgarna, vilket hade resulterat i en mer generell CD-uppsats.   

Anledningen till att jag just valt Botkyrka socken som undersökningsområde, tar 
jag upp mer ingående under det källkritiska avsnittet. 

1.7 Avgränsning 

Vad jag ej avser att beröra i detta arbete är tiden före järnåldern det vill säga 
bronsåldern då dessa konstruktioner kan ha använts till andra funktioner såsom kultiska 
ceremonier. Ej heller har jag med avsikt att fördjupa mig i tiden efter järnåldern, då 
borgbyggandet tog fart på allvar, nämligen under medeltiden. Tillika gäller de dansk-skånska 
trelleborgarna, då avsevärt fler arbeten gjorts på dessa områden. En geografisk begränsning i 
valet av fornborgar kommer även att ske. Tillgången på undersökningsmaterial avseende 
Norge och Finland har varit svårt att ta del av på grund av sämre tillgänglighet. Då jag saknar 
ekonomiska förutsättningar att lokalt undersöka utländska fornlämningar, kommer dessa 
länders fornborgar att lämnas därhän, då detta är en förutsättning för arbetets utformning. 
Marina pål- och spärranläggningar runt om våra kuster och insjöar omfattas ej heller av detta 
arbete. Regionala jämförelser mellan fornborgar runt omkring i vårt avlånga land kommer ej 
att ske, då dessa skiljer sig avsevärt i både tid och rum, samt med olika politiska bakgrunder.       

2. KÄLLKRITIK 

Fornborgsforskningen har enligt min mening tämligen förbisetts i det arkeologiska materialet 
från begynnelsen. Skillnaden för hur långt forskningen har framskridits avseende typologin 
kring artefaktstudier från förhistorien med Oscar Montelius i spetsen, jämfört med 
fornborgsforskningen är drastiska. Trots att de båda ursprungligen är samtida ur ett 
arkeologiskt forskningsperspektiv. Detta gäller även det något diffusa definitionsbegreppet 
”fornborg”, som enligt min mening är en grovt konstruerad hypotesformulering i brist på 
vetenskaplig förankring. Utvecklandet av en typologisk/funktionalistisk indelning av de 
förhistoriska byggnadsverken runt om i landskapet, skulle generera en enklare och mer stabil 
grund att bygga morgondagens forskning kring.  

Beroende på den ojämna fördelningen ur geografiskt perspektiv, är det i och för 
sig inte underligt att vissa delar av landet, där fornborgarna ligger tätare, har genererat fler 
forskningsresultat än delar med glesare. Jag har även förståelsen att just fornborgsforskningen 
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är både tids - och resurskrävande, i förhållande till andra arkeologiska undersökningar. Flera 
av anläggningarna ligger dessutom oftast på ganska otillgängliga platser, något som kan vara 
svårt att fysiskt bemästra. Just tillgängligheten till respektive fornlämning är något som jag 
under skrivandets gång kommer att återkomma till då jag personligen på plats fått erfara detta. 
Även fyndmaterialet som återfinns i anslutning till fortifikationerna kan ibland även vara 
innehållsfattiga ur kontexthänseende. Det är kanske av just den anledningen som forskningen 
kring fornlämningskategorin fortfarande ligger i sin linda jämfört med till exempel de skånska 
trelleborgarna.

I Björn Ambrosianis avhandling ”Fornlämningar och bebyggelse”, (1964) tas 
bland annat upp just bristen på fornborgarnas mångfald och de olika tolkningsförsök som 
gjorts angående deras funktionalitet. Enligt Ambrosiani fanns två fundamentala brister; antalet 
undersökningar samt fornborgens perifera betydelse i undersökningens omfattning av det 
undersökta området. Borgarnas läge, i förhållande till närmaste fornlämning/ar, var något som 
ej observerades vid de utgrävningar som gjordes med fornborgar i närområdet (Olausson, 
1995. s. 21). 

Mitt val av undersökningsobjekt baseras på huvudsakligen tre faktorer. Dels har 
jag utifrån tidigare undersökningar inom fornborgsforskningen valt fornlämningar som inte i 
samma utsträckning varit föremål för motsvarande frågeställningar som min uppsats bygger 
på. De fornborgar jag valt har dessutom, enligt vad jag vet, ej varit i centrum för större och 
mer ingående vetenskapliga undersökningar eller utgrävningar, vare sig tidigare eller på 
senare tid. Fornborgarna har mig veterligen ej heller varit föremål för några paleobotaniska 
analyser (Olausson, 1995, s. 19). Dels har jag medvetet försökt att välja fornlämningar som 
geografiskt påminner om varandra och som därmed förhoppningsvis kan generera ett rättvist 
resultat, baserat på mina frågeställningar.  

Den kritiska aspekten av mitt urval är att de fem fornlämningar som jag valt att 
fördjupa mig i, i förhållande till antalet tolkade fornborgar i Sverige, drygt 1000 stycken, 
procentuellt ej kan representera hela populationen (Olausson, 1995, s. 21). Dessutom avviker 
den geografiska variationen mellan valen ej från varandra. Detta skulle kunna innebära att 
fornborgarna uppförts på initiativ av en och samma lokala överhöghet med ett och samma 
ändamål och funktionalitet. Samtliga val ligger direkt eller indirekt i anslutning till vatten, 
vilket ytterligare kan förstärka idén om enhetlighet. 

Uppsatsens resultat måste av detta skäl ses som en grund för fortsatt arbete med 
liknande undersökningar av andra fornborgar och inte som en generell tolkning av att alla 
fornborgar faller inom ramen för mitt arbete. Genom att en rad undersökningar genomförs, 
kan vi på så vis upprätta en framtida fornborgskronologi, och på så vis revidera och uppdatera 
antalet fornlämningar med definitionen fornborgar i Sverige (Engström, 1984, s. 
92)(Olausson, 1995, s. 15).

3. DEFINITIONER AV EN FORNBORG

Fornborgarnas definition har sedan de från slutet av 1800-talet varit föremål för forskning i 
Sverige, kommit att förknippas med olika teoretiska konstruktioner och underkategorier till 
benämningen ”fornborg”. I början av 1900-talet undersöktes fornborgar i Östergötland av 
Oscar Almgren som delade in fornborgarna i kategorierna, höjdborgar i Svea- och 
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Götalandskapen, flatmarksborgar på Öland samt befästningsverk i gotländska insjöar
(Almgren, 1923. s. 30f).  

I den medeltida skriften ”Om konunga- och hövdingastyrelse” ges instruktioner 
om hur en borg bör byggas. Bland annat omtalas vad som är bra borgplatser; ” …hårda berg 
och bergklinter, i forsar eller sanka mossar, på näs vid havs- eller sjöstrand”. En bra borg är 
också den som har murar med många ”hörn, vinklar, utsprång” samt att det går att gräva 
gravar runt om och anlägga brygga. Viktigt var också att man hade tillgång till vatten i borgen 
(Hahr, 1930, s. 191). 

Långt senare, i slutet av 1950-talet, skulle Björn Ambrosianis vidareutveckla 
fornborgskategorin till fyra undergrupper; boplatsborgar, i närheten av gård eller by, 
tillflyktsborgar, i avskiljt läge från bebyggelse, farledsborgar, längs vattenleder samt 
gravinhägnader, utan försvarbart läge (Ambrosiani, 1964, s.178f).  

1984 publicerade Johan Engström sin doktorsavhandling, Torsburgen- Tolkning 
av en gotländsk fornborg, där han valde att dela in sten- och timmermurar i följande grupper; 
förankrande timmer, det vill säga en jordvall med en front av beklädd sten, samt timmer som 
förankrar frontkonstruktionen. Bindande timmer som bestod av kallmurad skalmur där timret 
fungerade som bindemedel mellan den yttre och inre muren. Den tredje gruppen var den 
förankrande och bindande timmerkategorin, där timret förband muren i flera dimensioner. 
Som en fjärde typ den sammanhållande, var kistliknande timmerkonstruktioner tillverkade, 
med eller utan fyllnadsmaterial (Engström, 1984, s. 41f). 

Enligt riksantikvarieämbetets skrift, från borg till bunker, utgiven 1993, kan 
man vid definitionsavsnittet läsa följande om anläggningar från förhistorisk tid; ”De befästa 
anläggningarna utgör områden som på en eller flera sidor avgränsas eller utmärks av 
anlagda murar, vallar, palissader, vallgravar eller kombinationer av dessa. Tillträde/utträde 
och/eller insyn har varit begränsad och/eller kontrollerad” (Johansen & Pettersson, 1993, s. 
10).

I doktorsavhandlingen Det inneslutna rummet – om kultiska hägnader, 
fornborgar och befästa gårdar i Uppland 1300 f. Kr. till Kristi födelse, tar Michael Olausson 
upp på mitten av 1990-talet sina tolkningar och nyansering kring fornborgarnas indelning           
som en forntida befäst vallanläggning, där skillnaderna bland annat ligger på det topografiska 
planet. Enligt Olausson kan man dela in fornborgarna (befästa förhistoriska anläggningar) i tre 
grupper; anläggningar på berg/klintar, på lågland samt i sjöar/myrar. Dessa grupperingar är 
dock enligt Olausson vedertagna begrepp som levt kvar sedan länge men som fortfarande 
anses gångbara. Den topografiska uppdelningen gäller även för andra typer av 
hägnadsanläggningar, vallanläggningar samt gravhägnader. I sin avhandling separerar 
Olausson följande kategorier; fornborg, vallanläggning typ a (terränganpassad) & b (ej 
terränganpassad), gravhägnader samt höjdbosättningar (Olausson, 1995, s. 51f).

Lämningar av fornborgar härstammar från bronsålder till vikingatid, det vill 
säga tiden mellan 2000 f. Kr. till 1000 e. Kr. Kulmen i fornborgsbyggandet nåddes under 
folkvandringstiden, 400-550 e. Kr. I Sverige finns drygt 1000 registrerade fornborgar, varav 
merparten finns i Mälardalen. Fornborgsanläggningarna är de största fornlämningarna i 
Sverige.

Motsvarigheter till fornborgar finns även i Norge, på Åland, i Finland och delar 
av de baltiska staterna. Avsaknaden av lämningar med stengärdsstruktur i Danmark kan bero 
på att dessa var dels byggda av en kombination av flera material, bland annat organiskt såsom 

- 8 -



trä. Däremot uppvisar Danmark istället upp ett stort antal vallanläggningar på lågland, samt de 
jylländska långvallarna eller så kallade folkevolder (Olausson, 1995, s. 30).

På Riksantikvarieämbetets hemsida kan under antikvarisk bedömning vid 
registrering i RAÄ: s fornminnesregister, med tillhörande diarienummer; 320-3874-2002, 
beslut från 2002-12-17, läsas följande under sökordet fornborg.
Definition: Befäst anläggning från förhistorisk tid och tidig medeltid.  
Kommentar: Avser dels en terränganpassad sten- eller jordvall jämte naturliga avspärrningar i 
krönläge vilka helt avgränsar ett område, dels en vanligen rundad eller oval sten- och/eller 

jordvall (ringvall), ibland kombinerad med vallgrav, anlagd på plan eller flack 
mark, vilken helt avgränsar ett område. 
Egenskapsvärden: Krönläge, lågland. 
Antikvarisk bedömning: Registreras som fast fornlämning. 
http://www.raa.se/fornminnesregistret/pdf/antikbed.pdf.2006-10-02.

Det är just ovanstående fornborgsdefinition med krönläge som egenskapsvärde 
som detta arbete omfattar. 

4. FORSKNINGSHISTORIK  

Då fornborgsbegreppet mer systematiskt i slutet av 1800-talat började figurera i arkeologiska 
sammanhang och i de skriftliga utgrävningsrapporterna, har mycket vatten runnit under 
broarna. Trots detta, är fortfarande Hans Hildebrands tolkningar och dateringar av 
fornborgarna som då gjordes, aktuella än i dag. Han ansåg att fornborgarna anlagts under 
järnåldern på grund av dess kontext. De hade dels varit tillflyktsplatser samt dels ingått i ett 
fast försvar mot inträngande fiender (Johansen & Pettersson, 1993. s. 23) (Hildebrand, 1872. 
s. 220f). 

Precis som med all annan forskning, skapas successivt nya rön inom respektive 
område, för att på så vis föra vår kunskap om aktuellt ämne vidare till morgondagen. 
Fornborgarnas existens och kunskapen kring dessa är inget undantag. De arkeologiska 
utgrävningarna har under de senaste decennierna visat att bilden av fornborgsstrukturen är 
komplicerad. Spår av bland annat bosättning och hantverksaktivitet i eller intill många 
fornborgar, har skapat nya tolkningsperspektiv. Parallellt som flertalet givetvis tycks ha tjänat 
som vakt- och gränsposteringar i det förhistoriska landskapet. Andra funktioner kan ha varit 
tillflykt, övernattningsskydd till förbipasserande eskort/konvojföljen, temporära härläger samt 
försvar av det egna närområdet. I flera fall, för att inte säga de flesta, har fornborgen 
säkerligen haft en flerfunktionell betydelse för dess omgivning.  

Om man idag skulle gå igenom fornlämningskategorin fornborg på hittills äldre 
genomförda utgrävningsrapporter, skulle ett flertal av definitionen fornborgar ha 
omdefinierats till vallanläggningar (Johansen & Pettersson, 1993. s. 18, 80). Eftersom det än 
idag är svårt att tyda dess/deras funktion/funktioner, leder detta till att även de samtida 
skriftliga källorna blir svårtolkade. Den äldsta borg som omtalas i skriftliga källor inom 
nuvarande Sveriges gränser skall ha legat vid Konungahälla vid Göta älv. Snorre Sturlasson 
beskriver Sigurd Jorsalafarares borgbygge år 1115 på följande sätt; ” Konungahälla, vilken 

- 9 -



köpstad han upphjälpt mycket. Han byggde ett fäste av torv och sten samt grävde ett stort dike 
däromkring” (Johansen & Pettersson, 1993. s. 20). 

Intresset för fornborgarna ökade radikalt under 1930-talet. Mårten Stenberger, 
som bland annat undersökte fornlämningarna på Öland och Gotland, menade att fornborgarna 
hade uppförts huvudsakligen under den äldre järnåldern samt i slutet av perioden, det vill säga 
vikingatiden. Det var framför allt oroligheter under folkvandringstiden som var grunden till 
att ett ökat skydd för lokalbefolkningen utvecklades (Johansen & Pettersson, 1993. s. 23). 

  Även Ivar Schnell gjorde en del viktiga iakttagelser utifrån murarnas placering 
kring borgarna i Västmanland, västra Uppland samt delar av Södermanland. Denna forskning 
genererade att olika typer av borgar nu kunde särskiljas och delas in i olika grupperingar 
(Johansen & Pettersson, 1993. s. 23). 

I slutet av 1950-talet tog fornborgsforskningen åter fart. Då genomfördes flera 
större utgrävningar och projekt kring fornborgskategorin. Bland undersökningarna finns bland 
annat Darsgärdeborgen i Skederids socken, Uppland, (Ambrosiani, 1964), sörmländska och 
uppländska fornborgar (Lorin 1978, 1985a, b, Olausson, 1982), Eketorp och Hässleby borgar 
på Öland (Borg m.fl. red. 1976, Arkeologi i Sverige 1975:1) samt Torsburgen på Gotland 
Engström, 1984). Just undersökningen av Darsgärde i Skederids socken, genererade att det 
tidigare osäkra alstret om att vissa fornborgar varit permanenta boplatser, fick nu en allmänt 
etablerad acceptans (Johansen & Pettersson, 1993. s. 29). 

4.1 Karta över registrerade fornborgar i Sverige från 1930 

(Fig. 1) Karta upprättad 1930 av Riksantikvarien ger en  
ungefärlig bild även om den tidigt var inaktuell. Här 
fattas 12 fornborgar i Mellannorrland.
http://www.catshamans.se/essae/s31/0fornb.htm.2006-09-23.
Därefter klicka på ordet fornborgar. 
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4.2 Teckenförklaring till kartmaterial 

Ovanstående bild symboliserar riktning och ingår i arbetets samtliga kartmaterial och 
visar det norra väderstrecket. Dess placering på kartmaterialet kan variera beroende på utrymmet i 
figuren. I de fall symbolen täckt väsentlig information har norrtecknet istället placerats utanför 
figuren, i direkt anslutning. 
http://www.lithiccastinglab.com/images/opalpoints3small.jpg.2006-10-17.
Bilden är därefter redigerad av författaren. 

Även om ovanstående karta (se fig. 1) i sig är inaktuell i relation till dagens 
registrerade antal fornborgar, visar den dock en ungefärlig bild över hur antalet fornborgar 
redan för snart åttio år sedan, i jämförelse till dagens drygt 1000 stycken registrerade, fått 
benämningen fornborg. Vad jag med kartan vill visa är dels att fornborgsforskningen ej är ett 
ungt begrepp, utan har kategoriserats och tolkats med vetenskapliga metoder under många år. 
Dels har den geografiskt dominerade fördelningen i vissa områden av fornborgar då och nu ej 
förändrats avsevärt mer än till själva antalet.   

5. MATERIALPRESENTATION 

Materialdelen är indelad på så vis att varje fornlämning är presenterad i numerisk ordning. För 
varje fornborg som presenteras visas först en kartbild över respektive fornborg i skala 
1:10000. Därefter följer ett foto som föreställer en bild som okulärt beskriver fornborgen eller 
dess miljö. Bilden kan också innehålla något material som jag på plats upplever vara av 
väsentlig karaktär att dokumentera utifrån uppsatsens frågeställningar. Hela bildmaterialet 
som tagits i fält och som visas i uppsatsen, är om inget annat sägs, taget av författaren själv. 
Ett inskannat foto som visar på fornborgens beskrivning enligt FMIS blir den tredje 
pusselbiten som sammanlänkar varje enskild fornlämning, för att åskådliggöra och delge 
inhämtat arbetsmaterial. Författarens egen beskrivning av fornborgen och dess omgivning, 
baserat på egna iakttagelser i fält visas därefter i materialet. Varje fornborgspresentation 
avslutas med ett för författaren väsentlig eller på annat sätt intressant iakttagelse, i fotoform, 
med avsikt att tydliggöra och förstärka svaren på uppsatsens frågeställningar.  

För att lättare kunna följa med geografiskt i vilken landskapsregion som 
fornborgarna är placerade, inleds materialdelen med två kartbilder, båda ursprungligen tagna 
från FMIS, där jag sedermera redigerat kartorna något för att förtydliga fornborgarnas 
regionala förankring och dess geografiska placering till varandra (se fig. 2 & 3).

Den utrustning som jag i övrigt använde mig av lokalt på plats var kompass, klocka, 
digitalkamera, penna och papper samt FMIS beskrivning av respektive fornborg. 
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5.1 Karta över valda fornborgars geografiska läge i Mälardalen 

Genom att zooma in rödmarkerat område drygt 34 gånger…  

(Fig. 2) Figuren visar på var i området som fornborgarna är
etablerade, i relation till Stockholm. 

5.2 Karta över fornborgarnas geografiska läge i förhållande till varandra 

… visas följande översiktsfigur. 

Botkyrka 1:1 

Botkyrka 105:1 

Botkyrka 110:1 

Botkyrka 127:1 

(fig. 3) Figuren visar de fem fornborgarnas placering i landskapet. 

Botkyrka 195:1 

Samtliga fornborgar utom en ligger i direkt anslutning till vatten. 
Notera E4: an som passerar från SV – NO.  
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5.3 Botkyrka 1:1 

(Fig. 4) Figuren visar fornborgen markerat med rött. Stjärnor
och mörklagda fält symboliserar övriga fornlämningar i området, 
oberoende av datering. Stjärnorna markerar till ytan mindre  
fornlämningar medan fälten anger större/fler fornlämningar,
såsom boplats – och gravplatslämningar. Notera att stjärnorna
även kan markera enstaka boplatser eller gravlämningar. 

(Fig. 5) Bilden är tagen på toppen av Botkyrka 1:1 mot sydväst, 
med Bornsjön i bakgrunden. Notera den begränsade vyn. 
(foto; författaren, 2006-08-14). 
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5.3.1 Beskrivning av Botkyrka 1: 1 enligt FMIS 

För varje registrerad fornlämning i FMIS, bifogas även en beskrivning av 
fornlämningen. Beskrivningen består numera av en fotograferad sida som ursprungligen 
gjordes i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMR). I analysdelen har jag hämtat 
information härifrån då mina egna noteringar behövts kompletteras och/eller helt saknats.   

(Fig. 6) Figuren visar den beskrivning som finns registrerad på Botkyrka 1:1 i FMIS. Notera 
att innehållet i beskrivningarna mellan fornborgarna varierar avsevärt. Informationen från 
beskrivningarna har oftast kompletterats vid ett flertal tillfällen.  

5.3.2 Egen beskrivning av Botkyrka 1:1 med omgivande landskap. 

Fornborgen ligger på en, i landskapet markant synlig men svårtillgänglig 
höjdplatå, uppskattningsvis mellan 30-40 m. ö. h. (se fig. 6). Den är omgiven av slättmark i 
nordostlig riktning, för att mot norr samt nordväst övergå till mer kuperad terräng, som dock 
har en något lägre höjdprofil än fornborgens egen platå (se fig. 4). I söder kan man skymta 
Bornsjön mellan trädkronorna (se fig. 5), något som i övrigt gör att utsikten från toppen är 
ytterst begränsad i samtliga väderstreck förutom mot nordost där man tydligt kan följa 
trädallén ända bort mot Sturehovs slott (se fig. 7). Vegetationen runt höjdplatån består 

- 14 -



huvudsakligen av barrskog med varierande inslag av lövträd, då främst björk. Jag väljer den 
nordöstra stigningen av höjdplatån, för att experimentera om detta vägval är en möjligt 
alternativ uppgång för att nå toppen. Dessutom verkar det som om en smal stig slingrar sig 
härifrån upp till fornborgen. Även om kartan visar på täta höjdkurvor, vilket indikerar kraftig 
stigning, tar det mig mindre än en minut för att nå toppen. Väl uppe, följer fornborgens form 
och struktur höjdplatåns naturliga formationer i öst-västlig riktning. Formen kan grovt 
jämföras med en rektangel, men med avrundade hörn. Stenmurskonstruktionen sträcker sig 
tydligt från nordväst längs den norra flygeln mot öst. Tidens gång tyder på att muren varit 
betydligt högre än dagens, då kraftiga rasmassor ligger utmed den befintliga muren. Några 
försök till teoretiska uträkningar om dess ursprungliga höjd, avser jag ej att göra, då mer 
vetenskapliga undersökningar av muren krävs för att erhålla mer korrekta beräkningsunderlag.  

I söder samt från sydost till nordost präglas sträckan av enbart naturliga branter 
utan till synes mänskliga tillbyggnader. Väl på plats och med facit i hand, kan jag ganska 
snart notera att jag valt rätt väg upp, då samtliga sidor utom den norra slutade brant ned. Ytan 
innanför fornborgen består uteslutande av kuperad terräng med sporadisk växtlighet i form av 
barrträd och björk. Markvegetationen domineras av moss-/lavatäckta klippformationer. Även 
klippsidorna runt om platån verkar vara klädda som ovan nämnd markvegetation. I den 
sydöstra delen av fornborgen påträffas ett större antal stenar samlade i vad som skulle kunna 
vara en av människan konstruerad byggnation. Stenarna är betydligt större än de som 
återfinns i stenmuren, vilket skulle kunna indikera på en medveten selektiv handling och 
baktanke. Någon form av huskonstruktion kan därför ej uteslutas. Under min vistelse på 
toppen kan jag ej notera att färskvatten funnits i området. Detta kan dock mycket väl ha varit 
fallet på grund av den växtlighet som råder på plats. 

(fig. 7) Sturehovs slott i bakgrunden. Trots en bedårande utsikt är 
vyn från toppen av Botkyrka 1:1 relativt begränsad. Bilden är tagen 
mot nordost. (foto; författaren, 2006-08-14). 
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5.4 Botkyrka 105:1 

(Fig. 8) Botkyrka 105:1. Notera den kraftigt kuperade omgivningen.

(Fig. 9) Botkyrka 105:1, tagen mot sydväst med 4 x zoom. 
(foto; författaren, 2006-08-14).   
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5.4.1 Beskrivning av Botkyrka 105: 1 enligt FMIS 

(Fig. 10) 

5.4.2 Egen beskrivning av Botkyrka 105:1 med omgivande landskap. 

Botkyrka 105:1 är den fornborg som jag har svårast att upptäcka i terrängen. De 
två första timmarna vandrar jag runt uppe på höjdplatån i tron om att jag är på rätt plats. När 
jag slutligen kan orientera mig (tack vare insjöviken nordost om höjden), upptäckter jag dock 
till min stora förvåning att jag befinner mig på en ansenligt större höjd, omedelbart söderut (se
fig. 8). Närområdet runt fornborgen är avsevärt mer kuperad än vad kartan låter påvisa. Något 
som i verkligheten får aktuell höjd att verka mindre tydlig i jämförelse med omgivande 
höjdplatåer. Var och en av dessa platåer som uppenbarar sig i samtliga väderstreck är 
betydligt mer imponerande (höjdmässigt) än den plats som jag ska undersöka. Förutom den 
kuperade terrängen runt omkring, som exponerar sig i direkt anslutning till aktuell höjdplatå, 
finns fält/hagar för hästexercis (se fig. 9). Hela området visar sig vara i princip en enda stor 
exercisplats för hästar. Vilket i och för sig inte är så underligt med tanke på att det ligger en 
stor ridskola någon kilometer strax söder om fornborgen. Stora delar av området som 
dessutom är fornlämningsområde (höjdpartierna), är noggrant inhägnade med skyltar som 
markerar sitt syfte. När jag strövar omkring i området noterar jag just att den historiskt 
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mänskliga aktiviteten i området verkar ha varit påtagligt stor, då fornlämningarna ligger tätt. 
Detta är något som jag kommer att återkomma till under analysdelen. Drygt en kilometer i 
nordvästlig riktning slingrar sig E4 mot Stockholm. Vegetationen i området domineras att 
barrskog, främst gran. I anslutning till och runt fornborgen skiftar vegetationen mer mot 
blandskog. En av mina många målsättningar med att personligen besöka valda fornlämningar 
var att experimentera med vilken/vilka lämpliga/möjliga/troliga vägar som fanns att tillgå för 
uppgång till respektive fornborg, samt hur lång tid det tog att ta sig upp. I Botkyrka 105:1: s 
fall, väljer jag den norra sidan, då den har ett naturligt skydd från höjdpartiet direkt nordväst 
om sig. Väl uppe på toppen efter 1 ½ minut kan jag enbart konstatera att vägvalet var allt 
annat än enkelt. Det bör finnas en enklare väg upp (se fig. 11). Någon uppenbar passage in till 
fornborgen kan jag ej notera. Senare visar det sig att övriga sidor är mindre lämpade för att nå 
toppen, vilket gör mitt val till en möjlig uppgång. Utsikten från toppen är minst sagt 
obefintlig. De enda marknivåerna (nivån nedanför höjden) som jag i begränsade former kan 
urskilja från toppen är de båda fältens bortre delar i nordostlig samt sydvästlig riktning. 
Höjdnivån ned till fälten uppskattar jag till 20-25 meter. Däremot kan jag tydligt iaktta den 
norra höjdplatån på andra sidan fältet. Terrängen upptill alternerar mellan kuperade 
klippformationer, täckta med mossa/lava, samt låg växtlighet, såsom gräs, ris och ljung. Det 
översta skiktet består av blandskog. Några konkreta bevis efter historiskt mänskliga spår kan 
jag till en början ej först observera. Det är först som jag en bit nedanför högsta punkten 
registrerar en till synes diffus stenmur som slingrar sig utefter branten. Spåren efter stenmuren 
är endast sporadiska och kan enbart kopplas till den norra sidan. Något spår efter färskvatten 
på platån kan jag ej finna, men då markvegetationen visar på kraftig grönska betvivlar jag ej 
att något sådant existerar eller har existerat. 

(Fig. 11) Bilden är tagen på nervägen. Detta är den så kallade  
”norra routen” av Botkyrka 105:1 som även valdes som lämplig led
för att nå platån. (foto; författaren, 2006-08-14).    
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5.5 Botkyrka 110:1 

(Fig. 12) Botkyrka 110:1. Notera mängden fornlämningar i området.

(Fig. 13) Från toppen av Botkyrka 110:1, tagen
mot nordost. Notera den begränsade utsikten. 
(foto; författaren, 2006-08-14). 
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5.5.1 Beskrivning av Botkyrka 110: 1 enligt FMIS 

(Fig. 14) 

5.5.2 Egen beskrivning av Botkyrka 110:1 med omgivande landskap. 

Fornborgen är belägen på en höjdrygg som sträcker sig från sydvästlig till 
nordöstlig riktning, omedelbart söder om Hågelby industriområde (se fig. 12). Ett 
strövområde med grusstig och belysning slingrar sig runt höjdryggen. 500 meter i sydöstlig 
riktning, finns Botkyrka 105:1 belägen, ett geografiskt förhållande som skiljer sig från övriga 
fornlämningar som mitt arbete inkluderar. Trots att de flesta fornborgarna som jag valt att 
studera, ligger i närheten av varandra, kan jag aldrig beskåda en fornborg från en annan. Detta 
är något som jag kommer att återkomma till under analysdelen. Vegetationen på de delar av 
höjdryggen där Bokyrka 110:1 uppenbarar sig, är tät och svårgenomtränglig. Den övre 
vegetationstypen består huvudsakligen av barrskog, främst tall, medan undervegetationerna är 
mer av blandad karaktär i de lägre regionerna av höjdryggen. Enligt kartan skall den enklaste 
vägen upp mot toppen vara sydöst om fornborgen. Detta alternativ väljer jag dock ej av flera 
skäl. Utifrån var jag har parkerat bilen, samt den närmaste och förmodligen svåraste partiet, 
väljer jag åter det norra alternativet, närmare bestämt nordost om fornborgen. Uppgången tar 
ca: 6 minuter och är definitivt ej en riskfri manöver, något som jag personligen också får 
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erfara (se fig. 15). Uppe på höjdplatån kan jag konstatera att vegetationstyperna är de samma 
som nedanför, med undantag av undervegetationen som övergått från blandad till 
barrkaraktär. Terrängen av kuperade klipphällar övertäckta med mossa och lava, blandas med 
områden av lågvegetation såsom gräs och ljung. Högst upp på platån är nivåskillnaderna 
stora, med ett par tre meter mellan de olika hällarna. Utsikten från toppen räcker endast till att 
under begränsade former bevaka en nedanstående terrassnivå åt norr (se fig. 13). En naturlig 
terrassanpassad avsats halvvägs ned från toppen finns vid den norra delen. Denna yta har jag 
ej möjlighet till att utforska mer ingående, då dess omfattning kräver detta. Åt övriga 
väderstreck försvinner synfältet in i bland en ridå av tät barrskog. Höjdplatåns nivå över 
markytan, uppskattar jag till 35-40 meter, trots att jag ej kan observera hela vägen ned. Jag får 
helt enkelt dela in höjdnivån i två delar, där skiljelinjen sätts till den terränganpassade 
avsatsen i mitten (se fig. 15).

Det enda spår efter mänskliga aktiviteter som jag finner är två stycken 
intilliggande runda rösenliknande konstruktioner. Dessa stenansamlingar, med en yttre 
diameter på 7-8 meter är insjunkna i mitten, vilket kan tolkas som om de varit byggda som 
ihålliga torn. Rösena ligger på ett avstånd av cirka 20 meter från varandra, med en naturlig 
väggliknande hällformation mitt i mellan. Känslan av att rösenas placering i förhållande till 
den avgränsande hällväggen får mig att fundera över om avskildheten är en medveten 
handling som symboliserar två olika rum på en och samma plats. 

Någon murkonstruktion vare sig runt eller uppe på platån kan jag dock ej finna. 
Ej heller någon lämplig plats som kan associeras med en öppning till fornborgsområdet. Om 
färskvatten har funnits i området är svårt att avgöra, men med tanke på den grönska som råder 
bland lågvegetationen mellan klipphällarna, skulle det förvåna mig om så inte varit fallet.  

(Fig. 15) På väg upp mot toppen. Sista etappen
av den norra sidan. Bilden är tagen från tidigare 
nämnd terrassnivå. (foto; författaren, 2006-08-14).  
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5.6 Botkyrka 127:1 

(Fig. 16) Notera den svarta heldragna linjen strax nordöst om 
Botkyrka 127:1. Symbolen är en fornlämning och visar delar
av vägnätet under järnåldern. Strax norr om fornborgen syns
delar av dagens Alby.

(Fig. 17) Från toppen av Botkyrka 127:1, tagen mot söder. 
(foto; författaren, 2006-08-14). 
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5.6.1 Beskrivning av Botkyrka 127: 1 enligt FMIS 

(Fig. 18)

5.6.2 Egen beskrivning av Botkyrka 127:1 med omgivande landskap. 

Fornborgen är belägen på en höjdrygg som sträcker sig ut som en landtunga 
mellan två insjöar, Albysjön i norr och Tullingesjön i söder (se fig. 16).
I direkt anslutning österut, återfinns ytterligare en fornborg som dock enskilt ej kommer att 
analyseras i detta arbete. Däremot kommer jag under analysdelen att inte bara beröra en 
eventuell koppling mellan då båda fornborgarna, utan även komma med ett 
tolkningsperspektiv som grundar sig på liknande omständigheter och som eventuellt kan 
besvara åtminstone en av uppsatsens tre frågeställningar. 

Omedelbart norr om höjdryggen ligger Alby, med ett villaområde i direkt 
anslutning till det strövområde som slingrar sig utefter höjdryggen. Något sydväst om den 
kuperade terrängen sträcker ett låglandskap ut sig. Åt väster fortsätter höjdryggen sin 
vandring genom landskapet ytterligare någon kilometer innan den upphör och övergår till 
lågland. Vegetationstypen runt höjdryggen domineras av barrskog medan undervegetationen 
är av mer blandad karaktär. Av praktiska skäl väljer jag även här den norra sidan för att 
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försöka ta mig till toppen. I det här fallet blir jag tvungen att justera det tänkta vägval något 
och ta mig an stigningen från den nordvästra delen, mitt emellan fornborgarna. Väl uppe kan 
jag konstatera att vägen upp tog 6 ½ minut. Efter att ha undersökt omgivningarna på toppen 
visar det sig att den östra sidan är det enklaste alternativet för att nå toppen på höjdryggen. 
Nivån från vattenytan hos insjöarna till toppen på höjdryggen uppskattar jag till mellan 55-60 
meter. Utsikten härifrån är, jämfört med de andra platserna, bedårande vacker att beskåda. 
Både i nord –nordöstlig samt syd- sydöstlig riktning, kan betraktaren skåda flera kilometer i 
respektive väderstreck (se fig. 17).

  – Eget citat; ”Att sitta häruppe en klar och vindstilla sommarkväll, i sällskap 
med sin käresta, en flaska sicilianskt rödvin och en öppen lägereld, och se solen gå ned över 
horisonten… - det hade sökt en”. Det hör till att även om platsen är fornminnesskyddad finns 
tydliga spår efter just lägereldar. Tydligen har någon/några ej stannat vid tanken och 
respekterat platsen utan varit tvungna att tillämpa lagbrott. Terrängen uppe på höjden skiljer 
sig något från tidigare platser, då området är mer flackt och öppet, något som gör vistelsen här 
uppe mindre riskfylld (se fig. 19).

Vegetationstypen uppe på höjdryggen består huvudsakligen av barrskog med 
sporadiska inslag av björk. Förutom flata klipphällar, täckta med mossa/lava består även 
markytan av gräs, ris och ljung. I den nordöstra delen av fornborgen, en bit nedanför toppen, 
visar sig en slingrig formation efter mänsklig aktivitet då delar av stenmuren uppenbarar sig. 
Täckta med bland annat mossa och gräs, blir muren ej självklart tydlig, utan måste upptäckas 
från nära håll. I övriga väderstreck kan jag ej notera någon mur, vilket inte innebär att den ej 
existerar. Under min vistelse runt fornlämningen söker jag även efter en trolig entré/utgång 
till fornborgen, konstruerad av människan eller av naturen utformad, dock utan framgång. Då 
delar av stenmuren ej kan noteras, är det rimligt att anta, att om det över huvudtaget funnits 
någon entré skapad med mänsklig handkraft, kan även den med tiden ha upphört att synas. 
Direkt tillgång till färskvatten kan ej iakttas inom fornborgsområdet, men precis som med 
tidigare platser, är grönskan trots allt ett bevis på att det finns vatten i marken.  

(Fig. 19) Uppe på höjdryggen i östlig riktning. Notera den 
förhållandevis flacka miljön som skapar en lättöverskådlig och 
snabb yta att röra sig över. Botkyrka 127:1. 
(foto; författaren, 2006-08-14). 
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5.7 Botkyrka 195:1 

(Fig. 20) 

(Fig. 21) Magnifik vy från toppen av Botkyrka 195:1 i västlig riktning. 
(foto; författaren, 2006-08-14). 
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5.7.1 Beskrivning av Botkyrka 195: 1 enligt FMIS 

(Fig. 22) 

5.7.2 Egen beskrivning av Botkyrka 195:1 med omgivande landskap. 

Området kring den nästan cirkelrunda höjdplatån är lågland med 
jordbruksarealer i samtliga riktningar, så när som åt öster där Tullingesjön breder ut sig från 
nordost till sydost. Strax norr och nordväst om fornborgen utbreder sig dock ett mer kuperat 
backlandskap som höjer sig allt mer ju närmare Loviseberg man kommer. När man på avstånd 
betraktar höjdplatån där Botkyrka 195:1 finns utmärkt, får man en känsla av att höjden i sig 
har haft mänsklig hjälp för att ha uppförts. Den verkar nämligen för perfekt rund, för att ha 
tillkommit på naturlig väg. Dessutom finns det inte några motsvarande höjder i direkt 
anslutning som referens, vilket gör att höjden får ett mer konstlat utseende (se fig. 20). Vägen 
upp mot toppen skall visa sig vara allt annat än enkel att hitta. Då branterna består av 
regelrätta klippväggar inser jag, att här kan jag inte bara välja en trolig uppgång, då det inte 
finns någon. Efter att ha vandrat runt i området i cirka en halvtimme inser jag till slut att jag 
måste fråga någon som bor lokalt på plats. Även efter jag frågat några ungdomar och erhållit 
en vägbeskrivning blir jag tveksam då jag snart står framför en privat trädgård, på den västra 
delen av höjden. Nöden har ingen lag, -tänker jag och går in i trädgården. Där upptäcker jag 
en stig som slingrar sig brant uppför. 4 minuter senare står jag uppe på platån och blickar ut 
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över ett förtjusande landskap. Härifrån har jag utsikt åt samtliga väderstreck med minst ett par 
kilometer i respektive riktning, med undantag av östlig riktning (se fig. 21 samt fig. 23).

En av anledningarna till detta är naturligtvis bristen på motsvarande höga höjder 
i närheten som kan hindra utsikten. Vad som gör mig förvånad är att just utsikten mot öster, 
som enligt figur 20 borde vara helt fri från hinder, såsom vegetation, men som nu visar sig 
vara felaktigt. Vegetationen i området består huvudsakligen av barrskog medan höjdplatån är 
av blandskog, med en överrepresentation av lövskog. Detta gäller även vegetationen och 
undervegetationen uppe på platån. Nivån ned till åkerlandskapet uppskattar jag till mellan 45-
50 meter från högsta punkten (se fig. 22). Terrängen på höjden är kraftigt kuperad, blandad 
med klipphällar och lågvegetation, där grönskan upptar en procentuellt större yta. I de centrala 
delarna av höjdplatån uppmärksammar jag ett större stenparti, lösa och övertäckta med gräs 
och mossa. Jag har svårt att uttala mig något om stenarna, då de verkar för stora att flytta. Jag 
uppfattar det som om de begränsar sig inom ett speciellt område, med ett sorterat utseende. 
Området i sig har ingen konkret form utan skall lämpligen beskrivas som en försänkning i 
marken, odefinierad till formen. Det kan dock ej uteslutas att koncentrationen av sten kan 
kopplas samman till byggnadsmaterial för någon form av konstruktion. Några mänskliga spår 
efter murkonstruktioner kan jag ej finna över huvudtaget, något som förbryllar mig. Platsen 
skall enligt FMIS innehålla lämningar eller spår av detsamma som tolkats och kategoriserats 
som en fornborg. Förmodligen betyder detta enbart att jag ej hittar det jag söker. Även om jag 
inte heller här fann färskvatten eller spår att detsamma, talar grönskan på platån sitt tydliga 
språk.

(Fig. 23) Bilden är tagen från toppen, mot sydsydost. Notera att
Tullingesjöns södra strand upphör och övergår till kuperad terräng.  
Detta var den enda del av sjön som författaren kunde notera från höjden.
Botkyrka 195:1. (foto; författaren, 2006-08-14).   
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6. ANALYSENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att få en mer lättförstålig och lättläst analysdel, kommer den att delas in i två huvudblock.  

Med hjälp av den komparativa metoden kommer jag i den första delen att 
jämföra fornborgarna och deras miljöer med varandra, för att på så vis finna vilka likheter och 
olikheter som existerar emellan dem. Notera att jämförelsen av fornborgarnas konstruktion 
och utseende kommer att innehålla information från både FMIS: s beskrivning och med mina 
egna observationer och noteringar på plats. Dessa har vävts samman för att komplettera 
varandra i jämförelsen mellan fornborgarna. Beskrivningen från de båda källorna varierar 
något på grund av individuella kriterier och observationer på plats. Närliggande 
fornlämningar som rumsligt kan relateras indirekt och direkt till respektive fornborg kommer 
att sammanlänkas, som en trolig hypotes för samspel och ömsesidigt förhållande mellan 
varandra. Det bör tilläggas att de forntida lämningar som kommer att analyseras kan vara 
samtida med respektive fornborg, samt att samtliga källor är hämtade från FMIS. Med ordet 
bör, syftar jag till att fornlämningarna enligt FMIS har fått en datering som jag tolkar är 
ungefärliga med fornborgarnas. Detta innebär ej att de är samtida eller att de har haft ett 
parallellt förflutet, utan kan endast hypotetiskt ha utgjort ett rumsligt samband. Då övriga 
källor har använts, har dessa noterats löpande i texten. 

I den andra analysdelen kommer två extraordinära faktorer att individuellt flätas 
samman i uppsatsen tillsammans med fornborgsmaterialet, för att på så vis förstärka och 
förtydliga svaren på mina frågeställningar.

Efter en muntlig intervju med Johan Engström i Stockholm (Engström. J. 
muntlig intervju, 2006-08-17) valde jag att ta med en viktig ingrediens som måste flätas in 
som en primär funktion i ett fornborgsliv och i mitt uppsatsarbete. Tillgången på vatten och 
föda var avgörande för överlevnad oavsett om vistelsen i fornborgen var av temporär – och 
eller permanent karaktär. 

I samband med en muntlig intervju i Stockholm med Michael Olausson 
(Olausson. M. muntlig intervju, 2006-08-17) erhöll jag tipset med parborgarna. Jag valde att 
ta med parborgsbegreppet perifert i uppsatsen, då en av de fem analyserade fornborgarna som 
uppsatsen berör innefattas av fenomenet parborgar. Parborgsdefinitionen innebär två 
intilliggande fornborgar på två olika höjdpartier, som oftast är olika konstruerade (Wall, 2003. 
s. 25f).

Anledningen till att jag under analysdelen väljer att jämföra respektive fornborg 
med varandra både tillsammans i texten samt individuellt under andra delar, beror på 
mängden källmaterial. Avsikten är att lättare följa med i jämförelserna. 

6.1 Analysdel ett; fornborgarna och deras respektive miljöer 

En jämförelse mellan fornborgarna och deras respektive miljöer kommer jag på 
ett tydligt och konkret sätt att visa de gemensamma nämnare, samt de avvikelser som existerar 
dem emellan. 
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6.1.1 En jämförelse av fornborgarnas yttre och inre miljöer. 

Samtliga undersökta fornborgar har ett direkt eller indirekt förhållande till 
insjövatten samt att alla är placerade på ett höjdparti i skydd av omgivande vegetation av 
skiftande karaktär. Höjdpartierna i sig varierar i utseende, då tre av fem fornborgar har 
placerats på en höjdplatå, medan två av fallen ligger på en höjdrygg. Dessutom har två av de 
tre höjdplatåerna en indirekt förbindelse med intill liggande kuperad terräng, och därav ej helt 
friliggande. En annan viktig notering att nämna, är att ett av fallen, nämligen Botkyrka
110:1, ej är placerad i direkt anslutning till vatten utan har placerats 500-600 meter in i landet 
från befintlig vattennivå, vilket ej innebär att så var fallet för 1500 år sedan. På grund av 
inlandsisens inverkan på landskapet och vattnets ständiga tillbakadragande, så kan 
vattennivån mycket väl ha varit annorlunda vid tiden då fornborgen etablerades (Wall, 2003. 
s. 74).

Vegetationen i respektive område består uteslutande av barrskog, då endast 
Botkyrka 1:1 skiljer sig från mängden med inslag av björk. I anslutning till fornborgarna 
övergår vegetationstypen i tre av fallen till blandskog och i två av fallen bibehållen del 
övervägande barrskog. Hur dåtidens vegetation kan ha sätt ut, om där över huvud taget fanns 
någon, kan vi i dag bara spekulera i. Mig veterligen finns ingen pollenanalys utförd i någon av 
fornborgarna. Rimligt är att anta, att en hel del trämaterial förmodligen har ingått som ett 
komplement till stenmurskonstruktionerna i det forntida landskapet.

Terrängens utseende uppe på respektive höjdparti var en av de egenskaper som 
förvånade mig något. Fyra av fem fall, bestod av terrängförhållanden som ej direkt påminde 
om en medeltida borggård. Visserligen hade jag ej förväntat mig en golfbana med tillhörande 
greener då vi talar om forntida egenskaper med naturliga formationer och förhållanden. Men 
med tanke på hur svårt och långsamt jag själv tog mig fram genom terrängen och med de 
risker som existerade med att bryta både armar och ben, är jag överraskad över valda platser. 
Sannolikheten att skada sig själv i det kuperade fornborgslandskapet var säkerligen större än 
att förolyckas under en eventuellt pågående konflikt. Möjligheten att snabbt och effektivt 
kunna förflytta sig inom fornborgen för att vid ett eventuellt yttre hot kunna kraftsamla 
försvaret och punktmarkera de flanker som behövde understöd, kräver rörlighet i truppen. 
Den enda plats som jag kunde förknippa med ett fornborgsområde, avseende snabb 
förflyttning i terrängen, var Botkyrka 127:1. Att notera dock är att då omgivningarna runt 
fornborgarna består av mycket skog, finns möjligheten att man ovanpå och eller i anslutning 
till vallkonstruktionen byggt en typ av träpalissad med tillhörande förflyttningsgångar som 
gick runt hela anläggningen (Olausson, 1995, s. 15). Dels skulle man spara en dyrbar tid 
genom att undvika den ojämna terrängen inom fornborgen. Dels hade försvararen ett bättre 
utgångsläge, högt ovanför den antågande angriparen.   

Vyn och potentialen att upptäcka en annalkande fara, skiljde sig avsevärt mellan 
de olika fornborgsområdena. Enbart två av de fem platserna jag besökte hade befintliga 
förutsättningar att kunna panoramaspana ut över landskapet. Detta behöver dock ej innebära 
att nutidsförhållandena var identiska med dåtidens. Förutsättningarna kan ju på grund av 
vegetationsförändringar, såsom avyttring av skog och mark förändras över tiden. Även olika 
tillbyggda bevakningskonstruktioner i trä och eller sten, samt utsiktsplats från toppen i något 
högt träd, kan ha existerat, allt efter behov. Även för oss i dag ej kända faktorer, som till 
exempel ett samarbete mellan olika signalvarningssystem från närliggande höjdgrupperingar, 
kan vara orsaken till att behovet av att upptäcka fara ej varit fundamentalt viktigt då 
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tillförlitligheten hos varningssystemen varit tillräckliga ur trovärdighetssynpunkt. 
http://www.archipelago.nu/SKARGARD/SVENSKA/STOCKHLM/signalsy.htm.2006-03-16.

Fornborgens primära syfte var kanske ej att upptäcka hot utan enbart ett skydd 
att kunna söka sig till och eventuellt kunna försvara sig ifrån, efter det att faran gjort sig 
bekant. Möjligheten att söka skydd utan att angriparen hann ta notis om vart folket i bygden 
tagit vägen, likt en bunker, med säker reträttväg. En tillfällig uppehållsplats att försvinna till, 
medan hot förelåg och sedan återvända till sina hem efter att faran lagt sig. Något som jag fick 
lära mig i det militära var just att allting du ser inom ett specifikt synfält har nämligen 
motsvarande möjlighet att upptäcka dig. Det finns ett gammalt okänt militärt ordspråk som 
säger; ”Ser du, kan du synas, hör du kan du höras, luktar du, kan du luktas”. 

De fornborgar som hade en fullgod befintlig vy från toppen, var Botkyrka 
127:1 och Botkyrka 195:1. Även från Botkyrka 1:1 fanns begränsade möjligheter för att 
skåda ut över delar av landskapet. 

 De topografiska aspekterna avseende höjdnivån över markytan, räknat från 
högsta punkten i respektive fornborg skiljer sig avsevärt från varandra. Nivån varierar allt från 
20-60 meter, vilket jag anser vara lite märkligt, då i det lägsta fallet finns betydligt högre 
höjder i det direkta närområdet. Botkyrka 105:1 är nämligen ej placerad på den högsta platån 
i området, utan på en till synes obetydlig höjdnivå i förhållande till dess omgivning. Kan då 
placeringen av Botkyrka 105:1 haft en annan primär funktion och/eller betydelse än att säkert 
placeras så högt upp som möjligt. Hypotetiskt sätt bör ju antas att ju högre upp du befinner 
dig, ju säkrare känner du dig om du inte lider av höjdskräck förstås. Däremot behöver 
strategisk och topografisk placering ej betyda att de har samma innebörd. Fornborgens 
placering kan ju faktiskt ha haft en mer betydelsefull funktion än till just att säkert kunna söka 
skydd och försvara sig ifrån. 

Just de topografiska aspekterna kring Botkyrka 105:1 får mig att begrunda den 
placering som till synes verkar helt ologisk, med hänsyn till att minst två betydligt högre 
partier finns inom en radie av 200 meter. Dels finns den betydligt större och altitudmässigt 
högre höjden som jag först var uppe på, som ligger strax syd-sydväst om. Dels ligger ett 
höjdparti i nordlig-nordvästlig riktning, som är betydligt högre och mer svårtillgängligt än 
tidigare nämnda. Enligt figur 8 finns ingen vetenskapligt dokumenterad fornborgsanläggning 
på någon av dessa höjder. Däremot finns spår efter mänsklig aktivitet från deras toppar, vilket 
innebär att de vid denna tidpunkt ej var omöjliga att nå. Om nu de förhistoriska idealen har 
varit, att ju högre upp som fornborgen placerades, ju säkrare kunde man känna sig. Detta är 
något som jag själv anser självklart. Kan då Botkyrka 105:1 ha ämnats någon annan primär 
funktion än ett säkert skydd att retirera till för de kringboende om nöden så krävde, 
exempelvis en tillflyktsborg. Finns ett mer strategiskt perspektiv bakom beslutat att förlägga 
fornborgen till en plats som saknar naturlig överlägsenhet gentemot en anfallande part. 

Framkomligheten och stigningen av de branta sluttningarna tillhörande 
höjdpartierna till respektive fornborg är även den av skiftande karaktär. I samband med 
besöket vid respektive fornborg, klockade jag mig själv för hur se hur lång tid det tog för mig 
att ta mig upp på toppen av höjdpartiet. I fyra av fem fall valde jag den norra sidan. Dels för 
att trotsa naturens spelregler och ge mig i kast med (enligt kartan) de ofta svårare partierna. 
Dels för att underlätta för mig själv, genom att ta den kortaste vägen i förhållande till var jag 
parkerade bilen. Anledningen till att jag oftast valde brantare sluttningar för uppgång till 
fornborgsområdet, var främst två orsaker. Delvis ville jag kontrollera med vilka fysiska 
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kvalifikationer som krävdes för att som angripare ge sig kast med de svårare partierna. Dessa 
var förmodligen mindre bevakade än de som var av mer flack karaktär. Delvis ville jag 
konkret undersöka om det över huvudtaget var möjligt, utan att förlora hela anfallstruppen, att 
överraska den belägrade parten från en eventuellt mindre välbevakad och förväntad position. 
Notera dock att jag ej valde regelrätta högre klippväggar, då detta alternativt krävt 
specialutrustning, och kan således ej vara någon förhistorisk möjlig route. 

Tidtagningsproceduren fick ett värde mellan allt från något mindre än en minut 
till 6 ½ minut. Samtliga valda router var därmed bekräftade som potentiellt möjliga med 
förbehåll för ett par riskpartier, där Botkyrka 105:1 (1 ½ min.) och Botkyrka 110:1 (6 min.) 
tog täten i statistiken över risktagande. Trots de två genomförbara alternativen utesluter detta 
ej att mer troliga ordinarie reträttvägar och tillfartsvägar finns. Den fornborg som dock tog 
kortast tid att nå var Botkyrka 1:1 (ca: 1 min.), medan Botkyrka 127:1 (6 ½ min.) tog längst 
tid att nå. I Botkyrka 127:1: s fall blev jag dessutom tvungen att justera tilltänkt route något på 
grund av de kraftiga stigningsförhållandena. Botkyrka 195:1, (4 min.) var dock den fornborg 
som jag hade svårast att hitta en lämplig uppgång över huvud taget till, då flera branta 
klippväggar sträckte lodrätt upp.

Vad som bör tilläggas ovanstående undersökning är att vid varje fornborg 
visuellt fanns minst ett lämpligare vägval för att nå toppen, med undantag av Botkyrka 1:1, 
där jag ej på plats kunde observera någon mer adekvat led. Med ett alternativt val, hade dock 
både tids - och riskaspekten sätt annorlunda ut. Att vägen ned i sin tur från samtliga 
fornborgar tog minst dubbelt så lång tid som upp, och att i tre av fem fall, hittade jag inte ens 
vägen som jag valt för uppfärd. Jag fick således vandra längs branterna tills jag fann en 
lämplig väg ned. Något som enbart talar för vilka risker som fornborgarnas läge utgjorde för 
belägrare eller för all del belägrande individer. 

Dessa tidtagningsekvenser kan ej heller betraktas som helt jämförbara med 
förhistorien, då förhistoriens individer och deras fysiska förmåga och brist på rädsla att skada 
sig själv, förmodligen ej är densamma som mina egna. Däremot kan tilläggas en förmodad 
kontinuerlig våg av allehanda projektiler i luften, utskjutna från de belägrades positioner och 
som ständigt hotade att träffa sina mål, något som jag ej behövde kalkylera med.  

6.1.2 En numerisk jämförelse av fornborgarnas konstruktioner och utseende 

En jämförelse av fornborgarnas konstruktioner och utseende kommer att nedan 
göras i en numeriskt ordningsföljd med den lägsta sockenbeteckningen först. 

6.1.2.1 Botkyrka 1:1 

Enligt FMIS beskrivning av Botkyrka 1:1 har fornborgen en storlek på 100 x 80 
meter i öst-västlig riktning, något som väl överrensstämmer med mina egna noteringar, med 
reservation för dess storlek som jag enbart uppskattar visuellt. Något tvivel kring fornborgens 
uppmätta dimension har jag dock ej. Stenmurens synliga del sträcker sig från NV-V-SV, en 
riktning som i stort sätt kan jämföras med vad jag på plats observerade, då även stenmurens 
proportioner tycks stämma med mina egen uppfattning (75 m. lång, 3-8 m. bredd samt 0,5- 
1,5 m. hög). Notera att beskrivningen endast avser den synliga muren och ej den eventuellt 
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ursprungliga som kan ha varit betydligt mer utbredd. Murens norra delar uppenbarar sig 
strategiskt korrekt där fornborgen är mer utsatt och sårbar. Området utanför muren är 
förhållandevis lätt kuperat i relation till övriga väderstreck (Wall, 2003. s. 197). Murens stenar 
varierar i storlek, från 0,3-1 m. i diameter, varav flertalet är naturligt formade utan skarpa 
hörn. På grund av murens raserade utbredning i sidled, kan antagas att murens ursprungliga 
höjd varit betydligt högre än dagens dimensioner. Någon ungefärlig gissning vill jag dock ej 
ge mig in på, då en närmare vetenskaplig undersökning måste ligga till grund för att för 
kalkylera fram några teoretiska höjddata. Muren består även av naturliga stenblock som på 
grund av dess position och storlek, har blivit en del av murkonstruktionen. 

I övriga väderstreck, det vill säga från NV till NÖ sluttar sidorna brant ned med 
regelrätta klippväggar som naturliga hinder, nästintill omöjliga att forcera. Då 
bergsklättrarutrustning förmodligen var en bristvara under förhistorien, är sannolikheten 
minimal att någon kunnat ta sig upp till fornborgen från dessa flanker. I stället bör en 
eventuell kraftansamling från en potentiell inkräktare ha genomförts från det enda logiska 
alternativet, nämligen från den norra flanken. Med facit i hand kan tilläggas, efter att ha 
fysiskt vandrat runt i området, att det var förmodligen så som den förskansade parten även 
hade i baktanke.

(Fig. 24) Bilden är tagen utanför fornborgen, riktning söderut,
med den av mig påstådda ”portalen”. Träden i mitten av bilden  
har i så fall blivit en del av entrén. Notera stenblocket till vänster.  
Botkyrka 1:1. (foto; författaren, 2006-08-14). 

In- resp. utträde från fornborgen kan troligen ha ägt rum via den norra flanken, 
där resterna från en kraftig stenkonstruktion visar tydliga spår efter tornliknande strukturer på 
båda sidor av den förmodade in- och utpassagen. Sett utifrån fornborgens vänstra del av 
portalen, växer sig ett enormt stenblock som naturligt verkar ha ingått i byggprocessen (se fig. 
24). Stenblocket kan ha fungerat som fornborgens vänstra del av eventuellt en enda portal och 
hjälpt till att bära upp intilliggande mur/portkonstruktioner. Passagen kan mycket väl ha varit 
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överbyggd, då hela ingången tycks ha haft väl överdimensionerade proportioner i förhållande 
till övriga delar av stenmuren. Detta baserar jag på mängden sten som låg spridda i direkt 
anslutning till just den norra delen av fornborgen. 

Med andra ord, kan man tänka sig att fornborgen har varit relativt enkel att 
försvara från ett fientligt anfall. Den enda svaga länken i försvaret har därmed varit enormt 
förstärkt. Förskansaren har förmodligen kraftsamlat och koncentrerat sina bästa kombattanter 
på ett begränsat område för att ta hand om de anfallsvågor som följde, utan att behöva vara 
orolig för eventuella överraskningar från oväntat håll. En annan fördel med fornborgens läge, 
är att platsen krävt en minimal styrka för att hålla en påtagligt större styrka på avstånd, då 
terrängen nedanför kan liknas till formen av en tratt med den avsmalnande delen mot 
fornborgspassagen. Anfallsvågen har därmed blivit koncentrerad till den enda plats som varit 
kraftigt befäst och således blivit effektivt överöst med allehanda projektiler vilket borde ha 
fått anfallsvågorna att ebba ut. Skulle till sist ammunitionen ha tagit slut fanns ett antal större 
stenar från den egna muren att tillgå. 

Den enda möjlighet att få ett så här lättförsvarat ställe på fall, har inte med den 
stridstekniska delen att göra, utan är av mer logistisk karaktär, det vill säga tillgången och 
bristen på vatten och föda. Logistikfrågan är något som jag återkommer till under analysens 
andra hälft.

6.1.2.2 Botkyrka 105:1 

Fornborgens avgränsningar är enligt FMIS ca: 75-50 m. i nord-sydlig riktning. 
Just dimensionerna ställer jag mig något frågande till, då den visuella 
uppskattningsmöjligheten ej till fullo kunde utnyttjas på grund av de kuperade förhållandena 
och något diffusa platåförhållandena. Genom att studera FMIS: s kartöversikt kan en 
ungefärlig bild skalmässigt uppskattas till de mått som finns noterade i beskrivningen av 
fornborgen. Befintliga stenmurslämningar kan endast sporadiskt observeras på den norra 
delen av platån. Detta utesluter ej att stenmuren en gång i tiden varit betydligt mer utbyggd, 
då tydliga rasmassor i den södra delen finns noterat i FMIS beskrivning, något som jag av 
tidsbrist ej själv hann undersöka. Med tanke på det utsatta placeringsläget som fornborgen 
har, bör ett uppbyggt runt omkring försvar av stenmursstruktur vara tänkbart. Platåns sidor 
saknar regelrätta klippväggar som ett naturligt hinder för att kunna hålla en eventuell 
angripare på avstånd och bibehålla sin egen suveränitet och heder. För att överhuvud taget 
kunna bedriva och hålla ett 360° skaligt försvar krävs ett betydligt större antal människor än i 
Botkyrka 1:1: s fall, för att skyddet skall bli komplett och effektivt. På ett område i 
storleksordningen 3750 m² (75x50), kan det bli ganska oorganiserat, för att inte säga mindre 
kaotiskt under belägringssituationer, då utrymmet är relativt begränsat. För att kunna dirigera, 
delegera och styra upp sin bemanning så att rätt beslut kan fattas vid rätt tillfälle och på rätt 
plats under stridens hetta, kräver i sin tur en otvivelaktigt skicklig utsedd ledare. Den utvalde 
har i förhand anvisat strikta riktlinjer till sitt manskap och med en obeskrivlig mängd tur, är 
detta i och för sig inget helt omöjligt scenario, utan kan mycket väl ha varit fallet.  

Samtidigt bör det noteras från den anfallande parten att, det krävs ett numerärt 
överläge och en samordnad attack med möjlighet till skydd under framryckning. 
Detta för att nå en maximal effekt och framgång av ett organiserat och välplanerat anfall med 
en 360º-skalig omfattning inom ett verkningsbart avstånd.   
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I de inre delarna av fornborgen kan det tänkas ha existerat en form av ett mer slutet runt 
omkring försvar med naturliga stenblock och stenhällar likt ett vallsystem runt centrum av 
fornborgen. Är så fallet, kan dessa ha fungerat som en del i försvarssystemet som varit 
uppbyggt kring fornborgens mitt. Men att innesluta sig själv inom en allt mindre yta genererar 
till sist en negativ utgång med livet som insats. En offensiv strävan att till sist kunna slå sig fri 
från sina belägrare måste vara ett primärt mål vid ett påtvingat inhägnat fornborgsliv. Genom 
att inneha en mer defensiv roll i sin försvarsstrategi kan enbart till sist undergräva sitt eget 
öde.

Bemanningsresurserna som krävts för att göra platsen där Botkyrka 105:1 ligger 
till en säker tillflyktsort, är betydligt större än vinsten att placeras på en alternativ höjd med 
säkrare förutsättningar. Med tanke på fornborgens relativt ringa storlek, är det ytterst tveksamt 
om lokalbefolkningen som den var ämnat att skydda, effektivt kunde kontrollera en 250 m. i 
omkrets lång försvarsbarriär. Till detta företag har det krävts minst 125 stridsdugliga individer 
(en individ till varannan meter, vilket är lågt räknat). Därutöver fanns de äldre och de allra 
yngsta som intagit en mer defensiv roll. Det totala antalet individer som då tillfälligt 
uppehållit sig och verkat innanför dessa murar bör ha uppstigit till minst ett par hundra 
personer.

Om nu lokalbefolkningen uppgått till minst 200 individer, vilket i sig ej är 
orimligt att anta, kvarstår faktumet med ett ytterst begränsat utrymme att röra sig inom och ett 
definitivt osäkert geografiskt läge att effektivt kunna försvara. Speciellt när det i det direkta 
närområdet uppenbarar sig minst två alternativ som både topografiskt, utseendemässigt och 
strategiskt underlättat försvarsarbetet avsevärt. En alternativ placering av fornborgen borde 
därav ha bidragit till ett bättre utgångsläge och ett ökat skydd för byborna. Fornborgens
primära funktion borde härav rent topografiskt utgöra en annan roll, än som tillflyktsborg. 

6.1.2.3 Botkyrka 110:1

Fornborgens storlek enligt FMIS uppgår till 150 x 90 m. från NV – SÖ, vilket 
verkar rimligt utifrån höjdryggens naturliga formation. En reservation för den 
stenmurskonstruktion som enligt beskrivningen skulle ha noterats i NV – östlig riktning, 
något som jag ej på plats kunde visuellt fastställa. Ej heller den eventuella ingång eller del 
därav, som enligt FMIS: s noteringar skulle ha varit synlig i den sydöstra delen av höjdpartiet. 
Något som först slog mig själv och vad som här bör noteras, är den teoretiska möjlighet att jag 
kan ha vistats på fel höjd. En hypotes vilket jag dock senare ställde mig tveksam till och ansåg 
som ytterst minimal då, jag med kompass tog ut en riktning rakt sydväst om den plats som jag 
använt mig av som referenspunkt. Det vill säga, parkeringsplatsen där jag parkerade bilen. 

Platsen där Botkyrka 110:1 är etablerad, innehåller flera strapatsfulla sluttningar 
och minst ett visuellt kraftigt stup mot söder. Detta ger fornborgen ett naturligt grundskydd, 
vilket avsevärt försvårar för en angripande part att angripa från alla håll samtidigt. Min egen 
beskrivning saknar uppgifter om fornborgens murkonstruktioner, med reservation för de eget 
tolkade rösena som jag dokumenterade på plats. Jag kommer att använda mig av FMIS 
beskrivning som innehåller delar av murkonstruktioner från minst två väderstreck, nämligen 
NV – Ö. Dessa delar har under förhistorien tydligen framstått som potentiella riskmoment och 
därmed förstärkts. Tveksamt är om det överhuvudtaget funnits någon mur mot söder då det 
naturliga skyddet, i form av ett brant stup, förmodligen förefallit som säkert med dåtidens 
mått. Med utgångspunkt för fornborgens läge och möjlighet till bra förutsättningar att kunna 
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försvara sig vid ett eventuellt anfall, då en av flankerna mer eller mindre kan lämnas 
obevakad kan fornborgen mycket väl ha fungerat som en tillflyktsborg.

6.1.2.4 Botkyrka 127:1 

Botkyrka 127:1 är till ytan den näst största av de fem undersökta 
fornlämningarna med en diameter på 265 x 100 meter i ÖNÖ –VSV. I sydväst löper en 60 m. 
lång stenvall som är bäst bevarad i den västra delen. Bredden uppgår till 3 m. samt en höjd på 
0,8 m. Fyllningen består av mindre stenar i storleksordningen 0,3 – 0,6 m. i diameter. I väster 
visar sig ytterligare en mur med en längd på 25 m. Bredden och murens höjd är densamma 
som tidigare nämnt murparti. I den östra delen av fornborgen uppenbarar sig ännu en 50 
meters mursektion med en bredd upp till 4 m. och en höjd på 0,6 m. Dess fyllning består 
varierande av en stenstorlek på mellan 0,2 - 0,7 m. i diameter, samt enstaka större block på 
upp till 1,5 m. Jag upptäckte även en bit nedanför toppen i den nordöstra delen en sporadisk 
murformation som slingrade sig mot öster. Detta tyder på att fornborgen kan ha haft en, av 
mänsklig hand, konstruerad mur runt hela fornborgsområdet. Någon naturlig öppning i muren 
för in/utpassage kan ej noteras, men bör ha ingått, för att således underlätta en snabb reträtt in 
i fornborgen. Fornborgen har ett topografiskt fördelaktigt läge, svårintagligt av naturligt 
svårforcerade hinder i samtliga väderstreck förutom i väster där höjdpartiet planar ut i 
höjdryggens förlängning. Trots detta har fornborgen försetts med murar runt hela området för 
att ytterligare höja skyddet mot inträngande hot.  

Det fascinerande med Botkyrka 127:1 är varken läge eller dimensioner utan ett 
mycket intressant fenomen som fått benämningen parborgar, något som jag kommer att väva 
in i arbetets andra analysdel. Direkt i anslutning till Botkyrka 127:1, avslöjar sig strax öster 
om nämligen ytterligare en mindre fornborg som fått benämningen Botkyrka 162:1. 
Avståndet mellan fornborgarna är drygt sextio meter. Fornborgen ingår ej i mitt arbete som en 
individuellt analyserad fornlämning, utan kommer enbart att nämnas utifrån fenomenet 
parborgar.

6.1.2.5 Botkyrka 195:1 

Botkyrka 195:1 är med sina enorma proportioner arbetets största fornborg med 
en dimension på 260 x 250 m. Att döma av måtten är fornlämningen näst in till rund till 
utseendet och har på ett naturligt sätt följt höjdplatåns egna cirkelrunda form. I de norra samt 
östra delarna exponerar sig två ej sammanhängande vallstrukturer, 150 m. respektive 50 m. 
långa. Bredden varierar mellan 2 – 5 m. medan höjden lite blygt pendlar mellan 0,2 – 0,6 m. 
Stenfyllningen består av små och stora stenar, delvis mänskligt ditlagda och delvis naturliga i 
terrängen. Om fornborgen har haft ett 360º mursystem runt den naturligt cirkelrunda platån är 
omöjligt att avgöra utifrån den undersökning som av mig gjorts på plats. Under min vistelse 
kunde jag överhuvud taget ej notera någon definitiv mänsklig förhistorisk aktivitet inom 
området. Den västra delen av höjdplatån verkar utgöra den mest rimliga leden för att nå 
fornborgen. Här bör eventuellt logiskt en öppning ha förlagts in genom de skyddande 
murarna. Jag kan tillägga att platsen som sådan är helt ypperlig till att förlägga en fornborg 
på. Branterna och stupen runt höjdplatån utgör naturliga hinder som skulle begränsa ett 
fullskaligt angrepp till en eller ett fåtal platser runt fornborgen. 
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Med sin överlägsna utsikt över området har Botkyrka 195:1 säkerligen spelat en betydande 
roll i landskapet både som skydd åt lokalbefolkning när fara förelåg och som utsiktsplats för 
att varna vid annalkande hot.

6.1.3 Fornlämningar i fornborgarnas direkta och indirekta närhet 

De fornlämningar som kan relatera till och eventuellt historiskt sätt kopplas 
samman med Botkyrka 1:1, är förhållandevis få. Åtminstone för att kunna finna något direkt 
samband eller en längre kontinuitet på plats. Botkyrka 1:1 är den fornborg av de fem 
undersökta som enligt mig har bäst förutsättningar att effektivt fungera som en temporär 
reträttposition. Både boplats – och större gravplatslämningar saknas i området. vilket enbart 
kan bero på tre orsaker.

Antingen har vi arkeologer fortfarande ej funnit de fornlämningar som döljer sig 
under matjorden och/eller under Sturehovs slott, som ligger mindre än en kilometer från 
fornborgen. Eller också har området övergivits kort efter fornborgens uppförande på grund av 
ändrade förhållanden och därav ej erhållit några förhistoriska lämningar. Den tredje teorin är 
att Botkyrka 1:1 primärt har använts till en annan uppgift än enbart att söka skydd i. Till 
exempel en utpost som utgjort en del av ett varningssystem för att hinna varna en närliggande 
bosättning i området. Just det tredje alternativet skulle kunna vara en tänkbar hypotes då 
närmaste fornborg med tillhörande husgrunder inom borgområdet uppenbarar sig drygt 2 
kilometer i sydöstlig riktning.  

Fornborgen, vilken ej ingår i mitt arbete har i FMIS fått sockenbenämningen 
Salem 299:1 och ligger uppe på en höjd i anslutning till Kastellholmen. Dagens utsikt från 
Botkyrka 1:1 tillåter ej fri sikt i sydöstlig riktning. Detta innebär ej att de förhistoriska 
förutsättningarna var lika med dagens. Inom Botkyrka 1:1 finns nämligen resterna av 
stensättningsliknande lämningar, vilket teoretiskt skulle kunna vara resterna av så kallade 
vårdkasar.
http://www.fmis.raa.se/fmis/htm/help/kommunikations-_och_maritima_lamningar.htm#.2006-
10-13.

En närmare vetenskaplig undersökning av fornborgens inre delar skulle kunna 
ge oss de svar som behövs för att ge stöd åt teorin. 

För att ovanstående tes i sig, över huvud taget skall få någon grund att stå på 
måste fornborgens geografiska position evalueras. Åt vilket håll hade då Botkyrka 1:1 sin 
bevakning mot? Det ända logiska resonemanget via sjövägen, bör i så fall ha varit för att 
varna mot en eventuell landstigning ifrån den norra till nordöstra delen av kustremsan, det vill 
säga strax bakom Sturehovs slott (se fig. 25).
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(Fig. 25) Figuren visar hypotesen om hur Botkyrka 1:1 kan ha 
fungerat som utpost i ett större nätverk av varningssystem.

För att ta sig över landtungan i riktning mot Kastellholmen, måste en eventuell 
angripare passera delvis lättbevakade delar, i form av lågland. Den fientliga styrkan bör ha 
observerats från Botkyrka 1:1 och som då signalerat fara. Sträckan från kusten till 
Kastellholmen är mellan 4-5 kilometer och bitvis kraftigt kuperad. Beroende på var 
landstigningen har skett, skulle invånarna haft minst en halvtimme på sig att förbereda och 
intaga försvarsposition. 

Har angriparen i stället kommit landvägen, är scenariot detsamma, så när på från 
vilket väderstreck anfallet kommit, från landtungans västra delar.

Om min hypotes stämmer och att signalskyddet för Salem 299:1: s räkning skall 
ha blivit fulltaligt, rent taktiskt, bör minst ytterliggare tre fornborgar i närområdet ha figurerat 
utposteringar. En i landtungans östra delar, en rakt väster om Salem 299:1 samt minst en i 
sydlig riktning. Allt för att täcka samtliga väderstreck och svårövervakade landpartier. Men 
detta är något som mitt arbete ej inbegriper. Däremot är jag helt övertygad om att det skulle 
bli en bra framtida CD-uppsats för en blivande kollega att spinna vidare på.

Enligt min mening är anledningen till att Botkyrka 1:1 har en så kraftig 
murkonstruktion två aspekter. Antingen har fornborgen ursprungligen byggts utifrån en 
alternativ funktion som sedermera av någon anledning övergivits. Eller också har 
varningssystemen varit primära mål för en antagonist att neutralisera, för att ej kunna 
signalera fara och då konstruerats utifrån hotbilden. På så vis har fornborgen kunnat undvika 
fientliga överraskningar. Om så är fallet talar vi ej om sporadisk aktivitet som tillfälligt 
förekommit, utan om en tidig utveckling av ett väl fungerande förhistoriskt radarsystem, som 
varit funktionsdugligt under dygnets ljusa timmar. För att praktiskt genomföra ett så lokalt 
övergripande försvarssystem, krävs inte bara en effektivt uppbyggd organisation. Dessutom 
krävs makt och medel att kontrollera och upprätthålla en maktstruktur, som i sin tur fordrar en 
ledare med obestridlig karaktär.      
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Avseende fornlämningarna kring Botkyrka 105:1 så finns det betydligt fler konkreta spår 
som skulle kunna kopplas till dess historia än i fallet med Botkyrka 1:1. Omedelbart öster om 
fornborgen återfinns spår efter terrassanpassade boplatslämningar i mindre skala. Avståndet 
mellan fornlämningarna är drygt 140 m. Dessutom uppvisar närområdet en mängd 
gravplatslämningar, både i söder, nordöst samt sydöst om fornborgen, varav den sydöstra är 
påfallande stor. Antalet uppgår sammanlagt till ett trettiotal, varav flertalet är daterade till 
järnåldern. En annan viktig aspekt som jag nämnde under avsnittet med egna beskrivningar av 
fornborgarna, är det faktum att Botkyrka 110:1 är placerad ca: 500 m. öster om Botkyrka 
105:1. På grund av avståndet dem emellan är det ej omöjligt att det finns ett samband mellan 
fornborgarna. En koppling som kan ha varit både positiv och negativ. Av den anledningen har 
jag valt att analysera de båda fornborgarnas rumsliga kopplingar med närliggande relevanta 
fornlämningar samtidigt.  

Öster om Botkyrka 110:1 finns nämligen 100 respektive 200 m. ifrån två 
separata större spår av bystrukturer. Strax söder om fornborgen, ca: 200 m. återfinns även här 
spår av enskilda mindre terrassanpassade boplatslämningar. Sydöst om Botkyrka 110:1, ca: 
350 m. uppenbarar sig ett större gravfält. I och med att fornborgarna ligger så tätt ihop, kan 
det vara svårt att särskilja från vilken fornborg en del gravplatslämningar avses tillhöra, om nu 
en sådan koppling kan associeras till en fornborg. När en jämförelse mellan de båda 
fornborgarnas direkta närområde görs kan ett flertal likheter konstateras men även några 
olikheter. De båda fornborgarna har i dess närhet både större och mindre gravplatslämningar, 
där de två största, ligger i respektive fornborgs sydöstra del. Dessutom förekommer lämningar 
av mindre terränganpassade boplatser intill de båda fornborgarna, även om de ej exakt har 
placeras i samma väderstreck. Vad som skiljer dem åt är att Botkyrka 110:1 därutöver har två 
större närliggande byområden.

I Botkyrka 105:1: s sydöstra väderstreck och motsvarande Botkyrka 110:1: s 
sydvästra riktning, som i övrigt huvudsakligen består av lågland, exponerar sig en liten höjd, 
likt en ö, som innehåller ett mindre gravfält. Avståndet mellan gravfältet och de båda 
fornborgarna är nästintill identiska.

Då båda fornborgarna verkar ha haft ett aktivt närområde, med undantag för 
större boplatser och visten runt Botkyrka 105:1, är det ej orimligt att anta att fornborgarna 
varit samtida. Om vi då tillfälligt bortser från respektive terrassanpassade enstaka boplats som 
återfinns vid båda fornborgarna, saknar Botkyrka 105:1 helt spår av boendeformer 
överhuvudtaget. Eftersom inget annat boende finns i dess direkta närhet, kan en alternativ 
funktion vara sannolik. Jag skall tillägga att det enligt FMIS ej finns några spår efter samtida 
bosättningar inom en radie av minst 1 kilometer runt Botkyrka 105:1, förutom de som finns i 
anslutning till Botkyrka 110:1. Men innan jag ger mig in i olika funktionella hypoteser, bör ett 
eventuellt samband med Botkyrka 110:1 först iakttagas. 

Här kan två relationer teoretiskt göra sig gällande. Antingen har det funnits ett 
vänskapsband dem emellan eller också har här förekommit minst två lokala grupperingar med 
osämja som nämnare. Om någon lokal fejd har figurerat dem emellan och att då placera sig så 
tätt inpå varandra, kan enbart ha lett till dagliga konflikter. Vilket bör ha hämmat respektive 
parts möjlighet att utvecklas. Då landskapet runt omkring till synes bjuder på minst lika goda 
geografiska förutsättningar att etablera sig i, bör i så fall läget eller området av någon okänd 
anledning varit värt att kämpa för. Dilemmat är att Botkyrka 105:1 fortfarande saknar större 
bebyggelse i sitt närområde, vilket förmodligen tyder på att fornborgen ej fungerat som 
tillflyktsborg för en intilliggande bebyggelse. 
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Jämför vi då fornborgarnas gravfältsplatser och samtida stensättningar, kan teoretiskt sätt 
följande koppling konstateras. De båda fornborgarna bör ha haft ett historiskt förflutet med 
vars ett trettiotal begravningsceremonier direkt sammankopplade till sig. Innebär detta då 
rumsligt, att de gravlämningar som återfinns i direkt närhet till respektive fornborg, har ett 
samband som kan återkopplas till fornborgen? Om så är fallet, borde det även ha funnits en 
ekvivalent forntida bebyggelse i dess närhet, vilket det ej gör. Att det i anslutning till 
Botkyrka 105:1 finns gravplatslämningar kan förklaras med att dessa är förlagda i anslutning 
till ett höjdparti. Ett mönster som verkar frekvent återkommande, då flertalet 
begravningsritualer i området har avslutats på liknande platser, det vill säga höjdpartier. 
Resonemanget visar åter på, att bristen av större bebyggelse i närområdet tyder på en 
alternativ primär funktion än tillflyktsposition.

Hypotetiskt sätt kan detta innebära att de båda fornborgarna kan ha haft ett 
positivt öga till varandra. Att Botkyrka 105:1 saknar flertalet egna bebyggelsestrukturer i sin 
direkta närhet, tyder på att fornborgen istället har fungerat som något slags komplement till 
det vardagliga livet kring Botkyrka 110:1.

Skulle Botkyrka 105:1 mot all förmodan ha utnyttjats som ett extra skydd eller 
som ett sorts reservskydd till Botkyrka 110:1, borde dess placering ha valts utifrån en 
betydligt mer strategisk plats till förmån för dess användare. Två betydligt fördelaktigare 
lägen ur säkerhetssynpunkt finns nämligen på motsvarande avstånd, varav ett på samma 
höjdrygg som Botkyrka 110:1. 

 Genom att jag successivt försökt minimera antal möjliga valmöjligheter, 
kvarstår teoretiskt sätt fyra stycken, varav en ej är relevant för mitt arbete och kommer därav 
att sållas bort och inte ingå som ett alternativ. Det ger mig tre tänkbara aspekter att arbeta 
med. 

En logisk förklaring skulle kunna tänkas vara att Botkyrka 105:1 använts till en 
observationsplats och/eller en bevakningsplats för något lokalt ändamål. Antingen har det ej 
nödvändigtvis krävt en högre position för att bevaka, eller har en högre etablering av 
fornborgen enbart försämrat dess funktion. I området sydöst om fornborgen, ca: 700 m. finns 
spår efter en färdväg i N-S riktning från järnåldern och senare tid. Botkyrka 105:1 befinner sig 
i slutet eller för all del, i början på en höjdrygg som sträcker sig ända bort till dagens E4. Det 
är ej orimligt att anta att en landväga kommunikationsled funnits omedelbart nedanför 
höjdryggen (norr om), i NV –SO: lig riktning. Färdvägen har på så vis naturligt följt 
landskapets konturer, för att binda ihop olika bybildningar/handelsplatser (se fig.3 & 8)(Wall, 
2003. s. 86). 

Förr i tiden var det vanligt att förlägga nya kommunikationsleder till tidigare 
stråk för framfart av handelsvaror. Det ej orimligt att en forntida rutt kan ha dragit fram 
genom terrängen där idag E4 ligger. Rutten kan ha vikit av i höjd med Botkyrka 105:1 och 
passerat dess befintliga läge, och sedan fortsatt mot områden längre österut. På så vis har den 
kunnat knyta an till de handelsplatser som låg utspridda i landskapet. Det kan i så fall tyda på 
att fornborgen haft en mer permanent social funktion såsom bevakning och strategiskt 
övernattningsskydd för de kringresande, en typ av stationär eskortservice. Någon form av 
kontrollerade roll av dåtidens trafik för bevakning och säker framfart av de handelsrouter som 
då existerade, skulle då kunna vara en tänkbar möjlighet. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fornborg.2006-03-12
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En annan rimlig förklaring till att Botkyrka 105:1 har placerats strax väster om Botkyrka 
110:1 med ett avstånd på ca; 500 m. skulle kunna vara ett militärt strategiskt val. Fornborgen 
skulle på ett offensivt sätt kunna ha utgjort ett flankskydd för att skydda bebyggelsen vid 
Botkyrka 110:1 från hot längs den låglandstunga som i NV – SO: lig riktning passerar de båda 
höjdpartierna (Wall, 2003. s. 86). Efter att själv ha varit på plats, är jag tveksam till att det 
funnits någon visuell kontakt mellan fornborgarna då det begav sig. Även om det har funnits 
någon direkt signalerande kommunikation mellan de båda fornborgarna, är avståndet alldeles 
för litet för att hinna varna med exempelvis vårdkasar. Ett annalkande hot hade förmodligen 
redan hunnit plundra och dra vidare långt innan signalerna ens hunnit bli antända. Hade 
Botkyrka 105:1 endast agerat varningssignal till Botkyrka 110:1 som jag tidigare nämnt, 
borde en lämpligare position varit att föredra.

För att placeringen av Botkyrka 105: 1 då skall få någon rättfärdig plats i 
historien, kan den ha utgjort ett offensivt försvar till Botkyrka 110:1 och dess bebyggelse i 
kombination med ett signalsystem. Att ge sig i kast med en annalkande fara och mer eller 
mindre temporärt försökt stoppa en framryckande fiende genom utfall från en ursprunglig 
position kan Botkyrka 105:1 ha utgjort en bas för sidoanfall. Manövern ger ej enbart ett 
överraskande moment, utan försvårar även för den framryckande parten att få med sig hela sin 
trupp då oftast tillfällig kaos och förvirring kan förkomma i samband med plötsliga 
motangrepp. Till och med väldigt små enheter kan få betydligt större enheter kortvarigt ur 
stridbart skick genom att angripa viktiga delar inom fiendetruppen. Oftast är dessa placerade 
längst bak med minimalt skydd. Även om små utfall (avseende till antalet individer) ej 
permanent kan oskadliggöra och hindra en framryckande fiende, kan det åtminstone ge 
byborna tid att omgruppera sig till Botkyrka 110:1 för att där inta försvarsposition. 

I dagens stridsföring är liknande fenomen ej ovanligt. Ett konkret exempel är 
dagens Sri Lanka. Där sker ständiga oväntade gerillaöverfall mot den reguljära armens 
truppkonvojer mellan de militära förläggningarna. Det görs för att störa och försöka förhindra 
deras mobilisering av truppansamlingar.    

En tredje och sista möjliga tolkning kring Botkyrka 105:1 och dess bidrag till 
historien är, förutom att ha utgjort en utpost till ovanstående teori med Botkyrka 110:1, att 
samtidigt ha bidragit som en viktig länk i ett större nätverk av flera fornborgar. Fornborgarna 
har tillsammans i ett regionalt perspektiv fungerat utifrån ett samspel att som dominobrickor 
signalerat och varnat varandra, likt djungeltrummor. Ett samarbete grannar mellan mot en 
gemensam annalkande fara, likt dagens grannsämja mot brott. Precis som i Botkyrka 1:1: s 
fall, kan alltså både Botkyrka 105:1 och Botkyrka 110:1 ha ingått i en allians och tillsammans 
bildat ett nätverk av individuellt styrande utspridda grupperingar. 

 Alternativt har samtliga varit eller blivit underställda en regionalt ledande 
överhöghet som med hierarkirisk hand kontrollerat området med ett eget säte i anslutning till 
någon av fornborgarna. För att teorin skall få någon grund att stå på, måste jag precis som i 
Botkyrka 1:1: s fall med hjälp av en kartfigur visa om tesen har någon bärkraft i praktiken (se
fig. 26).

Inom en radie av drygt en kilometer uppenbarar sig spår efter inte mindre än åtta 
fornborgar, varav fyra av dem ingår i mitt arbete (Wall, 2003. s. 83ff). Alla är placerade 
strategiskt runt omkring i landskapet, till formen likt en cirkel (se fig. 26). Iakttagelsen kan 
vara slumpmässig. Eller också finns här en gemensam tanke bakom varje enskild position av 

- 40 -



fornborgarna. Tilläggas kan att, förutom dessa åtta fornborgar, kan inga ytterligare fornborgar 
inom en radie av två kilometer i området noteras av författaren. 

Observera att de två fornborgarna på andra sidan Tullingesjön som eventuellt 
kan ha ingått i nätverket ej har ett strategiskt läge om det funnits rivaliserande fejder mellan 
fornborgarna på båda sidorna om sjön. För att bevaka brofästet samt slutet på Tullingesjön i 
söder borde de båda fornborgarna i så fall ha placerats något norrut samt söderut i relation till 
deras befintliga läge. 

Logiskt sätt, skulle samtliga fornborgar med tillhörande bybildningar haft en 
ypperlig möjlighet att med gemensamma ansträngningar fullständigt kontrollerat området 
innanför de osynliga murarna mellan fornborgskomplexen. Ett förenande av en tidigare 
splittrad landsbygd där flera olika intilliggande grupperingar, under en gemensam utvald 
regional ledare, kontrollerat all aktivitet som pågick inom den säkra zonen. 

Inom området kunde de vardagliga sysslorna, såsom boskapsskötsel, jordbruk, 
hantverk och handel, gå sin gilla gång. I praktiken kunde området innanför fungera som en 
enda stor fornborg, med de fysiska fornborgarna som stationära befästningspositioner runt 
om. Tillgången till naturens resurser, borde ha förbättrats avsevärt, jämfört med det annars 
inneslutna livet som ett fornborgsliv innebar. 

En viktig förutsättning i mitt resonemang, skulle i så fall röra själva 
mobiliseringsfasen. En del individer skulle i sämsta fall behöva förflytta sig en kilometer 
inom verkningsområdet för att ta sig till den fornborg som man ansågs tillhöra. Risken för att 
möta det annalkande hotet på vägen till fornborgen skulle bli påtagligt större. Sannolikt bör de 
flesta lämpligtvis ha utfört sina sysslor i nära anslutning till sin fornborg, för att snabbt kunna 
inta försvarsposition. Om området haft någon form av organisationsstruktur, är det ej omöjligt 
att funnits ett mindre antal avlönade knektar i anslutning till varje fornborg som tillsammans 
med bybefolkningen, sida vid sida kämpat mot en potentiell fiende.  

Med ett direkt offensivt kontraförsvar av sina egendomar från den närliggande 
fornborgen har det skapats optimala förutsättningar att kunna slå tillbaka annalkande fara utan 
att behöva fly och överge sin bygd. Från fornborgen kunde folket direkt och obarmhärtigt 
vända på situationen och bli den som attackerade den anfallande parten. Det finns ett 
vedertaget militärt uttryck som säger att anfall är bästa försvar. Principen är att låta den 
angripande parten tro att de har ett övertag och därför själv fly, för att omedelbart därefter 
intaga en ny och skyddad position. I från fornborgen kunde försvararna i direkt anslutning till 
sina hem därefter överösa den anfallande parten med vad som för tillfället fanns tillgängligt i 
bråtesform, över den oskyddade truppen nere i byn. Kontentan blir för den inkräktande parten, 
att det förmodligen är bättre att fly, än illa fäkta, speciellt om man ej är beredd på en så snabb 
kontraåtgärd från det lätta bytet. Påskyndande assistans från övriga fornborgar hade 
förhoppningsvis snart kommit till undsättning som skrämt iväg antagonisten. 

Ytterligare ett villkor för att min hypotes skall hålla är det faktum att alla 
fornborgar behöver ha varit operativa samtidigt.  

Skulle alla fornborgar mot all förmodan ej ha varit samtida (Wall, 2003. s. 87), 
då eventuellt fornborgen mitt emot Botkyrka 195:1 på andra sidan Tullingesjön, saknar 
egentlig strategisk betydelse, återstår antalet sju. En koppling till Rom i miniatyr kanske, som 
byggdes på just sju kullar. 
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Om min teori stämmer att en eventuell forntida färdväg passerat genom området (Wall, 2003. 
s. 86), har koalitionen även kontrollerat all transport och handel som passerade genom ”de
åtta fornborgarnas land”. Enligt FMIS finns nämligen sporadiska vägfragment i samtliga 
väderstreck som skulle ha kunnat sammanstråla inom området. Observationen är skrämmande 
likt konstruktionen av de romerska härlägrena, med huvudgatan Decumanus Maximus i öst-
västlig riktning och den mindre betydande gatan Cardo i nord-sydlig riktning (Ödman, 2002. 
s. 20;23). 

En intressant iakttagelse som jag noterade i nedanstående fig. 26, är att samtliga 
stora fornborgar till ytan räknat, inom nätverket, är placerade mot öster. Eventuella 
påhälsningar just härifrån kan ha förväntats utgöra det största eller vanligaste hotet. Om 
regionala fejder förekom borde rimligen en eller flera fornborgar inom ett avstånd på 2-4 
kilometer österut återfinnas i landskapet, något som arbetet i övrigt ej närmare bjuder 
fördjupning i.

(fig.26). Figuren visar hur hypotesen om en allians kan ha sett ut. 

Avslutningsvis borde det enligt min hypotes även ha funnits ett säte inom 
nätverket som kontrollerade och styrde området, som en homogen enhet där allting inom en 
osynlig mur utgjorde en egen regional stat i staten. En osynlig gränslinje där man säkert 
kunde leva och verka, medan området utanför var förenat med kaos och elände. Med 
utgångspunkt för var den största koncentrationen av samtida bo- samt gravplatslämningar 
inom området finns registrerade, bör svaret bli i anslutning till Botkyrka 127:1 tillsammans 
med sin parborg. 

Runt Botkyrka 127:1 finns en ovanligt stor mängd samtida fornlämningar 
främst i form av boplatsområden men även lämningar efter olika gravskick. Omedelbart öster 
om den finns resterna av mindre terrasserade boplatslämningar och ytterligare något öster om 
dessa, uppenbarar sig fornborgen Botkyrka 162:1, som ej ingår i arbetet.   
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De flesta forntida bosättningar är placerade i nordlig – västlig riktning, i relation till 
fornborgen. Avståndet mellan Botkyrka 127:1 och den boplats som ligger längst ifrån och 
som kan tänkas ha haft en koppling till fornborgen, är ca: 1500 m. Till skillnad från hittills 
analyserade fornborgar uppträder här en högre koncentration av lämningar. Skälen till detta 
kan ha varit flera.

Den höjdrygg som Botkyrka 127:1 är placerad på, sträcker sig öster ut mellan de 
båda sjöarna, Albysjön i norr och Tullingesjön i söder, som avslutas med ett smalt sund, som 
skiljer de båda sidorna från varandra (se fig. 26). De båda sjöarna avskiljer idag på ett 
naturligt sätt de båda grannkommunerna Alby och Huddinge från varandra. Spår som finns 
efter en bro över kanalen tyder på en förbindelse och överfart vidare österut, kanske till andra 
bybildningar/handelsplatser. Spåren efter bron är av medeltida karaktär. Trots detta, tyder det 
på att det även tidigare funnits en övergång, då motsvarande vägnät i området är daterat till 
järnåldern. Att bosätta sig i närheten av broförbindelsen kan bero på flera orsaker. Det kan ha 
varit en kombination av praktiska skäl avseende handel och kommunikation. Närhet till 
nyheter och händelseutbudet kan även ha spelat en viktig roll. Till sist har säkerhetsaspekten 
att vistas i närheten av den trygghet som parborgarna givit förmodligen varit avgörande. 
En annan anledning till att de flesta tycks ha valt den norra sidan av höjdryggen och inte den 
södra, som i övrigt bjuder på goda låglandsförutsättningar, kan bero på att den landväga 
handelsrutten verkar ha passerat just norr om höjdryggen och fortsatt längs landtungan mot 
broövergången (Wall, 2003. s. 84).  

En ypperlig möjlighet till att nå Mälaren norröver via Albysjön utesluter ej att en 
mindre hamn kan ha legat i anslutning till bebyggelsen, omedelbart norr om landtungan i 
nuvarande Albysjön. Handelsvarorna som cirkulerade i området kan därefter ha fraktats ut/in 
från alla väderstreck via de olika handelsvägarna. Eventuell sjöfart bör i så fall ha haft en 
naturligt skyddad plats att proviantera på inför fortsatta handelsresor. Framtida arkeologiska 
utgrävningar, skulle möjligen kunna verifiera att här funnits ett större handelsutbud av varor. 
Eventuella spår efter en hamnbassäng samt rester av båtar skulle i så fall fortfarande kunna 
existera i landbacken, alternativt i vattnet utanför, det vill säga strax norr om Botkyrka 162:1. 
En möjlig nackdel till det geografiska läget, skulle kunna vara att större skepp förmodligen 
hade svårt att ta sig ned till hamnen, då två smala passager norr om Albysjön måste passeras.  

– Var kommer då Botkyrka 162:1 eller tvillingfornborgen in i bilden som Åsa 
Wall skriver om i sin avhandling De hägnade bergens landskap? Detta kommer jag att 
återkomma till under rubriken parborgsförhållandet. 

Om handel har bedrivits i området och att varor har passerat olika mellanhänder, 
är det ej orimligt att anta att ett organiserat varuutbyte har skett under kontrollerade former. 
Bevakande intressen från en höge instans har självklart tagit ut ett arvode för att säkerställa att 
allting gått rätt till. En regionalt styrande överhöghet med makt och medel att säkerhetsställa 
det skydd som förväntades av de individer som levde och verkade i trakten. Tanken av att inte 
bara gynna, utan även att utveckla en strukturerad och välorganiserad handel för att skapa 
förtroende kan ha resulterat till ett idag okänt handelscentra. För att upprätthålla en säker 
miljö runt omkring handelsområdet, har fordrat konstruktioner och motiverad arbetskraft till 
att utföra de säkerhetsuppdateringar som krävts i en annars osäker omgivning.  

Dessa investeringar har dock ej varit kostnadsfria, utan har krävt både 
arbetskraft och ekonomisk kompensation till densamma, för att överhuvudtaget varit möjliga. 
Att konstruera ett behövligt skydd, kan i och för sig delvis ha genomförts i ett tidigare skede 
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av individuellt oberoende grupperingar. Området har allt eftersom gemensamt slagit sig 
samman till en samarbetande enhet, underställda ett och samma överhuvud. En motsvarande
teori med tidigare tolkning avseende Botkyrka 105:1 och 110:1 kan alltså även här vara 
möjlig (Wall, 2003. s. 87). 

Botkyrka 195:1 uppenbarar sig längst söderut av de fem analyserade 
fornborgarna. Den är till ytan den största av de fem fornborgarna och saknar precis som 
Botkyrka 1:1 samt 105:1 en större mängd boplatslämningar. Den enda samtida lämning som 
existerar i närområdet är till ytan en större terrassanpassad boplats 200 m. i sydöstlig riktning, 
i direkt anslutning till Tullingesjön. Däremot finns det en påtagligt större mängd 
gravplatslämningar i direkt/indirekt anknytning till fornborgen av samtida karaktär. Detta kan 
tyda på att Botkyrka 195:1 under en längre tid kan ha fungerat som ett lokalt skydd för den 
närbelägna bystrukturen. För att bygden på längre sikt skall ha utvecklats, bör fornborgen ha 
ingått i tidigare av mig nämnt nätverk av organiserad karaktär, utan ständiga lokala fejder. 

6.2 Analysdel två; extraordinära faktorer kring livet i fornborgarnas slutna värld 

Under begränsad rörelsefrihet, något som ett liv i en fornborg innebär, krävs att 
de som lever och verkar inom den avgränsade ytan har de logistik- och resurstillgångar som 
krävs för att överleva ett inneslutet liv. Av den anledningen har jag valt att ta med en 
uträkningskalkyl som baseras på konsumtionen av livsmedel, per ett visst antal boende. 

Åsa Wall skriver i sin avhandling De hägnade bergens landskap om de så 
kallade parborgarna eller tvillingborgarna (Wall, 2003. s. 23).  Med referens till källan 
kommer jag att teoretiskt förklara hur begreppet parborgar kan kopplas samman och praktiskt 
ha fungerat inom uppsatsens ramar. Parallellen gör jag med utgångspunkt för besvarandet av 
uppsatsens frågeställningar.       

6.2.1 Logistik och resursutnyttjande vid begränsade levnadsförhållande 

Kalkylen är baserat på dagligt rekommenderat intag av det energibehov som 
varje människa behöver för att kunna utföra sina sysslor. Kcal är den enhet som idag så 
målmedvetet och ambitiöst används som riktmärke runt om i världen för sunt och hälsosamt 
liv bland oss moderna människor. Skillnaden är att idag får vi oftast i oss betydligt mer än vad 
vi behöver utan att anstränga oss (I-länderna), medan man under tidigare delar av historien 
fick arbeta mer för att ta del av ett mer begränsat energiintag.  

De uppgifter som jag kommer att använda mig av är hämtade från boken Athena
och Ares, (Roth, m.fl. 2003). I boken skriver Engström om två tidiga neolitiska befästningar 
(s. 87ff), Hambleton Hill och Kastri-Chalandriani. Kalkylen visar hur deras dagsverken, 
logistik och ekonomi var en viktig del för uppförandet och byggandet av dessa befästningar. 
Vald metod är i och för sig ej helt fullständigt, utan måste ses som rimliga 
överslagsberäkningar. Rådande levnadsförhållanden kan ej definitivt bestämmas och parallellt 
jämföras. Däremot kan de utgöra relevanta värden för vad som kan anses logiskt och ologiskt 
med utgångspunkt för uppsatsens frågeställningar. 
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Nedanstående tabell (fig. 27) visar den mängd mat och vatten som behövs, per dag/två 
månader samt under1 år för att tillfredställa energibehovet för ett visst antal personer. Antalet 
individer på 132 personer har bestämts utifrån antal tolkade boningshus med hushåll (drygt 
21), funna på befästningen Kastri (på ön Syros, utanför Athene), multiplicerat med 2-3 vuxna 
och 3 barn.

Valet av livsmedel som gjorts bygger på den kunskap som finns om kykladisk 
(ögruppen Kykladerna) bronsåldersekonomi, dess produktion och tillgångar. Som måttstock 
har en hårt fysiskt arbetande man använts, som har ett dagligt behov av 3-4 liter vatten och ett 
idealiskt energibehov på 4000 kcal. Enligt Engström har följande dagsranson per person 
räknats fram, baserat på mer rimliga lokala förutsättningar. 0,25 kg bröd – 702,5 kcal (ett kilo 
bröd = en limpa), medelvärde för vegetabiliska måltidsportioner, - 450 kcal, kött (troligen 
ingen vardagsmat), - 416 kcal, 0,31 kg fisk (makrill som finns i området) per portion, - 786 
kcal. Slutsumman av den kalkylerade dagsransonen per person blir 2 354,5 kcal. Detta värde 
får enligt Engström utgöra ett medelvärde för hela befolkningen då även barn, gamla och 
kvinnor måste räknas in. Deras dagliga energibehov är lägre än den tungt kroppsarbetande 
mannen. Ett medelvärde för den dagliga vattenåtgången halveras också till 2 liter med 
utgångspunkt av ovannämnda förutsättningar och utifrån ovanstående kalkylering genereras 
då nedanstående summering, i tabellform (se fig. 27);

En dag Två månader Ett år 

Vatten (liter) 264 16104 96360
Bröd (antal limpor)   33   2013  12045 
Vegetariska produkter (port) 132   8052  48180 
Lamm (antal)     5,3     323    1934,5 
Får (antal)     2     122      730 
Fisk (kilogram)   41   2501  14965 
Fisk (antal) 164 10004 59860

(fig. 27) Tabelluppgifterna är tagna ur Athena och Ares, Statens Försvarshistoriska museer, 
skrift nr. 3. Hambleton Hill och Kastri- Chalandriani, två tidiga befästningar, av Engström. J, 
1999, sid. 95. Siffrorna är beräknade på 132 individers genomsnittliga konsumtion. 

Ovanstående uppgifter får åter igen ej spegla förutsättningar i Mälardalen, då 
lokala förhållanden gäller, oberoende på var i världen som människor levt och verkat. 
Värdena i kalkylmodellen visar den ungefärliga mängd råvaror och livsmedel som behövs 
produceras och magasineras för att tillgodose konsumtionen av dagligt födointag hos ett 
specifikt antal människor. Vad som bör noteras avseende matsedeln är det faktum att även om 
kött finns representerat, så tillhörde det förmodligen ej någon vardagsmat (Engström, 1999, s. 
94). Även konsumtionen av dricksvatten mellan Mälardalen och ön Syros varierar och kan ej 
helt jämföras, då det helt naturligt behövs mer vatten i ett varmare klimat. 

Anledningen till att jag valt bifoga ovanstående uträkning av logistik – och 
resursutnyttjande, är för att visa på den mängd föda som i genomsnitt en hårt arbetande 
människa behöver per dag, under långsiktiga förhållanden. Under kortare perioder, det vill 
säga några få dagar, klarar vi oss med enbart vatten. Däremot har jag svårt att tro, att 
bevaringsförhållandena med bland annat spannmål på sikt inom fornborgen varit möjliga. 
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Orsaken är de Skandinaviska klimatförhållandena med skiftande årstider som pendlar mellan 
kalla och varma perioder.   

6.2.2 Parborgsförhållandet 

Anledningen till att jag valt att lägga parborgsbegreppet som en extraordinär 
faktor utanför fornborgsmaterialet, är de vetenskapliga mångfacetterade tolkningsaspekterna 
kring begreppet. Utan att göra en större djupdykning i tidigare historik, då fenomenet började 
tolkas (Wall, 2003, s. 25f), vill jag istället lyfta fram en trolig alternativ funktion som kan 
kopplas samman med mina tolkningar av valda fornborgar.   

I Botkyrka 127:1: s närområde uppenbarar sig ett större antal fornlämningar av 
samtida karaktär. I en övergripande jämförelse mellan arbetets fem valda fornborgar, återfinns 
i anslutning till Botkyrka 127:1 procentuellt flest relevanta fornlämningar. Antingen har 
området haft ett större invånarantal under en period eller också finns en längre kontinuitet av 
färre boende i området. En närmare vetenskaplig undersökning av kulturlagren i området 
skulle kunna ge oss svar på frågan. Med tanke på antalet fornborgar i närområdet, så har det 
omgivande landskapet strategiskt sätt, säkerligen spelat en viktig roll under även tidigare 
perioder då fornlämningar från äldre tider finns representerade (Wall, 2003. s. 84). Det faktum 
att två intilliggande fornborgar med helt olika yttre karaktär återfinns inom ett avstånd av 
sextio meter, får mig att begrunda ett tolkningsperspektiv som ytterligare kan förstärka min 
tidigare nätverkshypotes. 

Enligt FMIS: s kartmaterial är samtliga av mina fem fornborgar markerade med 
rött längs de naturliga höjdkurvorna. Om markeringarna är korrekt utritade för att påvisa 
fornborgarnas utbredning, vilket vi får förmoda, är detta självklart logiskt uttänkt av dem som 
en gång placerade fornborgarna där de idag återfinns. För att optimalt utnyttja 
terrängförhållandena och följa ekvidistanskurvorna, bör konstruktionen av fornborgarna ha 
utgjort ett maximalt skydd och minimalt arbete att utföra.  

Riktar vi då våra blickar mot Botkyrka 162:1 i stället, kan tydligt en avvikande 
tendens noteras (se fig. 16). Fornborgens position i förhållande till höjdkurvorna avviker helt 
utan anledning från ett annars självklart återkommande fenomen.  Fornborgen är vriden 45º 
medurs i relation till dess höjdkurvor med ena långsidan riktad mot brofästet. Kortsidorna har 
därmed nästan nått slutet på landtungans norra respektive södra delar, vilket enligt mig, får ett 
mer aggressivt och nästan provocerande intryck. Möjligheten att passera förbi fornborgen 
utan att bli upptäckt förefaller vara minimal. Byggnadstekniskt har Botkyrka 162:1: s 
konstruktion varit både kvalitativt och kvantitativt mer krävande att uppföra än sin 
tvillingborg, då naturliga formationer ej fullt ut utnyttjats. Av vilket skäl har dess upphovsmän 
valt att förlägga fornborgen med en till synes spärrliknande struktur. Med utgångspunkt från 
att den forntida kommunikationsleden förmodligen har passerat omedelbart norr om 
fornborgens nordspets, bör den landväga trafiken ha varit optimalt övervakad.         

Tanken att fullständigt kontrollera landtungan och övergången vid brofästet får 
mig att tro att fornborgarna ej enbart har varit samtida, utan även ha haft olika funktioner ur 
ett militärt perspektiv. Den mindre fornborgen bör ha varit kraftigare konstruerad och således 
var den fornborg som främst har intagit första konfrontationen mot annalkande fiende öster 
ifrån. Den bakomvarande fornborgen har primärt agerat skydd för civilbefolkningen runt 
omkring. Eventuell regional överhöghet har, som den naturliga ledare han varit, intagit en 
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ledande position i den främre fornborgen, för att tillsammans med sina knektar och övriga 
kombattanter ingått i den första försvarande anfallsvågen. Hypotesen förstärks ytterligare 
genom att Åsa Wall i sin avhandling skriver att den större till arealen av de två fornborgarna i 
ett parborgsförhållande, oftast haft ett sämre och svagare murverkssystem än sin tvilling 
(Wall, 2003. s. 25). Notera att fornborgarna ej behöver ha uppförts samtidigt, utan kan ha 
tillkommit senare efter förändrade regionala förutsättningar i landskapet. 

Parborgsbegreppet kan både utseende- och funktionsmässigt ha liknat den 
förhistoriska befästningen Bryngaer Pen Dinas vid Aberystwyth i Wales (Browne & Driver, 
2001. s. 7ff).  

Vad jag vill visa med de två intilliggande fornborgarna är att, om de varit i 
samtida drift, har behovet av trygghet präglat den ständigt växande befolkningen. Strategiskt 
uppenbarar sig parborgarna i landskapet som ett tecken på att en regional maktstruktur kan ha 
legat i anslutning till de viktiga handelsvägarna och därmed också hierarkiskt dominerat 
bygden både ekonomiskt och politiskt.  

Teoretiskt sätt kan även två intilliggande fornborgar ha återspeglat ett socialt 
förhållande med särskiljning av välbärgade och mindre lyckligt lottade individer. Behovet av 
att skydda en ständigt växande befolkning med ökade sociala klyfter, kan ha lett till en 
komplettering av skyddsåtgärder. Fler invånare kan innebära en större bybildning och eller en 
permanent handelsplats som krävt ett ökat utrymme av skydd. Då området runt omkring tyder 
på att en större aktivitet har förekommit, har en progressiv befolkningstillväxt naturligt 
återspeglat ett krav på ökad trygghet. 

6.3 Slutdiskussion 

Efter att ha analyserat fem, ut av mig utvalda fornborgar i Mälardalen, skall jag 
kortfattat återge och förklara i vilken utsträckning dessa monumentala fornlämningar kan ha 
utnyttjats och använts till, under en orolig period i Sveriges förhistoria. Ordet fornborg 
förknippas ej sällan med likheter av hur de medeltida borgarna fungerade och verkade. 
Sanningen är, att vi kontinuerligt försöker skapa en illusion av något som vi i verkligheten ej 
vet så mycket om. De få gemensamma drag som möjligt existerar, så är det möjligtvis 
namnet.  

Fornborgarna konstruerades ursprungligen av individer som ville skydda sig 
från omgivningen. De insåg snart att det som fornborgen var avsett att skydda, endast 
fungerade i ett defensivt läge. Med en enskild fornborg intill sin bybildning blev det svårt att 
långsiktigt försöka hålla inkräktarna på avstånd. Fornborgen fyllde i själva verket ej enbart sin 
funktion att skydda, utan hämmade även människornas rörelsefrihet och möjligheten av att 
leva ett liv inom en större yta. För att långsiktigt kunna växa och utvecklas som by krävs 
nämligen ett större brukningsområde än vad ett fornborgsliv på sikt kan erbjuda. För att 
överhuvudtaget kunna utföra sina dagliga sysslor och förstärka byidentiteten, krävs en större 
rörelsefrihet utan att åsidosätta säkerheten. Att då som mindre by med begränsade antal 
byinvånare låta uppföra ytterligare fornborgar i området, förblev ett fysiskt hinder ur 
bemanningssynpunkt. Vid varje sammandrabbning kostade det ej bara människoliv, utan även 
materiella skador på bosättningar och förluster av kreatur och agrikulturella 
försörjningsområden. Blev plundringarna frekvent vanliga och återkommande, skapades till 
slut en negativ spiral som definitivt ej gynnade ett bofast liv.
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För att överleva, behålla sina befintliga ägodelar och att utvecklas, måste någon form av lokal 
överenskommelse med närliggande bybildningar komma till stånd för att gemensamt möta det 
ökade hotet. Istället för att olika bygrupperingar inom ett och samma område, att med våld 
och hot gentemot varandra försökt kontrollera sin omgivning, har de så småningom insett att 
ett samarbete på lika basis har varit nödvändigt för ömsesidig fortlevnad. 
Genom att på bynivå gemensamt ansluta sig till en regional maktstruktur underställd en och 
samma överhöghet, bör ha inneburit en större rörelsefrihet säkerhetsmässigt, samtidigt som 
människan blev mer livegen. 

Under begränsad rörelsefrihet, något som ett liv i en fornborg innebär, krävs att 
de som lever och verkar inom den avgränsade ytan har de logistik- och resurstillgångar som 
krävs för att långsiktigt överleva ett inneslutet liv. Med långsiktighet menar jag allt över en 
vecka. Överslagskalkylen (se fig. 27) visar att det har krävt stora resurser av vatten och föda, 
för att på längre sikt, leva just ett inneslutet liv. Kalkylen ger en illustration av varför 
logistikproblematiken är en viktig del i fornborgslivet. Genom att istället begränsa sig inom 
ett större område, såsom innanför (se fig. 26) ett antal strategiskt placerade fornborgar har 
tillgången till naturresurserna kunnat ha utnyttjats under betydligt gynnsammare förhållande. 
Logistikfunktionen skall i min hypotes, ses som ett samverkande element mellan 
fornborgarna. Kontentan för en fortsatt existens var därmed att gemene individ var tvungen att 
acceptera en begränsning av naturresurserna, då de måste fördelas inom en större sfär av 
medmänniskor. Samtidigt kunde det vardagliga livet fortgå med utökad säkerhet. På flera håll 
runt om i framför allt Mälardalen skapades så småningom små områden med ett yttre skydd, i 
form av strategiskt belägna befästa anläggningar. Tillsammans genererade fornborgarna ett 
naturligt runtomkring försvar för dem som brukade naturtillgångarna mellan anläggningarna. 
Innanför skapades gynnsamma förutsättningar för bybildningarna att fritt utvecklas under 
hierarkiskt styrelseskick.

Andra grupperingar av bybildningar valde att placera ut fornborgar som fasta 
bevakningspunkter runt omkring i landskapet på strategiskt viktiga platser för att på så vis i 
förväg varna närliggande bystrukturer för annalkande fara. 

Behovet av antalet fornborgar som fanns inom ett nätverk har i princip styrts 
utifrån två övergripande faktorer. Dels av antalet individer inom gemenskapen, dels av 
utplaceringen vid lämpliga svårövervakade terrängpartier. Det sistnämnda var för att försöka 
täppa igen och minimera eventuella överraskningsmoment.  

 Användningen av fornborgarna hade förutom anknytning till boplatser, nu 
genererat en strategisk funktion med en mer auktoritär offensiv roll, för att främja och stärka 
byidentiteten. För att få en homogent fungerande organisation, med avsikt att möta 
morgondagens utmaningar, har i sin tur krävt en hierarkiskt utvald/självutvald lokal ledare. 
Med egenskap att styra och som med förtroende utnämnts till en regional makthavare har 
befattningen inneburit ett övertagande av kontrollen och som lett till ett större inflytande över 
regionen och med en egen suveränitet.  

Parborgsstrukturen kan ha uppkommit antingen som en brist av försvarbart 
utrymme och/eller för att särskilja på stridande enheter och civilbefolkningen. Separeringen 
kan även ses utifrån att vara av mer social karaktär det vill säga mellan fattiga och rika. 
Parborgsbegreppet bör därför ses som en samtida central funktion i direkt anslutning till ett 
ekonomiskt/politiskt maktcentra med progressiv tillväxt.  

- 48 -



Genom att dessutom ha etablerat sig i närheten av kommunikationsleder och handelsrutter via 
sjövägen, har det snabbt lett till förstärkningar i samtliga väderstreck. Ett utökat skydd har 
krävts för att säkerhetsställa livet innanför den osynliga gränslinje som automatiskt skapades 
mellan fornborgarna. För att ekonomiskt ha råd att genomföra en regional maktstruktur och 
upprätthålla detsamma har krävt regelbundna skatteintäkter från bebyggelsen innanför 
murarna. Även arvoden från handelsintäkter som ansvarig mellanhand i varuförmedlingen har 
tagits ut från utomstående köpmän för att få utnyttja handelsförbindelserna inom det skyddade 
området och ta del av de nyheter som kom utifrån. Ett tänkbart pris skulle rättvist erläggas av 
alla gäster som utnyttjade möjligheten att ta del av det inhemska samt utländska varuutbudet.  

Med en ständigt växande kassaskrin har de kompletterande investeringarna 
genomförts för att ytterligare säkra bygden och möta det ständigt växande hotet och intresset 
från nyfikna lycksökare. Fornborgarnas närvaro runt om i landskapet hade nu nått en annan 
dimension av mer övergripande ansvar, att tillsammans med övriga fornborgar inom nätverket 
upprätthålla en säker hållpunkt i en ständigt växande population.
För att regionen långsiktigt skall ha bibehållit sin autoritära roll, bör ett samarbete mellan 
bybildningarna i området naturligt behövt ha utvecklats. I samband med att invånarantalet 
successivt ökade, bör behovet av utökat resursområde växt proportionerligt för att ej 
underminera sin egen framtid. Samarbetet kan ha skett på både fredlig väg alternativt med ett 
regelrätt övertagande. Det sistnämnda tror jag är mindre troligt för att på sikt behålla ett 
jämviktsläge och långsiktighet inom alliansen. Detta utesluter självfallet ej att interna 
kontroverser sporadiskt kan ha förekommit emellan de allierade även efter ett eventuellt 
brödraskap.

Notera att inkräktaren ej behöver röra sig om en långväga fiende som rest över 
hav och oceaner för att plundra och röva. Dessa kan mycket väl ha bestått av en eller flera 
olika grannregioner, där olika tvister och fejder lösts genom olika sammandrabbningar eller 
helt enkelt för att plundra och härja. 

Vilken kategori soldater bestod då fornborgarnas försvar av? Med utgångspunkt 
av den överrepresenterade andelen fornborgar i Mälardalen, är det ej orimligt att anta att 
försvaret i de flesta fornborgarna har bestått av byinvånare som temporärt ”frivilliga”.
Obligatorisk tjänstgöring i försvarsarbetet och begränsat utrustade med allehanda tillhyggen 
har de civila vid behov intagit en mer militär ställning. Målet att jaga bort den angripande 
parten gemensamt bör ha legat i allmänhetens intresse. Civilbefolkningen har agerat eget 
livgarde där förmodligen de allra flesta, utom de yngsta och äldsta, deltagit i försvarsarbetet. 
Uppbyggnadsarbetet av fornborgen har förmodligen utförts av bygemenskapen på initiativ av 
en eller flera styrande byamän. Att någon regional överhöghet haft ett större antal lojala 
knektar ute i landskapet för att skydda lokalbefolkningen och det egna territoriet, anses föga 
troligt med tanke på antal fornborgar att befästa. Det antal knektar och den ekonomi som 
krävts för att underhålla ett så organiserat försvarssystem, bör trots allt ha begränsat en större 
yrkeskår av välbetalda legoknektar. Större utspridda enheter i området bör ha minimerat 
möjligheten att praktiskt kunna fungera enhetligt och effektivt. Mest troligt är att de flesta 
betalda soldaterna generellt har utgått från en huvudenhet, exempelvis Botkyrka 127:1 och 
därefter intagit position i den/de fornborgar som vid angrepp behövt assistans och då 
temporärt förstärkt dessa delar. Som regional överhöghet hade man självklart velat ha den 
största styrkan närmast sig själv för att kunna sova tryggt om natten.       

Några århundraden senare upphörde mängden av nya fornborgar att konstrueras. 
Ett tecken som tyder på att framstegen inom anfallstekniken och den materiella utvecklingen 
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ännu en gång hade segrat över försvarstekniken i denna ständiga dragkamp för att bereda väg 
för den nya tiden. En kamp som fortfarande pågår runt om i världen idag. 

Alternativt har det forntida behovet av militära anläggningar upphört beroende 
på att vi helt enkelt övergått till mer civiliserade relationer med vår omgivning. Något som 
åtminstone vikingatiden ej är ett bevis på. 

Oavsett vad, är landskapet egenmäktigt och naturligt den källa, varifrån vi 
människor måste hämta den kunskap som krävs för att vi skall kunna överleva. En kunskap 
som i sin tur bygger på den erfarenhet som människosläktet i arv fört vidare i generationer.

7. SLUTSATS 

Genom att knyta an till arbetets initialläge och frågeställningar, bör en kort återkoppling till 
uppsatsens syfte och målsättning ges för att bäst summera resultatet.  

Mitt syfte med arbetet var att studera huruvida den militära funktionen med 
fornborgarna existerade runt omkring i landskapet, både i ett lokalt och regionalt perspektiv. 
Genom egna lokala undersökningar samt tillgång till riksantikvarieämbetets digitala 
sökmotor, fornminnesinformationssystemet (FMIS), ville jag klargöra om fornborgarna i 
undersökningsområdet, en gång i tiden, ur säkerhetsaspekt, kunde åberopa det skydd den var 
avsett att leverera. 

Min målsättning var att utvärdera och försöka nyansera bilden av hur väl den 
militära närvaron i landskapet parallellt med dåtidens bebyggelse, kunde förse den säkerhet 
som fornborgen kvalitativt försöker ge ett intryck av. 

En ambition med att fördjupa mig i och försöka förtydliga vilken betydelse 
fornborgens topografiska placering inverkade och influerade på sin omgivning, var även en av 
hörnstenarna i uppsatsen. 

Mina frågeställningar var: 

– Var de militära aspekterna kring fornborgarna under järnåldern tillräckliga ur 
säkerhetsaspekt för att värna om den omgivande bebyggelsens välfärd? 

– Vilken roll spelade den topografiska placeringen i betraktarens ögon? 

– Hur centrala var egentligen fornborgarna för det omgivande landskapet? Utgjorde deras 
närvaro en osynlig gränslinje mellan det säkra och det osäkra? 

Under analysen, som bestod av två huvudblock, jämförde jag med hjälp av den 
komparativa metoden fornborgarna och deras inre och yttre omgivande miljöer med varandra 
i sökandet efter likheter/olikheter dem emellan. Här presenterade jag även, relaterade samtida 
fornlämningar i närområdet som eventuellt kunde ses som en trolig hypotes för rumslig 
samverkan mellan fornborg och dess närliggande fornlämningar. 
I analysdelens andra fas vävde jag in två extraordinära aspekter som jag ansåg utgöra viktiga 
komplement kring mina frågeställningar för att på så vis försöka förstärka och förtydliga 
arbetets resultat. Dels valde jag en logistisk illustration av en kalkylmodell som visar 
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mängden mat och vatten som krävs för ett antal individer att i leva ett inneslutet liv. Dels 
valde jag att använda mig av begreppet parborgsförhållande, för att återge ett 
tolkningsperspektiv av det eventuellt ökade behovet med ett regionalt skydd i det omgivande 
landskapet.

Resultatet i arbetet visar att fornborgarna förmodligen utgjorde ett fullgott skydd 
för de bybor som vistades i direkt/indirekt anslutning till dess placering i landskapet. Med 
fullgott skydd menar jag att, då en samtida bosättning i närområdet helt saknas i ett av fallen, 
har Botkyrka 1:1 förmodligen haft en annan uppgift än ren tillflyktsplats. Logiskt sätt bör 
någon form av bevakning och eller varningsfunktion i ett större system ha varit aktuell. Enligt 
min mening faller nämligen konceptet tillflyktsborg när vederbörande som söker skydd måste 
förflytta sig minst en kilometer i öppen terräng innan en säker miljö nås. Speciellt när 
landskapet bokstavligen myllrar av lämpliga alternativa tillflyktspositioner med goda 
topografiska förutsättningar. Trots en förmodad alternativ funktion utesluter ej det faktumet 
att fornborgen kan ha kombineras som en flerfunktionell konstruktion ur ett militärt 
perspektiv. Och har fornborgen ingått i ett större system av fornborgar för att säkerställa den 
omgivande bebyggelsen, har därmed fornborgen individuellt sätt utgjort ett fullgott skydd i ett 
förmodat större perspektiv.  

Ytterligare en av fornborgarna, Botkyrka 105:1 som ingick i analysen, har på 
grund av den topografiska aspekten, dock krävt ett större antal individer för att effektivt 
kunnat ha försvarats från yttre hot. Då även bristen på större bosättningar i närområdet av 
fornborgen saknas, bör även här en möjligt flerfunktionell militär betydelse komma i fråga. 
Talar vi om en form av tillflyktskonstruktion med sämre topografiska grundförutsättningar, 
vilket det enligt mig ej strategiskt kan göra, har antalet stridsutrustade individer uppgått till 
minst tresiffrigt. Tillflyktssituationen har i så fall krävt ett stort resursutnyttjande, ej enbart i 
fråga om vatten och mat utan framför allt makt och medel till att bemanna murarna.  

För ett permanent bevakningsuppdrag med en eventuell kombination av att ha 
ingått i ett större varningssystem, har krävt ett färre antal individer att försörja och ekonomiskt 
ersätta. Botkyrka 105:1 kan därmed ha ingått som en offensiv utfallsposition för att säkerställa 
nedanstående kommunikationsled från inträngande hot mot bebyggelse i området.      

För att invånarna och dess bebyggelse på sikt skulle kunna öka i antal och 
utvecklas (vilket är nödvändigt för människans fortsatta existens), har det krävts ett mer 
offensivt försvar från befolkningen för att ej förgöras av sin egen begränsning. De fornborgar 
som analyserades i mitt arbete visar på, att det vid något tillfälle, förmodligen har ingått någon 
form av allians eller samarbete med närliggande bybildningar. Detta för att ej undergräva sitt 
eget öde.

Då två av de fem analyserade fornborgarna saknar större boplatslämningar i dess 
närområde, tyder därmed på att senarelagda kompletterande uppdateringar av 
fornborgskonstruktioner inom nätverket kan ha skett. Placerade på strategiskt lämpliga eller 
svårövervakade platser i landskapet har fornborgarna bland annat fungerat som 
bevakningsenheter och varningssystem för att minimera överraskningsmoment. 

Dessa nätverk av fornborgar har varit uppbyggda med hänsyn till landskapets 
form och lokala förutsättningar och fungerat något olika mellan de regionala områdena, 
beroende på annalkande faras beteende. 
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Fornborgarnas topografiska placering har psykologiskt spelat en viktig roll i minst fyra av fem 
fall ur ett perspektiv av ett svårintagligt näste som krävt både uthållighet, envishet och list för 
att intaga och plundra. Trots att en fiende eventuellt har haft ett numerärt överläge, har 
fornborgens läge ingett ett överlägset och svårintagligt intryck som definitivt har speglat 
utgången av en batalj. Tiden det tog för mig att ta mig upp för höjderna och risken att bryta 
både det och det andra, bör ha skapat en beslutsångest för vilken angripare som helst att 
storma. Inte minst med tanke på den mängd projektiler som fyllt luften i samband med 
stormningsförsök. Med en eller flera eventuella vårdkasar tända inom fornborgen, så har den 
belägrade ytterligare förstärkt rädslan och risken av att förstärkningar utifrån redan var på 
intågande.

Genom att tydligt i flera fall placera bebyggelsen i närheten av fornborgen, -vice 
versa är förmodligen fallet, har fornborgens närvaro bestämt utgjort en naturligt bestående 
trygghet och hållpunkt i det vardagliga livet. Behovet av skydd, har definitivt präglat 
invånarnas dagliga åtagande inom byn, för att vid behov, snabbt intaga försvarsposition. 
Antalet fornborgar i landskapet, samt avståndet mellan bebyggelse och fornborg, visar tydligt 
på hur centrala fornborgarna var för omgivningen. Genom ett utökat samarbete mellan 
närliggande bybildningar, har fornborgarnas roll i vissa fall expanderat till att utgöra de yttre 
försvarsverken inom ett begränsat område för att på så vis skapa en skyddad tillvaro innanför 
fornborgarna. Med en osynlig mur eller gränslinje mellan det säkra och osäkra, som präglade 
dåtidens människors sätt att leva med fornborgarnas ständiga närvaro runt omkring sig, 
skapades grunden till de livsvillkor, som dagens människor idag kan skörda frukten av.               

8. SAMMANFATTNING 

I uppsatsen har frågan tagits upp kring hur till vida fornborgarnas närvaro i landskapet kunde 
säkerhetsställa den intilliggande bebyggelsen och skydda de som levde och verkade i dess 
närhet. Fornborgens topografiska placering sett i från betraktarens ögon var även en av de 
frågor som skulle besvaras i arbetet. Den sista frågan tog upp om fornborgens placering och 
närvaro i landskapet, utgjorde en central betydelse för byinvånarnas uppfattning om gränsen 
mellan det säkra och det osäkra.  

Genom en jämförelse mellan fornborgarna och deras omgivande miljö, har 
författaren med hjälp av relevanta parametrar studerat olikheter/likheter mellan fornborgarnas 
egna betingelser för att på så vis få fram de svar arbetet bygger på.  

Arbetet baseras huvudsakligen på egna lokalt utförda fältanalyser av fem 
utvalda fornborgar i Mälardalen. Parallellt med det egna materialet har författaren även använt 
sig av Riksantikvarieämbetets digitala sökmotor, fornminnesinformationssystemet (FMIS).  

Vidare har varierande flora av litteratur i ämnet studerats. Författaren har 
dessutom använt tre muntliga källor som är väl insatta i ämnet fornborgar.         

För att förstärka arbetets initialläge har författaren valt att väva in ytterligare två 
extraordinära faktorer som har ansetts viktiga utifrån frågeställningarna. Den ena faktorn 
berörde den logistiska aspekten för att visa på hur avgörande tillgången på vatten och föda 
blev med att leva ett inneslutet liv. Den andra faktorn som jag valde att ta upp var fenomenet 
med parborgar, då en av de fem analyserade fornborgarna innefattades av företeelsen.
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Uppsatsens frågeställningar har besvarats genom att författaren metodiskt, med stöd av 
materialet arbetat fram en möjlig hypotes. Tesen bygger på hur fornborgarnas läge, både 
strategiskt och topografiskt utifrån en landskapsanalys, vid en annalkande fara, kunde 
tillgodose de förväntningar som ställdes av deras upphovsmän. Vidare har fornborgens 
topografiska läge visuellt spelat en respektingivande roll och gett ett svårintagligt intryck ur 
en betraktares perspektiv.

  Resultatet av arbetet bygger på författarens egna tolkningar som successivt 
växt fram under arbetets gång av det inhämtade källmaterialet.        
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