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Omslagsbild: Detalj av muren på fornborgen på Vättberget, Gnarp 79:1, Gnarp socken i Hälsingland.  

Foto: Lennart Norberg.  
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1. Inledning 
 

Fornborgar har registrerats i tusental i Europa och i Norden finns nästan 2 000. I Norrland är 20 

fornborgar registrerade, den sydligaste ligger vid Dalälven och den nordligaste på Frösön i Jämtland. 

Av dessa ligger 10 i Gävleborgs län, 9 i Västernorrlands län och en, den på Frösön, i Jämtlands län. De 

utgör därmed en mindre del av de omkring 1 000 som är registrerade i övriga Sverige, de flesta av dem 

i de östra landskapen. 

Dateringar från undersökta fornborgar i södra delen av Sverige visar en spridning mellan romersk 

järnålder och vikingatid, men dateringar förekommer även in i medeltid. Fornborgarna i Norrland antas 

traditionellt dateras till äldre järnålder. 

I Norrland har två fornborgar undersökts, en ligger på Rogstaklippen i Torsåker i Västernorrlands län 

och en på Öneberget i Jämtlands län. I Torsåker har delar av fornborgen undersökts. Två schakt grävdes 

vinkelrätt över två av murarna för att dokumentera uppbyggnad och eventuella konstruktionsspår samt 

för att få dateringar (Björkman och Grundberg 1998). Två kolprover från de två undersökta schakten 

daterades till äldre järnålder. Ytterligare prover från inom och utanför borgområdet visade på yngre 

dateringar (Grundberg 2005:145f). Vid undersökningarna av Mjälleborgen på Öneberget visar date-

ringar på en lång kontinuitet i och runt borgen. Det finns underlag för att tolka dessa dateringar till både 

äldre och yngre järnålder. Ove Hemmendorff diskuterar även en fortsättning av bebyggelsen under 

medeltid (2010:37ff).  

Övriga fornborgar i den här översikten antas generellt ha anlagts under äldre järnålder, men senare 

användning kan inte uteslutas. Dateringsmässigt kan det innebära ett tidsspann på flera hundra år. 

Därför beskrivs de dåtida bebyggelsekontexterna för varje fornborg övergripande utan detaljerade 

kronologiska järnåldersdateringar. Det finns ett flertal dateringar från äldre järnålder som indikerar att 

bygderna och bebyggelseenheterna var bebodda då. Men man bör vara öppen även för senare använd-

ning. I översikten förs en diskussion om detta när det gäller fornborgen i Njutånger.  

I texten beskrivs topografin och den omgivande bebyggelsekontexten för varje borg. Därefter redogörs 

för storlek och konstruktion. Fornborgarnas geografiska lägen sammanfattas för varje län. Översikten 

börjar med den sydligast liggande fornborgen, Hedesunda 29:1, i Gävleborgs län och fortsätter sedan 

mot norr. Sist beskrivs fornborgen på Frösön, Frösö 81:1, i Jämtlands län.  

Varje beskrivning av fornborgarna och beskrivningarna av omgivande järnåldersbebyggelse baseras på 

Riksantikvarieämbetets Fornsök, utom för den i Torsåker och på Frösön som bygger på undersöknings-

resultaten. Detta kompletteras dessutom med innehåll från tidigare publicerade studier och egna 

observationer på plats. I samband med dessa har jag iakttagit en diskrepans mellan måttangivelserna. 

Till beskrivningarna bifogas både mark- och flygfotografier av fornborgarna (utom för Timrå 51:1) i 

den löpande texten, men även i fotobilagan och då i samma ordning som i texten. Flygfotografierna 

visar fornborgarnas placering i det omgivande landskapet. I marknivå har hänsyn tagits till både detaljer 

och översikter. Samtliga flygfoton är godkända för publicering (LM 2019/019874 och LM 

2019/020166. 

Äldre teckningar av Gustaf Hallström över murarnas placering för de då kända fornborgarna i 

Hälsingland (1927) inkluderas i texten. Lars Högberg i Härnösand har tidigare mätt upp och tecknat 

murarnas lägen för fornborgarna i Västernorrlands län. Han bidrar med detta i beskrivningarna.  
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Fig. 1. Översikt över fornborgar i Norrland. Underlag: Topografiska kartan. 
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2. Fornborgar - en kort historik  
 

I begreppet fornborg har arkeologer tidigt tolkat deras funktion som försvarsanläggningar i en 

konfliktfylld samtid. Det är en tolkningsmodell som lever vidare under senare delen av 1900-talet, till 

exempel i Johan Engströms indelning av förhistoriska fortifikationsanläggningar i fornborgar och andra 

befästningsanläggningar (1991:117).  

Undersökningar av fornborgar började i Mellansverige under tidigt 1900-tal. Senare, under 1950-talet, 

undersöktes även fornborgar på Gotland och Öland. Mårten Stenberger är en av de som mer ingående 

har beskrivit dessa (1979:537ff).  

Under 1960- och 70-talen analyserades fornlämningar utifrån ett bebyggelsearkeologiskt perspektiv. 

De rumsliga aspekterna lade grunden till flera studier där fornborgarna beskrevs som integrerade delar 

av bebyggelsen i järnåldersbygderna. Samtidigt definierades fornborgarna till funktion och konstruktion 

där fortifikationsperspektiven var dominerande. 

Björn Ambrosiani delade in fornborgarna efter deras funktion och konstruktion i sin studie över 

Attundalands och Södertörns bebyggelsehistoria. Hans analyser resulterade i de generella kategorierna 

boplatsborgar, tillflyktsborgar eller farledsborgar (1964:180).  

Under de senaste decennierna har tolkningarna vidgats till att omfatta fler funktioner, baserade på 

undersökningsresultat och kontextuella analyser, även byggda på vetenskapsteorier utanför de 

arkeologiska. De senaste decenniernas studier har resulterat i förslag till begreppsändringar, som till 

exempel vallanläggningar, höjdanläggningar, sociala mötesplatser och hägnade berg (Olausson 1995, 

Cassel 1998 och 2008, Wall 2003, Bornfalck Back 2011) utöver försvarsanläggningar respektive befäst-

ningsanläggningar.  

I sina studier över fornborgar i Uppland tar Michael Olausson som utgångspunkt att benämna forn-

borgarna som hägnade anläggningar. De utgjorde ett specifikt rum, ett inneslutet rum avgränsat från 

området utanför, vilket inte behöver vara liktydigt med en befästning (1995:8). De kan ha fyllt andra 

funktioner. Michael Olausson har därefter analyserat flertalet miljöer och regioner med fornborgar i 

fokus (se till exempel Olausson 2008 och 2009).  

I sin studie över romersk järnålder på Gotland analyserar Kerstin Cassel de gotländska borgarnas 

betydelse på flera nivåer utifrån deras placering i landskapet (1998:147ff). Hon tolkar dem som 

samlingsplatser i bygdernas centra, knutna till samhällenas ledningar, men även som rituella rum 

(1998:149ff). I det senare fallet avgränsade borgen ”ett inre kultiverat och rituellt rum”, en gräns mellan 

de egna markerna och ”andra främmande samhällen” (1998:152). Hon går vidare och menar att man 

även kan tolka fornborgarna utifrån ett annat perspektiv. De kunde markera att det här fanns skydd för 

de som kom långväga ifrån och på så vis ha ett symbolvärde att gäster var välkomna. Med utgångspunkt 

i en sådan hypotes borde fornborgarna ligga vid dåtida kommunikationsleder (Cassel 2008:92). 

Med utgångspunkt från dessa tolkningar diskuterar Anders Bornfalk Back analyserna som ett utslag av 

”den demilitariserade fornborgen” i sin återkoppling till Keeleys War before civilization. Han menar att 

konflikter under förhistorien är en av flera praktiker som behöver studeras och är lika betydelsefulla 

som andra. De senaste årens tolkningar har vidgat perspektiven, men samtidigt skapat ett motsats-

förhållande till tolkningar om en krigisk funktion, utan att detta behöver ha existerat (2016:185ff).  

Sett i detta perspektiv framstår resultaten från undersökningarna vid Sandby borg på Öland som en 

bekräftelse på att dödligt våld förekom under järnålder. Helena Victor har med sina undersökningar 
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bidragit med ny kunskap om bland annat Ölands järnålder, borgens invånare och deras ”kontakter och 

sociala ställning, samt inte minst massakern och den vardag som därigenom plötsligt avstannade” 

(Victor 2014:9). Tolkningarna rekonstruerar ett överfall med våldsamt förlopp. I tillägg till de 

arkeologiska analyserna visar de osteologiska att människorna utsatts för ett mycket våldsamt överfall.    

Anders Carlsson diskuterar sociala och ideologiska aspekter. Byggandet av fornborgarna var viktigt, 

det var en gemensam manifestation där man tog hela landskapet i anspråk. Fornborgarnas rumsliga 

placering i områden där bygd möter obygd visar att de är mötesplatser på gränser vid färdvägar där 

”gränsöverskridande resor företogs”. Det fanns behov av att skapa platser för möten människor emellan 

eller med gudar (2015:159ff).   

De norrländska fornborgarna diskuteras i flera publikationer om järnålder och medeltid i södra och 

mellersta Norrland. Det finns få mer ingående studier och beskrivningar. Undantaget är Ove Hemmen-

dorffs studier över fornborgarna i Mittskandinavien. Han presenterar utbredning och förutom funktion 

diskuterar han även deras samhällsbetydelse (1985, 1994). I övrigt nämns fornborgarna framför allt i 

bebyggelsehistoriska studier, men analyseras även i seminarieuppsatser. I samtliga sammanhang disku-

teras deras funktion.  

Evert Baudou återger resultaten från undersökningarna av Mjälleborgen på Frösön, medan de övriga 

fornborgarna presenteras mer översiktligt i översiktsverket Norrlands forntid (1992). Mats Mogren har 

i sin studie om maktcentra under medeltiden i Hälsingland tagit utgångspunkt i järnålderns lämningar, 

där fornborgarna utgör en av aspekterna. Mogren problematiserar borgarnas funktion och topografiska 

placering i förhållande till centralbygder och järnframställningsplatser (2000:87ff).  

Andra, som till exempel Klas-Göran Selinge, Per Ramqvist och Lars Liedgren, sätter mer översiktligt 

in fornborgarna i deras bebyggelsehistoriska sammanhang och diskuterar därmed deras funktion 

(Selinge 1977: 384ff, Ramqvist 1988:107 och Liedgren 1992: 209). I åtminstone två seminarieuppsatser 

diskuteras fornborgarnas konstruktion, läge och funktion (Andersson 1977, Hinders 2008). Som nämnts 

tidigare är två fornborgar i Norrland undersökta.  Resultaten från undersökningen av den på Rogsta-

klippen i Torsåker (Björkman och Grundberg 1998) och den på Öneberget på Frösön (Hemmendorff 

2010) är publicerade. De och bebyggelsekontexterna beskrivs nedan.  

Dessutom finns ett stort antal äldre och lokala publikationer och uppteckningar som beskriver 

fornborgarna och deras samtid (som exempel på en äldre publikation kan nämnas Hallström 1927). I 

den här sammanställningen refererar jag inte till dessa utan hänvisar till uppteckningarna som finns 

angivna för respektive fornborg i Riksantikantikvarieämbetets Fornsök.  

Utifrån publicerade undersökningsresultat från fornborgar i mellersta och norra Sverige kan man anta 

att de i norr byggdes under äldre järnålder, möjligen under senare delen av järnåldern och att de even-

tuellt användes in i medeltid.  

 

3. Utgångspunkter 
 

Översikten tar sin utgångspunkt i tidigare undersökningsresultat och analyser. Dessa visar att fornborgar 

inte kan definieras som en enhetlig kategori utan ska ses som en ”heterogen företeelse” (jämför med 

Cassel 2008:91). Utgångspunkten är att det även gäller för fornborgarna i Norrland. 
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Avsikten med översikten är att sammanställa och dokumentera fornborgarna i norr som en grund för 

fortsatta diskussioner. För att dra slutsatser om andra funktioner, utöver den traditionella definitionen 

att de utgjort försvarsanläggningar, krävs fördjupade undersökningar och analyser. Fornborgarnas 

geografiska placering, omgivande topografi och anknytning till dåtida järnåldersbygder bör förutom 

konstruktionsdetaljer vara aspekter som ingår i kommande analyser. Innan detta är gjort, kan man i det 

här läget utgå från kategorierna försvarsanläggning, farledsborg, kommunikationsanläggning, handels-

plats/mötesplats och/eller plats för maktutövning.  

I översikten väljer jag att använda benämningen fornborg, trots senare studiers avståndstagande från 

denna beteckning, och fastän deras funktion i flera fall kan diskuteras. I det här fallet innebär det inte 

nödvändigtvis att de fungerat som endast försvarsanläggningar, deras geografiska lägen kan indikera 

andra funktioner.  

I sammanställningen utgör samtliga beskrivna fornborgar så kallade höjdborgar. De ligger på 

karakteristiska berg, inte nödvändigtvis de högsta, men där topografin är sådan att man till en del kunnat 

utnyttja bergstup som naturliga begränsningar. Med järnåldersbygd avses ett sammanhängande område 

med fasta fornlämningar, men det behöver inte vara krav på kronologisk kontinuitet, och innebär ett 

vidare begrepp än bebyggelseenhet (jämför Selinge 1977:191).  

 

4. Gävleborgs län 
 

I Gävleborgs län finns 10 fornborgar, en i Gästrikland och resterande i Hälsingland. Samtliga, utom i 

ett fall, är belägna på berg i mer eller mindre nära anslutning till järnåldersbygder. De är inte undersökta 

och dateras här därför generellt till äldre järnålder. En av dem, Njutånger 41:1, torde närmast betecknas 

som en farledsborg som eventuellt varit i bruk senare under järnåldern eller medeltiden. Övriga 

fornborgars funktion kan ha varierat, dels i termer av befästa maktcentra som markerar invånarnas 

sociala och politiska status, både inåt det egna samhället, men även mot andra människor utanför det 

egna samhället. Dessutom kan de ha utgjort handelsplatser, men i tillägg även det som traditionellt 

benämns tillflyktsborgar. Man kan även tänka sig att fornborgarna i tillägg fungerat som geografiska 

markörer.  

Tidigare benämndes Norrala 54:1 norr om Söderhamn vara en fornborg (jämför Andersson 1977:17). 

Men idag betecknas den som en medeltida borg med vallar och vallgrav (Mogren 2000:170ff).    

   

4.1 Topografi, bebyggelse och fornborgar 

 

Hedesunda 29:1 (fotobilagan sid 47 till 48) 

 

Den sydligaste fornborgen är belägen i Gästrikland på norra delen av Kittilberget i Hedesunda, 67 meter 

över havet. Berget är blockrikt och omgivet av en bördig och låglänt odlingsmark i ett för övrigt flackt 

landskap. Nivåskillnaden mot det omgivande flacka landskapet är ungefär 12 meter. 10 kilometer söder 

om fornborgen breder Dalälvens älvlandskap ut sig med flertalet fjärdar, öar, holmar och sankmarker 

på ungefär 50 meter över havsnivån (fig. 2).   
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Den dåtida järnåldersbygden var rik, där de centrala delarna i dag utgörs av gravfält och ensamliggande 

gravar norr, väster och söder om fornborgen. De äldsta spåren av bebyggelse i de södra delarna av länet 

härrör från äldre järnålder.  

 

 

Lämningarna utgörs förutom av boplatslämningar även gravar, slaggförekomster, fossil åker och 

röjningsrösen. Gravarna ligger ofta i anslutning till de dåtida bebyggelseenheterna. Under yngre 

järnålder bestod bebyggelselämningarna mestadels av gravar, men i området finns ett boplatsområde, 

daterat till äldre och yngre järnålder (Länsmuseet Gävleborg Dnr 413-89-1996).  

Bebyggelsen bredde även ut sig på öarna i Dalälven söder om fornborgen. Värt att nämna är att en 

guldskatt registrerats i Hedesunda (Björck 2012:104). Maria Björck har även undersökt ett antal kol-

ningsanläggningar som dateras till järnålder och medeltid (2012: 186f). Väster om fornborgen har även 

slaggförekomster registrerats.  

Fornborgen är 90 gånger 70 meter stor med en inre och yttre mur av sten och block, upp till 3 meter 

stora. Den inre muren är 55 meter lång, 2–5 meter bred och upp till 1 meter hög. Den är till stora delar 

utrasad. I söder, 12 meter utanför den inre, syns en yttre stenmur belägen på en lägre nivå. Den består 

av stenar och upp mot 2 meter stora block. Den ansluter till den inre muren i ändarna. I den yttre muren 

finns en ungefär 2 meter stor öppning genom vilken en stig leder in i borgen. Borgområdet är stenigt 

med block och berg i dagen utan plana ytor. Med sitt centrala läge i den dåtida järnåldersbygden har 

fornborgen haft en central funktion, belägen direkt norr om Dalälvens vattensystem.  

 

Segersta 19:1 (fotobilagan sid 49 till 52) 

 

Fornborgen är belägen på krönet av Borgberget, norr om Ljusnans smalaste parti innan den rinner ut i 

sjön Bergviken. Borgberget har med sina 155 meter över havet en nivåskillnad mot Ljusnan i söder på 

ungefär 105 meter. Bergets södra sluttning är dess brantaste parti. Fornborgen ligger direkt norr om ett 

smalare uppodlat parti vid älven. Längs hela älvens lopp är landskapet bergigt med registrerade 

järnålderslämningar på de smalare uppodlade ytorna närmast vattnet. 

 

Fig. 2.  Översikt över Hedesunda 
och Kittilberget. Fornborgen ligger 
i bildens mitt. I bakgrunden syns 
delar av odlingsmarken och 
Dalälvens fjärdlandskap.  
Foto: Lennart Norberg. 
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På ömse sidor om Ljusnans utlopp i sjön Bergviken finns ett koncentrerat område med gravfält, ett av 

dem med husgrundsterrasser. Intill en av dessa är en fossil åkeryta. Tidigare uppgifter nämner att det 

även fanns en husgrundsterrass norr om de som är registrerade nu.  

Uppströms älven, i höjd med Bollnäs, finns husgrunder och en större koncentration av gravar. Runt 

Bergviken och Ljusnans fortsatta lopp mot öster finns enstaka gravfält och ensamliggande gravar. 

Fornborgen ligger i västra delen av det som utgjorde Alirs folkland (fig. 20), ett makt- och administrativt 

centrum under yngre järnålder. (För en diskussion om de olika folklanden se Ramqvist 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Del av muren på den branta nordöstra sidan av Borgbergets krönparti. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 4. Teckning av 
Gustaf Hallström över 
fornborgen på berget 
Borgberget (1927:58). 
Ingången är synlig i 
teckningens övre högra 
hörn. 
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Fornborgen är 200 gånger 50 till 100 meter stor och består av ett krönparti och en bred avsats direkt 

söder därom (fig. 3 och 4). Krönet och den södra avsatsen begränsas av lodräta stup och branta 

sluttningar. Murarna på avsatsen och krönet uppskattas till en sammanlagd längd av 325 meter. 

Ingången till borgen ligger i öster och leder upp till den södra avsatsen. Avsatsen begränsas av kraftigt 

utrasade murar runt de brantaste partierna. Murarna är svåravgränsade men uppskattas till en 

sammanlagd längd av 105 meter. I nordost och väster begränsas avsatsen av två tvärmurar. Avsats-

området innanför murarna består av en plan hällbunden yta. Från avsatsen upp till borgens krön leder 

en brant stig.  

Krönet utgörs av en kuperad hällbunden yta och begränsas ställvis av murar av stenar och block där 

bergssidorna är något mindre branta. 

Enligt äldre litteraturuppgifter ska fynd av ett ämnesjärn ha gjorts invid borgområdet. Men inget av det 

finns bevarat. 

 

Njutånger 41:1 (fotobilagan sid 53) 

 

Fornborgen är belägen på ett mindre berg, kallad Rödhälle skans, sydväst om Länsmansudden vid 

inloppet till Njutångersfjärden (fig. 5). Bergets högsta punkt ligger 25 meter över havet. Dess läge ut 

mot havet, bland mindre berg och i skogsmark, är väl skyddat i en arkipelag med bland annat Olöbotten 

och kringliggande öar.  

Längst inne i Njutångersfjärden finns ett mindre gravfält och ensamliggande stensättningar registrerade.  

Ensamliggande gravar finns dessutom i Enångersområdet söder om Njutångersfjärden. Ortnamnet tyder 

ändå på att det varit aktiviteter här under järnålder. I fornborgens närområde är ett antal bronsålders-

rösen registrerade. 

 

 

Fig. 5. Översikt över Rödhälle skans och Njutångersfjärden. Fornborgen ligger i bildens mitt.  Foto: Lennart Norberg. 
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Närmaste järnåldersbygder med husgrunder, gravfält och ensamliggande gravar finns på över 15 

kilometers avstånd, runt Högs-, Hudiksvalls- och Forsaområdet. Närmare 10 kilometer mot nordväst är 

den sydligaste delen av centralbygden runt Storsjön och Långsjön i Forsa socken med ett stort antal 

gravfält och husgrunder. 

Fornborgen är 130 gånger 50 meter stor och avgränsas i norr och öster av branta sidor som stupar ner 

till havet. Den har mindre sluttningar i väster och söder där det finns lämningar efter en 75 meter lång 

utrasad mur, bestående av större stenar och block. I östra delen finns rester av en ungefär 9 meter lång 

mur. Borgområdet är kuperat med berg i dagen och större stenblock. 

Under järnålder låg fornborgen strategiskt i kustbandet, i direkt anslutning till segelbara farleder, med 

en arkipelag av enstaka öar och holmar i öster. Nuvarande Mössön var till exempel en ö direkt öster om 

Njutångersfjärden. Borgens läge innebär att vi kan anta att den haft en funktion som farledsborg. 

Eftersom vattenlinjen borde ha legat högre när fornborgen var i bruk får man ha i åtanke att den kan 

vara yngre och då eventuellt dateras till medeltid (jämför även Mogren 2000:90).  

 

Hälsingtuna 99:1 (fotobilagan sid 54 till 55) 

 

Fornborgen som benämns Tunaborg, ligger på sydöstra delen av Forsberget, söder om Hälsingtuna 

kyrka. (fig. 6) Fornborgen ligger på bergets högsta punkt, 50 meter över havet, och på en höjd av 20 

meter mot omgivande odlingsmark. Landskapet runt fornborgen är flackt med vidsträckta odlings-

marker i norr och väster. I väster finns den nu igenväxande Tunasjön, 18 meter över havet, som under 

järnålder var betydligt större. Den mynnar i Hornån. Hornån rinner norr om Tunaborg och mynnar i sin 

tur i Hudiksvallsfjärden.  I söder sträcker skogsområden med lägre bergshöjder ut sig.  

I den dåtida järnåldersbygden, (nuvarande Hälsingtuna, Hög och Rogsta socknar, motsvarande det 

forntida administrativa Sunded) är ett för Norrlands del mycket stort antal och mångfald av gravar, 

gravfält och husgrunder registrerade. 

Fig. 6. Översikt över Forsberget med Tunaborg. I bakgrunden syns Hälsingtuna kyrka och en del av Tunasjön. 
Foto: Lennart Norberg 

 



13 
 

I Hälsingtuna har stora bebyggelseenheter med gravfält, enstaka med gravar över 20 meter i diameter, 

och husgrunder registrerats. Pollenanalyser och fynd har visat en sedentär bebyggelse under äldre 

järnålder (Liedgren 1992: 35ff). 

Vid Högs kyrka, drygt 2 kilometer mot nordväst, ligger tre storhögar som indikerar platsens betydelse. 

Resultat från äldre undersökningar och från 2010-talet har tolkats som att platsen varit ett maktcentrum. 

Förutom gravarnas omfattning och storlek, togs det rika gravmaterialet, en stenkrets som tolkades som 

tingsplats, och ett eventuellt hantverksområde som underlag för tolkningen. Till detta har två hus-

grunder och två troliga grophus daterats till äldre järnålder (Blennå och Eriksson 2016:5f). Storhögarna 

har jämförts med gravarna i Högom, Gene och Vendel (Eriksson, Persson och Ulfhielm 2007:30).  

I den övriga centralbygden i Hög förekommer ett mycket stort antal bebyggelseenheter, husgrunder och 

gravfält, det finns även uppgifter om kittelbegravningar (Liedgren 1992:39ff).   

Söder om Tunaborg, i byn Björka, undersöktes ett omfattande boplatsområde under 1980-talet. 

Undersökningsresultaten från flera utgrävda gravar och husgrunder tillsammans med arbets- och 

hantverksområden visar att bebyggelsen sträckte sig från äldre järnålder till medeltid. Husen var 

konstruerade som treskeppiga långhus av flätverkstyp. Fyndmaterialet indikerar även att järnsmide 

förekom. Gravarna daterades från folkvandringstid till vikingatid (Ekman 1996).  

Tunaborg är ungefär 120 gånger 100 meter stor. Den är belägen på sydöstra delen av berget. Borgen 

begränsas av branta sluttningar i söder, öster och nordost. Den omges av en i stort sett obruten 125 

meter lång mur. Muren är mellan 4 och 6 meter bred med en 2 meter bred öppning i norr. I sluttningen 

löper dessutom en parallell, 90 meter lång och 2 meter bred, mur. Borgområdet består av hällar i dagen 

med torvbundna svackor. I norra delen, vid öppningen, är både muren och området mer bevuxet. Till 

höger om ingången finns en stenlagd grop.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Teckning av Gustaf Hallström över 
Tunaborg (1927:69).  Huvudingången ligger 
i teckningens vänstra del. Måtten stämmer 
inte överens med de som anges i Fornsök.  
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Tunaborg ligger centralt i det som var den dåtida centralbygden, folklandet Sunded (fig. 21), och man 

kan tänka sig att den haft olika funktioner. Den var troligen synlig från stora delar av den omgivande 

järnåldersbygden i nuvarande Hög och Hälsingtuna. Utifrån det perspektivet och att den ligger vid 

storhögarna i Hög i det som utgjorde den äldre administrativa indelningen Sunded markerade 

fornborgen sannolikt en central plats för den dåvarande makteliten. 

Mot sydost fanns en större segelbar fjärd, nuvarande Hudiksvallsfjärden. Hornån kan ha varit segelbar, 

om inte direkt upp till, så i alla fall strax nedströms fornborgen. Från borgen hade man antagligen 

översikt över den inre fjärden och kunde på så vis kontrollera den segelbara infarten till den dåvarande 

centralbygden där handel kunde bedrivas.  

 

Forsa 4:1 (fotobilagan sid 56 till 57) 

 

Fornborgen ligger på nordvästra delen av Borgarberget 86 meter över havet. Borgen avgränsas av branta 

stup mot Södra Dellen och av murar i öster (fig. 8). Från bergets topp ner till sjön är det 42 meter. 

Landskapet runt sjön karakteriseras av bergiga skogsmarker i söder, med höjder upp mot och över 300 

meter över havet, och med en lägre topografi norr. Där är skogsmarkerna genombrutna av odlings-

marker. Knappt 2 kilometer mot sydost från fornborgen mynnar Södra Dellen ut i Rolfstaån. Ån rinner 

sedan mot söder och vidgas genom sjösystemet genom den rika Forsabygden.  

 

 

 

 

Fornborgen ligger några kilometer nordväst om den dåtida centralbygden i Forsa och ungefär 10 

kilometer väster om Högs centralbygd. I Forsa finns ett stort antal gravar, gravfält och husgrunder 

registrerade på båda sidor om Rolfstaån och vid sjöarna Kyrksjön, Långsjön och Storsjön. Mot öster 

Fig. 8. Översikt över Borgarberget och fornborgen med en av murarna till höger i bild. Röset syns i mitten. Till vänster ser 
man hur berget stupar brant ner mot Norra Dellen. Foto: Lennart Norberg. 
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mynnar Storsjön efter några kilometers vattensystem ut i havet. Fornlämningarna, tillsammans med 

mångfalden av fornlämningar i Hög, förstärker bilden av rika och tätt befolkade järnåldersbygder. 

Runt Kyrksjön och Långsjön förekommer ett stort antal gravar och flera husgrunder. Flera av dem är 

undersökta. Boplatsen i Trogsta med gravar och husgrunder ligger centralt i centralbygden. Dateringar 

från flera tidiga och en större undersökning visar att gården brukades under äldre järnålder (Liedgren 

1992:89).  Borgen låg således i utkanten av en stor och varierad centralbygd.  

Borgområdet är ungefär 150 gånger 120 meter stort och avgränsas som nämnts mot söder av ett högt 

stup. I öster avgränsas det av två parallella murar. Den längsta av dessa är ungefär 125 meter lång, 4 

meter bred och 1 meter hög (fig. 9). Den kortare, den yttre muren, är ungefär 80 meter lång och närmare 

3 meter bred och 1 meter hög. I nordväst finns ytterligare två kortare vallar, 20 respektive 10 meter 

långa. I öster, på motsatt sida som bergstupet, finns i dag en ingång.  

 

 

 

I borgområdet finns ett röse som är ungefär 14 meter i diameter och 1 meter högt. Inom området ligger 

ett stort antal stenar spridda som antagligen härrör från röset och de utrasade murarna. Borgarberget 

består av berghällar och är kuperat med större och mindre bergsklyftor, bevuxen med mindre tallar och 

lövträd.  

 

Forsa 25:1 (fotobilagan sid 58 till 60) 

 

Fornborgen ligger på krönet av berget Rövarklitten ungefär en kilometer sydost om innersta delen av 

Hallboviken vid Norra Dellen. Berget är 185 meter över havet och krönet ligger ungefär 43 meter över 

sjön. Berget är omgivet av bergig skogsmark, med höjder upp mot och över 300 meter över havet, 

förutom några mindre uppodlade ytor (fig. 10). Fornborgen ligger ungefär 9 kilometer från järnålders-

bygderna i Hög i sydost och Forsa i söder. Norr och nordväst om berget, i Hallbovikens innersta del, 

går en dalgång mot sydöst ner till de västligaste delarna av centralbygden i Hög.  

Fig. 9. Del av den 125 meter långa muren. Foto: Lennart Norberg. 
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Fornborgen är ungefär 110 gånger 85 meter stor och begränsas av mycket branta stup i norr, öster och 

väster. Med dess strategiska läge mellan bergstupen behövs endast kortare murar för att avgränsa 

borgen. I söder där berget är mer avplanat finns två murar, 8 meter respektive 10 meter långa och 2 

meter breda. Murarna är till stor del utrasade.  

Från söder leder en stig kantad av en raserad mur upp till krönet (fig. 11). Den har troligen utgjort 

ingången till borgen. Den är till stor del uppbyggd i den branta sluttningen. Borgområdet karakteriseras 

av klyftor i berg i dagen.    

 

Fig. 10. Översikt över Rövarklitten och fornborgen. Till vänster syns Hallboviken vid Norra dellen. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 11. Stigen upp till krönet av berget med utrad mur. Foto: Lennart Norberg. 
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Ilsbo 50:1 (fotobilagan sid 61 till 62) 

 

Fornborgen ligger på Börberget, ett hällbundet berg 145 meter över havet, som stupar brant i norr, öster 

och väster. Börberget ligger i ett större skogsområde, 8 kilometer norr om den nordligaste delen av 

centralområdet i Högs socken. Skogsområdet, med berg på upp mot 300 meter över havet, bryts av ett 

mindre uppodlat område runt Ilsbo med Kyrksjön som närmaste större vattendrag. 

Fornborgen är ungefär 120 gånger 80 meter stor. Längs med krönets södra kant och utefter branten mot 

öster ligger en 90 meter lång och upp till 4 meter bred mur. Muren är till stora delar utrasad med ställvis 

bevarad kallmurning i upp till 4 lager (fig. 12).   

Fyra gränsrösen är resta inom borgområdet och troligen uppförda av stenar från den ursprungliga 

muren. Borgområdet består av berg i dagen och mossbevuxna sänkor. Det är bevuxet av granar och 

tallar. 

 

 

 

 

 

Harmånger 47:1 (fotobilagan sid 63) 

Fornborgen är belägen på en bergshöjd på den nordvästra delen av Borgön i Storsjön, ungefär 5 

kilometer söder om centralbygden i Bergsjö. Borgen ligger på 57 meter och sjön 42 meter över havet. 

Det är således inte någon större höjdskillnad mellan sjön och fornborgen.  

Borgen ligger centralt placerad för en centralbygd med gravar och husgrunder. Runt sjön finns ett antal 

gravar och husgrunder och i sydöst ligger dessutom nuvarande harmångersbygden med fler fornläm-

ningar. Nordväst om Storsjön, runt Kyrksjön, finns ett ännu större antal bebyggelselämningar och 

Fig. 12. Den utrasade muren vid krönets södra kant. I bakgrunden syns två gränsrösen. Det större markerar ett tresockenmöte. 
Foto: Lennart Norberg. 
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gravar i höjd med Bergsjö. Ännu längre mot nordväst ligger Älgeredssjön med järnålderslämningar och 

ytterligare en fornborg. Hela området ligger i nordvästra delen av det dåtida folklandet Norrstigen (fig. 

22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornborgen är 120 gånger 100 meter stor. I sydväst och väst stupar berget rakt ner i sjön. På de mindre 

branta partierna ligger den 100 meter långa och upp till 4 meter höga muren. Området i borgen är 

kuperat med berg i dagen och växtlighet i svackorna.  

 

Bergsjö 82:1 (fotobilagan sid 64 till 65) 

 

Fornborgen ligger på Hökberget söder om Älgeredssjön. De högsta delarna av berget är 95 meter, 

medan sjön ligger på 53 meter över havet. Runt sjön och vid dess inlopp och utlopp består topografin 

huvudsakligen av uppodlad mark. Utloppet har förbindelse med Kyrksjön. I övrigt breder stora 

skogsområden ut sig med stora vattensystem med sjöar och åar mot norr och väster.  

Enstaka bebyggelseenheter från järnålder är registrerade runt sjön. Men öster om fornborgen, finns en 

enhet med gravar och bebyggelselämningar registrerade. Ytterligare 3 kilometer mot sydost finns fler 

fornlämningar daterade till järnålder. 

Fornborgen är 120 gånger 70 meter stor. Borgens krön består huvudsakligen av tre bergsryggar i 

nordväst-sydostlig riktning med meterdjupa klyftor däremellan (fig. 14). Den begränsas i norr av branta 

stup ner mot den uppodlade marken söder om sjön. I den västra och nordvästra delen begränsas borgen 

av en 40 meter lång och 2 meter bred mur. Den är till stora delar utrasad och överväxt av omgivande 

vegetation. Muren ligger flera meter lägre än den högsta punkten i borgområdets nordvästra del. På en 

klippavsats i söder finns en ytterligare mur, 18 meter lång och närmare 2 meter bred.   

Fig. 13. Teckning över fornborgen på 
Borgön. Efter Andersson 1977, figur 
13. Måtten stämmer inte överens med 
de i Fornsök.  
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Gnarp 79:1 (fotobilagan sid 66 till 69) 

 

Fornborgen ligger på den östra delen av Vettberget, 92 meter över havet, i ett skogslandskap. Vettberget 

stupar brant i norr, öster och söder, med något flackare brant i den västra delen. I norr, öster och söder 

är bergssluttningarna svårtillgängliga med berg i dagen, höga branter och stora block, det är svårt att 

orientera sig i terrängen. Berget är omgivet av flackare skogsklädda moränmarker. Från bergets krön 

syns Sörfjärden i Bottenhavet 3 kilometer mot öster. Sydväst om berget är Lunnsjön, 41 meter över 

havet.  

Fig. 14. Översikt över fornborgen på Hökberget och Älgeredssjön. På krönet syns de tre bergsryggarna med meterdjupa 
klyftor. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 15. Gustaf Adolf Hellman granskade 1956 
års inventering (Riksantikvarieämbetets Forn-
sök). I samband med det gjordes en teckning 
av fornborgen. Teckningen visar förutom 
murens sträckning även en ingång i sydväst 
och ytterligare en förmodad ingång i nordväst. 
Den senare kunde inte iakttas vid dokumen-
tationen. 
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Drygt 7 kilometer sydväst om fornborgen vid Bälingsjön ligger det närmaste området med samtida 

fornlämningar. Runt sjön och det uppodlade området, finns en järnåldersbebyggelse med ett stort antal 

järnåldersboplatser med gravfält, även i anslutning till husgrunder. Lars Liedgren undersökte flera av 

dem under 1980-talet (1992). Undersökningsresultaten visar att bebyggelsen varit kortvarig under äldre 

järnålder. Husen var treskeppiga flätverkshus, vilket var en vanlig konstruktion i övriga delar av 

Hälsingland. Pollenanalyser från Bälingsjön och fyndmaterialet visar att man bedrivit odling och 

boskapsskötsel, men fynden indikerar även att metallhantverk förekom (Liedgren 1992:94ff).  

Närmare 8 kilometer mot sydsydväst ligger den mycket fornlämningsrika uppodlade järnåldersbygden 

i Jättendal, med bebyggelseenheter med gravar och boplatser. Centralt i bebyggelsen, vid Kungsgården, 

ligger storhögen som har tolkats markera centralpunkt för det administrativa folklandet Norrstigen (fig. 

22). I ytterligare ett område runt den uppodlade marken vid Gnarp finns bebyggelseenheter. De ligger 

spridda i ett område som sträcker sig som mest 6 kilometer nordväst om fornborgen.  

 

 

 

Fornborgen är 90 gånger 75 meter stor och ligger på en kuperad berghäll bevuxen med den av en 70 

meter lång, 3 meter bred och 1,5 meter hög välbevarad mur, benämnd huvudmur i Riksantikvarieäm-

betets fornlämningsregister. Övriga sidor av borgen begränsas av stup och branter samt fyra kortare 

spärrmurar i strategiska bergsklyftor (fig. 16).  

Huvudmuren är i stort intakt med upp till 10 lager kallmurning (fig. 17). Längst i norr avslutas den med 

ett mindre område med skörbränd sten. Även berghällen väster därom visar tecken på att vara bränd.  

I en bergsklyfta i norr spärrar en 20 meter lång och 1,5 meter hög mur av en möjlig uppgång. I muren 

finns en 2 meter bred ingång. 15 meter mot sydost om denna mur finns ytterligare rester efter en 3 meter 

lång spärrmur.  I sydväst och väster finns ytterligare två spärrmurar. Den i sydväst består av över-

mossade stenar, 9 meter lång och delvis nedrasad. Den i väster är 2 meter lång och raserad.  

Fig. 16. Översikt över fornborgen på Vettberget. På bilden syns bergets branter och huvudmuren. Foto: Lennart Norberg. 
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Fornborgen är som konstaterats ordentligt befäst med väl lagda murar. Den ligger i utkanterna till 

järnåldersbygder. Krönet av Vettberget består av berghällar och är kuperad med mindre klyftor. Forn-

borgen torde varit synlig från det dåtida havet om området däremellan varit avskogat, det finns inga 

mellanliggande berg eller höjder.  

 

Fig. 17. Huvudmuren med tydlig kallmurning sedd nerifrån bergets brant. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 18. Teckning av Gustaf Hallström över 
fornborgen på Vettberget med huvudmur och 
spärrmurar (1927:74). Måtten stämmer inte 
överens med de i Fornsök.  
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4.2 Geografiska lägen 

 

Sammanställningen över fornborgarnas geografiska lägen i Gävleborgs län visar att de ligger centralt i 

järnålderbygden eller strategiskt vid vattenvägar och dalgångar som kan ha utgjort dåtida kommuni-

kationsleder. I Hälsingland täcker de in ytterområdena till de dåtida folklanden Alir, Sunded samt 

Norrstigen, medan fornborgen i Gästrikland ligger norr om och på ett större avstånd till de centrala 

delarna i Uppland.  

 

Hedesunda 29:1. Bebyggelsen i Hedesunda och den centralt belägna fornborgen på 

Kittilberget torde ha utgjort ett nordligt gränsområde till det dåtida Mälardalens 

administrativa indelning i söder. Fornborgen ligger centralt i järnåldersbygden och vid 

Dalälven som mynnar i nordost. Den borde ha varit en dåtida kommunikationsled.  

 

 

 

 

 

 

 

Fornborgarna i Hälsingland ligger inom eller gränsar till de äldre folklanden. Indelningen i folkland, 

Alir, Sunded och Norrstigen och järnålderns agrara centrumbildningar har diskuterats i flera samman-

hang (se bl.a. Jonzon 1973, Ramqvist 1988, 2007, Mogren 2000, Eriksson m.fl. 2007).  

I sin publikation från 1973 förklarar Israel Jonzon att det i det sydliga Alir ingår sockennamnen Norrala 

och Söderala medan Sunded förklaras som Edet vid Sund i medeltida källor. Den nordligaste benäm-

ningen Norrstigen utgjorde området vid Jättendal norr om Sunded, men namnet har inte som de två 

andra bevarats in i medeltiden (1973:15ff, 36f). Fornborgarna i Hälsingland låter sig inplaceras i den 

äldre indelningen i folkland:  

Segersta 19:1. Fornborgen låg vid kommunikationsleden som det stora vattensystemet i 

Alirs folkland borde ha utgjort. Den låg centralt där älven Ljusnan är som smalast innan 

det uppströms belägna bebyggelseområdet i Bollnäs. Vattensystemet sträcker sig långt, 

in mot norska gränsen, mot nordväst. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Fornborgens läge i 
Dalälvens vattensystem. 

Fig. 20. Fornborgens läge i det 
dåtida Alir. 
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Njutånger 41:1. Fornborgen vid Njutångersfjärden i Njutånger ligger i det direkta 

dåtida kustbandet. Det kan ha varit en kommunikationsled vid insegling till folklandet 

Sunded. 

Hälsingtuna 99:1. Fornborgen Tunaborg låg centralt i folklandet Sunded inte långt från 

den dåtida kusten.  

Forsa 4:1. Fornborgen på Borgarberget ligger precis där vattenleden smalnar av från 

Södra Dellen och mynnar i Rolfstaån och vidare ner i Kyrksjön och Långsjön. 

Bosättningarna runt sjöarna utgjorde de inre delarna av Sunded.  

Forsa 25:1. Fornborgen på Rövarklitten ligger där man har översyn över dalgången från 

Norra Dellen ner mot nordost till ytterkanterna av centralbygden i Hög. Dalgången kan 

ha utgjort en kommunikationsled från nordväst in till dåvarande Sunded. 

Ilsbo 50:1. Fornborgen på Börberget ligger i ett skogsområde i en dalgång norr om de 

nordliga delarna av centralbygden i Hög i söder. Dalgången kan ha utgjort en kommu-

nikationsled i norra delen av Sunded.  

 

 

 

 

 

 

Fornborgarna i Njutånger, Forsa och Ilsbo ligger vid, vad som kan ha varit, dåtida strategiska kommu-

nikationsleder och täcker in ytterområdena i söder, nordväst och norr till den dåvarande centralbygden 

Sunded.   

 

Harmånger 47:1. Fornborgen på Borgön i Storsjön ligger något perifert till storhögen i 

Jättendal i den centrala delen av Norrstigen. Den kunde nås från samma vattensystem 

som för Älgeredssjön i väster och från kusten i öster.  

Bergsjö 82:1. Fornborgen på Hökberget ligger söder om Älgeredssjön. Sjön mynnar ut 

i Kyrksjön och Storsjön i sydost, medan ett längre vattensystem sträcker sig mot 

nordväst. Från Storsjön fanns det förbindelse med havet i sydost. Runt Kyrksjön och 

Storsjön fanns bebyggelseenheter i ytterkanten av Norrstigen. Fornborgen ligger 

strategiskt vid inloppet till vad som kan ha varit en dåtida kommunikationsled. 

Gnarp 79:1. Fornborgen på Vettberget ligger inte långt från järnåldersbygden i 

Norrstigen eller från gårdarna vid Bälingsjön. Från fornborgen kunde man ha utsikt till 

havet i öster. Den var även synlig havet.  

 

Fig. 21. De 5 fornborgarnas lägen i  

det dåtida Sunded.  

Fig. 22. De 3 fornborgarnas lägen i 

det dåtida Norrstigen.  
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Fornborgarna vid Älgeredssjön och i Gnarp ligger vid vad, som kan ha varit, dåtida strategiska kommu-

nikationsleder. I väster och öster täcker de in ytterområdena till Norrstigen. Fornborgen i Storsjön 

ligger mitt i samma vattensystem.  

 

5. Västernorrlands län  
 

I Västernorrlands län finns 9 fornborgar registrerade, 6 i Medelpad och 3 i Ångermanland. Samtliga är 

belägna på berg i mer eller mindre nära anslutning till järnåldersbygder.  

Dåtida centralbygder i Medelpad vittnar om en mycket välmående region. Ett maktcentrum vid 

storhögarna i Högom, men även de omgivande rika järnåldersbygderna, var en del i äldre järnålderns 

centralisering i samhällsbildningar (se Ramqvist 1988, 1992, 2007). Storhögarna i sig, men även 

fyndmaterialet från flera undersökningar, vittnar om interaktioner mellan makthavarna i regionen och 

deras motsvarigheter i Nord-Tröndelag i väster och vid Gamla Uppsala i söder (Ramqvist 1988, 1992, 

2007). 

 

5.1. Topografi, bebyggelse och fornborgar 

 

Attmar 71:1 (fotobilagan sid 70) 

 

Fornborgen ligger på berget Borgen, 250 meter över havet, norr om sjön Långedsjön. Berget stupar 

brant utom i öster och väster där det är något flackare (fig. 23). Bergsluttningarna är mycket storblockiga 

med rikligt med nedfallen vittrad sten. Långedsjön mynnar i nordväst till Lindsjön och så småningom i 

sjön Vikarn (söder om Attmar 112:1). Topografin runt berget visar vidsträckta skogsmarker med berg 

upp mot och över 400 meter över havet. Det finns inga fornlämningar registrerade i borgens närmaste 

omgivning. Närmaste bebyggelseenhet är registrerad på ett näs i Lindsjön, 5 kilometer mot nordost.   

Fig. 23. Översikt över krönet på berget Borgen. Foto: Lennart Norberg. 
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Fornborgen är 130 gånger 70 meter stor. I en avsats i öster, 10 till 20 meter nedanför högsta punkten är 

en 25 meter lång och 2 till 4 meter bred, delvis kallmurad mur (fig. 24). På krönet är en flaggstång och 

bänk placerade.  

 

Attmar 112:1 (fotobilagan sid 71 till 72) 

 

Fornborgen ligger på nordvästra delen av berget Borgaråsen, 105 meter över havet, omgiven av de tre 

sjöarna Lindsjön, Vikarn och Marmen. Bergskrönet stupar brant i norr, väster och söder, i sydost sluttar 

berget i en brant. Nivåskillnaden mellan Marmen och fornborgen är 86 meter. Marmen är tillsammans 

med Stödesjön i nordväst de största sjöarna i den här delen av Ljungans vattensystem. Tillsammans 

med mindre sjöar och vattendrag med omgivande uppodlade marker utgör de ett karakteristiskt bördigt 

odlingslandskap. 

Fornborgen ligger i södra delen av Marmen med utsikt över sjön. Sjön mynnar i en längre, mycket smal 

del av Ljungan med flera forsar omgivna av branta berg- och moränsidor. Runt Marmen, speciellt i dess 

norra, nordöstra och västra del, är ett stort antal fornlämningar som indikerar en centralt belägen 

järnåldersbygd. Även söder om fornborgen, runt sjön Vikarn, är flera gravar registrerade.  

Områdena vid Marmens utlopp i Ljungan i sydost, och söder därom med utloppet i Bottenhavet, är 

mycket fornlämningsrika. Rikedomen av grav- och boplatsområden, här ligger bland annat Nolby-

gravfältet med bland annat tolv storhögar och andra gravfält med storhögar, visar områdets sociala och 

merkantila betydelse. Ett exempel på områdets sociala betydelse och internationella kontakter är 

resultaten från en arkeologisk undersökning 1916. Då tillvaratogs bland annat provinsialromerskt glas, 

romerska guldmynt och en vestlandskittel av brons.  

Ett flertal bebyggelseenheter med högar, gravfält och husgrundsterrasser är spridda runt Marmen.  I 

omgivningarna vid Tuna kyrka och skola finns en koncentration av enheter med ett flertal gravar, 

gravfält och boplatsområden. Ett av de större bebyggelseområdena är delvis undersökt vid olika 

tillfällen under senare år. Den består av ungefär 30 fornlämningar, ett flertal högar och stensättningar 

samt 5 husgrundsterrasser. Klas-Göran Selinge menar att området utgör ett gott exempel på ”en 

tämligen fullständig, större järnåldersgård” (1977:334 ff). Där har även stensträngar registrerats. Vid 

undersökningarna framkom dateringar till både äldre och yngre järnålder.  

Fornlämningar är även registrerade norr om sjön Marmen. Uppströms älven, i Ljungadalen, finns flera 

mindre områden med grav- och bebyggelselämningar. Dessa kan tolkas som att de utgjort en be-

byggelseenhet (Selinge 1977:313).    

Fig. 24. Teckning av 
bergets krön och murens 
placering och storlek. 
Teckning: Lars Högberg. 
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Fornborgen är 70 gånger 60 meter stor (fig. 25 och 26). I sydost ligger en 45 meter lång och 4 meter 

djup ravin. Den är helt täckt av en på utsidan ungefär 3 meter hög mur, men endast 0,3 meter hög från 

bergssidan, och 6 till 7 meter bred. Ytterligare rester av en mur finns på västra sidan krönet. 

De omkringliggande bebyggelseenheterna ger en bild av en rik och tätt befolkad järnåldersbygd där 

fornborgen utgjorde en synlig utpost i söder och sydväst om utloppet vid den trånga älvfårans smalaste 

del, nuvarande Ljungan, i dess slingrande lopp mot havet.  

Fornborgen låg inte direkt centralt i järnåldersbygden, men ändå väl synlig därifrån. Förutsatt de varit 

samtidiga kunde den även ha kunnat kommunicera med fornborgen vid nuvarande Klingstatjärn (Tuna 

59:1) (fig. 40).  

 

Fig. 25. Krönet på berget Borgaråsen med dess branter. Till vänster på krönet syns den längre muren. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 26. Teckning av 
bergets krön och murarnas 
placering och storlek. 
Teckning: Lars Högberg. 
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Tuna 59:1 (fotobilagan sid 73 till 75) 

 

Fornborgen ligger på Prästhusberget, 154 meter över havet. Berget stupar brant mot norr, öster och 

söder medan det är mer långsluttande i väster. Nivåskillnaden mot den i söder liggande Klingstatjärn är 

133 meter. Den mynnar i Tunomsbäcken och sedan ner i Ljungan. Topografin runt Prästhusberget består 

av skogklädda bergsområden utom i närområdet i söder där ett område med odlingsmark sträcker sig 

runt Klingstatjärn. Längre mot väster och nordväst ligger sjön Marmen där en större järnåldersbygd 

med ett stort antal grav- och boplatsområden är registrerade och undersökta norr om fornborgen på 

Borgaråsen (se beskrivningen för Attmar 112:1).  

Runt Klingstatjärn ligger järnåldersbygden med flera bebyggelseenheter med gravar, gravfält och 

boplatsområden. Ett av dessa, grav- och boplatsområdet vid byn Allsta, består av flera gravfält. Det är 

värt att nämna att det förutom en lång husgrundsterrass, flera högar och stensättningar även finns en 

fyrsidig stensättning och en treudd (Selinge 1977:209).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornborgen är 300 gånger 150 meter stor (fig. 27). I bergets flackare sluttning i väster finns 4 raserade 

murar (fig. 28). De är tillsammans 120 meter långa och mellan 0,5 och en meter höga, med ställvis 

synlig kallmurning. I nordväst finns en 1 meter bred ingång. Murarna har bildat en förgård. Dessutom 

finns korta, 1 till 2 meter stora, murar i klyftor i berget. Sluttningen i sydväst är mycket blockrik och 

det går knappast att avgöra vad som är eventuella rester efter murverk. Terrängen innanför murarna 

består av risbevuxna berghällar och är mycket kuperad. 

Fornborgen ligger norr och nordväst om Ljungans slingrande och smala lopp ner till utloppet i Botten-

havet. Om borgen varit samtida med den på Borgaråsen (Attmar 112:1), kan de mycket väl ha varit 

delar i ett kommunikativt nätverk.  

Fig. 27. Teckning av murarnas 
placering och storlek. 
Teckning: Lars Högberg. 
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Stöde 117:1 (fotobilagan sid 76 till 77) 

 

Fornborgen är belägen på Skansberget, 135 meter över havet, som stupar brant i alla väderstreck. En 

brant stig leder upp till borgen. Berget ligger på norra sidan av Stödesjöns utlopp i Ljungan. Sjön ligger 

53 meter över havet. Omgivningarna runt Stödesjön består av skogsklädda berg. Skogen sträcker sig 

ända ner till sjön utom längs med strandnära områden där det mestadels är uppodlat.  

Väster om fornborgen finns enstaka bebyggelseenheter i form av gravar, dessutom är ett mindre antal 

registrerade på norra stranden av Stödesjön. Knappt 20 kilometer mot nordost, vid Ljungans inlopp i 

Stödesjön, finns en mindre koncentration av bebyggelseenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Del av den östra muren på Tuna 59:1. I bakgrunden skymtar Klingstatjärnen. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 29. Teckning av bergets 
krön och murarnas placering 
och storlek. 
Teckning: Lars Högberg. 
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Fornborgen är 180 gånger 110 meter stor. I nordväst finns en raserad 70 meter lång och 0,4 till 1 meter 

hög mur som är ”vinkelbruten på mitten” (fig. 29). Muren är rasad och rester syns i bergssluttningen. I 

öster finns ytterligare en utrasad mur uppdelad i 2 delar. Dessa är delvis kallmurade, 9 och 21 meter 

långa och upp mot 2 meter höga. Den är uppbyggd intill en klippkant. Borgområdet består av kuperad 

berghäll utan plana ytor.  

Fornborgen är strategiskt belägen vid utloppet av sjön, där läget kan liknas det för Attmar 112:1 och 

Tuna 59:1. Alla tre markerar utloppen från större sjöar med järnåldersbygder.   

 

Sättna 8:1 (fotobilagan sid 78 till 79) 

 

Fornborgen är belägen på krönet av berget Skansberget som stupar mycket brant i alla väderstreck. Mot 

nordväst är det emellertid något mer långsluttande. Bergets topp är 250 meter över havet och mer än 

175 meter över de uppodlade markerna och Sättnaån i söder. De bergiga skogsmarkerna runt fornborgen 

bryts av slingrande åar med smala uppodlade ytor längs med vattendragen. 

Närmaste järnåldersbebyggelse ligger ungefär 10 kilometer mot sydost, med ett större antal 

bebyggelseenheter i Timrådalen och närmare Bergeforsen. Från dessa områden nås fornborgen lättast 

via Sättnaån i det bergrika landskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornborgen är 230 gånger 120 meter stor på bergsplatån. I nordväst finns en 30 meter lång och upp mot 

1 meter hög mur. Muren är utrasad, flera stenar har rasat eller kastats ner mot en hylla väster om berget 

(fig. 30). I muren syns tre gropar. Borgområdet är kuperat med berg i dagen. Fornborgen är unik så till 

vida att den ligger otillgängligt och på långt avstånd från närmaste järnåldersbebyggelse.  

Fig. 30. Teckning av Borgbergets 
krön med murens placering och 
storlek. 
Teckning: Lars Högberg. 
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Timrå 51:1  

 

Fornborgen är belägen på Borgberget, 76 meter över havet. Berget stupar brant i söder, väster och 

nordväst och ligger ungefär 35 meter ovan den uppodlade marken i sydost och öster.  

Fornborgen ligger 1 kilometer norr om Indalsälven där den viker av mot norr innan den slutligen mynnar 

ut i Bottenhavet. Direkt söder om berget ligger en terrassering, bedömd som osäker husgrundsterrass.  

Fornborgen ligger mitt emellan två bebyggelseenheter med koncentrationer av gravanläggningar. Tolv 

kilometer mot norr och nordväst, längs Ljustorpsån ligger flera gravfält och ensamliggande gravar.   

6 kilometer mot söder och sydväst, i Timrådalen, finns dessutom en större koncentration lämningar. 

Ytterligare längre söderut och mot sydväst, runt Skön och Selånger, finns järnåldersbygder där flera 

gravar är undersökta. Vid höggravfältet i Högom, har flera gravar undersökts under sent 1940- och tidigt 

1950-tal, samt 1984. Undersökningarna gav ett rikt gravmaterial, men även rester av flera husgrunder 

och årderspår under gravarna (Ramqvist 1992). En av gravarna innehöll en kammargrav med en full 

mansutrustning från folkvandringstiden. Det rika gravinnehållet med en komplett vapenutrustning, 

hästutrustning, dräktdetaljer och dessutom personliga tillhörigheter, glas och västlandskittlar befäster 

bilden av kontakter och sociala allianser samt handel både västerut och söderut mot Västeuropa (för 

mer information se Ramqvist 1992). I graven återfanns dessutom välbevarade textilrester. Dessa har 

beskrivits och analyserats av Margareta Nockert (1991).   

I fornborgens närmaste område finns endast ett fåtal lämningar, men uppströms Indalsälven i höjd med 

Indal ligger ett antal gravar och gravfält. De är belägna mer än 20 kilometer från fornborgen.  

Fornborgen är 140 gånger 100 meter stor. I öster, söder och nordväst finns en 85 meter lång och upp 

mot 1 meter hög mur Muren är kraftigt utrasad men med ställvis synlig kallmurning (fig. 32). I söder 

finns en otydlig ingång. Själva borgområdet utgörs huvudsakligen av berg i dagen.  

Fig. 31. Översikt på fornborgens mur på Sättna 8:1. Foto: Lennart Norberg. 
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Förekomst av sentida aktiviteter gör att fornborgen är skadad. I öster finns sprängsten från ett schakt 

med stenar som är lagda på muren. Inom borgområdet syns fästanordningar efter luftbevakningstorn. 

Dessutom finns skador efter ett sentida stenbrott.  

 

Nordingrå 24:1 (fotobilagan sid 80 till 82) 

 

Fornborgen är belägen på berget Rödklitten, 145 meter över havet. Berget stupar mycket brant framför 

allt i öster, söder och väster. Från berget och mot söder har man en milsvid utsikt över fjärdar och hav. 

Där finns även en sentida utsiktsplats. Söder om berget ligger Gaviksfjärden centralt i Höga kusten med 

dess fjärdar och öar.  

Fornlämningsbilden i närområdet visar spridda bebyggelseenheter i form av gravfält, husgrunder och 

ensamliggande gravhögar. Mot nordost, vid Nordingrå, ligger 3 högar registrerade, och direkt söder om 

borgen ligger ytterligare högar. Ytterligare 8 kilometer mot väster i Nora ligger ensamliggande grav-

högar och en terrassering. Närmare 3 kilometer mot öster, i området vid Häggvik, finns fler enstaka 

bebyggelseenheter registrerade, liksom ensamliggande gravhögar i de i övrigt uppodlade områdena. 

Längre mot öster finns ytterligare ett gravfält och högar.     

Fornborgen är 160 gånger 130 meter stor. I norr är berget något mindre brant som begränsas av en 40 

meter lång och upp till 1 meter hög delvis raserad mur med ställvis bevarad kallmurning (fig. 33 och 

34). Här finns en nutida ingång via en stege. I sydöst ligger ytterligare en 7 meter lång och 1 meter hög 

mur. Området inne i borgen är kuperat, med berg i dagen och växtlighet.  

I fornborgen har en rotationskvarn tillvaratagits. Ove Hemmendorff menar att det finns en osäkerhet i 

att datera fornborgen utifrån detta fynd eftersom typen har använts från tidig järnålder till historisk tid 

(1985:243).  

Fig. 32.  Teckning av Borgbergets krön med murarnas placering och storlek. Teckning: Lars Högberg. 
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Fornborgen borde ha varit synlig från det dåtida havet i söder eftersom havet syns från den. Fjärden 

direkt söder om borgen, (Gaviksfjärden), var i princip segelbar ända fram till knappt en kilometer från 

bergets fot.  

 

 

 

Fig. 33. Teckning av Rödklittens krön med murarnas placering och storlek. Lars Högberg har i samband med sin dokumen-   
tation lokaliserat ytterligare kortare murar.  Teckning: Lars Högberg. 

Fig. 34. Del av den raserade huvudmuren med ställvis bevarad kallmurning. Foto: Lennart Norberg. 
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Ytterlännäs 1:1 (fotobilagan sid 83 till 85) 

 

Fornborgen ligger på Borgberget som stupar brant åt alla väderstreck, men något mindre brant mot 

sydost där berget har en flackare utskjutande del. Det över 190 meter höga berget ligger strategiskt med 

utsikt mot Bollstafjärden i sydost som är en del av Ångermanälven uppströms dess mynningsområde.  

 

 

 

Fornlämningarna i fornborgens närområde visar en bild av en välmående bygd med stora gravhögar. 

Fyra kilometer mot öster, vid Bollstafjärdens norra ände finns ensamliggande högar och stensättningar 

samt ett gravfält. Högarna är upp mot 10 meter i diameter. Längre mot norr finns flera ensamliggande 

högar. I Bollstabruk och Kramfors är enstaka gravar, mellan 8 och 9 meter i diameter registrerade. 

Söderut längs älven ligger storhögarna i Frånö. De är mellan 20 och 30 meter i diameter och över 4 

meter höga.  

Direkt sydost om fornborgen finns en stensättning registrerad. Inne i själva borgområdet har ytterligare 

en stensättning registrerats. Där finns även en eventuell husgrund registrerad, men den återfanns inte 

vid dokumentationstillfället.   

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Vy från murens öppning med Bollstafjärden i bakgrunden. Foto: Lennart Norberg. 
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Fornborgen är 400 gånger 250 meter stor. Två murar är belägna i sydost. Den övre av dessa är 135 

meter lång och närmare 2 meter hög, med en 2 meter bred ingång i sydväst (fig. 36 och 37). Yttersidan 

är tydligt kallmurad i upp till 11 lager där den sträcker sig mot nordöst. Den nedre muren är inte lika 

tydlig och mer oregelbunden. Den är 45 meter lång och upp mot 1 meter hög med en bred öppning i 

mitten.  

 

Fig. 36. Teckning av Borgbergets krön med murarnas placering och storlek. Teckning: Lars Högberg. 

Fig. 37. Del av huvudmuren med tydlig kallmurning. Foto Lennart Norberg. 
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Den övre murens nordöstra ände slutar vid en brant bergvägg. Den nedre muren avslutas vid en 

bergavsats. Båda murarna slutar vid ett stup i sydväst. Sydost om den nedre muren finns en rad stenar 

som eventuellt utgör rester efter en tredje mur.  

Borgområdet består huvudsakligen av berg i dagen. I dess östra och norra delar är området bevuxen 

med barrträd och kraftig risväxlighet. I norr reser sig fortsättningen av berget brant uppåt.  

 

 

Torsåker 8:1 (fotobilagan sid 86 till 87) 

 

Fornborgen ligger på Rogstaklippen, 145 meter över havet, ungefär en kilometer väster om Torsåkers 

medeltida kyrka och järnåldersbygden (fig. 38). Det är ungefär 120 meter ner till den uppodlade bygden 

runt Torsåkers kyrka. Berget sluttar brant runt om utom mot söder.  

 

 

 

Direkt öster om fornborgen, i bergets brantaste del, ligger flera ensamliggande högar. Den största är 15 

meter i diameter. Närmare Ångermanälven finns äldre uppgifter om bortplöjda gravar. Söder och sydost 

om fornborgen på bergsluttningen och närmare älven har fler högar och stensättningar registrerats. På 

östra sidan om Ångermanälven, i området runt Styrnäs, indikerar flera gravfält och solitära högar att 

här har varit en järnåldersbygd. Längre söder och sydost om Styrnäs fanns en järnåldersbygd med flera 

gravfält, ensamliggande gravar och husgrundsterrass.  

I samband med arkeologiska undersökningar av den så kallade skelettåkern i byn Björned, ungefär 2,5 

kilometer mot nordost från fornborgen, framkom lämningar efter flera stolpbyggda bostäder. 

Dateringarna från dessa visar på en bebyggelse från äldre till yngre järnålder. Bebyggelsen fortsätter in 

i medeltid. Direkt öster om bebyggelselämningarna undersöktes även delar av begravningsplatsen. 

Fig. 38. Översikt över Rogstaklippen, i mitten av bilden, med Torsåkersbygden och Ångermanälven i bakgrunden.  
Foto: Lennart Norberg. 
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Rester efter ett femtiotal individer, barn såväl som vuxna, återfanns inom ett begränsat område 

(Grundberg 2006:64ff). Dateringarna därifrån är yngre. De ”sträcker sig från tiden före 1000 till och 

med 1200-talet” (Grundberg 2006:67). Nordväst om bebyggelselämningarna är en gravhög. Torsåkers-

bygden karakteriseras i övrigt som en rik medeltida bygd.   

Fornborgen på Rogstaklippen är en av två undersökta borgar i norr. 1998 genomförde Länsmuseet 

Murberget och Styresholmsprojektet en detaljinventering och undersökning av två schakt genom två 

murar för att få fram konstruktioner och eventuella dateringar. De inre delarna består av kuperat berg i 

dagen med både block- och mer moränbundna ytor (Björkman och Grundberg 1998:7f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivningen av fornborgen grundas på resultaten av inventeringen och undersökningen. Den är oval 

med en nord-sydlig 0,8 ha stor yta. Den begränsas av tre murar i söder och sydväst. Vid inventeringen 

framkom även en fjärde mur i form av en enkel stenrad (fig. 39). I nordsluttningen är en 15 meter lång 

och 2 till 3 meter bred mur i nord-sydlig riktning. Den är lagd i 1 till 2 skift. Den andra muren följer 

den västliga delen av berget. Den är flack och utrasad, upp till 60 meter lång, uppdelad i tre delar vilka 

är mellan 1 och 3 meter breda. Här finns en 1 meter bred öppning. Den tredje muren är 39 meter lång 

och vinklad i väster. I söder ansluter den till mur 2. Muren är delvis utrasad men ursprungligen i upp 

till 4 skift. Den fjärde muren ligger i en oregelbunden halvcirkelform på berget södra sida. Den fjärde 

muren består av en enkel rad stenar, 38 meter lång, i en oregelbunden halvcirkelform (Björkman och 

Grundberg 1998:7ff). 

Murarna är ”olika sinsemellan, beträffande byggnadssätt, val av stenmaterial och topografiskt läge”. De 

varierar från att bestå av en kraftig rösad mur av större stenar och block till att vara mer vällagd av 

mindre stenar i flera skift. (Björkman och Grundberg 1998:8) 

Vid undersökningen togs 4 kolprover för datering. För att få en mer tillförlitlig datering för borgens 

byggande och användning behövs fler daterade prover, men resultaten från kolproverna indikerar att 

fornborgen byggdes under 400- eller 500-talen. Den har troligen även använts senare, två resultat från 

14C dateringarna härrör från sen vikingatid/tidig medeltid respektive 1500-talet. De tre förstnämnda 

proverna togs innanför murarna, medan det sista härrör från området utanför själva borgområdet 

(Grundberg 2005:145f).  

Fig. 39. Teckning av 
Rogstaklippens krön med  
murarnas placering. 
Teckning: Lars Högberg. 
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Undersökningsresultaten tolkades som att borgen består av olika ytor, olika rum, som begränsas av 

murar eller branter. Murar i form av enkla stenrader finns vid branterna och kraftigare murar finns i 

söder vid uppgången till borgen och på en ”yttre arm” i sydväst. En äldre marknivå noterades vid 

inventeringen (Björkman och Grundberg 1998:7f). 

Det kan vara värt att notera att uppströms älven, där den smalnar av, fanns en rik järnåldersbygd. Det 

manifesteras bland annat i gravfälten vid Holm och Björkå bruk och fornborgarna vid Ytterlännäs och 

Torsåker kan ha haft en funktion för dessa.   

 

5.2. Geografiska lägen 

 

Sammanställningen över fornborgarnas geografiska lägen i Västernorrlands län visar att de ligger strate-

giskt vid vattenvägar och dalgångar som kan ha utgjort dåtida kommunikationsleder.  

Attmar 112:1 och Tuna 59:1 Båda ligger strategiskt placerade vid sjön Marmens 

utlopp i Ljungan. Tuna 59:1 är dessutom placerad nära järnåldersbygden vid 

Klingstatjärn, medan Attmar 112:1 ligger söder om den rika centralbygden vid Marmen. 

Båda ligger vid vad, som kan ha varit en dåtida kommunikationsled. Om de varit 

samtida kan de ha varit delar i ett kommunikativt nätverk. 

Attmar 71:1 Fornborgen ligger i ett område utan registrerade järnålderslämningar, på 

avstånd utanför centralområdena vid en dalgång som kan ha varit en dåtida 

kommunikationsled.  

Stöde 117:1 Fornborgen är belägen där Stödesjön mynnar ut i Ljungan. I likhet med 

flera tidigare beskrivna fornborgar ligger den vid en sjös utlopp i en älv och har troligen 

haft betydelse i en kommunikationsled.  

Sättna 8:1 Fornborgen ligger inte närheten av registrerade järnålderslämningar. Den är 

mycket högt belägen i relation till den dalgång som ligger söder därom. Dess läge ger 

ingen direkt association till tidigare beskrivna fornborgars geografiska lägen. I den 

näraliggande dalgången söder om borgen flyter Sättnaån. 

Timrå 51:1 Fornborgen ligger vid vad som kan ha varit en dåtida kommunikationsled 

mitt emellan två koncentrationer av järnåldersgravar. På längre avstånd mot söder finns 

det som utgjorde en större centralbygd där stora koncentrationer av gravhögar och 

höggravfältet i Högom vittnar om ett dåtida maktcentrum där.  

 

 

 

 

 

 

 

Fornborgarna i Attmar, Tuna, Stöde, Sättna och Timrå ligger vid, vad som kan ha varit, dåtida 

strategiska kommunikationsleder och täcker in ytterområdena i söder, väster och norr till central-

bygderna. I det här sammanhanget är det värt att notera att det inte finns någon fornborg registrerad i 

Fig. 40. De 6 fornborgarnas lägen 

runt centralbygderna i Medelpad. 
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närområdet till centralbygderna vid Sundsvall, Skön och Timrå. Det finns inte heller någon fornborg 

registrerad söder om Sundsvall i direkt anknytning till höggravarna i Nolby.   

Nordingrå 24:1. Fornborgen ligger vid Gaviksfjärden och borde ha varit synlig från 

havet i öster. Den kunde ha haft en kommunikativ funktion för segelbara leder.  

Ytterlännäs 1:1. Fornborgen ligger vid Ångermanälven där den smalnar av och sedan 

rinner genom flera fjärdar innan utloppet i havet. Den markerar ett strategiskt läge för 

utsikt mot älven. Älven har varit en kommunikationsled till de uppströms liggande 

järnåldersbygderna. 

Torsåker 8:1. Fornborgen ligger centralt i järnåldersbygden. Från borgen har man 

utsikt över älven med kontroll över kommunikationsleden mot de uppströms liggande 

järnåldersbygderna. Den kan ha haft en kommunikativ funktion och en utsiktspost.  

 

 

 

 

 

 

 

Uppströms Ytterlännäs och Torsåker, vid den avsmalnande älven, fanns järnålderbygder med bland 

annat gravfälten vid Holm där de äldsta gravarna är daterade till folkvandringstid.  Vid det närliggande 

Björkå bruk har undersökningar daterat enstaka gravar till vikingatid. Klas-Göran Selinge menar att 

det teoretiskt kan finnas äldre dateringar där (1977:318). I övrigt är områdena vid den här delen av 

Ångermanälven rika medeltida bygder.  

 

 

6. Jämtlands län 

 
I Jämtlands län finns en fornborg registrerad. Den är belägen på Öneberget på Frösön, i nära anslut-

ning till den dåvarande centralbygden. 

 

Frösö 81:1 (fotobilagan sid 88 till 89) 

 

Under järnåldern utvecklades Frösön till ett administrativt och ekonomiskt centrum i det nuvarande 

Jämtland. I sydöst låg Mjälles ägor. Mjälle är ett hem-namn som troligen bildades under äldre järnålder 

(Brink 1989:92). Fornborgen ligger på Öneberget på Mjälles ägor där man hade översikt över delar av 

det som idag benämns Storsjön. Den uppfördes samtidigt som de första gårdarna etablerades i Storsjö-

bygden och samtidigt som järn började framställas. Inom ägorna verkar det som att det funnits 

åtminstone två gårdar under järnålder.  

Fig. 41. De 3 fornborgarnas lägen 
i Höga kusten och vid Ångerman-
älven.  
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I området runt fornborgen, här benämnd Mjälleborgen, finns gravar och gravfynd från yngre järnålder. 

Tre av gravarna vid ett av gravfälten undersöktes tidigt under 1900-talet och dateras till vikingatid. 

Tidigt tillvaratogs även vapen från vendel- eller vikingatid, vilka förmodas härröra från skadade gravar 

(Hemmendorff 2010:44f).  

Mjälleborgen undersöktes mellan 1981 och 1989 av Ove Hemmendorff. Han har vid flera tillfällen 

publicerat resultaten satta i ett samtida socialt sammanhang (t.ex. 1985, 1989, 1992, 1994 och 2010). 

Den anlades under 200- till 400-talen och har en tidskontinuitet under äldre och yngre järnålder. Det 

förekom även aktiviteter under medeltid.  

 

 

 

Fig. 42. Översikt över det undersökta området av Mjälleborgen.  I mitten syns vallen för värnet. Till höger syns terrassen och 
platån. Till vänster syns den yttre vallen och diket. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 43. Profil genom fornborgens yta med de olika konstruktionsdetaljerna. Från: Hemmendorff 1989: 152. 
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Utifrån undersökningsresultaten och framför allt dateringar delar Ove Hemmendorff in borgens utveck-

ling i olika faser (2010:47). Borgen anläggs sannolikt under yngre romersk järnålder, 200 – 400 e. Kr 

(fas I). Då byggdes en jordterrass tvärs över berget med en sannolik förstärkning av en stenmur i ytter-

kanten. Anläggningen ödelades av en brand.  

Därefter byggdes terrassen upp igen med ett bröstvärn av jord, stenar och träpalissader. Utsidan byggdes 

i kallmursteknik och under denna anläggningsfas (fas II) fanns byggnader på terrassen. Vid under-

sökningen dokumenterades flera konstruktioner som leder fram till slutsatsen att det eventuellt kan vara 

lämningar efter hus. Borgen förstördes av brand.  

Under fas III (liksom fas II, troligtvis någon gång mellan 400 och 600 e.Kr.) var aktiviteterna 

annorlunda. Ett kulturlager dokumenterades vid undersökningarna samt en, kanske två, husgrunds-

terrasser inne i borgen. I en härdgrop fanns förkolnade korn och fynd som bland annat visar på 

hantverksaktiviteter. Fynden var en sländtrissa, orostad myrmalm, reduktionsslagg och ett spadformigt 

ämnesjärn. Artbestämda ben från får/get, svin, nöt, fisk och hare berättar om kosthållet. Där ingick 

eventuellt även älg (Hemmendorff 2010:49). 

Men tolkningen av aktiviteterna som bildat kulturlagret och dateringarna på borgområdet ger anledning 

till diskussion. Ove Hemmendorffs tolkning är att borgområdet var bebott utan att bebyggelsen 

skyddades av mur eller bröstvärn under en del av fas III. Kulturlagret förefaller ha avsatts efter att bröst-

värnet och försvarsverket rasat samman.  Undersökningsresultaten ger inte klart besked om det inbördes 

förhållandet för dessa (Hemmendorff 2010:49). 

En treskeppig byggnad av långhustyp som brunnit ned, daterat till yngre järnålder (fas IV), undersöktes 

tillsammans med andra rester efter byggnader, däribland ett stycke förkolnat flätverk. Kolet dateras till 

mellan 700- och 800-talet. Inga daterbara fynd från denna tid tillvaratogs vid undersökningen. Men det 

fanns osäkerhet att fastställa kronologin för olika fynd på terrassen. Undersökningsresultaten kan inte 

heller fastställa om borgområdet har använts som befästning under fas IV (Hemmendorff 2010:50). 

 

7. Sammanfattning 
 

Avsikten med översikten av fornborgar i Gävleborgs län, Västernorrlands län och Jämtlands län har 

varit att sammanställa och dokumentera fornborgarna i norr som underlag för fortsatta diskussioner. I 

sammanställningen redogörs för fornborgarnas omgivande topografi, anknytning till dåvarande järn-

åldersbygder, nuvarande konstruktion och geografiska placering.   

Samtliga 20 fornborgar beskrivs i text utifrån Riksantikvarieämbetets Fornsök, från publicerad infor-

mation och egna iakttagelser samt genom fotografier. I flera fall finns teckningar som detaljerat visar 

murresternas placering. Fotodokumentationen presenteras i sin helhet i fotobilagan. Utgångspunkten är 

att man utifrån undersökningsresultat i övriga landet och två undersökta borgar i norra Sverige kan anta 

att fornborgarna byggdes under äldre järnålder.  

Fornborgarna i Gävleborgs län knyter an till dåtida centralområden, antingen att de byggdes centralt 

eller vid troliga dåtida kommunikationsleder in mot järnåldersbygderna. I det senare fallet utgår jag från 

att både havet, älvdalar och dalgångar har knutit ihop bygderna. Fornborgarna ligger på berg där ytorna 

utgörs av berg i dagen.  
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Fig. 44. Översikt över fornborgarna i Norrland i förhållande till tentativa omgivande centralområden. Underlag: 
Topografiska kartan.  
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Fornborgen i Gästrikland (Hedesunda 29:1) ligger centralt i järnåldersbygden. I Hälsingland är de 

byggda strategiskt i älvdalar och dalgångar (Segersta 19:1, Forsa 4:1, Forsa 25:1, Ilsbo 50:1 och Bergsjö 

82:1) väster om de tre folklanden Alir, Sunded och Norrstigen. Två fornborgar (Njutånger 41:1 och 

Gnarp 79:1) ligger med uppsikt över och väl synliga från havet. Slutligen har två borgar (Hälsingtuna 

99:1 och Harmånger 47:1) en central placering i järnåldersbygden. 

Fornborgarna i Västernorrlands län byggdes vid troliga kommunikationsleder väster och söder om 

centralbygderna. I Medelpad ligger de strategiskt placerade där man kan anta att västliga förbindelser 

in till centralbygderna ägt rum (Attmar 71:1, Attmar 112:1, Stöde 117:1, Sättna 8:1 och Timrå 51:1). 

En av dem (Tuna 59:1) var placerad i den dåtida bygden. Två av fornborgarna i Ångermanland (Ytter-

lännäs 1:1 och Torsåker 8:1) byggdes där den kommunikationsled som Ångermanälven utgjorde 

smalnar av. Den tredje (Nordingrå 24:1) hade uppsikt över havet i öster.  

Jämfört med övriga fornborgar är den i Jämtland (Frösö 81:1) unik med dokumenterade bosättningar 

inne i borgområdet. Hela borgområdet byggs för övrigt upp av en jordterrass i sluttningen av berget. 

Undersökningsresultaten anger fyra bebyggelsefaser, med åtminstone en, kanske två samtida hus-

grundsterrasser. Fornborgen ligger centralt i den dåtida centralbygden i södra delen av Storsjön, på 

avstånd från andra kommunikationsleder än sjön.  

 

Ett tack till 

Lennart Norberg för samtliga fotografier. 

Lars Högberg för att jag fått ta del av teckningar och uppmätningar över fornborgarna i Väster-

norrlands län.  

Ove Hemmendorff för värdefulla kommentarer på beskrivningen av Frösö 81:1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

8. Referenser 
 

Andersson, Kerstin. 1977. Hälsinglands fornborgar. Seminarieuppsats. Institutionen för arkeologi. 

Umeå universitet.  

Ambrosiani, Björn. 1964. Fornlämningar och bebyggelse. Studier i Attundalands och Södertörns 

förhistoria. Almqvist & Wiksells Boktryckeri. Uppsala.  

Baudou, Evert. 1992. Norrlands forntid – ett historiskt perspektiv. Wiken förlag.  

Björck, Maria. 2012. Storskalig kolproduktion i Gästrikland. Arkeologi i norr 13:83–93. Umeå univer-

sitet.  

Björkman, Janne och Grundberg, Leif. 1998. Rogstaklippen. Rapport från en arkeologisk 

provundersökning av fornborgen raä 8, Torsåker sn, Ångermanland. Länsmuseet Murberget Väster-

norrland. Kulturmiljö och dokumentation, internrapport 1998:14. Härnösand. 

Blennå, Inga och Eriksson, Katarina. 2016. Makt och kult i Hög. Rapport Länsmuseet Gävleborg 

2016:17. Länsmuseet Gävleborg.  

Bornfalk Back, Anders. 2011. Fornlämningskategori: Fornborg - en diskussion om terminologi, forsk-

ningstradition och variation med fokus på de gotländska höjdanläggningarna. Masteruppsats. Uppsala 

universitet.  

Bornfalk Back, Anders 2016. Konflikt i den arkeologiska konstruktionen: en pacificerad förhistoria? 

Fornvännen 2016 (111):184–191. 

Brink, Stefan. 1989. Bynamn på Frösön. Jämten 1990: 90. Jämtlands länsmuseum. Östersund. 

Carlsson, Anders. 2015. Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Stockholm Studies in 

Archaeology 64. Stockholms universitet.  

Cassel, Kerstin. 1998. Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland. Stockholm Studies in 

Archaeology 16. Stockholms universitet.  

Cassel, Kerstin. 2008. Det gemensamma rummet. Migrationer, myter och möten. Södertörn 

Archaeological Studies 5. Södertörns högskola.  

Ekman, Tomas. 1996. Björka – en gårdsmiljö under 1 000 år. Del 1. UV Stockholm, Rapport 

1996:117/1.   

Engström, Johan. 1991. Förhistorisk fortifikation. I: Burenhult, Göran. Samhällsbyggare och handels-

män. Arkeologi i Sverige 3. Förlags AB Wiken.  

Eriksson, Katarina, Persson, Maria och Ulfhielm, Bo. 2007. Arkeologisk forskningshistorik över Gävle-

borgs län. Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:5.  

Grundberg, Leif. 2005. Ådalsbygd blir till. En järnåldersbygd vid Ångermanälven. I: Boström, Gunnel, 

Grundberg, Leif och Puktörne, Tommy. Stora Ådalen. Styresholmsprojektet – en monografi. 2005:134-

201. 

Grundberg, Leif. 2006. Medeltid i centrum. Europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i 

norrländska kulturmiljöer. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 20. Institutionen för arkeologi 

och samiska studier. Umeå universitet.  



44 
 

Gävleborgs länsmuseum Dnr 413-89-1996. Rapport från arkeologisk utredning. 

Hallström, Gustaf. 1927. Norrlands bygdeborgar. Ett utkast. Norrlands försvar 1927: 53-98. 

Hemmendorff, Ove. 1985. The hillfort at Frösön in a North Scandinavian perspective. In honorem Evert 

Baudou. Archaeology and Environment 4: 235-246. Umeå universitet. Umeå. 

Hemmendorff, Ove. 1989. Fornborgen på Frösön. Arkeologi i fjäll, skog och bygd. Del 1:39-42. Jämt-

lands länsmuseum. Östersund.  

Hemmendorff, Ove. 1992. En omstridd bastion i det norrländska inlandet. Populär Arkeologi 1992, 

1:11-13. 

Hemmendorff, Ove. 1994. Fornborgar i Mittskandinavien – funktion och samhällsbetydelse. I: Kurt, 

Gullberg red. Järnålder i Mittnorden. Studier i Österbottens förhistoria nr 3:195-208. Vasa.  

Hemmendorff, Ove. 2010. Långsiktigt hållbara lokaliseringar. Makt, kult och platskontinuitet på 

Frösön. Arkeologi Norr 12:37-81. Umeå universitet. 

Hinders, Johan. 2008. Ångermanlands fornborgar: hägnade berg i gränsland. Seminarieuppsats. Insti-

tutionen för arkeologi. Stockholms universitet.  

Jonzon, Israel. 1973. Kring Hälsingland och dess gamla folkland. Kulturhistoriska utblickar. Nyströms 

tryckeri, Bollnäs. 

Lantmäteriet beslut LM2019/019874 om tillstånd för spridning av geografisk information.  

Lantmäteriet beslut LM2019/020166 om tillstånd för spridning av geografisk information.  

Liedgren, Lars. 1992. Hus och gård i Hälsingland. En studie av agrar bebyggelse och bebyggelse-

utveckling i norra Hälsingland Kr.f. – 600 e.Kr. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 2. Umeå 

universitet.  

Mogren, Mats. 2000. Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi. Lund Studies in Medieval 

Archaeology 24. Lunds universitet.  

Nockert, Margareta. 1991. The Högomfind and other Migration Period Textiles and Costumes in Scan-

dinavia. Archaeology and Environment 9. Högom Part II. Umeå universitet, Umeå. 

Olausson, Michael. 1995. Det inneslutna rummet – om kultiska hägnader och befästa gårdar i Uppland 

från 1 300 f Kr till Kristi födelse. Arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 9. Riksantikvarieämbetet.  

Olausson, Michael. 2008. När aristokratin flyttade upp på höjderna: om folkvandringstidens befästa 

gårdar och andra borgar. Bebyggelsehistorisk tidskrift 2008:24-40. 

Olausson, Michael. 2009. At peace with walls - fortification and their significance AD 400-1100. I: 

Lena Holmquist Olausson och Michael Olausson. The martial society: aspects of warriors, 

fortifications and social change. Thesis and papers in archaeology B:11. Archaeological Research 

Laboratory, Stockholm University. 2009:35-70.  

Ramqvist, Per. 1988. Mellannorrland under äldre järnålder. Några aspekter på samhällsstrukturen. 

Bebyggelsehistorisk tidskrift, Nr 14, 1987:105-126. 

Ramqvist, Per. 1992. Högom. The excavations 1949-1984. Part I. Archaeology and Environment 13. 

Umeå universitet, Umeå. 



45 
 

Ramqvist, Per. 2007. Fem Norrland. Arkeologi i Norr 10:153-180. Umeå universitet. 

Riksantikvarieämbetets Fornsök (https://app.raa.se/open/fornsok/). 

Selinge, Klas-Göran. 1977. Järnålderns bondekultur i Västernorrland. I: Baudou, Evert och Selinge, 

Klas-Göran. Västernorrlands förhistoria. Utgiven av Västernorrlands läns landsting.  

Stenberger, Mårten. 1979. Det forntida Sverige. Berlings, Lund (tredje upplagan).  

Victor, Helena. 2014. Sandby borg IV Undersökningar 2014. Kalmar läns museum. 2014.  

Wall, Åsa. 2003. De hägnade bergens landskap. Om den äldre järnåldern på Södertörn. Stockholm 

Studies in Archaeology 27. Stockholms universitet.  

 

  

https://app.raa.se/open/fornsok/


46 
 

 

 

 

 BILAGA 
Fotodokumentation 

Lennart Norberg 

 

 

Fotodokumentationen består av flyg- och markfotografier på samtliga fornborgar utom för Timrå 51:1. 

De är ordnade i samma följd som i texten. Flygfotografierna visar framför allt fornborgarnas placering 

i det omgivande landskapet. Samtliga flygfoton är godkända för publicering (LM2019/019874 och 

LM2019/020166). I marknivå har hänsyn tagits till både detaljer och översikter. För detaljerade 

teckningar över ett urval fornborgar sker en hänvisning i fotodokumentationen till aktuell sida i texten. 
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Hedesunda 29:1 

  Fig. 1. Vy från norr. Fornborgen, inringad med vit cirkel, ligger på norra delen av Kittilberget. Borgen är 90 gånger 70 meter 
stor med högsta punkt ungefär 12 meter över omgivande odlingsmark. I bakgrunden syns delar av Dalälvens älvlandskap med 
fjärdar, öar och sankmarker. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 2. Borgen består av en inre och yttre mur. På bilden syns delar av den inre muren som är ungefär 55 x 45 meter lång. Den 
är till stor del utrasad. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig.4. På bilden syns en del av den yttre muren med en ingång 1,5 - 2 meter bred. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 3. Del av den yttre muren som ligger ungefär 12 meter söder om den inre muren och på en lägre nivå. Den yttre muren 
ansluter till den inre muren i båda ändarna. Foto: Lennart Norberg. 



49 
 

Segersta 19:1 (teckning sid. 10 i texten) 

 

  Fig. 5. Vy från söder mot Borgberget med fornborgen inringad med vit cirkel. Borgen är 200 gånger 50-100 meter stor och 
består av krönpartiet och en bred avsats direkt söder om krönet. Krön och avsats begränsas av lodräta stup och branta 
sluttningar. Det finns murar både på krönet och på avsatsen med en sammanlagd längd av ungefär 325 meter. 
Foto: Lennart Norberg. 

 

Fig. 6. Vy från öster med Borgberget och strax till höger om mitten av bilden. I bakgrunden synd delar av Djupasjön som har 
direkt förbindelse med älven Ljusnan. Foto: Lennart Norberg.  



50 
 

 

  

 

Fig. 7. Översikt från öster. Borgberget har närmast formen av en hästsko med fornborgen liggande i den högra delen. Till höger 
om berget syns stigen som idag leder in i borgen. Foto: Lennart Norberg. 

 

Fig. 8. Vy från söder med Borgbergets krön och den södra avsatsen direkt nedanför. Ingången till avsatsen och stigen upp till 
krönet ligger till höger i bilden. Foto: Lennart Norberg. 
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  Fig. 9. Ingång till fornborgen sker från öster och leder först upp till avsatsen. På bilden syns ingången med rester av murverk 
till vänster och till höger om stigen. Foto: Lennart Norberg. 

 

Fig. 10. Del av den södra avsatsen som i det närmaste är en sammanhängande plan yta med branta sluttningar fram för allt i 
söder. Utmed avsatsens kant ligger svåravgränsade murrester med en sammanlagd längd av ungefär 105 meter. Avsatsen 
begränsas i Nordost och väster av två tvärmurar. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 11. Från avsatsens östra sida går det en brant stig upp till bergets krön. Bilden visar den övre delen av stigen. Till vänster 
om uppgången ligger rester av en mur som sträcker sig bort utefter krönets kant. Foto: Lennart Norberg. 

 

Fig. 12. Del av mur på nordöstra sidan av krönpartiet. Det finns ett flertal murar på krönet som är uppförda på platser där 
bergssidorna är mindre branta. Detta gäller fram för allt i söder, sydväst och nordost. Området inom murarna är kuperat och 
hällbundet. Foto: Lennart Norberg. 
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Njutånger 41:1 

Fig. 13. Vy från öster över fornborgen Rödhälle skans. Borgen är 130 gånger 50 meter stor och har sin högsta punkt  25 meter 
över havsytan. Berget stupar brant i norr och öster. I bakgrunden syns stora delar av Njutångersfjärden. Foto:  
Lennart Norberg. 

 

Fig. 14. Borgen avgränsas av mindre branta sluttningar i söder och väster där det finns lämningar efter en 75 meter lång mur. 
Foto: Lennart Norberg. 
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Hälsingtuna 99:1 (teckning sid. 13 i texten) 

 

 

  

 

Fig. 15. Vy från sydost med fornborgen Tunaborg. Borgen ligger på sydöstra delen av Forsberget. Strax bakom borgen syns 
Tunasjön och till höger Hälsingtuna kyrka. Foto: Lennart Norberg. 

 

Fig. 16. Fornborgen fotograferad från söder. Fornborgen är ungefär 120 gånger 100 meter stor och avgränsas av branta 
slutningar i söder, öster och nordost. Borgen har sin högsta punkt ungefär 30 meter ovan omgivande åkermark. Foto: Lennart 
Norberg. 
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Fig. 17. Längt med de mindre branta partierna av borgen, i norr, öster och väster, ligger det två parallellt löpande murar med 
5-10 meters avstånd. På bilden syns delar av den södra muren med utrasat stenmaterial. Foto: Lennart Norberg. 

 

Fig. 18. Foto inifrån borgen mot utgången. I utgången syns en informationstavla och på båda sidor om den syns delar av 
murarna. Foto: Lennart Norberg.  
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Forsa 4:1  

  Fig. 19. Fornborgen sedd från söder. Borgen är ungefär 150 gånger 120 meter stor och i söder stupar berget brant ner i sjön 
Södra Dellen. I öster avgränsas borgen av två parallella murar. Foto: Lennart Norberg 

 

Fig. 20. Fornborgen sedd från söder. I mitten syns ett röse. Fornborgen är avgränsad mot de planare partierna med ett antal 
murar. I öster finns två parallella murar ungefär 125 respektive 80 meter långa. I nordväst ligger två kortare tvärmurar 10 till 
20 meter långa. I bilden syns huvudmuren avteckna sig mot träden och strax till höger om röset kan man följa en stig som går 
genom muren. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 21. Vy över fornborgen med röset i mitten och huvudmuren till höger. Till vänster stupar berget brant ner mot Södra Dellen. 
Foto: Lennart Norberg. 

 

Fig. 22. Del av den 125 långa muren i öster. Foto: Lennart Norberg. 
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Forsa 25:1  

Fig. 23. Vy från söder över berget Rövarklitten med fornborgen inringad på bergets krön. Borgen är 110 gånger 85 meter stor 
och avgränsas av mycket branta stup i öster, norr och väster, men med en planare del i söder. Till vänster i bilden syns 
Hallboviken. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 24. Översikt över Rövarklitten från öster. Bergets krön syns i mitten av bilden. Till vänster om krönet syns den planare 
delen i söder där stigen upp till borgen går. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 25. Vy från norr över berget Rövarklitten. På bilden syns tydligt de mycket branta stupen i öster, norr och väster. 
Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 26. På den mer flacka delen i söder, innan krönet, ligger två murar. På bilden syns den östra muren med en möjlig ingång 
till borgen. Mot väster ligger ytterligare en mur som är ungefär 8 meter lång. Båda murarna är kraftigt raserade. 
Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 27. Bild från söder av stigen upp till bergets krön. Stigen är uppbyggd i den branta delen där det på några ställen finns 
rester av kallmurning. Foto: Lennart Norberg 

Fig. 28. Vy från borgen mot Norra Dellen och Hallboviken. Foto: Lennart Norberg. 
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Ilsbo 50:1  

Fig. 29. Börberget från sydväst med fornborgen inringad med vit cirkel. Berget stupar brant i alla väderstreck utom i söder 
(vänster i bild) där lutningen inte är så stor och där stigen går upp till borgen. Foto: Lennart Norberg.  

Fig. 30. Fornborgen är ungefär 120 gånger 80 meter stor. Längs med borgens södra kant och utefter branten i öster ligger en 

ungefär 90 meter lång stenmur. Muren är till stora delar utrasad.  Till vänster i bilden syns delar av muren i söder och två av de 

fyra gränsrösena som finns på krönet. På bilden syns ett tresockenröse och lite till vänster ett mindre röse. Gränsrösena är 

sannolikt uppbyggda av material från muren. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 31. Strax nedanför tresockenröset finns en kvarvarande kallmurning i upp till fyra skift. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 32. Del av muren i öster. Foto: Lennart Norberg. 
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Harmånger 47:1 (teckning sid. 18 i texten) 

Fig. 33. Vy från väster mot ön Borgön. Fornborgen ligger på en bergshöjd på den nordvästra delen av ön, ungefär 15 meter 
ovanför vattenyta. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 34. I väster och sydväst stupar berget mycket brant ned mot vattnet medan berget sluttar mindre brant i övriga väderstreck. 
På de mindre branta partierna ligger en ungefär 100 meter lång mur. Foto: Lennart Norberg. 
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Bergsjö 82:1 (teckning sid. 19 i texten) 

Fig. 35. Vy från sydväst med Hökberget och fornborgen till vänster i bild. Bergets högsta punkt ligger ungefär 58 meter över 
omgivande odlingsmark. I bakgrunden syns Älgeredssjön. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 36. Fornborgen är ungefär 120 gånger 70 meter stor och bergets krön består huvudsakligen av tre bergsryggar i nordväst– 
sydostlig riktning. Borgens begränsningar utgörs av branta sluttningar, stup och två stenmurar. I den västra och nordvästra 
delen finns en 40 meter lång mur som ligger flera meter lägre än krönet. På en klippavsats i söder ligger den andra muren, 18 
meter lång. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 37. Översikt över Hökberget från sydost som visar bergets naturliga begränsningar med stup och branter. Foto: Lennart 
Norberg. 

Fig. 38. Del av den nordvästra muren, raserad och övermossad. Foto: Lennart Norberg. 
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Gnarp 79:1 (teckning sid. 21 i texten) 

Fig. 39. Vettberget från sydost med fornborgen på den östra delen av berget. Bergets högsta punkt ligger ungefär 92 meter över 
havet. Den 70 meter långa huvudmuren i öster syns i övre vänstra delen av bilden. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 40. Vy från öster över fornborgen. Borgområdet är 90 gånger 75 meter stort och i det närmaste plant. Borgen begränsas i 
öster av den cirka 70 meter långa huvudmuren medan övriga sidor av borgen begränsas av stup och branter och fyra  spärrmurar 
uppförda i strategiska klyftor. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 41. Översikt från nordost. Nedanför huvudmuren ligger en förkastningsspricka. Till höger i förkastningssprickan har det 
bildats en grotta när block rasat ner och bildat ett tak. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 42. Del av huvudmuren sedd från öster. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 43. Huvudmuren är ställvis välbevarad med kallmurning upp till tio varv. Foto: Lennart Norberg.  

Fig. 44. Huvudmurens ovansida från norr. Den är tre meter på bredaste stället och smalnar av i båda ändarna. I bakgrunden 
syns Lunnsjön. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 45. Spärrmur på borgens norra del med en ingång till vänster om muren. Spärrmuren är delvis utrasad men har fortfarande 
bevarad kallmurning i den västra delen i upp till fem varv. På klipphyllan till vänster ligger rester av ytterligare en mur.  
Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 46. Vettberget sedd från väster med fornborgen närmast i bild. Till höger i skymtar Lunnsjön och i bakgrunden ser man 
Bottenhavet med Sörfjärden till vänster. Foto: Lennart Norberg. 
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Attmar 71:1 (teckning sid. 25 i texten) 

 

Fig. 47. Vy från väster mot berget Borgen med fornborgen inringad med vit cirkel. Till höger skymtar en del av Öster-
Långedsjön. Från bergets krön har man milsvid utsikt mot dalgången i öster. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 48.  Vy från nordost. Bergets krön omges av branta stup i alla väderstreck utom i öster och väster där berget är något 
flackare och där borgen avgränsas av en ungefär 25 meter lång och 2–3 meter bred mur med delvis bevarad kallmurning.  
Foto: Lennart Norberg. 
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Attmar 112:1 (teckning sid. 26 i texten) 

Fig. 49. Vy från sydväst över berget Borgaråsen och fornborgen inringad med vit cirkel. Borgen ligger på nordvästra delen av 
berget. I bakgrunden syns delar av sjön Marmen. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 50. Vy från nordost med fornborgen i mitten av bilden. I bakgrunden syns sjön Vikarn och åkermarken i Norr-Fjolsta. 
Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 51. Närbild av fornborgens krön från söder. Själva krönet är ungefär 45 gånger 35 meter stort. Bergskrönet begränsas av 
kraftiga branter i norr, väster och söder. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 52. I sydost, till vänster i bild, ligger en 45 meter lång och 4 meter djup ravin. Den är helt täckt av en på utsidan ungefär  
3 meter hög vall som är endast 0,3 meter hög från insidan. Rester av ytterligare en mur finns på västra sidan av krönet.  
Foto: Lennart Norberg. 
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Tuna 59:1 (teckning sid. 27 i texten) 

Fig. 53. Vy från öster med Prästhusberget till höger i bild på vars platå fornborgen ligger. Till vänster skymtar Klingstatjärnen 
och i bakgrunden utloppet av sjön Marmen där den går över i Ljunga älv. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 54. Prästhusberget från öster. Borgen är 300 gånger 150 meter stor och begränsas av bergets stup och branter i alla 
väderstreck utom i väster där det är något mer långsluttande. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 55.  Prästhusberget från söder. I väster där det är mer långsluttande är fyra murar anlagda med en sammanlagd längd av 
ungefär 120 meter, starkt raserade. Uppgången till borgen sker från nordvästra sidan men möjligtvis kan det funnits ytterligare 
en stig upp till borgen på den södra kanten. Foto: Lennart Norberg. 

 

Fig. 56. Stigen upp till borgen från den nordvästra sidan av berget. På krönet, till höger och vänster om stigen, ligger rester av 
spärrmuren på norra sidan av borgen. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 57. Del av den östra muren som ligger högre jämfört övriga murar. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 58. Del av den västra muren. Genom grenverket till höger kan man skymta Klingstatjärnen. Foto: Lennart Norberg. 
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Stöde 117:1 (teckning sid. 28 i texten) 

Fig. 59. Vy över Skansberget från nordväst med fornborgen inringad med vit cirkel. I bakgrunden syns älven Ljungan.  
Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 60. Bild av Skansberget från sydväst. Fornborgen är belägen på bergets platå och är ungefär 180 gånger 110 meter stor. 
Berget stupar brant i alla väderstreck. I nordväst ligger en ungefär70 meter lång mur som är starkt raserad. I öster ligger 
ytterligare en mur som är ”vinkelbruten” och består av två delar, 9 respektive 20 meter långa. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 60. Den branta stigen upp till bergets platå från nordväst. På krönet av stigen och i sluttningen nedanför ligger rester av 
den nordvästra muren. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 61. Del av den nordvästra muren, mycket raserad, med murrester på sluttningen nedanför. Foto: Lennart Norberg. 
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Sättna 8:1 (teckning sid. 29 i texten) 

Fig. 62. Skansberget sedd från öster. Borgen ligger på en av bergets platåer, på bilden inritad med vit cirkel. Borgen är ungefär 
230 gånger 120 meter stor och avgränsas med branta stup i alla väderstreck utom i nordväst där berget är något mer 
långsluttande och där borgen begränsas av en mur. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 63. Borgen sedd från norr. I dalen nedanför rinner Sättnaån. Höjdskillnaden mellan högsta punkten på borgen och Sättnaån 
är ungefär 180 meter. Till höger i bild kan man se den nordvästra muren. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 64. Fornborgen sedd från nordväst med tvärmuren närmast krönet. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 65. Närbild av tvärmuren från nordväst. Muren är ungefär 30 meter lång. I muren finns det tre gropar. Muren är raserad 
och omplockad med murrester utspridda på omgivande berghällar. Foto: Lennart Norberg. 
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Nordingrå 24:1 (teckning sid. 32 i texten) 

Fig. 67. Översikt från söder över berget Rödklitten. I bakgrunden skymtar delar av Vågfjärden. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 66. Vy från nordväst med berget Rödklitten till vänster i bilden. Fornborgen ligger på bergets krön och avgränsas i alla 
väderstreck, utom i norr, av branta stup. I norr är en tvärmur anlagd. Borgen ligger ungefär 143 meter ovan havsnivån med 
milsvid utsikt. På bilden syns delar av Långsön, Gaviksfjärden och Bottenhavet. Foto: Lennart Norberg. 



81 
 

 

  

Fig. 68. Vy från söder. På bilden syns tydligt de branta stupen i öster, söder och väster. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 69. Bild från öster över delar av den 40 meter långa muren på norra delen av fornborgen. I borgen finns ytterligare fyra 
mindre tvärmurar på strategiska platser. Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 70. Del av östra delen av tvärmuren, kraftigt utrasad. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 71. Bild av den västra delen av tvärmuren, utrasad, men med ställvis bevarad kallmurning i upp till fyra skikt. Foto Lennart 
Norberg. 
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  Ytterlännäs 1:1 (teckning sid. 34 i texten) 

Fig. 72. Vy från nordväst över Borgberget. Fornborgen ligger på bergets platå och är 400 gånger 250 meter stor. Berget 
begränsas av branta stup utom i sydost där berget har en flackare utskjutande del. I bakgrunden syns Bollstabruk och 
Ångermanälvens mynningsområde. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 73. Översikt från öster med den 135 meter långa huvudmuren. Foto: Lennart Norberg. 



84 
 

  

Fig. 74. Vy från sydost över den flackare delen av berget som har spärrats av med två murar. Den övre muren, nära krönet, är 
135 meter lång, upp till 2,5 meter hög och fyra meter bred. Nedanför huvudmuren, fram för allt till vänster i bild, syns rester 
av ytterligare en mur, ungefär 45 meter lång men mycket oregelbunden. Möjligtvis finns det rester av ytterligare en mur längre 
ner. Foto: Lennart Norberg, 

Fig. 75. Vy från insidan av huvudmuren med Ångermanälven i bakgrunden. Öppningen i muren är ungefär 2 meter bred.  
Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 76. Insidan av den 4 meter breda huvudmuren som släntar av mot marken. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 77. Huvudmurens yttersida är uppförd med kallmurning på upp till 11 skikt. Kallmurningen är bäst bevarad från ingångs-
öppningen och 45 meter mot nordost. Foto: Lennart Norberg. 
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Torsåker 8:1 (teckning sid. 36 i texten) 

Fig. 78. Översikt från väster med berget Rogstaklippen mitt i bilden. Borgen ligger på bergets krön och är ungefär 125 gånger 
50 meter stor. Borgen avgränsas av branta sluttningar i norr och väster, men fram för allt i öster. Den mer flacka delen i söder 
och sydväst begränsas av 3 murar. Borgens krön ligger ungefär 120 meter över omgivande åkermark. I bakgrunden syns 
Torsåkersbygden och delar av Ångermanälven. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 79. Vy från söder över Rogstaklippen med den branta sluttningen i öster. Foto: Lennart Norberg. 
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  Fig. 80. Del av den västra muren, raserad och delvis övermossad. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 81. Del av den södra muren, raserad och övermossad. Foto: Lennart Norberg. 
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Frösö 81:1 (teckning sid. 39 i texten) 

Fig. 82. Vy från öster över Öneberget med Mjälleborgen i mitten av bilden. Berget begränsas av branta stup i alla väderstreck 
utom i väster där borgen avgränsas av en inre och yttre vall. Krönet på borgen ligger ungefär 90 meter över Storsjöns nivå. Till 
vänster ligger Vallsundet och i horisonten kan man urskilja Oviksfjällen. Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 83. Vy från öster där de branta stupen syns tydligt Foto: Lennart Norberg. 
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Fig. 84. Översikt från söder. Till höger ligger terrassen. I mitten syns huvudvallen och till vänster diket och den yttre vallen. 
Foto: Lennart Norberg. 

Fig. 85. Översikt från norr med från vänster, terrass, inre och yttre vall. Foto: Lennart Norberg. 
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