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Abstract 
This essay is a comparative study on Migration period ring forts, centered on Sandby 

borg, a ringfort situated on the southeastern shore of the Baltic island of Öland.  

Furthermore this essay focuses on the contemporary Iron Age society, and the 

strategical implications of the ringforts in their function as fortifications. Certain 

international comparisons are made, in particular regarding the fortifications in the 

Roman empire. 
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1. INLEDNING  

Jag hade i september 2014 förmånen att som student delta i en tvåveckors 

seminariegrävning i Sandby borg. Redan innan utgrävingen förstod man att platsen var 

unik arkeologiskt och att borgen varit scenen där våldsamma händelser utspelat sig. 

Trots att endast en bråkdel av borgen undersökts har kvarlevor efter flertalet människor 

framgrävts. Efter varje grävning har nya makabra fynd gjorts och vidden av de 

dramatiska och våldsamma händelser som drabbat Sandby borgs befolkning under 

folkandringstiden förefaller häpnadsväckande. Att få delta i blottläggandet av ett sådant 

fruset omvälvande ögonblick i vår forntid är på samma gång aningen känslomässigt 

omstörtande och oerhört inspirerande. Frågor väcktes dagligen under arbetet. Vad hände 

egentligen den dag då människorna till synes utan urskiljning slaktades? Vilka var de? 

Vilka utförde dådet? Varför? Hur gick angriparna tillväga? För mig framstår som en av 

de mest intressanta frågorna den som rör hur angreppet gick till, hur angriparna 

lyckades övervinna vad som under folkvandringstid förmodligen var en formidabel 

befästning med en hög stenmur. Då jag alltid varit mycket intresserad av allt som rör 

militär- och konflikthistoria framstod en uppsatsstudie med en sådan vinkling som 

naturlig.  

1.1 Syfte 

Sandby borg på Öland utgör ett av flertalet exempel på borganläggningar som fyllt 

någon typ av försvarsfunktion under folkvandringstiden. Borgen är knappast visuellt 

anmärkningsvärd eller exceptionell i jämförelse med någon av Ölands dryga tjugotal 

fornborgar. Men det arkeologiska materialet visar på att mycket dramatiska händelser 

utspelat sig i borgen. 

Det primära syftet med detta uppsatsarbete är att närmare studera främst öländska 

folkvandringstida fornborgar i allmänhet, och Sandby borg i synnerhet, avseende dess 

funktion, användning och uppförandesyfte. Närmare syftar studien till att göra en 

komparativ studie av de folkvandringstida borganläggningarna avseende deras 

eventuella funktion som försvars- och befästningsanläggningar.  

1.2 Frågeställningar 

Det finns anledning att närmare studera omständigheterna kring folkvandringstidens 

fornborgar då mycket fortfarande är höljt i dunkel och inte till fullo klarlagt. Detta rör 

inte minst deras funktion och den roll de spelade i samhället under folkvandringstiden. 

Detta gäller naturligtvis i allra högsta grad Sandby borg, varför jag valt att fokusera på 

dessa frågor: 

1. Vad kan man idag, baserat på tillgängliga källor, säga om Sandby borgs 

funktion och syftet bakom dess uppförande? 

2. Vad kan en komparativ analys av järnålderns borgar, bestående av både 

närbelägna borgar, men också internationella exempel - ge för inblickar avseende detta? 

3. Hur såg den historiska kontexten ut vid tidpunkten för Sandby borgs 

uppförande och användningstid? 
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Något som genomsyrar samtliga frågeställningar är att jag valt att lägga särskild vikt vid 

fornborgarnas eventuella funktion som försvarsanläggningar, med allt vad det innebär i 

överväganden rörande strategiska och taktiska för-/ och nackdelar.   

1.3 Metod, källor och avgränsningar 

Som grund för detta uppsatsarbete ligger främst litteraturstudier av för ämnet relevanta 

författare så som Frands Herschend, Mårten Stenberger, Anders Andrén, Jan-Henrik 

Fallgren och Ulf Erik Hagberg.  

Till detta kommer egna erfarenheter av utgrävningsarbete i Sandby fornborg där jag 

under två veckor i september 2014 hade förmånen att delta som student.  

Därutöver har jag bedrivit fältstudier på plats vid flertalet av de i uppsatsen nämnda 

öländska fornborgarna. Under två dagar reste jag runt till borgarna och fick genom detta 

värdefulla insikter gällande deras konstruktion och inte minst deras placering i 

landskapet.  

Det är på sin plats att inledningsvis nämna något om det rådande käll-läget kring 

Sandby borg. Mycket av det skriftliga källmaterialet är i dagsläget inte publicerat. Min 

redogörelse baseras till stor del på ännu opublicerade rapporter och annat skriftligt 

material (främst redogörande för utgrävningsläget fram t.o.m. 2012), vilka Kalmar 

länsmuseum generöst nog gett mig tillgång till. Vid den senaste utgrävningen som 

skedde i september 2014 deltog jag som nämnt själv, och redogörelsen baseras till stor 

del på mina egna anteckningar och erfarenheter, samt även i detta fall på opublicerat 

material tillhandahållet genom kontakter med Kalmar länsmuseum vilka även i detta fall 

måste sägas ha varit mycket tillmötesgående. I övrigt ligger den information man 

publicerat på Sandby borgs-projektets hemsida till grund för redogörelse av fyndläget. 

En intressant skriftlig källa skriven av den romerske historieskrivaren Tacitus runt år 

117 e.Kr., som använts i min studie berör visserligen inte direkt folkvandringstiden, 

men äger ändå tillämpning i detta fall. Detta då han återger de germanska stammarnas 

seder och bruk, vilka man också kan se bevis för i det arkeologiska källmaterialet 

daterat till folkvandringstid. Även om Tacitus skildringar i stora stycken ter sig som ett 

rent stycke propaganda, författat i syfte att rättfärdiga romerskt underkuvande av 

barbariska stammar, så finner man ändå en rad intressanta iakttagelser avseende 

germanerna.  Nämnas bör att det finns en problematik kring Tacitus och värdet av hans 

återgivelser.  Påvel Nicklasson (1997) är en av de som på ett fördjupat sätt tydliggör 

svårigheterna med Tacitus som källa.  

Av utrymmesskäl har vissa avgränsningar i studiens omfattning varit nödvändiga. Detta 

har inneburit att jag kommit att lägga fokus på några av de öländska fornborgar som vi 

idag tack vare arkeologiska undersökningar vet mest om. För att få en djupare bild av 

den historiska kontexten har jag valt att ta upp några valda internationella exempel på 

folkvandringstida befästningsanläggningar. Med tanke på romarrikets centrala plats i 

formandet av händelseutvecklingen på den europeiska kontinenten, och det inflytande 
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som dessa händelser också hade i det skandinaviska samhället, faller det sig naturligt att 

också ta med exempel på romersk befästningskonst.  

Av vikt att notera i sammanhanget är svårigheter gällande absolut datering av flertalet 

av fornborgarna. Detta har kommit att till viss del påverka urvalet som ligger till grund 

för denna komparativa studie.  

Nämnas bör också att jag valt att hämta vissa jämförande internationella exempel från 

tiden innan nordisk folkvandringstid. Detta gäller min redogörelse för den romerska 

befästningskonsten och de befästa romerska gränsområdena – de så kallade limes. Detta 

med  tanke på det faktum att det romerska riket spelade en sådan inflytelserik roll på 

den europeiska kontinenten och även de nordiska områdena under mycket lång tid. 

Mycket talar för att romarna och germanerna haft livliga kontakter i hundratals år före 

folkvandringstiden. Under hela denna period har germanerna varit exponerade för den 

romerska kulturen som på många sätt präglades av en hög grad av militarisering. 

Förutsättningarna för kulturell diffusion över limes bör således ha varit goda. Att då 

endast ta upp ett kortare avsnitt i denna interaktion, och dess möjliga effekter, kan 

således förefalla missvisande. Den nordiska folkvandringstiden var inte en tidsperiod 

med vattentäta skott bakåt i tiden, utan påverkades sannolikt även i hög grad av tiden 

innan. 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i min studie utgörs dels av de av Sun Zi (översättning 

2012) formulerade strategiska principer, vilka rör krigföring. Detta strategiska 

perspektiv utgörs av vissa grundläggande militärstrategiska utgångspunkter vilka får 

anses som universella i sin tillämpning. De formuleringar som är relevanta i detta 

sammanhang rör topografiska förutsättningar och deras påverkan på krigföringen. Sun 

Zi ansåg att topografin var av fundamental strategisk betydelse, på så vis att man utifrån 

ett områdes miljö bör agera på ett visst sätt i syfte att stärka sin strategiska position och 

försvaga fiendens genom att angripa dennes svaga sidor. Detta rörde bland annat: 

– Att besätta och försvara höjder i landskapet är strategiskt motiverat och fördelaktigt 

för en försvarare (Zi 2012:67ff, 75f). 

– Att attackera en höjd är inte strategiskt fördelaktigt och bör undvikas (Zi 2012:67ff, 

75f): 

– Floder och våtmarksområden är svårare att anfalla än att försvara. Och en försvarare 

bör utnyttja dessa förutsättningar i försvar (Zi 2012:68f). 

Dessa utgångspunkter äger direkt tillämpning i fallet med de folkvandringstida 

fornborgarna, och deras eventuella funktion som försvarsanläggningar. 

Den andra teoretiska utgångspunkten rör krigföring och strategiska överväganden i ett 

område bestående av stammar eller grupper utan en övergripande statsstruktur. Denna 

teori formuleras av Jürgen Helbling (2006) och är till viss del baserad på 

etnoarkeologiska observationer i områden utan statsstruktur. Krigshandlingar mellan 
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grupper ses som ett sätt att lösa en konflikt mellan grupper (Helbling 2006:115). Vidare 

är krigföring vanlig i områden utan direkt överstatlighet (Helbling 2006:120f).  

Några grundläggande antaganden utifrån denna teori: 

1. Det politiska landskapet präglas av anarki i ett område med flera självständiga 

grupper. 

2. Gruppernas beroende av de lokala resurserna är av avgörande betydelse. 

Detta leder till en interaktion mellan de olika grupperna inom ett område vilken präglas 

av de enskilda gruppernas strategiska överväganden - att stärka den egna gruppens 

ställning på bekostnad av de andra grupperna (Helbling 2006:122f). Ett sätt att öka 

gruppens styrka är att genom olika medel öka den egna befolkningen, och på så viss få 

ett större underlag för att rekrytera krigare (Helbling 2006:123). Ett annat sätt för att 

förbättra den egna gruppens ställning är att knyta allianser med andra grupper för att på 

så sätt öka antalet krigare (Helbling 2006:124f). Man kan istället på olika sätt försvaga 

andra gruppers ställning genom att med våld angripa dem och exempelvis föra bort 

deras kvinnor (Helbling 2006:126ff).  

Det faktum att ingen överordnad maktstruktur existerar innebär att fredliga 

överenskommelser inte nödvändigtvis är att föredra framför krigsaktioner, utan snarare 

utgör förutsättningen för en slags konstant konflikttillstånd (Helbling 2006:122). Dock 

är förekomsten av krigshandlingar mindre vanliga i de fall grupper inom ett område är 

relativt jämbördiga styrkemässigt, men samtidigt högre om området är tätbefolkat 

(Helbling 2006:127). Ledarens roll är av strategisk betydelse i gruppen, och han/hon är 

den som leder krigföringen och knyter vänskapsförbund med andra grupper, och inte 

minst minimerar förekomsten av konflikter inom den egna gruppen (Helbling 

2006:123).  

Helblings teori gör det möjligt att tolka folkvandringstidens fornborgar och dess roll 

inom en samhällsstruktur utan direkt överstatlighet. 

2. FORSKNINGSHISTORIK 

Studiet av svenska fornborgar har en relativt lång historik med  tidiga rötter i 1600-talet. 

Mycket av forskningen kring Ölands borgar har haft präglande drag av inventering och 

kartläggning av materialet. Inledningsvis kan man nämna att fornborgsforskarnas 

slutsatser i hög grad definieras utifrån utgångsperspektiv. Flertalet av de forskare som i 

någon form behandlat fornborgar har sett dem som relativt perifera kulturuttryck i ett 

större kulturellt sammanhang. Det finns fortfarande omständigheter kring de svenska 

fornborgarna, inte minst de öländska, som inte ännu är helt klarlagda. Detta rör inte 

minst användningssyftet där mycket fortfarande är tolkningar. Slutsatser och tolkningar 

avseende detta har i hög grad varierat och debatterats som resultat. Detta har varit 

särskilt tydligt de senare åren, med början från slutet av 1990-talet, när flera forskare 

valt att i högre grad framhäva kvalitativa aspekter på bekostnad av de kvantitativa, vilka 

dittills får anses ha varit de mer framträdande i forskningen. Sammantaget kan då sägas 

att mycket rörande fornborgarna fortfarande är osäkert. Detta rör inte minst de öländska 
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borgarna, även om man på senare år genom bland andra Jan-Henrik Fallgren (2006) fått 

en klarare bild av det järnålderssamhälle som omgav dem så är fornborgarnas primära 

funktion inte är att anse som definitivt klarlagd. 

En tidig pionjär inom fornborgsforskningen var riksantikvarie Johannes Haquini 

Rhezelius. Redan på 1630-talet företog han en ambitiös resa för att kartlägga viktiga 

fornminnen i södra Sverige däribland Ölands fornborgar (Goldhanhn 2011:2f; 

Stenberger 1964; 1966). I hans kartläggning ingick att teckna av många av 

borgruinerna, så som exempelvis Ismantorp och Gråborg, även om dessa idag inte är att 

betrakta som helt naturtrogna (Stenberger 1966:8ff & 19ff).  

Också Carl von Linné kom att uppmärksamma och studera de öländska fornborgarna på 

sina exkursioner på Öland (Stenberger 1964:544; 1966:3f).  

Fredrik Nordin introducerade fornborgsbegreppet i slutet av 1800-talet och hans arbete 

syftade till att ordna och karakterisera det arkeologiska materialet bestående av olika 

befästningsanläggningar runtom i Sverige (Cassel 1998:130f; Wall 2003:21). Hans 

indelningssystem bestod av sju typer av anläggningar, ordnade utifrån en rad faktorer, 

så som topografisk belägenhet, byggnadsmaterial och utförande samt huruvida man 

kunde finna gravar i anslutning till borgarna (Cassel 1998:130). 

Det var dock först på 1930-talet som forskningen kring borgarna blev mer intensiv med 

namn som Arthur Nordén och Mårten Stenberger då man i högre utsträckning började 

skapa sig en bild av omständigheterna kring dessa fornlämningar (Olausson 1995:10). 

En av dessa forskare som haft ett mycket stort inflytande när det gäller arkeologisk 

utforskning och kartläggning av Ölands fornborgar var Mårten Stenberger som var 

involverad i undersökningar och utgrävningar av flera av dem. Hans studie av 

fornborgarna behandlades som en del i hans avhandling Öland under äldre järnålder 

(1933). Även om öns borganläggningar i sig inte utgör det centrala studiematerialet så 

ägnas ändå dessa ett betydande utrymme och han behandlar dem relativt uttömande. 

Hans framställning av fornborgarna sker då i ljuset av hans forskning kring 

järnåldersperioden på Öland. Mårten Stenberger kom senare att återkomma till de 

öländska borgarna i allmänhet och då i synnerhet Eketorp och Ismantorp. Han författade 

ett kompendium – Ölands forntida borgar (1966) där han uteslutande går igenom och 

behandlar Ölands fornborgar och kunskaps- och fyndläge fram till dess. 

Stenberger får också anses vara en av de fornborgsforskare som haft störst inflytande på 

synen på de svenska fornborgarna i allmänhet och de öländska borgarna. Enligt honom 

föreföll försvarsaspekten som den centrala. Han framhåller fastlandsborgarnas topografi 

som relevant vid en sådan förståelse av borgarnas funktion. Vidare ansåg han att de 

svenska fornborgsbyggarna inspirerats i mångt och mycket av befästningsbyggare på 

kontinenten (Stenberger 1933:255ff). Stenberger ser de öländska fornborgarna som en 

naturlig del under en stökig folkvandringstid då det förelåg ett behov hos ölänningarna 

att skydda sig från angrepp från grupper i främmande områden (Stenberger 1933:262). 

Som intäkt för att Öland under denna tid ska ha varit turbulent tar Stenberger upp 

depositioner av värdeföremål daterade till folkvandringstid (Stenberger 1966:3f). Men 
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han var samtidigt inte sen att påpeka att vissa av borgarna, med Ismantorp som främsta 

exempel, kan ha haft en viktig funktion som kultplatser (Stenberger 1933:241ff).  

Denna tolkning avseende borgarnas funktion som skydd mot angrepp utifrån kan sägas 

representeras också av Björn Ambrosiani (Johansen & Petterson (1993:29). Ambrosiani 

fokuserade inte minst på fastlandets fornborgar i sin forskning och då främst de belägna 

i Södertörn och Mälardalen (Wall 2003:20f). 

En annan förespråkare som också i någon mån kommit att representera detta perspektiv 

är Johan Engström. Han behandlar i sin avhandling, Torsburgen – tolkning av en 

gotländsk fornborg (1984), Torsburgen och dess eventuella funktion som 

befästningsverk. Engströms diskussion innefattar en rad strategiska iakttagelser av 

borgen och dess omgivning. Han utesluter inte att Torsburgen kan ha haft antingen en 

offensiv eller defensiv funktion i området. Det vill säga att Torsburgen under perioder 

kan ha tjänat som en tillflyktsort för den gotländska befolkningen i händelse av angrepp 

utifrån eller att borgen fyllt en offensiv funktion på ön (Engström 1984:118f). 

Kerstin Cassel behandlar också främst de gotländska fornborgarna i sin avhandling, 

Från grav till gård- Romersk järnålder på Gotland (1998), men framhåller även vissa 

möjliga tolkningsaspekter av intresse gällande de öländska och andra svenska 

fornborgar. Hon ser Gotlands flatmarksborgar som en möjlig maktmanifestering inom 

det gotländska järnålderssamhället av de lokala ledare vilka lät uppföra dem (Cassel 

1998:148ff). Dessa anläggningar kan då ses som konkreta symboler för ledarnas makt 

och som sådana befäste borgarna den rådande hierarkin (Cassel 1998:149f). Hennes 

synsätt involverar precis som i fallet med Stenberger och de öländska borgarna att se 

borgarna i ett vidare perspektiv inom sina respektive järnålderssamhällen. 

En annan tolkning som kan nämnas utgörs av Hyenstrands förslag vilket rör 

fornborgarnas eventuella koppling till en begynnande statsstruktur i samhället (Johansen 

& Petterson 1993:29). Hyenstrand ser hur grunden till utvecklingen av en stat står att 

finna i folkvandringstiden och att fornborgarna tillsammans med bland annat 

förändringar i gravskick (anläggandet av storhögar, båtgravfält) samt förekomsten av 

vapenoffer vittnar om denna samhällsutveckling (Hyenstrand 1996:119f). Hyenstrands 

tolkning präglas i hög grad av hans forskning kring den svenska riksbildningen och 

sålunda behandlades fornborgarna som aspekter av denna process. 

Åsa Wall har i sin avhandling, De hägnade bergens landskap- Om den äldre järnåldern 

på Södertörn (2003), lagt särskild vikt vid den rumsliga aspekten och dess betydelse i 

relation till fornborgarna. Wall anser att det finns anledning att ifrågasätta begreppet 

fornborg och det värde man tillskriver det (2003:49f). Hon påpekar att man länge 

fokuserat på fornborgarnas kvantitativa egenskaper, dvs. de konkreta fysiska- på 

bekostnad av de kvalitativa vilket inte är omedelbart synligt (Wall 2003:39f, 46ff). 

Begreppet hägnade berg föreslås istället som innefattande en del fornborgar dock inte 

alla (Wall 2003:46). Hon betonar vidare betydelsen av att knyta an till det förflutna vid 

människornas användande av borganläggningarna (Wall 2003:64). Fornborgarnas 

placering i relation till det omgivande landskapet anses som essentiell vid förståelsen av 
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dessa platser och då inte minst deras placering i gränsland (Wall 2003:75). De fungerar 

således som ett slags trösklar i miljön (Wall 2003:103f). Utsikten över omgivningarna, 

som dessa bergsanläggningar erbjuder, bör enligt Wall ses som ett viktigt kvalitativt 

element snarare än som strategiskt relevant (Wall 2003:113). Det faktum att murarna 

placerats en bit upp på murkrönet ses som ett sätt att förstärka den rituella betydelsen 

som gränsland (Wall 2003:127f, 130, 138ff). Wall erbjuder således en tolkning som 

frånträder den militärstrategiska kvantitativt betingade tolkingen, till förmån för ett 

distinkt kvalitativt synsätt, där bergsanläggningarnas symboliska värde som rituella 

platser i landskapets gränsland betonas i högre grad. 

Michael Olausson (1995) erbjuder även han ett diametralt motsatt tolkningsperspektiv i 

jämförelse med teorin om fornborgarna som rena befästningsanläggningar. Liksom Åsa 

Wall framhålls andra än kvantitativa värden. Kvalitativa symboliska aspekter framhålls 

så som bland annat det avgränsande rummets betydelse på rituella platser (Olausson 

1995:41f, 54ff, 240). Olausson framhåller således betydelsen av att i vissa fall se 

bortom befästningsperspektivet. Utgångspunkten i hans avhandling, Det inneslutna 

rummet- om kultiska hägnader, fornborgar och befästa borgar i Uppland från 1300 f. 

Kr. till Kristi födelse, är en redogörelse för olika hägnade byggnader och erbjuder ett 

nytt sätt att se på dessa typer av fornlämningar.  

En annan person som inte duckar för att tolka fornborgar ur ett delvis kultiskt/religiöst 

perspektiv är Anders Andrén som i sin bok Tracing old norse cosmology - The world 

tree, middle earth, and the sun in archaeological perspectives (2014) extensivt 

behandlar främst Ismantorp. Han anför en rad faktorer kring borgen vilka kan 

understödja tolkningen av Ismantorp som en anläggning med kultiska anslag. Andrén 

påpekar samtidigt att många av de svenska fornborgarna primärt har uppförts och 

använts av den lokala befolkningen som befästningsanläggningar (Andrén 2014:88f). 

Han anser dock att man inte bör negligera kopplingen mellan de bägge företeelserna 

krig och religion/kult utan istället se dem som närbesläktade inte minst när det gäller 

Ismantorp (Andrén 2014:98ff, 102ff, 115). Andrén drar slutsatsen att ölänningarna som 

uppförde Ismantorp delvis kan ha influerats av den romerska religiösa symboliken och 

inkorporerat den i den egna religionen och på så vis skapat en slags syntes mellan dessa 

två symbolvärdar (Andrén 2014:110ff). Det är då enligt honom i detta ljus man bland 

annat kan se förekomsten av fornborgens nio portar som en konkretisering av en 

religiöst kopplad symbolföreställning (Andrén 2014:109). Ismantorp kan då enligt 

Andrén ses som en plats där det krigiska och det kultiska möts och fyllt en praktisk och 

naturlig funktion i samhället (Andrén 2014:112f, 115).  

3. ÖLANDS JÄRNÅLDERSBORGAR 

Inledningsvis kan ett flertal inledande anmärkningar göras gällande de öländska 

fornborgarna. För det första är det slående att inte många av borganläggningarna 

uppvisar likheter avseende konstruktion och utformning. Således finns på ön en stor 

mångfald representerad när det gäller borgarnas utseende och forntida förmodad 

planlösning. Detta gäller inte minst huvudmurarnas utformning och sträckning som i 

hög grad varierar. Men de öländska borgarna delar dock vissa grundläggande drag, vilka 
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kan sägas skilja dem från andra samtida befästningskonstruktioner i Skandinavien, med 

visst undantag för de gotländska borgarna. Befolkningen på Öland tvingades bygga sina 

borgar i det flacka öländska landskapet och man gjorde det i den på Öland allmänt 

förekommande kalkstenen (Wegraeus 1976:33f). Inte sällan är borgarna också situerade 

i nära anslutning till våtmarksområden (Wegraeus 1976:33; Näsman 1976:46). 

Fornborgarna anlades i regel i vad som förmodats vara bebyggelsens ytterområden och 

byggandet torde ha grundats på en kollektiv insats från befolkningen i de olika 

områdena (Andrén 2014:83). 

Annars bör nämnas att borganläggningarna inte sällan är relativt svårdaterade och inte 

alltid går att knyta till en specifik tidsperiod. Detta inte minst då de i många fall använts 

i omgångar i vissa fall även under flertalet tidsperioder.  

Inledningsvis kan också vissa anmärkningar göras angående fyndläget kring Ölands 

fornborgar. Dels är det slående att så få av borgarna undersökts arkeologiskt genom 

åren. Endast ett fåtal av dem har varit föremål för någon form av 

utgrävningsverksamhet. Och av dem är det endast Eketorp som helt grävts ut. Antalet 

fynd från plats till plats varierar stort då vissa fornborgsutgrävningar endast genererat 

något eller några enstaka föremål.  

Även om inte alla Ölands fornborgar varit föremål för arkeologisk undersökning kan 

man i flertalet fall ändå knyta vissa lösfynd till några av platserna. Inte alla föremål 

finns idag kvar att beskåda. Däremot finns flertalet skriftliga källor som nämner forntida 

föremål som ska ha upphittats. Mårten Stenberger går igenom detta närmare i sitt verk 

Öland under järnålder (1933). I vissa fall kan inte ens lösfynd knytas till några av 

fornborgarna. Bland dem kan nämnas Vannborga, Vedby och Norra Möckleby 

(Stenberger 1933).  

Ett flertal av Ölands kända fornborgar har i någon utsträckning varit föremål för 

arkeologisk undersökning. I de flesta fall har undersökningsarbetet varit av begränsad 

omfattning och endast delar av borganläggningarna har grävts ut. Av Ölands samtliga 

borgar är det endast Eketorps fornborg som har genomgått en fullständig utgrävning 

(Borg, Näsman & Wegraeus red. 1976). Därutöver genomfördes senare också en 

omfattande rekonstruktion av borgen där både den omgivande muren och husen 

återställdes utifrån bebyggelsen vid tiden för Eketorp II (se nedan för definition) 

(Edgren, Herschend & Arén 1979). 

3.1.1 Eketorp 

Eketorps fornborg är placerad i Gräsgårds socken längst söderut av alla Ölands borgar 

(Stenberger 1966:3). Borganläggningen vilken är placerad på en höjd av cirka 1 meter, 

ligger i nära anslutning till det södra allvaret och i närheten ligger också ett 

våtmarksområde (Stenberger 1966:25; Näsman & Wegraeus 1978:7). Innan den 

fullständiga restaureringen av borgen såg borgen av naturliga skäl mycket annorlunda ut 

vilket Mårten Stenberger (1933) beskriver. Istället för att som idag ha endast en mur 

fanns det då lämningar kvar efter två, en huvudmur och en lägre yttre mur. Resterna 

efter den inre muren, vilken antas ha varit huvudmuren, var endast cirka två meter hög. 
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Borgens inre diameter uppmättes då till cirka 75 meter, Näsman nämner senare att 

diametern var närmare 80 (Stenberger 1933:215; Näsman 1976:117). Lämningarna efter 

den lägre yttre muren befann sig på ett avstånd av cirka 10 meter från huvudmuren. 

Stenberger spekulerade kring huruvida yttermuren en gång tjänat som grunden i en 

palissadanläggning (Stenberger 1933:215). Två portar kan ses i anläggningen vilka 

vetter mot sydväst och öst. I östra delen, i relativ anslutning till porten, fanns också 

spåren av en brunn (Stenberger 1933:216). Värt att nämna är också att Stenbergers 

uppfattning var att den höjd som borgen byggdes på också den var en artificiell 

konstruktion (Stenberger 1933:216).  

 

Fig. 2. Den fullt återbyggda fornborgen. Man är här i full gång med att konstruera en överbyggnad av 

medeltidstyp ovanför huvudporten. Foto: T. Andersson. 

Under den fullständiga utgrävningen som gjordes på 60- och 70- talen lyckades man 

urskilja tre distinkta faser i Eketorps användningshistoria. Borgen konstruerades sålunda 

under romersk järnålder och dess första bebyggelsefas (Fas I) inföll mellan cirka år 300 

e.Kr. och 400 e.Kr. (Borg, Näsman & Wegraeus 1976:9). Under denna första period 

uppskattas anläggningen ha haft en diameter på cirka 60 meter och ett drygt 20-tal hus 

(Näsman 1976:49). 

Den andra fasen (Fas II) inföll ungefärligen vid folkvandringstidens början och 

upphörde någon gångs kring år 700 e.Kr.( Borg, Näsman & Wegraeus 1976:9). Denna 

bebyggelsefas är således den mest intressanta utifrån denna studies förutsättningar. Kort 

kan dock nämnas att borgen efter den andra fasen inte förefaller ha varit i bruk under 

nära tre hundra år utan besattes först någon gång vid år 1000 e.Kr. och användes under 

därpå följande tre århundraden (Fas III) (Borg, Näsman & Wegraeus 1976:9; Näsman 

1976:56).  
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Fig. 4. Att gå omkring i den rekonstruerade fornborgen ger en känsla av hur det forntida borgrummet 

kan ha tett sig för människorna under dess ursprungliga brukningstid. Foto: T. Andersson. 

 

 

Fig. 3. Ett av Eketorps återuppbyggda hus tillhörande II-bebyggelsefasen (cirka 400 -700 e.Kr.). Foto: T. 

Andersson. 

 

Värt att notera är att bebyggelsen Fas I och Fas II i allt verkar ha överlappat varandra 

(Näsman 1976:51f). Borgens omfattning utökas under den senare delen och kom i 

praktiken att bli dubbelt så stor (Näsman 1976:117). Antalet hus mer än fördubblades 
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och omfattade ett femtiotal (Näsman 1976:122ff). Sålunda, baserat på Stenbergers och 

Näsmans uppskattning, kan man sluta sig till att diametern under denna bebyggelsefas 

låg mellan 75- och 80 meter. Murens var då runt fem meter hög och antalet portar 3 

(Näsman 1976:52). Det som gör denna tidsperiod särskilt intressant är också att borgen 

verkar ha varit permanent bebodd till skillnad från tidigare (Näsman 1976:53f). 

 

Fig. 5. Den täta planlösningen bestående av radiellt disponerade hus typisk för de folkvandringstida 

fornborgarna på Öland. Foto: T. Andersson. 

Mårten Stenberger genomförde redan 1931 en arkeologisk undersökning av Eketorp 

men dock av begränsad omfattning (Wegraeus 1976:39). En rad intressanta upptäckter 

gjordes, bland annat flera benkammar och olika typer av smyckesföremål (Stenberger 

1933:217ff).   

Borgen kom senare att utgrävas i sin helhet mellan åren 1964 och 1974 (Borg, Näsman 

& Wegraeus red. 1976). En intressant aspekt av dessa utgrävningar av Eketorp var att 

man kunde återskapa en kronologisk bild av under vilka tidsperioder borgen använts. 

Man kom fram till att borgen i huvudsak använts under tre faser: Eketorp I mellan 300 – 

400 e.Kr.; Eketorp II mellan 400 – 700 e.Kr.; samt Eketorp III mellan 1000 – 1300 e.Kr. 

(Borg, Näsman & Wegraeus 1976:9). Under grävningens andra år gjordes flera 

spektakulära fynd, bland dem ett stycke skiffer inristat med runor och andra symboler 

(Stenberger 1965:157). Särskilt fyndförande visade sig det kulturlager som hörde till 

Eketorp II vara. De föremål som hittades var återigen bland annat benkammar och olika 

typer av smyckesföremål (Näsman 1976:54f). Men därtill hittades också en stor mängd 

människoben, däribland ett komplett skelett i det medeltida lagret (Stenberger 

1965:157).  

Att hitta människoben har annars visat sig relativt ovanligt vid utgrävningar av de 

öländska fornborgarna och i de flesta fall har sådana fynd lyst med sin frånvaro. 
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Undantagen är fyra borgar: Sandby, Löt, Gråborg och Eketorp (Schulze 2006; 

Stenberger 1965; Tegnér 2008). 

3.1.2 Löt 

Löts fornborg står att finna i den öländska socknen med samma namn och är belägen på 

en mindre höjd. Ringmurens diameter är som mest cirka 155 meter, och består till 

största delen av gråsten, inte kalksten (Stenberger 1933:250). Den är idag som högst 

strax över två meter hög och dess bredaste parti är cirka 15 meter (Stenberger 

1933:250). Borganläggningen hade minst två portar (Stenberger 1966:44). 

 I Löts fornborg genomfördes åren 1989 och 1990 två mindre undersökningsgrävningar 

(Schulze 2006). Till fyndmaterialet hörde ett mindre beslag av brons samt en bit harts 

(Schulze 2006:10). I övrigt hittades över ett kilo obrända ben, vilka efter närmare 

osteologisk examination, kunde artbestämmas till bland annat svin, häst och får – samt 

kanske av större intresse: ben från människa (Schulze 2006:11). Fynden av mänskliga 

skelettdelar överensstämmer med det fynd av ett människoskelett som ska ha gjorts på 

platsen redan 1914 vid en icke-arkeologiskt relaterad grävning. Av skelettet finns idag 

inget att se då det lär ha begravts på samma plats kort efter att det hittats (Schulze 

2006:7). 

3.1.3 Bårby 

Bårby fornborg i Mörbylånga socken är placerad utmed Ölands landborg med en 

spektakulär utsikt över kalmarsund i väster. 

 

Fig. 6. Vyn från borgen ger en mycket bra utblick över omgivningarna. Man kan skönja fastlandet bortom 

Kalmarsund. Foto: T. Andersson. 
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Bårby är unik i ett öländskt sammanhang genom att borgen endast på tre håll omges av 

en mur medan den i väster slutar i en cirka tjugo meter brant sluttning (Stenberger 

1933:222). Borgen är konstruerad på en höjd, cirka en meter hög i förhållande till det 

omgivande landskapet. I muren som idag är uppemot 13 meter bred kan man skönja en 

port vilken är placerad i mitten av borganläggningens långsida mot öster till. Bårby är i 

nord-sydlig riktning cirka 150 meter i diameter (Stenberger 1966:36). 

 

 

 

Fig. 7. Den västra delen av Bårby försvarades av en naturlig försvarsbarriär i form av ett brant stup på 

cirka 20 meter. Foto: T. Andersson. 
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Fig. 8. Vy från öster där man kan se en av borgens portöppningar. Foto: T. Andersson. 

 

 

Fig. 9. Notera det faktum att det mellan den västra branten och den halvcirkelformade muren till höger 

finns ett mellanrum på någon meter. Foto: T. Andersson. 

Mårten Stenberger företog en utgrävning 1930 i Bårby där han kunde konstatera ett 

fyndförande kulturlager. Bland fynden fanns ben från djur samt kolfragment 

(Stenberger 1966:222). 

Flertalet lösfynd har vid olika tidpunkter gjorts i anslutning till Bårby fornborg. Fynden 

stärker bilden av hur borgen under lång tid använts från folkvandringstid och in i 
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medeltid. Bland annat har man hittat ett romerskt mynt i guld daterat till omkring cirka 

500 e.Kr. och brons- och järnföremål daterade till medeltid i form av bland annat ett lås, 

en pilspets samt en del av en kniv (Stenberger 1933:223; 1966:36). Utöver det har man i 

borgen funnit keramikfragment och en bronsfibula vilken bedömdes tillhöra vendeltid 

(Stenberger 1933:223f). 

3.1.4 Lenstad 

Lenstad fornborg är belägen i Torslunda socken. Borgmuren, konstruerad främst i 

gråsten, är idag mycket raserad och är på sin högsta punkt endast cirka en meter hög och 

som bredast cirka 14 meter (Stenberger 1936:227; 1966:40). Borganläggningen har en 

högsta diameter av cirka 70 meter (Stenberger 1966:40). Intressant är att borgen är 

placerad på en smal utlöpare av stadig mark och i tre riktningar omgiven av sankmark 

(Stenberger 1933:227). Stenberger uppger att borgen i riktning in mot fast mark en gång 

även kan ha haft en yttre försvarsanläggning som komplement till själva huvudmuren 

(Stenberger 1966:40).  

Ingen arkeologisk undersökning har bedrivits i Lenstad fornborg men lösfynd har vid 

annat tillfälle hittats på platsen. Fyndet, en ring i brons, daterades typologiskt av 

Stenberger till tidig folkvandringstid (Stenberger 1966:40). 

3.1.5 Ismantorp 

Till synes undangömd omgiven av slyskog ligger i Långlöts socken Ismantorps 

fornborg. För att ta sig dit går man en smal stig vilken löper genom den täta omgivande 

skogen. Efter ett hundratal meter öppnar sig skogen i en stor frilagd glänta i vars 

ungefärliga mitt Ismantorp är belägen. Denna fornborg är i jämförelse med övriga 

öländska borgar häpnadsväckande väl bevarad i då de omgivande murarna fortfarande 

står relativt höga samt – inte minst – att man fortfarande kan se hela den forna inre 

bebyggelsen i form av ett gytter av husgrunder.  

 

Fig. 10. Ismantorps fornborg och dess nät av välbevarade utifrån muren radiellt placerade husgrunder. 

Foto: T. Andersson. 
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Ismantorp har en genomsnittlig diameter av cirka 125 meter och muren står idag som 

högst cirka 3 meter (Stenberger 1933:236). Muren är i sig inte enbart bestående av 

kalksten utan också i mitten - som fyllnadsmaterial - även vanlig gråsten (Stenberger 

1966:10). Innanför den omgivande muren finns tydliga lämningar av minst 88 hus, 

möjligen så många som 95 (Andrén 2014:71; Stenberger 1966:11f).  Utmärkande för 

denna fornborg är att den hade hela 9 portar (Andrén 2014; Stenberger 1933; Stenberger 

1966). Stenberger uppger att portarnas bredd ligger på mellan 1 och 3 meter (Stenberger 

1933:236f). Under min exkursion på platsen uppfattade jag snarare att den smalaste 

portöppningen var avgjort smalare än en meter, kanske närmare 50 cm. 

 

Fig. 11. Den smalaste av Ismantorps nio portar. Foto: T. Andersson. 

Utanför denna smala port ligger en stenstruktur bestående av två grupper om vardera tre 

till fyra rader stenbumlingar. Denna konstruktion ligger inte direkt framför 

portöppningen utan börjar i ena kanten och följer sedan muren i uppskattningsvis 20 till 

25 meter. Anläggningens djup är uppskattningsvis ungefär fem meter.  

 

Fig. 12. Den yttre stenstrutur belägen snett utanför en av portarna. Notera ”öppningen” i stenraderna. 

Foto: T. Andersson. 
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Fig. 13. Den yttre stenstrukturen bildar en ca 20 meter lång båge runt en del av muren. Foto: T. 

Andersson. 

På vägen fram till den västra porten kan man vidare notera en betydligt mindre 

stenstruktur som knappt kan skönjas ovan marken bestående av ett antal mindre stenar, 

vilka också de ordnats i rader. Anläggningen ger ett distinkt intryck av att vara 

artificiell. 

Ismantorps fornborg undersöktes första gången redan 1904, och senare också vid två 

tillfällen under 1920-talet och då med Mårten Stenberger som initiativtagare (Wegraeus 

1976:36). Dessa grävningar kom dock att generera minimalt med fynd. Under 

Stenbergers undersökning 1925 framgrävdes endast ett föremål: en flintpilspets 

(Stenberger 1933:239). Utöver det kunde konstateras en anläggning i form av en eldstad 

(Stenberger 1966:14). Mellan åren 1997 och 2001 företogs en rad undersökningar i 

borgen (Andrén 2014:71). Under utgrävningarna fann man ett flertal fynd daterade till 

folkvandringstid/vendeltid, bland dem en del av ett järnspänne, en lansspets och en 

pilspets (Andrén 2014:73ff). 

3.1.6 Treby, Hässleby och Vannborga 

Treby fornborg är belägen i Segerstads socken i utkanten av Ölands södra allvar. 

Borganläggningen är speciell på så vis att den består av tre sammanlänkade ringmurar. 

Dessa tre ringmurars största diameter är följande: 55 meter, 44 meter och 10 meter 

(Stenberger 1966:32). Murmassorna är idag mycket låga, och Stenberger uppger att 

detta till viss del beror på att stenen i senare tid använts av befolkning i området 

(Stenberger 1966:32). 
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I Köping socken ligger Hässleby fornborg. Inte mycket går idag att se av muren vilken 

tvärsöver mäter mellan 67 och 68 meter (Stenberger 1966:42). 

Vannborga fornborg ligger också i Köpings socken. Även denna anläggning är knappt 

synlig i landskapet. Muren mäter tvärsöver cirka 53 meter (Stenberger 1966:42). 

Flera av Ölands borgar har varit föremål för mindre provundersökningar. Bland dessa 

räknas Treby och Hässelby fornborgar, vilka undersöktes 1966 respektive 1974, med 

visst fyndmaterial som resultat - i det senare fallet bland annat keramikskärvor 

(Wegraeus 1976:36).  

3.1.7 Mossberga 

Inte mycket av Mossberga, belägen i Högsrums socken finns idag att beskåda. Det som 

finns kvar av muren är idag bara cirka 1 meter högt, och rasmassorna cirka 15 meter 

breda (Stenberger 1933:243). Stenberger uppskattar att muren i upprest skick varit cirka 

5 meter hög. Borganläggningens diameter uppgår till högst cirka 150 meter (Stenberger 

1966:40f). Mossberga hade en gång minst två portar vilka idag inte går att se 

(Stenberger 1933:243f). 

Inte heller Mossberga har varit föremål för någon organiserad utgrävning. Men likväl 

har borgen precis som i fallet med Lenstad genererat fynd vilka kunnat dateras till 

folkvandringstid. I jämförelse med den föregående borgen har däremot ett flertal 

intressanta fynd hittats. Dels ett för folkvandringstiden typiskt bronsspänne, en lika 

tidstypisk pincett- också den i brons (Stenberger 1933:246f).  Därutöver har man på 

platsen funnit ett romerskt mynt och en bronsfigur (Stenberger 1966:40ff). Stenberger 

återger också hur man en gång också hittat en bronsnål vilken han knyter typologiskt till 

liknande fynd från kulturområden i Baltikum (Stenberger 1933:246). Utöver dessa 

intressanta fynd kan också  nämnas två spjutspetsar och en pilspets (Stenberger 

1933:247).   

3.1.8 Gråborg 

Gråborg är också den unik i ett öländskt fornborgsammanhang. Den är nämligen den 

avgjort största av öns samtliga cirka 20 fornborgar. Borgens diameter är över 200 meter 

vid den vidaste punkten (Stenberger 1966:19). Den omgivande muren är som högst idag 

cirka 6 meter, och är cirka 11 meter bred vid fundamentet (Stenberger 1933:228). 

Borgen har haft tre portar, varav den kvarvarande är relativt välbevarad (Stenberger 

1966:19). Av intresse att nämna är att det också i området kring Gråborg finns 

våtmarker. Dessa kan ha varit mer omfattande under forntiden (Stenberger 1933:228). 
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Fig. 14. Vy över den väldiga anläggningen som måste dominerat omgivningarna under hela dess 

användningstid. Foto: T. Andersson. 

 

 

Fig. 15. Murarna står fortfarande relativt höga på vissa ställen. Bild tagen från borgens innerplan. Foto: 

T. Andersson. 
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Fig. 16. Gråborgs medeltida huvudport som i senare tid restaurerats. Foto: T. Andersson. 

 

 

Fig. 17. Man kan skönja delar av en stenstruktur även utanför Gråborg. Ursprungligen resterna av en 

fristående anläggning, eller möjligtvis rasmassor från huvudmuren? Foto: T. Andersson. 

Ett flertal fynd går att koppla till Gråborg som undersökts i flera omgångar. Den första 

utgrävningen skedde redan 1919 under ledning av Anders Billow (Sturesson 2008:33f). 

Året innan hade han nämligen närmare undersökt det i nära anslutning till borgen 

belägna medeltidskapellet Sankt Knut (Sturesson 2008:33ff). Efter denna utgrävning 

fann han det synnerligen motiverat att vidare undersöka den intilliggande borgen 

närmare för att på så vis få större klarhet kring omständigheterna kring dessa bägge 
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fornlämningar (Sturesson 2008:35). Billow ägnade den kvarvarande porten stor 

uppmärksamhet och drog genom detta slutsatsen att kapellet samt borgen delade en 

likhet avseende den puts som använts för att fylla i fogar i stenverken (Sturesson 

2008:36). Efter detta lokaliserade han ytterligare två portar i muren (Sturesson 

2008:36). Därpå följde ett utgrävningsarbete förlagt till borgens inre delar där Billow 

lyckades hitta benrester och ett järnföremål – möjligen ursprungligen en dolk- eller 

spjutspets (Sturesson 2008:36). Nästa person att undersöka Gråborg närmare var Manne 

Hofrén. 1926 utfördes under hans ledning en konservering av borgens kvarvarande port. 

Vid konserveringsarbetet blottlade man ett golv i kalksten samt hittade förkolnade rester 

av trä och vad som en gång kan ha varit en härd (Sturesson 2008:37f). 

Under lång tid efter detta genomfördes varken några undersökande utgrävningar eller 

något restaureringsarbete. Först 1998 kom Gråborg att återigen vara föremål för 

utgrävningar. Mellan 1998 och 2002 kom flertalet utgrävningar att genomföras under 

Ulf Erik Hagbergs och Gunilla Malms ledning (Tegnér 2008). Ett första schakt 

placerades i anslutning till murens västra del där man gjorde flertalet intressanta 

upptäckter. Bland annat kunde man urskilja ett påtagligt brandlager innehållande brända 

växtdelar och träkol (Tegnér 2008:45). Dessutom fann man i detta område bland annat 

också en pärla i glas, keramskärvor och järnslagg (Tegnér 2008:45f). Dessa fynd 

daterades senare till tiden mellan cirka 300 och 600 e.Kr.(Tegnér 2008:45). Det 

kulturlager som stratigrafiskt låg ovanpå detta lager kunde fyndtypologiskt dateras till 

medeltid (Tegnér 2008:47). Bland de medeltida fynden kan nämnas tidstypisk keramik 

samt metallföremål i form av bland annat mynt och järnspikar (Tegnér 2008:47). 

Flertalet ben hittades också vilka osteologiskt kunde bestämmas ha tillhört svin och 

björn (Tegnér 2008:47). Dessutom hittade man en del av ett mänskligt skalltak (Tegnér 

2008:47).   

Fynden i två ytterligare schakt placerade i borggårdens centrala delar kom att närmare 

knyta Gråborg till folkvandringstiden. En C-14 datering av påträffade kolbitar 

bekräftade detta (Tegnér 2008:47). Ytterligare pärlor, slagg och bitar av keramik 

hittades också (Tegnér 2008:47). Några av de mer spektakulära fynden som kan nämnas 

och som alla daterats till medeltid var bland annat en svärdsknapp i brons, olika 

smyckesföremål (ex. en inskriberad guldring) samt tärningar tillverkade i horn (Tegnér 

2008:48f). 

3.1.9 Triberga 

I dag förefaller Triberga borg belägen i Hulterstad socken som relativt oansenlig med en 

nuvarande högsta murhöjd av knappt två meter. Anläggningen har konstruerats på en 

mellan cirka 1.5 och 2.2 meter hög höjd i det annars flacka landskapet (Stenberger 

1966:5).  
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Fig. 18. Tribergas raserade murar utgör en stor stenmassa. En indikation på att muren ursprungligen 

måste ha varit relativt hög. Foto: T. Andersson. 

Borganläggningen består av två murar, en inre och en yttre. Den oregelbundna inre 

borgplanen har en diameter tvärs över på mellan 60 och 62 meter (Stenberger 1966:5). 

Endast en port kan i dag skönjas i muren. Innanför murarna i finns en källa belägen i 

den norra delen av borgplanen. Läget är av visst intresse då den ligger placerad i 

ytterdelen av Ölands karga södra allvar. 

 

 Fig. 19. Tribergas enda kvarvarande portöppning med tydlig kalkstensläggning. Foto: T. Andersson 
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.

 

Fig. 20. Borgens källa och vattenförsörjning belägen strax innanför innermuren. Foto: T. Andersson. 

 

 

Fig. 21. Det omgivande landskapet är i huvudsak flackt,  främst i riktning mot Södra allvaret. Foto: T. 

Andersson. 

Triberga fornborg har i två omgångar varit föremål för seminariegrävningar, där 

studenter vid (dåvarande) högskolan i Kalmar deltog. Första året under Kaj Borgs 

ledning, och 2001 under ledning av Ulf Näsman (Borg, K. 2001 och Stein- Borg, M. 

2001). Under 2000- års utgrävning hittades ett stort antal fynd - över 600, bland annat 

åtta medeltida silvermynt, av vilka sju hittats i samma depå,  glaspärlor, keramik, 
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djurben, bronsföremål samt pil- och spjutspetsar (Borg 2001:15). Under därpå följande 

utgrävningssäsong 2001 blottlades vad man tolkade som en eldstad samt stolphål (Stein-

Borg 2001:3). Bland föremålsfynden kan nämnas tre ytterligare mynt, glaspärlor och 

keramik samt utöver dessa stora mängder djurben (Stein-Borg 2001:4ff). 

3.1.10 Svarteberga 

I Räpplinge socken ligger denna fornborg  men inte mycket av anläggningen finns idag 

att beskåda (Stenberger 1966:42). Stenberger citerar historikern Ahlqvist som uppger att 

det vid en tidpunkt ska ha upphittats en metallfigur på platsen men att denna senare lär 

ha helt vittrat sönder (Stenberger 1933:218). I övrigt har inga fynd från Svarteberga 

fornborg rapporterats. 

3.1.11 Sandby  

Sandby fornborg är i ett avseende unikt i jämförelse med de övriga öländska borgarna 

dvs dess placering i omedelbar närhet till stranden. Det är bara cirka 40 meter mellan 

borgen och strandkanten på Ölands östra kust (Stenberger 1933:225). 

 

Fig. 22. Sandby borg från nordväst, med borgens källa i förgrunden. Foto: S. Jakobsson. 

Detta område mellan borg och strand utgörs av en relativt brant slänt och avgränsar den 

förhöjning i landskapet (ca 3 meter hög), på vilken borgen är placerad (Stenberger 

1966:38). Stenberger uppfattar även denna förhöjning som i grunden artificiell 

(Stenberger 1933:225f). Murens diameter är vid den vidaste punkten strax över 90 

meter (Stenberger 1933:225). Även Sandbys mur är konstruerad på ytter- och innersida 

av kalksten och med gråsten som fyllnadmaterial. 
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Fig. 23. Foto: T. Andersson. 

Cirka 10 meter i nordvästlig riktning är en yttre stenstruktur belägen (Dutras Leivas & 

Victor opubl.:11). Denna är cirka 150 meter lång och mellan 6 till 10 meter djup och 

löper längs med en del av fornborgens yttermur i en halvcirkel. Anläggningen består av 

stenar i parallella rader, på vissa ställen 4 rader djupa och på andra 5 rader. Helena 

Victor har föreslagit att denna anläggning ursprungligen kan ha haft en längre 

sträckning än vad som nu är fallet då boende i området i senare tid möjligen forslat bort 

vissa av stenarna vid anläggning av intilliggande stengärdsgårdar (Föreläsning Kalmar 

länsmuseum 2014-9-11). Noterbart är också att det utanför borgen i anslutning till 

denna stenstruktur i nordlig riktning finns en vattenkälla belägen (Dutras Leivas & 

Victor opubl.:12). 

        

Fig. 24 & 25. Den yttre stenstrukturen belägen utanför vad som förmodas ha varit Sandby borgs 

huvudport. Notera den sanka och vattensjuka marke vilken kännetecknar landskapet i västlig riktning. 

Foto: T. Andersson. 

Sandby fornborg har under fyra säsonger mellan åren 2011 och 2014 varit föremål för 

arkeologiska utgrävningar (Kalmar länsmuseum 2014). Upptäckten 2010 av gropar 

grävda innanför borgens murar tolkades som plundringsgropar vilket föranledde 

provundersökningar av platsen i syfte att föregå samt förebygga vidare plundring 

(Ivonne Dutras Leivas & Helena Victor Opublicerad rapport:2). Direkt efter att detta 

beslut fattades genomfördes en avsökning av borgen med hjälp av metalldetektor. 

Resultatet av denna sondering gjorde det möjligt att gräva fram fem depositioner 
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bestående av bland annat sex folkvandringstida reliefspännen samt glaspärlor (Dutras 

Leivas & Victor opubl.: 6ff). Även en georadarundersökning genomfördes av platsen 

under 2010 och 2011 och låg till grund för ett fördjupat arkeologiskt utgrävningsarbete 

(Leivas Dutras & Victor opubl.:8; Victor opubl.:8ff). Resultaten från denna 

undersökning visade de yttre strukturerna av uppskattningsvis 54 husgrunder (Victor 

opubl.:10). Efter denna inledande provundersökningsfas bestämdes att en undersökande 

utgrävning under ledning av Helena Victor skulle genomföras under våren 2011 och tre 

schakt grävdes i direkt anslutning till fyndplatserna av depositionerna (Leivas Dutras & 

Victor opubl.: 4, 12f). 

Det första schaktet placerat i den sydöstra delen av borganläggningen omfattade en yta 

om 3.5 x 1.5 meter och blottlade en husgrund i ölandssten samt ovanför denna struktur 

ett lager som uppfattades vara ett stenraseringslager (Dutras Leivas & Victor 

opubl.:14ff). I schaktet fann man en mängd obrända ben huvudsakligen identifierat som 

får, get och häst, samt en bränd benbit i anslutning till en möjlig härd (Dutras Leivas & 

Victor opubl.1:17ff). Därutöver hittades bland annat en människotand, flintavslag, 

keramik och en del av en armborstfibula i brons (Dutras Leivas & Victor opubl.:18). 

Det andra schaktet vilket mätte 4 x 2 meter, placerades sydväst om schakt 1 och 

utgrävningen blottlade två stolphål samt även här en husgrund och ett raseringslager 

(Dutras Leivas & Victor opubl.:19). En mängd obrända djurben av en sammanlagd vikt 

av 171,2 gram tillhörande främst häst och får samt en betydligt mindre mängd brända 

ben hittades (Dutras Leivas & Victor opubl.:23). Även keramikskärvor och en 

eldslagningsflinta räknades bland fynden (Dutras Leivas & Victor opubl.:23). Man fann 

också i kanten av schaktet skelettfynd i form av två människofötter, varav den ena togs 

tillvara, och 14-C- daterades till folkvandringstid (Dutras Leivas & Victor opubl.:24f). 

Det tredje schaktet, benämnt som schakt 4 (efter deponering 4), omfattade en yta om 3 x 

2 meter och placerades i borganläggningens nordöstra del (Dutras Leivas & Victor 

opubl.:26). En häll i kalksten, vilken möjligen varit en spishäll, samt ett stolphål hittades 

(Dutras Leivas & Victoropubl:27f). En förhållandevis liten mängd ben anträffades i 

schaktet men noterbart är att man fann den undre delen av människokäke till synes 

nergrävd i marken (Dutras Leivas & Victor opubl.:27f). Vid en närmare osteologisk 

undersökning av käken visade det sig att den kan ha tillhört en kvinna någonstans i 

åldersspannet mellan 17 och 35- års ålder (Dutras Leivas & Victor opubl.:28). Även 

denna käke 14C – daterades, men resultatet anses på grund av käkens dåliga 

bevaringsgrad, som otillförlitligt (Dutras Leivas & Victor opubl.:30). Därutöver fann 

man återigen keramikbitar, samt till skillnad från i de andra schakten, också två 

glaspärlor och två pilspetsar i järn (Dutras Leivas & Victor opubl.:29). 

2012 återvände man och grävde två nya schakt i anslutning till två andra depåer, samt 

utökade den utgrävningsyta som man föregående säsong undersökt i schakt 2 (Victor 

opublicerad rapport:13f). Man kunde konstatera att fyra av de sammanlagt fem funna 

depåerna placerats till höger innanför dörren i husen (Victor opubl.:14). 
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Utvidgningen av det andra schaktet kom att kallas för schakt 2b, och utgjordes av en yta 

om 2.05 x 2.3 meter (Victor opubl.:16). Schaktet kom delvis att överlappa den tidigare 

utgrävningsytan, då det syftade till att blottlägga hela det skelett som man förmodade 

fanns där, med tanke på fyndet av två människofötter i det gamla schaktets profilvägg. 

Vid undersökningen kunde man konstatera förekomsten av inte bara ett skelett utan 

ytterligare ett vilket förmodades ha tillhört en yngre man i 17 till 19 års ålder (Victor 

opubl.:20). Denna man antas ha blivit ihjälslagen då man vid närmare osteologisk 

undersökning fann spår efter våld på skelettet (Wilhelmsson opubl.:21f). De bägge 

individerna låg placerade över varandra och ovanpå vad man förmodar kan ha varit de 

brända resterna efter en planka eller liknande (Victor opubl.:17). Funnet osteologiskt 

material utöver detta innefattade obrända ben från får och nötkreatur (Victor opubl.:19). 

Precis som i de andra schakten hittades också keramikbitar (Victor opubl.:19).  Utöver 

dessa fynd fann man också en rad intressanta föremål, däribland en nål i ben samt en 

bronsknapp daterad till folkvandringstid (Victor opubl.:19f). 

 

Fig. 26. September 2014. I praktiken det ögonblick under utgrävningen när de första mänskliga 

kvarlevorna under denna grävning blottlades. Foto: T. Andersson. 

Det schakt som benämndes som schakt 3 mätte 2.4 x 2 meter blottlade ytterligare en 

husgrund, ett raseringslager samt ett stolphål (Victor opubl.:22ff). Bland fynden i detta 

schakt återfanns ännu en förkolnad planka och utöver det bland annat bränt ben, flinta 

samt järnföremål i form av en nit och ett beslag (Victor opubl.:24f).  

Schakt 5 omfattade en yta om 2.4 x 3 meter. En husstruktur kunde även i detta fall 

urskiljas (Victor opubl.:26). Detta schakt visade sig vara mindre fyndförande i 

jämförelse med tidigare utgrävningsytor (Victor opubl.:28). Bland fynden räknades 

både obrända och brända ben, bitar av keramik samt en ten och en nit, bägge i järn 

(Victor opubl.:29f). 
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Sammanfattningsvis gjorde man efter de två första säsongernas utgrävningar antagandet 

att värdeföremålen deponerats i husen i samband med att människorna slagits ihjäl 

(Victor opubl.:31ff). 

 

Fig. 27. Relativt tidigt skede i utgrävingen i september 2014där profilbänken fortfarande fanns kvar. Den 

västra yttervägen kan ses till vänster. Foto: P. Gustavsson. 

I övrigt har en rad fynd hittats, vissa av dem under 2013 års grävning. Bland dem kan 

räknas flertalet glaspärlor samt enstaka exemplar i marmor och bärnsten. Utöver det har 

man funnit en lansspets samt silverbjällror (Kalmar länsmuseum 2014). 

Under två septemberveckor 2014 deltog jag tillsammans med andra studenter vid 

Linnéuniversitetet i seminariegrävningar i Sandby borg, i Kalmar länsmuseums regi. 

Till skillnad ifrån föregående säsongers grävningar var föremålsfynden relativt få men 

den sammanlagda fyndkontexten ändå inte desto mindre intressant. Det schakt som 

grävdes var det hittills största och omfattade en yta om 35 kvadratmeter (Papmehl-

Dufay mailkonversation 2014-12-17). 
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Fig. 28. Den östra delen av schaktet i riktning mot borgens mitt. Delar av ett raseringslager samt en 

yttervägg. Foto: P.Gustavsson. 

Utgrävningen syntes avgränsa den södra delen av en husgrund med stenlagda väggar i 

öst och väst. I den södra delen fanns ett tydligt raseringslager, kanske resterna av en 

yttervägg (se fig. 27).. I den norra delen av schaktet framgrävdes några större 

kalkstenshällar, möjligen en gång utgörande husets golv (se fig. 32).. Flertalet 

stenskodda stolphål framstod tydligt. 

 

Fig. 29. I den sydvästra delen av schaktet var raseringslagret särskilt tydligt. Möjligen utgjorde 

stenmassan en gång en del av en kortsidesvägg. Foto: P.Gustavsson. 

Övriga anläggningar som kunde urskiljas innefattade bland annat en möjlig härd i 

schaktets ungefärliga centrum. Kännetecknande för denna del var en fet och sotig jord 

med en mängd brända ben (se fig. 32). 
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Fig. 30. Här kan man se fyndet av en man som bragts om livet. Foto: P.Gustavsson. 

Ytterligare fynd blottlades i form av mänskliga lämningar. Dels ett näst intill komplett 

skelett av en man vilken var minst 50 år vid dödstillfället (Alfsdotter opublicerad 

osteologisk  rapport), Vad som saknades var skallens överdel. Av omständigheterna att 

döma hade mannen bragts om livet och fallit framstupa över vad som kan ha varit 

husets härd med huvudet vilande ovanpå en av stenhällarna. Efter detta har sedan av 

någon anledning placerats en rad fårtänder i offrets mun (Alfsdotter opubl.; se fig. 30, 

31 & 32). 

 

Fig. 31. Till höger kan man tydligt se mannens underkäke. Vidare grävning skulle visa att han av någon 

anledning fått fårtänder instoppade i munnen. Foto: P.Gustavsson. 
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Fig. 32. Om man tittar noga kan man se en förmörkning av jorden i bildens mitt – tolkad som härd. 

Mannen förmodas efter dödsögonblicket fallit ner i en eldstad. Till vänster den stora kalkstenshäll som 

kan ha utgjort golvsten. Foto: P.Gustavsson. 

Ytterligare ett intressant humanosteologiskt fynd gjordes också. Under grävningen fann 

jag i schaktets norra del vad som då bedömdes vara ett mänskligt överarmsben. Benets 

dåliga skick innebar svårigheter att datera individen, men det kan möjligen röra sig om 

ett barn så ungt som 2 år gammalt (Alfsdotter opubl.). 

I övrigt framgrävdes en mängd ben från djur, vissa brända, de flesta obrända. Bland de 

representerade arterna återfanns blanda annat ben från får, fågel, gris och fisk. 

 

Fig. 33. Det stora stycke keramik funnet i anslutning till profilväggen – kanske rester av en kruka. Foto: 

P.Gustavsson. 
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En spik i järn, slagg och flintflisor hittades också. Utöver det fann man en hel del 

keramik, bland annat ett större stycke av vad som en gång kan ha varit en kruka (se fig. 

33). 

4. Järnåldersfortifikationer bortom Öland 

4.1 Slaviska borgar och baltiska palissadanläggningar 

Johan Engström ger vid sidan av Torsburgen också internationella exempel på 

borganläggningar vilka konstruerats med hjälp av timmerstockar. Dels de borgar som 

konstruerats i Baltikum bland annat i Litauen och Estland som i flera fall bestod av 

jordvallar med överbyggnad av träpalissader och trätornskonstruktioner (Engström 

1984:36). Bland dem Melzotne som utgjordes av en jordvallsanläggning vilken 

konstruerats runt ett ”skelett” av timmerstockar (Engström 1984:36). De slaviska 

borgbyggarna nyttjade även de trästockar i sina befästningsanläggningar. Dels i form av 

vanliga palissader men också murar bestående av en yttre och en inre rad timmerstockar 

och fyllda med jord (Engström 1984:36). 

4.2 Romersk fortifikationskonst 

Det romerska riket präglades under hela sin livstid av en hög grad av militarisering och 

inte minst ett utpräglat militärstrategiskt tänkande. Detta influerade inte bara arméns 

organisering utan även ingenjörs- och bebyggelsekonsten. Detta innebar dels att varje 

armé under marsch vid dagens ände förväntades att uppföra ett befäst läger (Nicholson 

2004:69). Utöver detta var man mycket skickliga konstruktörer av fasta befästningar. 

Historieskrivaren Vegetius berättar om hur man vid befästningsbyggandet tog hänsyn 

till en rad strategiska aspekter. Dels var man noga med att placera befästningen i en ur 

försvarssynpunkt gynnsam topografi, exempelvis på naturliga höjder i landskapet, eller i 

nära anslutning till lättförsvarade vattenområden (Nicholson 2004:69). Gällande själva 

murarna var man noga med att bygga dem på sådant sätt att de erbjöd försvararna flera 

vinklar att attackera fienden ifrån (Nicholson 2004:69). Det fanns en stor variation 

avseende byggnadsmaterialet vilket kunde bestå av allt ifrån jordvallar förstärkta med 

timmerstockar till murar i sten (Campbell 2009:35). I de flesta fall utgjorde forten 

formen av en kvadrat, med en port åt varje håll (Campbell 2009: 32f). Man kunde också 

i vissa falla komplettera huvudmuren med ytterligare djup i försvarslinjerna genom att 

anlägga djupa diken eller ett andra lägre murverk i befästningens ytterkant (Campbell 

2009:34f; Nicholson 2004: 69f). 

Fortifikationskonsten var i allra högsta grad levande också under nordisk 

folkvandringstid då flertalet befästa städer var i bruk (Nicholson 2004:70f). De mest 

kända romerska försvarsverken är nog dock de fort och murar som konstruerades i de 

instabila och politiskt volatila randområdena – limes - vilka bildade det romerska rikets 

bålverk mot bland annat deras germanska grannar i norr (Nicholson 2004 71ff). De 

romerska limesforten var enskilda delar i ett större nätverk av befästningsverk (Breeze 

2013:5ff). Med utgångspunkt i limesforten kunde man kontrollera och övervaka oroliga 

gränsområden (Breeze 2013:7; Campbell 2009:10). Forten fungerade också i vissa fall 

som strategiska stödjepunkter från vilka de romerska legionerna och deras hjälptrupper 
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kunde utgå i offensiva militärkampanjer (Campbell 2009: 8f). Dessutom kunde man 

använd forten för att kontrollera vitala handels- och kommunikationsleder (Breeze 

2013:7   

5. ÖLANDS JÄRNÅLDERSLANDSKAP 

5.1 Folkvandringstiden – orostider på kontinenten 

För att få en rättvisande bild och en djupare förståelse av det samhälle i vilket många av 

nordens fornborgar användes, är det av yttersta vikt att se bortom Skandinaviens gränser 

och se närmare på de samtida politiska skeendena som utspelade sig på den europeiska 

kontinenten. 

Den tidsperiod som i mångt och mycket kommit att förknippas med de svenska 

fornborgarna är vad som i Sverige kallas för folkvandringstid – en period på ca 150 år 

ungefärligen mellan år 400 e.Kr. och 550 e.Kr. (Stenberger 1969: 224). Denna tid i 

Europas historia kännetecknades i hög grad av oroligheter och konflikter på 

kontinenten. För att söka upprinnelsen till dessa omvälvande händelser, som också kom 

att påverka de nordiska områdena, är det nödvändigt att gå tillbaka till tiden för det 

Romerska imperiets nedgång. Redan i början av det andra århundradet e.Kr. hade det 

Romerska riket påbörjat sin utveckling mot politisk upplösning. Inte minst de 

finansiella problemen med sinande skatteintäkter och försämrad handel samt därtill 

skenande utgifter härledda inte minst till finansieringen av försvaret mot yttre fiender. 

Detta kom sakta men säkert att urholka den Romerska statsstrukturen (Cameron & Neal 

2011:62ff). Därtill förvärrades situationen i riket av inre stridigheter och år 293 e.Kr. 

kom Romarriket att delas i två halvor: en östlig och en västlig (Mckay, Hill, Buckler, 

Buckley Ebrey, Beck, Crowston, Wiesner, Hanks 2012:169). Emedan den östra halvan 

av det romerska imperiet kom att falla först i mitten på 1400-talet e.Kr. kom den västra 

delen att snabbt kollapsa under tryck utifrån i form av främmande folkgrupper (Mckay 

et al. 2012:205, 220f). En av dessa folkgrupper som främst kommit att förknippas med 

folkvandringstiden och de samtida oroligheterna på den europeiska kontinenten var 

hunnerna. Dessa människor hade sitt ursprungsområde i Asien och ca år 375 e.Kr. kom 

de att för första gången att röra sig in i Europa (Burenhult 2000:287). Detta kom att få 

stora konsekvenser för den politiska utvecklingen och kulminerade senare i 

hunnerhövdingen Attilas härjningar samt direkta storskaliga konfrontationer med 

Västrom i mitten på 400-talet e.Kr. Som en indirekt konsekvens av hunnernas rörelser 

orsakades stor omvälvning inte bara i Västrom utan även i de germanska områdema där 

deras stammar också tvingades flytta på sig (Burenhult 2000:287).  

Det är alltså i skuggan av denna historiska händelseutveckling som många av de 

nordiska fornborgarna kom att spela en roll under den nordiska folkvandringstiden. Vad 

kännetecknade då det nordiska samhället och i synnerhet det öländska under denna 

tidsperiod? 
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5.2 Boplatser och bebyggelsemönster på Öland under folkvandringstiden 

En viktig del i pusslet med att återskapa förutsättningarna på Öland under 

folkvandringstiden är att bedöma hur stor öns befolkning kan ha varit vid tiden. Ett 

möjligt tillvägagångssätt är att studera de bevarade bebyggelsestrukturer som idag finns 

att beskåda. Företrädesvis är då husgrunderna av särskild vikt i detta sammanhang. Det 

har getts några förslag på beräkningar utifrån denna metod. Herschend nämner en studie 

vilken kommer fram till att befolkningen kan ha legat på mellan 6000 och 8000. Själv 

anser han att denna siffra möjligen kan ha varit närmare 15000 (Herschend 2009:33).   

Den som föresatt sig att redogöra för den öländska järnåldersbebyggelsen har en relativ 

fördel då det på ön finns ett stort antal husgrunder bevarade. Över tusen sådana finns 

nämligen idag att beskåda på Öland. Öland tillsammans med Gotland, som också har ett 

stort antal husgrunder kvar, framstår som unika i sammanhanget då det i övriga Sverige 

inte finns samma koncentration av husgrunder (Stenberger 1969:16f).  

Av dessa husgrunder att döma kan man med viss säkerhet säga att vissa byar varit 

bebodda under mycket lång tid, det vill säga en likhet i hur man också använde gravfält 

genom flera tidsperioder (Fallgren 2006:118). Jan-Henrik Fallgren har i sin avhandling, 

Kontinuitet och förändring – Bebyggelse och samhälle på Öland (2006), påvisat 

förekomsten av fyra storlekstyper på öländska järnåldersgårdar. Majoriteten av gårdarna 

bestod av två hus, upp till cirka 25 meter långa (Fallgren 2006:143). Några gårdar 

bestod enbart av ett hus, cirka 20 meter långt (Fallgren 2006: 143). Av det ovanligare 

slaget var de gårdar som bestod av tre hus, där ett ska ha varit boningshus och ett annat 

varit ämnat för boskap (Fallgren 2006:143). Stenberger stöder tesen om att det i regel 

fanns ett renodlat fähus och att man då inte hade djuren att leva i bostadshuset 

(Stenberger 1969:226). Den fjärde och ovanligaste gårdskategorin var storgårdarna 

bestående av uppemot fem hus vilka kunde vara över 50 meter i längd (Fallgren 

2006:143).  Fallgren menar vidare att dessa till antalet kan ha varit minst 40 och att de 

representerade det översta skicket rent samhällshierarkiskt (Fallgren 2006: 146). Dessa 

gårdar (bestående av alla gårdstyper) bildade byenheter vilka kan ha bestått av minst 10 

och kanske upp till 20 individuella gårdar (Fallgren 2006:146). Fallgren beräknar att det 

kan ha funnits uppemot 2000 sådana gårdar vid en tidpunkt (Fallgren 2006:146).  

Den lokala samhällsekonomin tros i grunden ha präglats av självförsörjning (Herschend 

1980: 247). Gårdens betydelse i det folkvandringstida samhället bör då ej underskattas, 

utan snarare ses som i allra högsta grad central. 

5.3 Gravfält och rituella platser 

Att skapa en detaljerad bild av folkvandringstidens religion och religiösa världsbild är 

synnerligen svårt att göra. Inga skriftliga källor finns författade av människorna vid 

denna tid i Skandinavien – lika få från fornborgarnas Öland. Det som idag finns kvar 

tillgängligt för tolkning är dels gravar daterade till denna tidsperiod samt vad som 

förefaller ha varit platser som spelat en ritualistisk eller kultisk roll i det 

folkvandringstida samhället.  Det har framhållits att religionen under järnåldern inte var 

en isolerad företeelse utan en integrerad del i samhället i stort (Fabech 1991:283). 
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Om folkvandringstidens gravskick vet vi emellertid en del. Vanligen torde man ha bränt 

sina döda och därefter begravt dem i marken, i vissa fall under stenröse (Stenberger 

1969:244ff). Gravarna är ofta belägna på upphöjda platser i landskapet (Fallgren 

2006.121). Antalet bevarade öländska gravar från perioden är relativt få och inte många 

av dem har undersökts (Stenberger 1933:65ff). Möjligen beror detta på att många gravar 

förstörts i senare tid genom uppodling och liknande bruk av marken. Flertalet lösfynd 

har hittats, vilka Stenberger kopplar till gravar. Exempel på detta ansåg han vara 

föremål funna i Sättra, bland annat fingerringar och ett spänne i brons, vilka uppvisade 

tecken på att ha blivit eldhärjade (Stenberger 1969:63). Gravskicket synes ha varit till 

stora delar oförändrat i de germanska områdena. Tacitus återger tidigt hur germanerna 

brände sina döda och lade ner deras vapen med dem i gravarna (Tacitus 2005:45).  

Många gravfält synes ha använts under lång tid av de boende i vissa områden (Fallgren 

2006:118). I regel har gravarna legat i direkt anslutning till bybebyggelsen, om än på 

visst avstånd (Fallgren 2006: 119). Fallgren menar att gravfältens placering kan ha fyllt 

en funktion som en slags markering av en bys område (Fallgren 2006:119f). Han 

påpekar vidare att denna avgränsning i flera fall kan ha syftat till att knyta resursrika 

mossområden till byar (Fallgren 2006:120). Dessutom förefaller det finnas en 

korrelation mellan placeringen av gravfält och det samtida vägsystemet (Fallgren 

2006:121).  

Det förefaller tydligt att det rituella hade en viktig plats i det folkvandringstida 

samhället. Tecken på detta går att se i olika delar av Skandinavien och inte minst även 

på Öland. Det som kommit att representera denna aspekt av det folkvandringstida 

samhället är förekomsten av offerplatser, ofta belägna i våtmarksområden och mossar. 

På Öland finns ett i svenskt sammanhang unikt och likaledes spektakulärt exempel på 

detta: Skedemosse. Tacitus nämner tidigt hur germanerna hade för vana att offra både 

människor och djur till sina gudars ära (Tacitus 2005:34). Av särskilt intresse i 

sammanhanget är beskrivningen av hur sjöar varit skådeplatsen för germanska 

offerceremonier (Tacitus 2005: 52ff). 

Innan jag går närmare in på min beskrivning av dessa fyndorter är det på sin plats att 

göra några inledande påpekanden. Detta rör dateringen av föremålen funna i anslutning 

till dessa mossar. Folk förefaller nämligen i många fall ha använt dessa platser under 

lång tid. För att understryka detta kan nämnas Stenberger som återger hur man i Dalby 

mosse, också det beläget på Öland, funnit spjutspetsar vilka daterats till romersk 

järnålder (Stenberger 1933: 62). I själva verket har människor i många fall använt dessa 

platser för att deponera föremål (främst olika typer av vapen) under de första 500 åren 

e.Kr. (Wall 2010:8). Sålunda kan man inte säga att offermossarna endast hör 

folkvandringstiden till utan att de snarare fyllt en förmodat viktig funktion under 

mycket lång tid. Något annat som kan vara värt att påpeka är deponeringsplatsernas 

egentliga funktion. Detta då de allmänt tros ha spelat en central roll inom den samtida 

religionen eller snarare den rituella världsuppfattningen. Stenbergers syn på denna 

företeelse får anses representera den förhärskande tolkningen avseende dessa 

fyndplatser. Han ansåg att man bör se de nedlagda föremålen som offer åt gudomliga 

makter, offrade efter en framgångsrik strid (Stenberger 1933:62). Detta synsätt 
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förefaller rimligt. Det arkeologiska materialet funnet främst i danska mossar ger en 

tydlig indikation på en tydlig koppling mellan det rituella och det krigiska. Några andra 

skandinaviska exempel på detta är jylländska Esböl och Nydam där man funnit ett stort 

antal vapen vilka man kunnat konstatera har använts i stridssituationer innan de 

deponerats på platsen (Burenhult 1999:273; Fabech 1991285ff:). Göran Burenhult visar 

på ytterligare omständigheter som kan stärka offermossarnas koppling till krigföring 

genom att hänvisa till bland annat Orosius som berättar om germanstammen kimbrernas 

sedvana att offra både vapen och människor efter lyckade strider (Burenhult 1999: 282).  

5.3.1 Skedemosse – en öländsk offerplats 

Ovanstående överensstämmer med min syn på mossarna och det är ur det perspektivet 

jag kommer att beskriva Skedemosse och dess vapendepositioner. Ett synsätt som dock 

bör nämnas är det som presenterats av Anne Monikander (2010). Hon påpekar det 

faktum att vapenfynden i Skedemosse kan härröras till en begränsad period under 

platsens användning. Hon anser att Skedemosse i första hand bör tolkas som en religiös 

kultplats där vapendeponeringen och dess betydelse endast utgör en del av platsens 

religiösa historia Monikander 2010:92ff). 

En omfattande utgrävning gjordes av platsen med början 1959 och fram till 1962. 

Dessförinnan hade vapen, bland annat lansspetsar och svärd, hittats i anslutning till 

mossen (Hagberg & Beskow 1967:16f, 23; Monikander 2010:92). Det stod snart klart 

att platsen varit av särskild betydelse under lång tid på Öland. Platsen visade sig mycket 

fyndrik. Flertalet kvarlevor av människor, sammanlagt 38 individer, både män och 

kvinnor i olika åldrar, hittades (Hagberg & Beskow 1967:32f; 38ff; 45f; Monikander 

2010:94).  Bland de mer intressanta fynden kan fyndet av skelettdelar tillhörande ett 

spädbarn nämnas (Hagberg & Beskow 1967:37). Övrigt funnet skelettmaterieal 

inkluderade flertalet mer eller mindre kompletta skelett av häst, samt bland annat ben 

från en rad fågelarter, ko, får och get (Hagberg 1967:58ff; Hagberg & Beskow 

1967:23ff; 46; 109ff). Utöver det osteologiska fyndmaterialet fann man också ett stort 

antal föremål, bland annat vapen och smycken. De rikt utsmyckade guldringar vilka 

hittades, de flesta av dem med ormhuvuds-ornamentik, vägde sammanlagt nästan 1.3 

kilo (Hagberg 1967:9ff; 17ff; Hagberg & Beskow 1967:52f). 

 Utöver det fann man bland annat tio romerska gulddenarer (Hagberg & Beskow 

1967:53f). Även många bronsföremål (med silverlegering) fanns representerade i 

fyndmaterialet i form av plaketter vilka uppvisade bilder av olika djur (Hagberg 1967: 

24f; Hagberg & Beskow 1967:54ff). Typiska mossfynd i form av en rad deponerade 

vapen av olika typer hittades också. Bland annat fann man ett stort antal spjutspetsar, 

yxor, svärd och pilspetsar (Hagberg 1967:49ff; Hagberg & Beskow 1967:43ff). Bland 

vapnen kan nämnas förekomsten av tre svärd av romersk typ vilka ungefärligen daterats 

till sen romersk järnålder/tidig folkvandringstid (Hagberg 1967:38ff). 

5.4 Krig och konflikt i romares och hunners skuggor 

Som exemplet ovan visar förefaller steget från järnålderns offermossar/kultplatser till 

krigföring och konflikter inte särskilt långt. På flera sätt verkar dessa områden i många 
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avseenden vara överlappande och tillhörande samma föreställningsvärld. 

Folkvandringstiden har kommit att förknippas med orostider och konflikter varför det är 

på sin plats att redogöra närmare för krig och konflikt som fenomen i det germanska 

samhället under denna tidsperiod. Detta är särskilt relevant då det i allra högsta grad 

sätter in fornborgarna i ett sammanhang. Mycket tyder på att hela järnåldersperioden i 

Skandinavien präglades av oroligheter och konflikter (Fabech 1991:287ff). 

Tacitus erbjuder ett romerskt perspektiv på den germanska synen på krig. Han 

framhåller det individuella modet hos de germanska krigarna som synnerligen viktigt, 

och beroende på det kunde man drabbas av både vanära eller vinna inflytande (Tacitus 

2005:33, 37f). Det förefaller inte ha varit omöjligt att de germanska krigarna i vissa fall 

utgjorde en effektiv krigarskara. Tacitus återger exempelvis hur chatterna i många 

avseenden lärt sig att strida organiserat, disciplinerat och därtill uppvisade ett sunt 

militärstrategiskt förnuft (Tacitus 2005:48). Som ett lysande exempel på detta är 

Arminius seger över romarna år 9 e.Kr. där germanerna genom list och överraskning 

utraderade tre professionella romerska legioner (McnAlly 2011; Wells 2004). 

Den germanske krigarens beväpning under folkvandringstiden var sannolikt intimt 

förknippat med föreställningar om ära, prestige, krigarförmåga och inte minst 

förmögenhet (MacDowell 2011:17, 20). Med detta i åtanke var den germanska 

beväpningen inte vidare homogen. Vissa individer kunde uppvisa fler och bättre vapen 

än andra (MacDowall 2011:17). ). Den germanske krigarens beväpning kunde, beroende 

på ovanstående parametrar, bestå av svärd, spjut, yxa och pilbåge och som skydd också 

sköldar (MacDowall 2011:33ff). Det förekom att man bar hjälm, så kallade 

Spangenhelm-hjälmar (MacDowall 2011:18). Även brynjor förekom i de fall bäraren 

var välboren (MacDowall 2011:20ff).  

I takt med att det romerska greppet om kontinenten blev allt svagare kom många 

germanska krigare allt oftare att ge sig ut på plundringståg in på romerskt territorium 

(Humphries 2007:239ff, 244). 

Germanska krigare kom under folkvandringstiden att få en viktig roll inom den 

romerska armén – federati - det vill säga allierade truppenheter vilka inte stod under 

direkt romerskt befäl (Keegan 2005:307). Skillnaden från förr, då germanska 

truppkontingenter fungerade som hjälptrupper, så var man nu mer självständiga och 

samtidigt utgjorde dessa krigare en större del av den romerska armén än vad som 

tidigare var fallet (Keegan 2005: 306ff; Nicholson 2004:42ff; Mitchell 2013: 270).  

Efter det västromerska rikets fall kom troligen germanska krigare att söka tjänst även 

hos romarna (Näsman 2008:112). Motiv och drivkraft var med all sannolikhet de 

samma som för de germaner som stred under romerska herrar. Fynd på Balkan av ett 

smycke av nordisk typ infattat med en östromersk guld-solidus (daterad till 462 e.Kr.), 

tyder på att germaner från Skandinavien reste långväga även under folkvandringstiden 

för att tjäna som legosoldater i områden som fordom räknades till det romerska rikets 

kärnområden (Fischer 2008; Fischer 2014:157f). 
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5.5 Internationella kontakter - handel och gåvoutbyte 

Som nämnt ovan förekom det kontakter med krigiska förtecken mellan Skandinavien 

och den europeiska kontinenten och då inte minst det romerska riket. Men det 

internationella utbytet inskränkte sig inte enbart till konflikter. De fredliga kontakterna 

var möjligen lika intensiva under denna period.  Det rika arkeologiska materialet visar 

på det faktum att folken i det skandinaviska området sannolikt bedrivit frekvent handel 

och annan fredlig utbytesverksamhet under mycket lång tid. Det sydskandinaviska 

området var redan under det första århundradet e.Kr. involverat i ett livligt 

handelsutbyte, ej endast förbehållet det översta samhällsskicket. (Andersson 2013:42ff). 

Motorn i denna handelsprocess var det romerska riket med sin ständiga efterfrågan på 

främmande länders unika statusvaror, så som kryddor från Asien och möjligen pälsar, 

ull och blont hår till peruker (!) från Skandinavien (Andersson 2013:53, 57f; Herschend 

1980:248f). I utbyte mot dessa varor kan germanerna ha fått både silver och guld 

(Andersson 2013: 53; Herschend 1980: 244ff).  

Mycket av denna handel utspelade sig av naturliga skäl i de romerska limes-områdena, 

som kom att fungera som en kontaktyta mellan de germanska stammarna och Rom 

(Humphries 2008:251).  

Romarna underlät inte heller att genom diplomati slå split mellan germanska stammar 

om de fann det vara realpolitiskt motiverat (Humphries 2007:247). 

Därutöver finns en annan fyndtyp representerad i det nordiska järnåldersmaterialet, 

nämligen glas. Större glasbägare infördes företrädesvis till de germanska områdena 

(Näsman 1984: 11). Glasföremål finns representerade i folkvandringstida gravar och då 

inte endast tillhörande de som förmodat tillhört det översta samhällsskicket (Näsman 

1984:21). Möjligen kan glasimporten inte bara haft sitt ursprung i romarriket utan också 

i kontakterna mellan hunnerna och germanerna (Näsman 1984:99f). Flera av de platser 

som producerade romerskt glas föll senare under Hunnernas kontroll men flödet av glas 

norrut till germanerna i det nordiska fortsatte ändå (Näsman 2008:113). 

Mycket tyder också på att germanerna i sydskandinavien,  inte minst ölänningarna, 

under folkvandringstiden haft nära kontakter med folkgrupper bortom Östersjön. Fynd 

av för tidsperioden typiska armborstformade spännen finns representerade på bägge 

sidor Östersjön, såväl i södra Sverige som i Baltikum samt i vad som idag är norra 

Tyskland (Bitner-Wroblewska 1991). 

6. DISKUSSION OCH ANALYS 

Det är rimligt att inte initialt låsa sig i en tolkning av fornborgarnas funktion utan lämna 

utrymme för alternativa tolkningar, givet det arkeologiska materialets beskaffenhet. Det 

går dock ej att komma ifrån att fornborgarnas karaktär med dess murar instinktivt främst 

framstår ha spelat en roll som försvarsanläggningar. Det går definitivt att argumentera 

för att borgarna kan ha fyllt mer än en funktion. Att de exempelvis både uppförts i syfte 

att försvara, skydda och att de därutöver kan ha tjänat som religiöst kopplade 

kultplatser.  
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Av stor vikt i sammanhanget är de olika befästningarnas läge i miljön och dess 

topografiska placering. Det finns fog för att hävda att de topografiska förutsättningarna 

är av avgörande betydelse för en försvarsanläggnings funktion. I de fall man är osäker 

huruvida en struktur tjänat som befästning kan dess placering i landskapet och den 

omgivande miljön ge ledtrådar. Problemet man ställs inför är dock att topografi och 

kulturmiljö inte sällan ändras exempelvis den pågående landhöjningens förändring av 

havsnivån 

Att fornborgarnas funktion över tid har ändrats är rimligt att anta. Detta inte minst då 

många av anläggningarna använts under mycket lång tid.  

ÖLÄNDSKA 
FORNBORGAR 

Fler än en 
försvarslinje 

Placerad på 
höjd 

Känd egen 
vattenkälla 

Placerad i direkt 
anslutning till 
våtmarksområde 

Belägen 
vid 
kusten 

Bårby             - X - - - 
Eketorp             X X X X - 
Gråborg             - - - X - 
Hässleby             - - - - - 
Ismantorp             X - - . - 
Löt             - X - - - 
Lenstad             Ev. X (se 

sid. 15) 
- - X - 

Mossberga             - - - - - 
N. Möckleby             - X - X - 
Sandby             X X X X X 
Svarteberga             - - - - - 
Treby             X - - - - 
Triberga             X X X - - 
Vannborga             - - - - - 
Vedby             X - - X - 

Tabell 1. Tabell över fornborgarna och strategiskt relevanta variabler. 

De öländska borgarna har alla konstruerats i ett av naturen flackt landskap. Att anlägga 

en försvarsanläggning i ett flackt landskap är inte enbart en nackdel. En fördel är att en 

försvarare på ett tidigt stadium kan upptäcka en angripande styrka. Dessutom bör man 

ha i åtanke att flertalet av fornborgarna anlagts ovanpå en förhöjning i landskapet, i 

vissa fall artificiella (tabell ovan). Eketorp, Löt och Triberga är som ovan nämnts 

exempel på detta. Från alla håll torde man haft uppsikt över omgivningarna. 

Den västra landborgen utgör en brytning i det mestadels öppna öländska landskapet. 

Bårby är den av fornborgarna som utnyttjar denna naturligt förekommande taktiska 

fördel i och med att den västra delen av borgen utgörs av landborgens stup (se fig. 7 & 

9). Man kan till och med hävda att denna del av anläggningen var den lättaste att 

försvara då försvararna hade möjlighet att hela tiden ovanifrån attackera en angripare 

med distansvapen, så som pilbåge och spjut. Att angripa borgen från denna sida 

undveks med all sannolikhet då detta skulle ha krävt ett mycket stort antal angripare för 

att ha några förutsättningar att lyckas. 
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De allra flesta av Ölands borgar hade ett strategiskt djup i det att man på ett eller annat 

sätt kompletterade huvudmuren med någon form av anslutande sekundär 

försvarsanläggning.  

Borgarna Triberga och Sandby har bägge haft flera försvarslinjer. I Triberga har borgen 

omgivits av två murar och i Sandby har den ena porten omgärdats av vad som ser ut 

som en yttre försvarsanläggning (se fig. 1, 24 & 25). Att anlägga en befästning på ett 

sådant sätt innebär naturligtvis en fördel för de som sedan ska försvara den. En 

angripare behöver då inte bara erövra och överkomma en försvarsanläggning utan 

tvenne. Detta ger vid handen att en anfallande styrka skulle komma att drabbas av stora 

förluster vid ett angrepp. Om det yttre försvarsverket faller kan försvararen i god tid 

förflytta sig till den inre försvarslinjen, och angriparen måste nu upprepa en mödosam 

och kostsam procedur. Om den yttre försvarslinjen dessutom konstruerats så att den är 

lägre än den inre, innebär det att angriparen fortfarande är exponerad då de kan angripas 

av försvarare från den högre inre försvarslinjen. Detta tyder enligt min mening på att 

både Triberga och Sandy byggts för att tjäna i första hand som försvarsanläggningar av 

någon som var fullt medveten om de försvarsmässiga fördelarna med ett djupt försvar i 

två linjer. Dessutom är det värt att påpeka att Triberga haft ytterligare en försvarsmässig 

fördel i att man endast behövt försvara en port. 

Treby utgör även ett exempel på en öländsk fornborg med ett fördelaktigt 

försvarsmässigt djup. Även om inte de tre murarna ar överlappande så skulle försvaret 

av denna borg kunnat fungera enligt samma princip. Om en av murarna övermannas kan 

en försvarare förflytta sig till nästa inre försvarslinje och den yttre skulle falla i 

angriparnas händer. En angripare kan troligen inte nöja sig med att vinna ett av 

befästningsverken och låta en försvarare behärska en eller två av de kvarvarande 

murarna då detta skulle innebära fortsatt exponering. Dessutom finns inget värde rent 

strategiskt att endast slå ut en del av en anläggning om man inte samtidigt också lyckas 

slå ut alla försvarare. 

Något som är gemensamt för de flesta av fornborgarna är att de konstruerats i nära 

anslutning till våtmarksområden vilket innebar en naturlig tillgång på dricksvatten 

(Stenberger 1933; Stenberger 1966; m.fl.).  Som man kan se i tabellen ovan (se tabell) 

har man inte i alla fall kunnat hitta en brunn eller annan vattenkälla i borgarna, förutom 

exempelvis i Triberga, men det faktum att det finns färskvatten i närheten kan ses som 

en indikation på att man på ett eller annat sätt ordnat med vattenförsörjningen.  

Genom att en fornborg på något håll omgavs av våtmark innebar också ett naturligt 

skydd för borgens försvarare och ett besvärligt hinder för en angripare.  

Lenstad är en av Ölands borgar som bäst utnyttjar den naturliga topografin som en del i 

ett försvar. På inte mindre än tre sidor är borgen omgiven av svårframkomlig sankmark, 

vilket ger en naturlig fördel för försvararen som i huvudsak kan koncentrera sig på att 

försvara den del av muravsnittet som exponeras mot den stadiga, fasta marken varifrån 

en angripare förmodligen förväntades komma. Möjligen har denna del av 
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borganläggningens försvar varit förstärkt med en yttre inhägnad försvarsanläggning (se 

sid. 15). 

Gråborg är särskilt intressant på grund av det faktum att borgen inte bara är Ölands 

största borganläggning utan även den största i landet med en sammanhängande mur.   

Att ha försvarat denna anläggning krävde då troligen i och med detta ett stort antal 

försvarare. Vissa iakttagelser gjorda av Engström (1984) kan appliceras också i fallet 

med Gråborg. Engström anser att Torsburgens storlek pekar mot att anläggningen 

använts av hela Gotlands järnåldersbefolkning (Engström 1984:119). Med samma logik 

i fallet med Gråborg kan man hävda att även denna anläggning tillhört ett större område 

på Öland med tillhörande befolkning. Detta kan möjligen innebära att den dominerande 

gruppen på Öland under järnåldern behärskade Gråborg.  

Ismantorp utgör ett besvärande exempel på borganläggning om man väljer att tolka 

fornborgarna ur en försvarsmässig synvinkel. Det är svårt att förklara det faktum att 

anläggningen haft inte mindre än nio portar, alla utgörande svaga punkter i en 

befästning. En angripare kunde växelvis välja att koncentrera sina attacker mot någon 

av portarna för att trötta ut en försvarare som tvingas uppbåda ett försvar vid varje ny 

punkt. Dessutom var det möjligt att angripa borgen på flera svaga punkter samtidigt och 

på så vis överbelasta försvaret och få det att bryta samman. Detta under förutsättning att 

den anfallande styrkan utgjordes av ett relativt stort antal krigare. Samtidigt bör man 

komma ihåg att flera av Ismantorps portöppningar är mycket trånga, den smalaste 

understigande en meter tvärsöver (se fig. 11) det vill säga en öppning som angriparen 

svårligen springer igenom. Dessutom bör det sannorlikt inte ha varit särskilt tidsödande 

att täppa igen den temporärt med sten. Under förutsättning man fick tid att förbereda sig 

så finns det ingen anledning att ifrågasätta att dessa portar kunde förvandlats till ett 

muravsnitt som vilket annat. När det gäller Ismantorp kan man också nämna den yttre 

stenanläggningen som kan liknas vid en mindre variant av Sandbys yttre stensstruktur 

(se fig. 12 & 13). Då Ismantorps-anläggningen inte ligger direkt utanför en port kan den 

fungerat som en fålla vilken tvingade en angripare att anfalla denna punkt först rakt 

framifrån och sedan tvingats att förflytta sig jämsides med muren för att nå 

portöppningen om det var det som var målet.  

Andrén (2014) argumenterar väl för att borgen fyllt en djupare kultisk betydelse där 

föreställningen om krig och kult förenats med varandra. Genom att bygga borgen med 

nio portar byggde man in och befäste det kultiska i anläggningen. Denna aspekt blev ett 

uttryck för en religiös symbolvärd. Kanske tjänade denna anknytning som en 

förstärkning av den primära funktionen som försvarsanläggning? Genom att bygga in 

den kultiska symboliken syftade man till att förstärka förmågan att försvara. Det finns 

ingen anledning att tro att fornborgarna helt saknar religiösa inslag. Men jag hävdar att 

dessa symboliska attribut snarare förstärkt dess försvarsförmåga snarare än att försvaga 

den. Det kultiska inslaget i arkitekturen blev en slags besvärjelse i sten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Ismantorp med all sannolikhet använts som 

försvarsanläggning men att platsen också haft en religiös/kultisk betydelse. Att krig och 

religion haft en nära koppling visar inte minst vapendepositionerna i Skedemosse och 

på andra platser i den germanska världen. 
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Det är svårt att idag exakt föreställa sig hur topografin kring Sandby borg såg ut under 

folkvandringstiden. Kanske kan man finna en ledtråd i den omgivande stenläggningen 

(se fig. 1,24 & 25) som omgärdar en del av borgen, kring vad som förmodligen var en 

port, kanske huvudporten. Det är inte omöjligt att havet gått runt större delen av borgen 

och mött upp den yttre stenanläggningen. På så vis skyddas den viktigaste porten av en 

ytterligare försvarslinje. Hur den var utformad är svårt att säga. Det ska sägas att 

stenarna är placerade i anslutning till våtmarksområdet i västlig riktning. Kanske 

utgjorde dessa stenrader grunden i en fålla i vilken en angripande styrka samlades. En 

slags flaskhals varifrån man hela tiden kunde utsättas för försvararnas projektiler. En 

annan möjlighet är att stenarna utgjorde grunden i en anläggning som överbryggde 

våtmarken. På så vis kan man fortfarande se den som en fålla, då en angripare antingen 

tvingas gå över den, eller vid sidan av den. Det senare inte att rekommendera, då man 

saktades ner i den sanka marken och kanske rent av fastnade och då riskerade onödig 

exponering.  

En annan tolkning rörande stenraderna kan vara att de tillhört en bebyggelse som 

funnits där innan fornborgarna byggdes. Det finns mycket som tyder på att bebyggelsen 

på Öland i många fall är kronologiskt överlappande och då inte minst gällande 

fornborgarna. Kanske hade dessa stenrader en djupare religiös/kultisk betydelse som 

sedan dess gått förlorad. 

En intressant iakttagelse som låter sig göras rör borgens placering vid havet, närmare 

bestämt vid den öländska östkusten. Placeringen i direkt anslutning till kusten gör den 

unik i sitt sammanhang. Vad kan då detta faktum säga oss idag? Dels ligger det nära till 

hands att anta att de som anlade borgen insåg lägets strategiska betydelse. Havet erbjöd 

järnålderns människor att med båt snabbt sätt att förflytta sig över långa distanser. För 

att nå andra områden från Öland var man tvungen att nyttja denna färdväg. I Sandby 

hade man direkt tillgång till denna strategiska resurs vilken havet måste anses ha 

utgjort. Möjligen kom borgens invånare från andra sidan havet och Sandby utgjorde då 

ett slags brohuvud och utpost på Öland. Som jag tidigare har nämnt förekom med all 

sannolikhet livliga kontakter mellan befolkningsgrupper boende i hela Östersjöområdet. 

Bitner-Wroblewska (1991) underbygger detta. Kanske kan den västliga stensstrukturen 

rent av visa på en koppling till andra sidan Östersjön, närmare bestämt Baltikum? 

Engström beskriver hur man i vissa fall i detta område konstruerade borganläggningar 

bestående av två rader timmerpalissader med fyllnadsmaterial däremellan (Engström 

1984:36). Kanske är det resterna av en sådan yttre palissadanläggning vi idag kan se? 

Denna kan i så fall ha varit konstruerad med dubbla rader timmerpalissader och med 

stenfyllning i mitten, varav de tyngsta stenarna som idag finns kvar att beskåda, 

utgjorde basen i fyllnadsmaterialet.  

Av stor vikt vid försvaret av en befäst anläggning är försvararnas tillgång på 

färskvatten. Utan vatten är det svårt, för att inte säga omöjligt att uthärda någon längre 

belägring. Således är det av strategiskt avgörande betydelse att ha en egen vattenkälla 

innanför borgens murar. Det faktum att Sandbys källa synbarligen ligger utanför själva 

borganläggningen är ett besvärande faktum. Kanske utgjorde den yttre stenraden en 

konstruktion som inneslöt källan och på så vis säkrade vattentillgången för Sandbys 
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försvarsbesättning. Troligtvis verkar det som att källan inte ingick. Möjligen kan en 

framtida analys av fornborgens forntida topografi ge ett mer klargörande svar kring hur 

man kan tänkas har löst vattenförsörjningen. Det man kan se idag är att det område i 

vilket källan är placerat tillhör våtmarksområdet.  

Det finns också anledning att nämna eventuella internationella influenser i fallet med de 

öländska fornborgarna. Sandby borg har jag redan delvis berört ovan gällande detta - att 

man kan ha haft kopplingar till Baltikum, men det finns fog för att hävda att samtliga 

folkvandringstidens befästningar på ön mer eller mindre är resultatet av internationella 

influenser. Andrén (2014) har visat på hur Ismantorp möjligen är resultatet av influenser 

från romarriket. I ljuset av min redogörelse för det germanska samhället under 

folkvandringstiden står det klart att de nordiska områdena var del i livliga kontakter inte 

bara med andra germanska grupper i Skandinavien och Europa, utan även det sena 

kejserliga Rom såväl som de västliga och östliga halvorna efter rikets delning. Som 

redogjorts för ovan utgjorde befästningskonsten en central del i romarrikets försvar, inte 

minst mot germanerna. Militärstrategiskt tänkande får sägas ha genomsyrat den 

romerska armén under hela tiden och personifierats i framstående romerska härförare 

som Scipio Africanus, Julius Caesar, Belisarius och Pompejus. Förekomsten av 

romerska solidi på Öland visar att även ölänningarna kom i kontakt med romarna i 

söder antingen de tjänade under dem som hjälptrupper, federati eller angrep dem genom 

plundring. Med detta i åtanke finns det anledning att anta att germanerna lärde sig ett 

och annat av romarna och använde försvarsstrategiska överväganden i romersk anda vid 

uppförandet av fornborgarna. 

En jämförelse mellan de romerska befästningarna och de öländska fornborgarna kan ge 

en inblick i hur fornborgarna kan ha använts. De romerska forten synes ha haft en delvis 

politisk betydelse i det att de syftade till att stabilisera och förstärka de romerska 

gränsområdena (se avsnitt om romersk befästningskonst ovan). Närvaron av dessa fort 

och dess besättning av legionärer utgjorde stödjepunkter i ett volatilt landskap. På så vis 

kan man säga att de romerska forten utnyttjades maximalt ur strategisk synpunkt då de 

nyttjades i ett vidare försvarssyfte. Troligt är att ölänningarna insåg att fornborgarna 

hade den potentialen även i det folkvandringstida ölandssamhället. Genom att besätta 

och befästa platser kunde man dominera omgivningarna. Sålunda kan de ha fungerat 

också i offensivt syfte som ett slags strategiska stödjepunkter nyttjade av lokala 

stormän. Detta är i linje med Kerstin Cassels (1998) tolkning, vilken jag finner mycket 

rimlig. Klart är i varje fall att fornborgarna potentiellt utgjorde en strategisk resurs under 

järnåldern. Det troliga är att man insåg detta och utnyttjade denna inneboende potential i 

det lokala maktspelet på Öland. Det är enligt min mening ett naturligt synsätt på 

fornborgarna i ett folkvandringstida samhälle där resursutnyttjandet troligen var en fråga 

om liv eller död. Genom att befästa punkter i landskapet kunde man utöva kontroll över 

viktiga strategiska resurser i form av jordbruksmark och i likhet med de romerska forten 

även kontrollera de viktiga handels- och kommunikationsvägarna. 
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7. Teoretisk återkoppling 

Att tolka platser och händelser i efterhand är både lätt och svårt. Lätt, då vi på sätt och 

vis sitter med facit i hand, i form av arkeologiska lämningar och fynd-  åtminstone delar 

av det. Svårt, när vi inte har tillgång till hela bilden, så som den tedde sig för 

människorna då. Till hjälp kan vi då använda oss av teoretiska ramar att utgå ifrån. 

Helbling och Zi tillhandahåller i detta sammanhang intressanta tolkningsperspektiv som 

jag efter bästa förmåga försökt applicera på den folkvandringstida fornborgsföreteelsen.  

Zis strategiska principer förefaller fortfarande relevanta tusentals år efter att de 

förmulerades. En studie av fornborgarna ger vid handen att de som byggde dem och de 

som använde dem rimligen måste ha gjort taktiska och strategiska överväganden i Zis 

anda även om de naturligtvis inte var bekanta med denna teoretiker. Man insåg i 

uppförandet av borgarna värdet av att utnyttja topografin och konstruera befästningarna 

utifrån den, på så vis att försvarsvärdet stärktes. Exempel på detta är anläggandet av 

fornborgar på höjder i landskapet samt hur man exempelvis i fallet med Bårby på ett 

raffinerat sätt utnyttjade landborgens inneboende värde och inlemmade det i en 

försvarskonstruktion. Andra exempel på hur topografiska egenskaper utnyttjas är i de 

fall man valt att skydda en eller flera sidor av en anläggning genom att bygga i 

anslutning till svårframkomliga våtmarksområden. Sammantaget vittnar detta om att 

man var medveten om och allvarligt beaktade dessa strategiska parametrar i uppförandet 

av fornborgarna. 

Helblings teori äger på samma vis värdefull tillämpning i fallet med folkvandringstidens 

befästningsanläggningar. Vi kan se den politiska dynamik som präglade det öländska 

samhället med konflikter och våldshandlingar som ständigt närvarande faktorer för 

människorna att ta med i beräkningarna. I detta fall kan man se fornborgarna som 

strategiska resurser i ett maktspel och att de då kan ha använts som brickor i ett större 

spel där de styrande stormännen ständigt måste ha tänkt i strategiska termer, så som 

resursutnyttjande och hur man bäst vann fördelar gentemot lokala konkurrenter.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det fortfarande finns ett värde i att tolka borgarna i 

kvantitativa termer men att man samtidigt bör vara öppen för att ta med de kvalitativa 

värdena i beräkningarna. Att överge det ena eller det andra är att utesluta möjligheter 

inom ett område där tolkningar sällan kan beskrivas i definitiva termer.  

8. SAMMANFATTNING 

Författandet av denna uppsats och det tolknings- och studiearbete som föregick det, 

syftade till att söka svar på frågor rörande Ölands folkvandringstida befästningar och 

synnerhet Sandby borg.  För att bredda perspektivet gjordes utstickare till Gotland och 

andra delar av Europa, i form av Baltikum och inte minst Rom.  

Flertalet av fornborgarna har varit föremål för arkeologiska utgrävningar, om än i 

varierad omfattning. Fyndläget varierar i motsvarande grad mellan borgarna. Vissa 

borgar så som Eketorp och Sandby har varit särskilt fyndförande medan andra borgar 

exempelvis  Hässleby inte genererat fynd i samma utsträckning. 
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En studie av det arkeologiska källmaterialet målar bilden av folkvandringstiden som en 

dynamisk tidsperiod i vår historia. Även om Öland rent geografiskt utgjorde en del av 

randområdena på den samtida kartan var man ingalunda isolerade från omvärlden. Tvärt 

om, då internationella kontakter präglade och hade långt innan folkvandringstiden 

präglat samhället. Ölänningar spelade roll som små brickor i det maktspel som präglade 

det maktvakuum på den europeiska kontinenten som var resultatet av det romerska 

rikets sammanbrott. Som så många andra germaner deltog man förmodligen i de 

konflikter som härjade Europas befolkning vid tiden.  

De som återvände förde definitivt med sig guld och bidrog till att ge bränsle åt den 

lokala ekonomin och kom genom det att påverka och forma samhället. Det samhälle 

man kom ifrån och som man kom tillbaka till präglades av en rik lokal 

föreställningsvärld med en religiös symbolvärd som förmodligen påverkade 

samhällsskicket på många plan. De internationella influenserna var troligen inte bara 

kvantitativa, utan också kvalitativa, i form av nya idéer och nya sätt att se på sitt 

samhälle och dess företeelser. Stormännen insåg troligen värdet av att implementera 

romerska strategiska principer för att på olika sätt hävda sig bättre i samhället.  

Många fornborgar står idag som exempel på handfasta lämningar från denna period och 

deras betydelse och roll i samhället var sannolikt påtaglig i flera avseenden, som 

skyddande befästningsverk, som strategiska resurser med offensiva förtecken och i vissa 

fall rituella platser.  

De öländska fornborgarna uppvisar i mångt och mycket både likhetet och olikheter. 

Konstruktionen skiljer sig i flera fall åt men topografin kan i alla fall sägas ha spelat en 

viktig roll i både uppförande och användning. Sandby borg är i detta avseende en borg 

bland andra på Öland under folkvandringstiden.  

De många humanosteologiska skelettfynden blottlagda under utgrävningar av endast en 

liten del av borgens sammanlagda yta, vittnar om att fornborgen också varit 

skådeplatsen för traumatiska och våldsamma händelser. Faktum och omständigheter 

som är svåra att värja sig mot. Trots att mer än ett och ett halvt årtusende skiljer mig 

som betraktare och offren för massakern åt är det inte svårt att gripas av dessa stackars 

människors öden. Att få möjlighet att studera omständigheterna närmare och få en 

klarare bild av det samhälle i vilket detta utspelade sig har varit lika fascinerande som 

det känts meningsfullt. 

9. REFERENSER 

Andersson, K. (2013). I skuggan av Rom. Romersk kulturpåverkan i Norden. 

Stockholm: Atlantis. 

Andrén, A. (2014). Tracing Old Norse Cosmology. The world tree, middle earth, and 

the sun in archaeological perspectives. Lund: Nordic Academic Press. 

Bitner –Wroblewska, A. (1991). Between Scania and Samland: from studies of stylistic 

links in the Baltic Basin during the Early Migration Period. Fornvännen. Journal of 

Antiquarian Research. (4): ss. 225-241. 



  
 

49 

Borg, K. (2001). Preliminär rapport av arkeologisk provundersökning i Triberga 

fornborg, Hulterstad socken, Öland år 2000. Kalmar: Högskolan i Kalmar.  

Borg-Stein, M. (2001). Delrapport av arkeologisk provundersökning i Triberga 

fornborg, Hulterstad socken, Öland år 2001. Kalmar: Högskolan i Kalmar. 

Breeze, D. (2013). Roman frontiers in their landscape settings. The Charles Parish 

Lecture 2011. The Literary and Philosophical Society of Newcastle upon Tyne. 

Burenhult, G. (red). (1999). Arkeologi i norden. Stockholm: Natur och kultur. 

Cameron, R., Neal, L. (2011). Världens ekonomiska historia. Från urtid till nutid. 

Lund: Studentlitteratur. 

Campbell, D. (2009). Roman Auxiliary Forts 27 BC – AD 378. Oxford: Osprey 

Publishing. 

Cassel, K. (1998). Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland. Diss. Stockholms 

universitet, Sverige. Stockholm. 

Edgren, B., Herschend, F. & Arén, E. (1979). Nya gamla hus. Rekonstruktionsarbetena 

i Eketorps borg 1978 (Rapport 1979:3). Stockholm: Riksantikvarieämbetet och Statens 

historiska muséer. 

Engström, J. (1984). Torsburgen. Tolkning av en gotländsk fornborg. Diss. Uppsala 

universitet, Sverige. Uppsala. 

Fabech, C. (1991). Samfundsorganisation, religiöse ceremonier og regional variation. I 

Fabech, c., Ringtved, J. Samfundsorganisation og Regional Variation. Norden i 

Romersk Jernalder och Folkevandringstid. Beretning fra 1. Nordiske 

jernalderssymposium på Sandbjerg Slot 11- 15 april 1989.  Hojbjerg: Jysk arkeologisk 

selskab. 

Fallgren. (2006). Kontinuitet och förändring. Bebyggelse och samhälle på Öland 200-

1300 e.Kr. Diss. Uppsala universitet, Sverige. Uppsala. 

Fischer, S. (2014). Tracking solidi - from Thessalonica to Hjärpestad. I Carlsson, S., 

Karlsson, L., Blid Kullberg, J. (red). Studies presented to Pontus Hellström. Boreas. 

Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 35. Uppsala: 

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia. ss. 153-162. 

Fischer, S. (2008). The Udovice Solidus Pendants. Late 5
th

 Century Evidence of South 

Scandinavian Mercenaries in the Balkans. Fornvännen. Journal of Antiquarian 

Research. (103): ss. 81-88. 

Goldhahn, J. (2011). Sveriges äldsta och norra Europas näst äldsta 

hällbildsdokumentation: en notis om Johannes Haquini Rhezelius antikvariska resa till 

Öland och Småland 1634. Fornvännen. Journal of Antiquarian Research. (106):1 ss. 1-

7. 



  
 

50 

Hagberg, U. & Beskow, M. (1967). The Archeology of Skedemosse I. The Excavations 

and Finds of an Öland Fen, Sweden. Stockholm: Royal Academy of Letters History and 

Antiquities. 

Hagberg, U. (1967). The Archeology of Skedemosse II. Stockholm: Royal Academy of 

Letters History and Antiquities. 

Helbling, J. War and Peace in Societies without Central Power: Theories and 

Perspectives. I Warfare and Society. Archaeological and Social Anthropological 

Perspectives. Otto, T., Thrane, H., Vandkilde, H. (red.). (2006). Århus: Aarhus 

University Press 

Herschend, F. (1980). Myntat och omyntat guld. Två studier I öländska guldfynd. Diss. 

Uppsala universitet, Sverige. Stockholm: Liber. 

Humphries, M. (2007). I Sabin, P., Van Wees, H., Whitby, M. (red). The Cambridge 

History of Greek and Roman Warfare. Volume II: Rome from the Late Republic to the 

Late Empire. Cambridge: Cambridge University Press. 

Hyenstrand, Å. (1996). Lejonet, draken och korset. Sverige 500- 1000. Lund: 

Studentlitteratur. 

Johansson, B. Pettersson, I-M. (1993). Från borg till bunker. Fornlämningar i Sverige 

2. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 

Keegan, J. (2005). Krigets historia. Stockholm: Natur och kultur. 

MacDowall, S. (2011). Germanic Warrior AD 236-568. Oxford: Osprey Publishing. 

Mckay, J., Hill, B., Buckley Ebrey, P., Beck, R., Haru Crowston, C., Wiesner-Hanks, 

M. (2012). A History of World Societies. Boston: Bedford/St. Martins. 

Mcnally, M. (2011). Teutoburg forest AD 9. The destruction of Varus and his legions. 

Oxford: Osprey Publishing. 

Mitchell, S. (2013). History of the Later Roman Empire, AD 284-641. Oxford: 

Blackwell Publishing. 

Monikander, A. (2010). Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under 

järnåldern. Diss. Stockholms universitet, Sverige. Stockholm. 

Nicklasson, P. (1997). Svärdet ljuger inte: vapenfynd från äldre järnålder på Sveriges 

fastland. Almqvist & Wiksell. 

Näsman, U. (1976). Introductions to the Descriptions of Eketorp-I, -II & -III. I Borg, K., 

Näsman, U., & Wegraeus, E. (red.) Eketorp. Fortification and Settlement on 

Öland/Sweden. Stockholm: Royal Academy of Letters History and Antiquities. ss. 45-

60. 



  
 

51 

Näsman, U. (1984). Glas och handel I senromersk tid och folkvandringstid. En studie 

kring glas från Eketorp II, Öland, Sverige. Diss. Uppsala universitet, Sverige. Uppsala. 

Näsman, U. (2008). Scandinavia and the Huns: a source-critical approach to an old 

question. Fornvännen. Journal of Antiquarian Research. (103): ss.111-118. 

Nicholson, H. (2004). Medieval Warfare. Theory and practice of War in Europe 300-

1500. New York: Palgrave Macmillan. 

Olausson, M. (1995). Det inneslutna rummet – om kultiska hägnader och befästa 

gårdar i Uppland från 1300 f.Kr. till Kristi födelse. Diss. Stockholms universitet, 

Sverige. Stockholm. 

Schulze, H. (2006). Tre kvadratmeter i Löts fornborg (Rapport från arkeologisk 

provundersökning 1989 och 1990 av RAÄ 29). Kalmar: Kalmar Länsmuseum. 

Stenberger, M. (1969). Sten brons järn. Stockholm: Aldus/Bonniers. 

Stenberger, M. (1966). Ölands forntida borgar (Svenska fornminnesplatser nr 21). 

Stockholm: Kungliga vitterhets historie- och antikvitets akademien.  

Stenberger, M. (1965). Nytt från Eketorp. Fornvännen. Journal of Antiquarian 

Research.ss.154-157. 

Stenberger, M. (1964). Det forntida Sverige.Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Stenberger, M. (1933). Öland under Äldre Järnåldern. En bebyggelsehistorisk 

undersökning. Stockholm. 

Sturesson, E. Tidigare Gråborgsforskning i närbild. I Tegnér, G.(red.)  (2008). Gåtan 

Gråborg. I Gråborg på Öland. Om en borg, ett kapell och en by. Stockholm: Kungliga 

vitterhets historie- och antikvitets akademien. ss.33-38. 

Sun Zi Översättning av Petterson, B., Kee Beng, O., Friman, H. (2012). Sun Zis 

krigskonst. Stockholm: Santérus förlag. 

Tacitus. Översättning av Önnerfors, A. (2005). Germania. Wahlström & Widstrand. 

Tegnér, G.(red.)  (2008). Gåtan Gråborg. I Gråborg på Öland. Om en borg, ett kapell 

och en by. Stockholm: Kungliga vitterhets historie- och antikvitets akademien. ss. 39-

58. 

Wegraeus, E. The Öland Ring-forts. I Borg, K., Näsman, U., & Wegraeus, E. (red.) 

Eketorp. Fortification and Settlement on Öland/Sweden. Stockholm: Royal Academy of 

Letters History and Antiquities. ss. 33-44. 

Wall, Å. (2003). De hägnade bergens landskap. Om den äldre järnåldern på Södertörn. 

Diss. Stockholms universitet, Sverige. Stockholm. 



  
 

52 

Wells, P. (2004). Teutoburgerskogen. Slaget som stoppade Rom. Stockholm: Norstedts 

förlag. 

Elektroniska källor 

Kalmar länsmuseum (2014). Fynden. http://www.sandbyborg.se/fynden.html [2014-

12.20] 

Opublicerade källor 

Alfsdotter, C. Humanosteologiska fynd i hus 52 I Papmehl-Dufay, L. (red.). 

[Opublicerad rapport] från arkeologiska utgrävningar i Sandy borg i september 2014. 

Dutras Leivas, I., Victor, H. [Opublicerad rapport] av arkeologisk undersökning 2011 

av Sandby borg. Kalmar: Kalmar länsmuseum. 

Victor, H. [Opublicerad rapport] av arkeologisk undersökning 2012 av Sandby borg. 

Kalmar: Kalmar länsmuseum. 

Wilhelmsson, H. Preliminär Osteologisk rapportering i Victor, H.[ Opublicerad rapport] 

av arkeologisk undersökning 2012 av Sandby borg. Kalmar: Kalmar länsmuseum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sandbyborg.se/fynden.html


  
 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

I 
 

 


