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GÅRDSANLÄGGNINGAR FRÅN YNGRE 
JÄRNÅLDERN PÅ HELGO (LILLÖN) EKERÖ 

SOCKEN I MÄLAREN 

En översikt 

Av Wilhelm Holmqvist 

På en liten ö i Mälaren, hörande lill Ekerö socken, har under 
de Ire senaste somrarna bedrivits omfattande arkeologiska under
sökningar. Då dessa blivit osedvanligt uppmärksammade inte 
endast inom arkeologiska kretsar i in- och utlandet ulan även av 
dagspressen, kan det vara på sin plats all lämna denna tidskrifts 
läsare en kort orientering rörande det hittills framkomna mate
rialet. Redan här skall dock nämnas, att det arkeologiska fält
arbetet ännu är långt ifrån avslutat. Fiir den händelse medel, som 
hittills, kunna ställas till förfogande, torde man få räkna med en 
ulgrävniiigskaiiipaiij om minst 10—12 år ytterligare, och nedan
stående får sålunda betraktas som en högst preliminär redo
görelse. 

På ett för sommarstugor tomtstyckat område på östra delen 
av Lillön, Ekerö socken, Uppland påträffades 1946 två små 
spiralböjda guldtenar, vilka inköptes för statens räkning av 
Historiska museet i Stockholm. Det ansågs nämligen helt uppen
bart, att de voro av forntida ursprung och närmast hörde hemma 
i folkvandringstiden, d. v. s. 400- eller 500-talet e. Kr. Guld-
tenama hade framkommit då markägaren, vågmästaren Allan 
Hammarlund, nödtorftigt planerat för sin lilla sommarstuga på 
en nyinköpt tomt på norra sluttningen av det s. k. Horgbergct. 
Är 1950 skulle herr Hammarlund sätta upp en flaggstång fram
för sin sluga och grävde därför etl lagom slort hål i marken. 
Tomten var i övrigt helt orörd. 1 flaggstångsgropen påträffades 
en mycket egenartad skopa av brons, som även den överlämna
des lill Historiska museet, och nu gjordes för första gången elt 
sakkunnigt besök på fyndplatsen. Gropen stod därvid fortfa-
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Fig. 1. Si tuat ionsplan öuer fornlämningarna på Helgo. 1—3, husgrunder ; 
i—9, graufäl t ; 10, fornborg. — Plan of the ancient monuments on Helgo. 

1—3, house foundat ions ; i—9, graue-fields; 10, hil l fort. 

rande öppen, och vid en ytterst preliminär undersökning fram
kom ytterligare betydande fragment av en silverskål samt glas-
och keramikbitar av forntida ursprung. Trots det att fyndplatsen 
därigenom klart karaktäriserades som fornminne, kom någon 
närmare undersökning inte till stånd förrän 1954, inte minst på 
grund av den ohöljda skepsis beträffande fyndens värde, som 
visades av åtskilliga arkeologer. 

När den arkeologiska undersökningen starlade i blygsam skala 
i slutet av maj 1954, fick man redan under de första dagarna 
erfara glädjen av att det här tydligen rörde sig om ett högst be
tydande fornminne, och fältarbetet utökades därför efter hand 
så avsevärt, att riksantikvarien snart fann sig föranlåten att in
köpa den tomt, på vilken de första fynden gjorts. Sedan dess har 
även granntomten förvärvats, och man hoppas därmed ha undan
röjt de främsta svårigheterna — i varje fall från markägarnas 
sida — för grävningens lyckliga genomförande. Ett särskilt an
slag har av staten ställts till förfogande för fältarbetet under de 
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l i g . t . Part i av rast ra terrassen* före under
sökning. Part of the west »terrace» before 

exeavation. 

gångna tre åren, och detla anslag utgår även 1957 saml sannolikt 
1958. Hur man senare skall förfara, iir ännu ovisst, men man 
har anledning räkna med statligt understöd även i fortsättningen 
till dess den arkeologiska uppgiften bringats i hamn. 

En blick pa kartan ger vid handen att Lillön — eller Helgon, 
vilket namn vi i fortsättningen kommer att använda — är be
lägen vid en av Mälarens smalaste passager. Endast det trånga 
Bockholmssundet, som är den nuvarande huvudfarleden till de 
inre delarna av Mälaren, skiljer ön ifrån det södra fastlandet. 
Fig, 1. Det lill slor del uppgrundade Norrsundet skiljer ön från 
Ekerön och därmed det norra fastlandet. Någon bebyggelse alt 
tala om har det inte funnits pä Helgon under senare tid med 
undantag av Kaggeholms slott i västra och Bona gård i östra 
delen av ön. När sålunda etl betydande område av öns östra pari i 
efter senaste världskriget började tomtslyckas, kunde man med 
skäl antaga atl tomterna låg på jungfrulig mark. I alldeles sär
skilt hög grad syntes della vara fallet med vägmästare Hammar
lunds tomt, som var beväxt med höga träd och över huvud taget 
företedde en otillgänglig och vild anblick. Dess läge i en mörk 
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Fig. 3. östra part iet au mellersta terrassen med frampreparerade stolphål 
etc. — East part of middle terrace with excaualed post holes, etc. 
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Fig. i . Västra part iet au mellersta terrassen med framprepurerade stolphål 
etc. — West par t of middle terrace wilh excaualed post holes, etc. 
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i-r t . fj »* 

Pig. 5. Pa r t i au nedre terrassen med frampreparerade stolphål 
etc. — Pari* of lower terrace wilh excaualed post holes, etc. 

nordsluttning stärkte ytterligare känslan av att platsen vore helt 
intakt, och inte ens den mest tränade arkeologiska blick skulle 
av terrängens utseende ha kunnat avgöra om marken gömde ett 
fornminne eller inte. Fig. 2. Så totalt hade tiden utplånat alla 
yttre spår av en bebyggelse, som ägt bestånd under mer än 600 
år, och som varit ytterst intensiv, så länge den varat. Så mycket 
har nämligen den pågående arkeologiska undersökningen redan 
avslöjat. 

Det visar sig, alt den forntida bebyggelsen liksom klättrar 
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Fig. 6. Par t i au öure terrassen med frampreparerade stolphål etc. 
of upper terrace with excaualed post holes, etc. 

Par t 

uppför Borgbergets nordsluttning i på varandra följande etager, 
vilka med konst planerats och terrasserats. Åtminstone tre 
sådana terrasser har hittills iakttagils, den översta av dem stående 
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Fig. 7. Tuå stolphål med slenparkning. - - Two post 
holes with slone paeking. 

mot en bergssluttning, som ifrån terrassens vågplan stiger i 40° 
vinkel. Fig. 3—6. Den mellersta ten assen, vilken man hittills 
gärna vill betrakta som den förnämsta, mäter cn längd av ca 50 m 
och en bredd av ca 10 m. Den är totalt ulgrävd och har givit en 
sensationell mängd av betydande lvnd men därjämte en mång
fald dala rörande själva bebyggelsens karaktär. Innan dessa 
senare äro sammanställda och bearbetade kan man inte ingå på 
någon närmare beskrivning, men del framgår av den stora mäng
den påträffade stolphål, atl man tydligen liar all räkna med hall-
liknande, stolpbuma byggnadskonstruktioner. Åtskilliga stolphål 
äro samlade i grupper, där man av överskärningar etc. finner alt 
olika stolpar har tillhört olika epoker. I flera fall har dessutom 
olika stolpdimensioner kunnat fastställas. Fig. 7—9. Alla iakt
tagelser hänföra sig emellertid till i storl sett samma nivå. Inga 
lagerföljder av daterande karaktär har kunnat urskiljas, och 
föremålsfynd saml byggnadsrester påträffades i regel 10—;•{() cm 
under torvvlan med äldre och yngre föremål om varandra. Man 
kunde därigenom konstatera, att ett högst obetydligt kulturlager 
bildats på platsen, saml alt en ständigt förekommande byggnads-
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Pig, fi. Stolphål med malstenar . Post boles wilh quern-
stones. • 

verksamhet med planering, terrassering, stolpresning m. m. ul-
plånat alla möjligheter att pä stratigrafisk väg upprätta en rela-
liv kronologi. 

Av liera tecken all döma synes östra delen av mellanterrassen 
varit platsen för en alldeles särskild, omkring 20 m lång, stolp-
buren byggnad, vilken även den flera gånger byggts om och 
kanske i någon mån förändrat karaktär. Lig. 10. Längs norra ter
rasskanten löpte nämligen en rad stenar, vilka uppenbarligen 
tjänat som husfundament, och denna stenrad motsvarades i södra 
terrasskanten av etl small dike, vilket i öster böjde mjukl av emot 
norr och träffade sleinadens öslra avslutning vinkelrätt. Fig. 11 — 
12. Dikel gav sig endast tillkänna som en kompakt mörk avfärg-
ning i den omgivande ljusare leran, men dess kontur var ytterst 
distinkt, och ulan tvekan får man betrakta dikel jämte stenraden 
som den y^ttre begränsningen av en byggnadskropp, som i öster 
har sin tydliga avslutning vid diket och i väster vid stenradens 
upphörande och ell vinkelrätt korsande mindre dike. Karaktären 
;iv särskild byggnad framhävdes ytterligare av en två meter bred 
stenläggning, som i vinkelräl riktning norrifrån träffade den 
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Fig. 9. Stolphål med och utan stenpackning. 
and without stone packing. 

Post holes with 

långa stenradens mittersta parti. Fig. 13. Denna stenläggning gav 
närmast intryck av en väg, som norrifrån lörde upp i en brant 
stigning emot en ingång mitt |>å den antydda byggnadens norra 
långvägg. Terrassen var här Uppbyggd företrädesvis med morän-
grus, men man hade tydligen även på sina ställen fört på bety
dande kvantiteter lera som golvbeläggning eller snarare som 
planeringsmedel. Lerfyllningen hade nämligen ingenstädes den 
karaktär, som man gärna ville förknippa med ett lergolv. Den var 
sålunda varken hårt lillslampad eller mörkt pigmenterad. Ej hel
ler innehöll den några fynd, utan dessa lågo i ett överliggande 
lager på 10—20 cm djup under torvytan. På samma nivå lågo 
ganska stora mängder av smärre stenar, 10 cm i diameter och 
mindre. Ofta voro dessa stenar samlade i slörre grupper lätt vid 
sidan av varandra, allt givande intryck av en raserad stenlägg
ning. Då pigmenteringen i della lager dessutom var relativt stark, 
kan man möjligen räkna med ell kullerslensbelagt golvplan, ovan
på och i höjd med vilket praktiskt laget samtliga fynd av artefak
ter gjordes. Det är då egendomligt atl konstatera alt, som redan 
ovan nämndes, de ytterst talrika fynden representera vitt skilda 
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Fig, 10. Par t i an mellersta terrassen lill större 
delen utgrävd. Part of lhe middle terrace almost 

complefelg exeaoated. 

lidsskeden, men inte nog därmed, de vittna dessutom om en obru
ten kontinuitet alltifrån 400-talet lill och med 900-talet e. Kr. 

Frånvaron av en central eldstad inom denna, som del förefaller 
ansenliga byggnad eller hall, den relativt obetydliga pigmente-
ringen m. m. kan möjligen antyda, att den varit avsedd för något 
speciellt ändamål. Kanske rör del sig här om en kultbyggnad eller 
en högtidssal, som endast sällan kom lill användning och då 
under alldeles speciella former, — Det finns anledning åter
komma till denna fråga vid behandlingen av fynden. 

Om östra delen av mellanlerrassen saknade härdar, fanns det 
så många flera i den västra. Tyvärr var en stor del av delta om
råde delvis förstört genom en gammal körväg, som gäll tvärsöver 
Ön och förbundit norra stranden med den södra. Nägra karak
täristiska diken och stenrader kunde där inte iakttagas, men 
norra terrasskanten var klarl markerad med kraftiga stenar. 
Fig. 14. Som redan nämnt, påträffades emellertid flera tämligen 
små härdar och utspridda (»ver hela området stora mängder av 
skörbrända, små klumpstenar. Längre västerut växte mängden av 
skörbränd sten till ett all! tjockare lager, som slutade i en stor 
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Fig. 11. »Dikel» pä mellersta terrassen. — »Dllcb» on 
the middle lerraee. 

grop, som nu var hell stenfylld men ursprungligen möjligen varit 
en härd, byggd bir speciellt ändamål. Vi återkomma till denna 
härdlyp vid skildringen av den övre terrassen. 

La västra delen av mellanlerrassen gjorde vi för första gängen 
en iakttagelse, som visserligen inte liar någon betydelse ur kul
turhistorisk synpunkt, men som kan vara av etl visst fältarkeolo-
giskt intresse. Flera såväl stolphål som härdar visade sig nämligen 
helt eller delvis täckta av uppenbarligen steril lera. Hur elt sådant 
»onaturligt» fenomen kunnat uppkomma, har vi ännu inte lyckats 
klarlägga, men det synes tills vidare sannolikast, att den sterila 
leran »översvämmat» platsen för de nämnda stolphålen och här
darna. Den b(ir da ha kommit Iran sluttningen ovanför, där mar
ken får förutsättas ha legat mer eller mindre Öppen och ulsall 
för vädrets makter. Vilken den slutgiltiga förklaringen än må 
bliva, sa har denna svämlera hittills förorsakat stora besvär vid 
grävningen, och den betraktas av alla berörda parter som ett 
särdeles förrädiskt och svårgenomskådat element. 

Härdarna jämte de här talrikt förekommande djurbenen, såväl 
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Fig, 12. öslra delen nu mellersta terrassen. 
terrace. 

Eusl part of lhe middle 

brända som obrända, kunna tyda på all köksavdelningen haft sin 
plats på denna västra del av mellanlerrassen. 

I omedelbar anslutning lill den nyssnämnda låg uägol högre 
upp på sluttningen en mindre terrass, som ännu ej iir hell utgrävd. 
Fig. 15. Den visar sig emellertid i stort sell vara uppbyggd på 
samma sålt som den stora mellanlerrassen med en tämligen kraf
tig! stenlagd terrasskanl mot norr och den plana delen full av 
stolphål. Här synas dock dessa bilda elt något regelbundnare 
system än på den stora terrassen, liksom man här även kan iakt-
taga eu mera påtaglig lagerföljd. Som en smal hylla på bergsslutt
ningen, vilken här stiger med ca 10 vinkel ifrån vågplanet, ligger 
denna mindre terrass, och man skulle väl knappast räkna med, 
iitI man uppfört byggnader i en sädan egenartad placering, om 
inte (te omisskännliga spåren av stolpburna hus bevisade mot
satsen. Mycket lyder emellertid på all detta eller des.sa hus 
tjänat ell syfte, som kanske rent av nödvändiggjort placeringen i 
den branta bergssluttningen. Västra delen av terrassen hade näm
ligen etl flertal härdar, som låg tält intill varandra och omgivna 
av etl mäktigt kollager. Del stod klart, att dessa härdar bildade 
etl hell system placerat just i terrasskanten. Med avsikt synes man 
ba utnyttjat bergssluttningen och grävt mycket djupa härdgropar 
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Pig, 13. Den stvnlagda vägen upp emot den mellersta terras
sen. — The stone-paved road leading to the middle terrace. 

in i denna, så att härdarna falt elt mer eller mindre triangulärt 
tvärsnitt. Några konstruktiva detaljer i (ivrigt ha inte hittills kun
nat iakttagas, men säkert är, atl dessa härdar tjänat ett annat 
syfte än kokning av bida el. dyl. Man är närmast böjd för att be
trakta dem som smältugnar tor metall, och därpå lyder även den 
stora mängd smältdeglar, som påträffades runt omkring. Flera 
stycken ämnesjäni m. m. slinka ytterligare intrycket av verk-
sladsplats, och smältugnarnas stora antal samt den lilla terrassens 
utsträckning gör del sannolikt, all det här inte enbart kan ha rört 
sig om husbehovstillverkning, utan att verkstaden säkerligen be
tjänat en större kundkrets. De fortsatta undersökningarna skola 
säkerligen ge större klarhet på denna punkt. 

På samma sätt som verkstadsterrassen ligger ovanför huvud-
terrassens västra del ligger en mindre terrass ovanför den östra 
delen. Denna är emellertid ännu ej undersökt, och dess karaktär 
har därför ej kunnat fastställas. Däremot har en stor del av om
rådet nedanför eller norr om huvudterrassen blivit undersökt. Del 
har därvid bl. a. framkommit en mindre byggnad utan slolpres-
ning men med stenlagt golv och en stenbyggd källare? Fig. 16. 
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Fig, l i . Västra dejen av mellersta terrassen med 
stolphål, »diken» o. s. v. under utgrävning. — 
West purt of middle terrace with post holes. 

»ditches», e t c , in eourse of exeavation. 

Det sistnämnda är ytterst ovisst, men tills vidare får väl »källare» 
gälla som den sannolikaste benämningen på den delvis kall-
murade, delvis med resta stenhällar uppförda kista, som ligger i 
den nämnda byggnadens sydvästra hörn. Fig. 17. 

Som nämnt har området norr om huvudterrassen ännu blivit 
endast delvis undersökt. Ell slorl antal stolphål ha påträffats vid 
sidan om det nyss behandlade källarehuset, och flera komma 
säkerligen fram vid del fortsatta arbetet. Kanske skall det rent av 
visa sig, att den största och förnämsta byggnaden på platsen 
stått just här, d. v. s. norr om det vi hittills velat kalla huvudter
rassen. Vissa tecken lyda på della, men det är för tidigt att yttra 
sig mera bestämt på denna punkt före en närmare undersökning. 

Av ovanstående torde framgå, all ännu mycket återstår innan 
utgrävningen av delta fornlämningskomplex på Helgon är av
slutad. Där återstår nämligen inte enbart en stor del av det nyss 
nämnda norra partiet utan även den lilla terrassen ovanför hu-
vudterrassens östra del. Men dessutom återstår ett betydande om-
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Fig. 15. övre, lilla terrassen frän väster. 
lhe west. 

Upper »mall terrace from 

rade, som är högre upp beläget sydöst om huvudterrassen. Där 
kan man iakttaga dels etl terrasserat parti samt tre rektangulära 
stensättningar, som knappast kan vara annat än gravar eller hus
grunder. 

Del aktuella fornlämningsområdet pa Helgon iir emellertid 
inte redovisat enbart med ovanstående. Knappa 100 m ål sydöst 
ligger nämligen etl I i tet gravfält, som utan tvivel mäste höra sam
man med bebyggelsen, och della gravfält saml huslerrasserna 
ligga invid etl berg, som iir försett med visserligen obetydliga men 
dock forntida förskansningar. Omkring 200 m öster om det nu
varande grävningsområdet ligger med en likartad placering ett 
annat komplex av husterrasser jämte intilliggande litet gravfält. 
Terrassernas antal synes här vara större och Situationen mera 
komplicerad. — 250 m väster om det nuvarande grävningsom-
rådet ligger slutligen ytterligare ett komplex av husterrasser med 
berget i ryggen som de (ivriga. Del iir samma höjdkam, pa vars 
norra sluttning även de andra huslerrasserna iir uppförda, och 
som slupar brant ned i Bockholmssundet pä Helgons södra sida. 
En smal uppodlad landremsa skiljer denna höjdkam från en sma
lare och mera sönderslyckad as i norr emot Norrsundet. La denna 
ås ligga milt emot husterrasserna liera små gravgrupper; vilka 
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Pig. 1(>. Det äldre huset med källure i tel rasslut tningen. 
— The older house with cellar in the terrace slope. 

ulan tvivel böra inräknas i detta stora fornlämningskomplex och 
som sammanlagt omfattar ell 100-tal synliga gravar. 

Därmed är det viktigaste nämnt, som fiir närvarande kan över
blickas inom delta ytterst märkliga fornlämningsområde. Dess 
betydelse iir så myckel större, som man på Sveriges fastland tidi
gare endasl känt till ytterst få plalser med järnåldersbebyggelse 
och undersökt ännu färre. Våra kunskaper om järnålderns hus 
ha i stor utsträckning hänfört sig till de bevarade husgrunderna 
på Gotland och Oland, och man har med beklagande nödgats 
konstatera, all aldrig så moderna och påkostade undersökningar 
av sådana inle i nämnvärd grad kunnat berika vårt velande. 

Ute på Helgon har man så plötsligt funnit en rik järnålders-
bygd med byggnadsgrunder, vilka i varje fall till sin anläggning 
är av tidigare helt okänd karaktär. Terrasserna och husgrunderna 
på dessa ligga inle som exempelvis de gotländska »kämpgra-
varna» som fria enheter, ulan byggnaderna synas ha varit sam
lade till ett rikt artikulerat komplex av hus lör olika ändamål. 
För första gången skall det kanske bli möjligt att här rekon-
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Fig. 17. Den stenbyggda källaren i terrnsslul l-
ningen. — The stone cellar in the terrace slope. 

struera fomtidsgården på del svenska fastlandet och få en anty
dan om dess liv i helg och socken. Redan nu har man en stark 
känsla av att en sådan gårdsanläggning i själva verket står de me
dellida ytterst nära, och det förefaller långt ifrån uteslutet, att 
man skall kunna direkt jämföra forntida byggnadsskick med 
senare tiders. Oavsett allt della har den arkeologiska undersök
ningen på Helgon de bästa förutsättningar att i varje fall lösa den 
primära och den viktigaste uppgiften, nämligen att bringa större 
klarhet över järnålderns gårdsanläggningar. Där har man näm
ligen inte mindre än tre stora gårdskomplex att inbördes jämföra 
med varandra och atl hämta kunskaper ur. 

Under de tre säsonger, undersökningen hittills pågått, har en 
osedvanligt rik mängd fynd inbärgats. En översikt om dessa skall 
presenteras i en följande artikel. 
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G Ä R D S A N L Ä G G N I N G A R P Ä H E L G O 

SUMMARY 

Wilhelm Holmquist: House Settlements from the Late Iron Age 
on Helgo Island (Lillön) in Lake Mälar in the Parish of 
Ekerö. 

Since the summer of 1954 several d u s t e r s of buildings in the Mälar 
valley, whosc existence was previously quite unknown, have been the object 
of archaeological exeavation. Interest in the site was arouscd by the chance 
discovery of a bronze ladle, probably from early Byzantine t imes, and the 
excavations then started have yielded exceptionally good results . The ancient 
monuments lic very d o s e to the present main fairway from the east to the 
interiör of Lake Mälar, where the water narrows into two small c h a n n d s 
on either side of the little Helgon (Lil lön). The summit of a low hill to 
the south and the Norrsund channel to the north provide the frame for a 
whole aggregation of ancient monuments , all of which certainly belong 
together and all of which will be systcmatically explored. The most 
important are three d u s t e r s of buildings d inging to the hill-side about 
200 metres from each other, but along with these are small flocks of 
graves scattered about in app rox ima tdy 200 stone scttings and low grave-
inounds. On the top of the ridge lie three fallen cairns and further to the 
west is another group of cairns. There is also a ruined prehistoric fort on 
the hill . 

Only the middle d u s t e r of buildings bas been touched so far. The many 
traces of foundations there uncovered are arranged in the form of an 
amphi thcat re on tcrraces a r t i f ida l ly eonstrueted on the slope. 

The buildings, in other words, climbed up the slope in stepped fashion 
and the different levels are easily dist inguished. The extremely shallow 
culture s t ratum (20-30 cm) and the long period of settlement (500-600 
years) make any other s trat igraphy exceedingly difficult, however. 

More than 200 post holes have so far been measured, besides stone rows, 
stone settings, hear ths , etc. Until the whole of this mater ia l has been 
worked up it is difficult to express a definite opinion, cspedal ly as it must 
be assumed that a large number of buildings sueceeded each other in almost 
the same place. However, it seems possible to identify a larger building 
for some part icular purpose (perhaps a festival ha l l ) , a kitchen department 
and a big workshop for mctalware and metal refining. 

Less than half of the middle d u s t e r of buildings has been excavated so 
far, but as digging progresses we may expect to get a much more differ-
entiated picture of the settlement.—In a subsequent a r t i d e a survey will be 
given of the principal finds. 
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