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Abstract 

The ancient site of Skårby, situated about twenty kilometres south of Stockholm, includes one 

very large cairn enclosured by a stone wall with a small cairn attached to it. Cairns are 

originally thought of as graves, but resent research shows that they are more likely to have 

been religious objects. The constructions are seated on a small hill with a view over the lake 

Bornsjön which used to be a bay of the lake Mälaren. This place has been the object of 

worship throughout the whole Bronze Age. Over the years the manifestation of the worship 

changed, but the place for it stayed the same.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Skårbyröset med  

fornborgen i förgrunden. 

Foto: Jessica Höglund Giertz
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1 Inledning 

På en liten kulle i norra Salem mellan Bornsjön och gamla riksettan ligger ett magnifikt röse 

inuti en fornborg. För den som orkar ta sig upp för den slingrande, branta stigen väntar en 

ypperlig picknickplats och en storslagen utsikt.  

Det är märkligt hur djupt rotade vissa föreställningar är och hur svårt det är att göra sig 

fri från dem. Jag brukade sitta med ryggen mot Skårbyrösets stenar och fantisera om personen 

som låg begravd där under. Visserligen tänkte jag mig att det var en drottning/prästinna som 

fått en verkligt präktig begravning, vilket möjligtvis kan anses en smula innovativt, men jag 

hade ändå en bestämd uppfattning om att varje röse utgjorde en grav. Mitt uppsatsarbete har 

gett mig en annan bild av bronsålderns rösen. Dels är det tydligt att de inte är utformade för, 

och aldrig har varit menade att vara grav åt en enda person, dels måste rösenas funktion som 

grav ifrågasättas.  

Uppsatsen kretsar även kring fornborgar och de kategoriseringar som gjorts kring dessa, 

och den betydelse som sten och berg har haft i den förhistoriska föreställningsvärlden.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt ursprungliga syfte var att ge en bild av Salem under bronsåldern. Väl medveten om att 

dagens kommungränser har mycket liten betydelse i ett längre historiskt perspektiv ville jag 

ändå göra något som kunde vara av intresse för salemborna. Vid en närmare inblick framgick 

det dock att bristen på säkra dateringar och utgrävda lokaler gjorde det svårt att sammanställa 

en enhetlig bild. Jag valde istället att lägga fokus på Skårbyrösets betydelse för bronsålderns 

Salem med följande frågeställningar: Varför är just Skårbyröset större än de andra rösena i 

området? Varför är det inhägnat? Vilket kom först, röset eller hägnaden? Har stensättningen 

vid hägnaden någon relation till röset? Hur ser bronsåldersmiljön ut i närområdet och vilken 

relation har Skårby till denna?  

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1.2 Metod och teori 

I uppsatsen har jag använt mig av litteraturstudier för att förstå betydelsen av de berörda 

forskningsobjekten. För att få en bild av Salem under bronsåldern har jag spenderat en hel del 

tid på Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister (FMIS). 

I sin avhandling från 2004 argumenterar Susanne Thedéen emot det stora fokus som 

maktrelationer har fått inom arkeologiämnet och menar att ”Modellen synliggör endast de s.k. 

manliga makteliter och ställer andra betydelsefulla mellanmänskliga relationer helt åt sidan.” 

(Thedéen 2004:196) Jag instämmer med Thedéen och anser att ett samhälles maktstrukturer 

inte är fullt så viktiga, intressanta och självklara som många forskare har velat göra gällande.  

Uppsatsen följer den kontextuella arkeologin då den både tar hänsyn till de mönster som 

rösen, hägnader och stensättningar formar runt om i Sverige, och till just den här speciella 

platsens sammansättning(Jensen & Karlsson 2000:56-60). Jag är övertygad om att vi kan 

vrida och vända på de föremål vi hittar, men om vi inte kan sätta oss in i hur de förhistoriska 

människorna uppfattade sin omvärld så vet vi ingenting om dem. Det kan tyckas vara en svår 

uppgift med tanke på det lilla underlag arkeologin har att utgå ifrån, men det är ändå 

förståelsen för den forntida människans alternativa inställningar till samhällets uppbyggnad, 

till relationer och till livets villkor som gör att resultaten har större relevans för människor 

idag än att bara stilla vår nyfikenhet.   

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kretsar kring RAÄ Salem 42:1-3, det vill säga ett röse, en fornborg och en 

stensättning. För att förstå anläggningens betydelse har den närmsta omgivningen tagits i 

beaktande. Fokus ligger dock på Salem även om Bornsjön utgör en anknytning till Botkyrka.  

Intentionen har varit att begränsa efterforskningarna till bronsåldern, men dateringarna är 

många gånger flytande och det går inte att utesluta att anläggningen har varit i bruk även 

under senare perioder.  

Få boplatser är utgrävda och de som finns registrerade i FMIS består av skärvstenshögar 

vilka i de allra flesta fall ligger i anslutning till gravar. Idag är många tveksamma till att 

förbehållslöst se skärvstenshögar som boplatsindikationer och av den anledningen har jag valt 

att lägga större vikt vid de rösen som finns i Skårbys närområde.  
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1:4 Forskningsläge gällande bronsåldern i Salem 

Påfallande lite intresse har visats Salems fornminnen såväl historiskt som i modern tid. År 

1870 undersökte Oscar Montelius en skärvstenshög vid Fågelsta i Salem, vilken var den första 

i sitt slag som undersöktes (Salemsboken 1973:23). Henrik Wittrock gav några vägledande 

ord för dem som besöker Botkyrka till Salem i Svenska turistföreningens årsskrift från 1908 

och Hanna Rydh gav 1928 ut en guidebok för utflyktssugna, Där fädrens kummel stå, som 

beskriver en promenad från Mosshagen till nedre Söderby och vidare till Botkyrka kyrka. 

1950 berättade Carl Engqvist om Salems fornminnen i tidningen Täljebygden, men våra dagar 

är Salemsboken det självklara alternativet för den som är intresserad av Salems historia.  

Anläggandet av väg E4/E20 tycks ha gått relativt smärtfritt genom Salems fornlandskap trots 

att omgivningen i övrigt är rik på lämningar. Åke Johansson har rapporterat skyddsåtgärder 

angående motorvägsbygget (Johansson 1995). I området finns ett mindre antal undersökta 

lokaler. Av dessa är boplatsen RAÄ 329 mest välrapporterad. Den grävdes ut i början av 

1980-talet av Bengt Elfstrand, men både Louise Evanni och Nina Eklöf har dragit in den i sina 

rapporter: Eklöf i sin undersökning av färdvägssystemet RAÄ 326 och en stensättning 5:1 

(Eklöf 1998) från 1998, och Evanni i sin rapport om grav- och boplatsområdet RAÄ 3:1 

(Evanni 2009).  

I slutet på 60-talet ledde Lena Thålin utgrävningen av en stensättning som visade sig 

vara en hällkista från yngsta stenålder (Fornvännen 1970:34-40). 2006 gjordes en permanent 

imålning av Salems och Turinges hällristningar, vilket rapporterades av Sven-Gunnar 

Broström (Boström 2006). 

Lena Silén har engagerat sig i Salems historia och skrivit uppsats om Bronsåldersbyggd 

i Salem och Botkyrka från 2000. Hon har dessutom avhandlat rösens betydelse med 

utgångspunkt från Salem och Botkyrka i sin uppsats från 2001. Jonny Karlsson har skrivit om 

Skålgropsförekomster i socknarna Botkyrka, Grödinge och Salem i en uppsats från 1997 

medan Ann-Charlotte Rydberg har bidragit med en uppsats om Fornborgarna i Salem från 

1977. 
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2:1 Bronsålderslandskapet i Salem 

Salem består liksom många kommuner i Stockholmsområdet av kuperad terräng som varvar 

skogsbeklädda bergspartier med uppodlade dalgångar och vattendrag. I nordväst gränsar 

kommunen till Mälaren.  

Skårbyröset (RAÄ Salem 42:2) ligger på en liten bergshöjd intill Bornsjön vid Salems 

norra gräns. Runt röset finns en fornborgsvall (RAÄ Salem 42:1) som till stor del följer 

höjdens branta områden men lämnar den mest lättillgängliga sidan i sydöst öppen. Michael 

Olausson skriver om Skårby att den är ”… en av de få, möjligen den enda av Mälardalens 

registrerade gravhägnader med verkligt monumentala dimensioner.” (Olausson 1995:227)  

Mitt i fornborgens enda naturliga entré 

ligger en stensättning (Raä Salem 42:3) 

och i sydväst ligger en naturlig källa. På 

en höjd straxt nordväst om Skårby ligger 

ytterligare ett röse. Söder om Skårby går 

en dalgång som idag utgör brukad 

åkermark. Delar av området låg under 

äldre bronsålder under vatten men var vid 

bronsålderns slut helt frilagt så när som 

på ett vattendrag mellan Kvarnsjön och 

Bornsjön. I dessa områden, nära Skårby, 

ligger ett par skärvstenshögar och tre terrasseringar som skulle kunna vittna om 

bronsåldersbebyggelse (Raä Salem 38:1, 38:2, 155:1, 242:1 och 316:3). Troligt är dock att fler 

boplatslämningar gömmer sig under åkrarna och det är rimligt att anta att det är här i 

dalgångarna som man har bott och brukat jorden.   

Vid Bergaholm i nordväst och Söderby i sydöst ligger ett antal gravfält som tycks ha 

haft kontinuitet från yngre bronsålder in i äldre järnålder. Av intresse är området kring 

Hallinge, söder om Skårby, med ett gravfält på hög höjd (RAÄ Salem 49:1) bestående av ett 

”fuskbyggt” röse som omsluter ett uppstickande bergskrön, tre stensättningar och en 

vallanläggning. Två låglänta gravfält med stensättningar och högar finns i området liksom två 

grav- och boplatsområden (RAÄ Salem 252:1, 259:1) med stensättningar och 

skärvstenshögar. Sydväst och väster om det höjdområde som gravfält 49:1 ligger på finns ett 

stort antal skålgropsförekomster (RAÄ Salem 112-113, 118-119, 327:1(1), 381-382). Jonny 

Karlsson tolkar dessa dels som fruktbarhetskult och dels som dödskult, vilka enligt honom 

Figur 1. Karta över lämningarna i Skårby med röset 
och fornborgen markerademedi blått. Den gula 
pricken till höger avser stensättningen. 
www.fmis.raa.se 
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inte behöver stå i motsats till varandra. 

Bronsåldersmänniskan var tveklöst 

påverkad av naturens cykler och döden 

var en förutsättning för livet, inte dess 

motpart. (Karlsson 1997:27) En bit 

längre bort i sydväst, på andra sidan om 

Hallinge gård finns en enstaka 

skeppsristning (RAÄ Salem 327:1(2)). 

Oavsett om Hallinge och Skårby skildes 

åt av vatten, som under äldre bronsålder, 

eller om dalgången låg fri, som under 

yngre bronsålder, så har de utan tvekan 

varit påverkade av varandra, troligen i större utsträckning än områdena i Botkyrka, norr om 

Bornsjön.  

I nordväst, bortom Bergaholm ligger Hamnberget vilket utgör ett intressant 

forskningsobjekt i sig. Här finns fyra rösen, omkring fyrtio runda stensättningar, en 

vallanläggning och ett grav- och boplatsområde bestående av två skärvstenshögar, en 

terrassering, en stenrad, en hålväg samt ett stort antal stensättningar. I motsats till Skårby som 

ståtar med en monumental anläggning är Hamnbergets västra krön överöst med en drös 

mindre objekt. Enligt Catarina Leiner ska röseområdet ses som ett enda gravfält då ”samtliga 

bergkrön inom ett par kilometer belagda med rösen” (Leiner 1990:32). I Salems fall gäller det 

från Edeby i norr till Fågelsta och Hallinge i söder.  

Där kommunen slutar i nordväst tar Mälaren vid. Här ligger tre rösen längs med kusten 

med utsikt över vattnet. Området är oexploaterat och består till största delen av skogsbeklädda 

berg. Dessa rösen ligger på två utstickande hörn av den landtunga som skjuter ut i vattnet.  

Några kilometer sydöst om Skårby har en stenkammargrav påträffats vid undersökningen av 

en stensättning. Området runt denna är fullständigt fyndtomt trots att det är bebyggt med ett 

radhusområde från 1970-talet.  

I Salem finns det förutom i Skårby två fornborgar. En (RAÄ Salem 14) ligger på 

Korpberget sydöst om Skårby bortom Hallinge och är utformad så att endast de tillgängliga 

partierna är avgränsade. Anläggningen antas vara från järnålder då lämningarna i närområdet 

är från denna tid (Wall 2003:217). En annan, Männö borg (RAÄ Salem 299), ligger på Männö 

som är en landtunga i sydöstra Bornsjön. Här har man hittat keramik som daterar hägnaden 

Figur 2. Vy över Hallinges lägre områden, en av de 
stora dalgångarna. Foto: Jessica Höglund Giertz 



 9 

till yngre järnålder (Wall 2003: 222). I övrigt kan två vallanläggningar kopplas till gravar: 

RAÄ Salem 57:3 på Hamnberget, vilken länkar en stensättning till ett röse, och RAÄ Salem 

49:1(3) vid Hallinge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Karta över delar av Salem. Hamnberget, Bergaholm, Skårby och Fågelsta ligger alla mellan 
gamla riksettan (markerad med gult) och Bornsjön i norr. Hallinge ligger söderut, i mitten av kartan. 
kartor.eniro.se 
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2:2 Rösen 

Synen på rösen som en stormannagrav ifrågasätts sällan, däremot menar många att de flesta 

rösen till en början har anlagts som storgravar över betydelsefulla personer som sedan byggts 

på allt eftersom. Storleken på rösena visar då snarare på antalet begravningar och hur länge 

röset har varit i bruk än på den gravlagdas makt (Burenhult 1999:430). Enligt Susanne 

Thedéen har de södermanländska rösena byggts mellan bronsålderns period III och äldre 

järnålder. (Thedéen 2004:127)   

 

Det är vanligt att rösen tolkas som gränsmarkeringar, som en tidig indikation på att 

brukanderätten privatiseras. Rösena skulle då ligga i utkanten av territoriet, högt upp på berg 

för att synas långväga, medan hällristningarna är indikationer på områdets centrum (Thedéen 

2004:25). Lena Silen vänder sig emot ett sådant antagande och menar att rösena ligger centralt 

i bebyggelsen vilket visar att man inte har använt bergen i utmarkerna till att bygga rösen på 

och därför kan de inte ses som gränsmarkeringar. Enligt henne var det istället viktigt att 

rösena skulle synas dels från boplatsområdena, dels från minst ett annat röse. (Silén 2001:27) 

 

Figur 4. Skårbyröset från norr med den karaktäristiska liggande tallen halvt dold. Foto: Jessica 
Höglund Giertz 
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Bilden av rösen som navigationsmärken kan stamma från den fornengelska sagan Beowulf i 

vilken anläggningarna beskrivs som gravar över sjöfarare som skulle ha möjlighet att blicka ut 

över vattnet i sin sista vila och dessutom kunna ses och vördas av förbipasserande (Telldahl 

1997:6). Liselott Lundblad ifrågasätter navigationsteorin genom att titta på landhöjningen och 

den nivå som rösena låg på när de byggdes. Hon finner deras läge alldeles för lågt för att ha 

haft en relevant funktion som farledsmärken. Hon vill visa på att navigering efter rösen 

används idag och att detta visserligen kan vara en gammal företeelse men att det inte har varit 

rösenas ursprungliga funktion. Rösen ska enbart ses som gravar, alla andra 

användningsområden är en ren tillfällighet. (Lundblad 1995) 

Av Salems rösen ligger 286:1, 287:1 och 331:1 strategiskt placerat utmed mälarkusten 

så att de kan tolkas både som maktdemonstrationer och som navigeringsmarkörer. 

Skårbyröset däremot ligger i Bornsjön som under bronsåldern var en vik i Mälaren, alltså inte 

i en farled.   

 

Att rösen i första hand har tjänstgjort som gravar är inte helt självklart. Anläggningar som inte 

innehåller döda kroppar tolkas traditionellt som minnesmärken över anhöriga vilka har dött på 

en annan plats eller på ett sådant sätt som gjort att kroppen inte kunnat involveras i 

gravritualen. Birgitta Johansen menar att de tomma rösena kan ha anlagts för att inta 

gravmåltider eller på annat sätt känna samhörighet med förfäderna medan de brända benen 

istället spreds över marken på området. (Johansen 1997:122) 

Enligt Hans Bolin ska rösen betraktas som ett medium genom vilket man kommunicerade 

med gudar och förfäder. De är många gånger omplockade och har pysslats med redan under 

tiden efter att de har anlagts, vilket visar att rösen inte är en statisk konstruktion utan en 

pågående rituell process. Byggandet av rösen var ett medel inte ett mål och bendepositionerna 

var bara ett sätt på vilket rösena brukades. Benen kan ha uppfattats som kraftföremål som 

användes för att aktivera röset och för att kommunicera med förfädersandarna. Rösena 

byggdes på platser som redan hade religiös anknytning och varje röse var länkat till en 

befolkningsgrupp. (Bolin 1999:63-65) 

Bolins undersökningar rör Norrlands kuströsen och för Salem som har ett fåtal större 

rösen och en mängd mindre kan Skårby ha varit en samlingsplats för hela bygden medan de 

små rösena har fått tjäna som kultplatser för enstaka gårdar eller familjer. Ett sådant 

antagande går också i linje med Lena Siléns syn på Skårby som ett stort, centralt röse som 

satte ribban för resten av området. De övriga rösena fick på så sätt inte vara högre än 

centralröset. (Silén 2001:27) 
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Susanne Thedéen håller med Bolin om att platsen som röset byggts på kan vara speciell och 

menar att det rituella rummet kom först medan gravarna och stenarna är sekundära. Hon 

skriver att ”En utgångspunkt är att rösen markerar olika platser i landskapet och att det inte 

alltid har varit begravningen som varit den viktiga ritualen i samband med att platsen tagits i 

bruk. Ibland kan istället själva monumentet, stenen och platsen ha varit i fokus för de ritualer 

som skedde.” Thedéen har tittat på hur rösens inre stenkretsar ser ut och på vilket sätt 

depositionerna är placerade i förhållande till dessa och har kommit fram till att de skulle 

kunna ha fungerat som processionsvägar där såväl levande som döda har fått möjlighet att 

närvara. (Thedéen 2004:93-98) 

 

”Antalet bendepositioner i varje röse kan variera från helt fyndtomma rösen till tre eller fyra 

bendepositioner om man räknar tydliga koncentrationer och ibland upp till sju eller åtta 

platser om även ett fåtal eller enstaka brända ben räknas in.” (Thedéen 2004:103)  

Anmärkningsvärt sällan påträffas bendepositioner i mitten av rösena. Av 32 undersökta 

rösen i Botkyrka och Östertälje saknade 20 helt centralgravar. En förklaring till detta antas 

vara att centralgraven har bestått av en träkista som påskyndat förmultningsprocessen under 

det perforerade stentäcket. I sju av rösena återfanns bronsföremål, men inget av dessa låg i 

mitten. En annan idé är att mittpartiet faktiskt inte var avsett för de brända benen.  

Bronser som inte har bränts tillsammans med benen ligger inte tillsammans med 

bengömmorna. Dessa består av pincetter, rakknivar, dolkar och dubbelknappar. De brända 

benen uppgår som mest till en halvliter sammanlagt och motsvarar inte resterna från en hel 

individ. Ben från fötter saknas helt. I Södermanland har elva könsbestämningar gjorts av de 

gravsatta i rösen och stensättningar. Av dessa antas sju vara kvinnor och fyra män. 

Åldersbedömningar, som är lättare att göra, finns på 32 bengrupper. Dessa har en spridning 

över alla ålderskategorier, men med en majoritet på vuxna människor. Det är alltså framför 

allt vuxna kvinnor och män som ligger i rösena. Även djurben förekommer. (Thedéen 

2004:103-108) 
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2:3 Hägnader  

”… det kan knappast förhålla sig så att alla former av vallar, stensträngar på bergshöjder i 

Uppland och Sverige som kategoriserats som ”fornborg”, har utgjort verkliga befästningar.” 

(Olausson 1995:45) Detta konstaterar Michael Olausson och delar in konstruktionerna i fem 

kategorier: Han behåller benämningen fornborg på den typen av hägnader som är byggda så 

att de kan ha fungerat som försvarsanläggningar. Vallen kan bestå av jord eller sten och den är 

terränganpassad, vilket innebär att man har valt att hägna in de områden som är framkomliga, 

men inte de som är naturligt otillgängliga områden såsom stup och raviner. Vallanläggning A 

kallar han hägnader som är terränganpassade men som inte kan ha fungerat som försvarsverk. 

Byggnationen är här klenare än fornborgen. Vallanläggning A liksom fornborgen kan 

innehålla kulturlager, terrasseringar och gravar. Vallanläggning B däremot är inte 

terränganpassad och innehåller inte gravar. De icke terränganpassade hägnader som innehåller 

rösen och stensättningar kallar Olausson för gravhägnader. En sista grupp ger han namnet 

höjdbosättningar där högt liggande boplatser har inhägnats av en enklare vall. (Olausson 

1995:52-53)  

 

Utifrån en sådan uppställning skulle hägnaden i 

Skårby benämnas som gravhägnad. Det är dock 

rimligt att ifrågasätta om Vallanläggning B och 

gravhägnad verkligen ska ses som olika typer av 

hägnader då det enda som skiljer dem är det som 

påträffas innanför murarna. Olausson antar att 

hägnaden och graven hör ihop eftersom de är samtida 

och för att hägnaden är underordnad graven. Den får 

då inte en större roll än en kyrkogårdsmur medan en 

liknande anläggning utan gravar hyser ett område där 

sociala, kultiska eller politiska sammankomster kan 

ha utspelat sig. Man skulle istället kunna tänka sig att 

de aktiviteter som försiggått vid ett röse och de 

handlingar som har utförts innanför murarna på de 

icke terränganpassade vallanläggningarna har sammanfallit på de platser där båda 

anläggningarna finns. 

I Fornborgar i Huddinge ger Katherine Hauptman-Wahlgren sex liknande grupperingar: 

Figur 5. Hägnaden i Skårby löper längs de 
mest otillgängliga sluttningarna.  
Foto: Jessica Höglund Giertz 
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Befästningar i orostider, magasin och hägnader i orostider, gårdar, hägnader som maktcentra, 

gravhägnader och helgade platser (Hauptman-Wahlgren 1995). De sista tre definitionerna 

utgör de hägnader som Olausson kallar för icke terränganpassade, och skulle på samma sätt 

som Vallanläggning B och gravhägnader i Olaussons uppställning kunna ha haft gemensam 

betydelse för människorna som byggde dem.  

Birgitta Johansen menar att hägnaderna endast kan delas in i två grupper: fornborgar och 

vallanläggningar. Hon ser inte gravhägnaderna som en egen grupp utan placerar dem under 

benämningen vallanläggning och fornborg. (Johansen 1997:115) Vallanläggningen är då inte 

cirkelformad eller ens halvcirkelformad utan just en kortare vall av en typ som dels finns på 

Hamnberget i Salem och dels på det upphöjda gravfältet vid Hallinge. Skillnaden mellan 

Johansens definition och Olaussons och Hauptman-Wahlgrens är att Johansen inte tar 

hägnadens funktion i beaktande utan enbart ser till anläggningens form. 

 

På FMIS, Riksantikvarieämbetets sökfunktion för fornlämningar, definieras gravhägnad som 

en ”avgränsande konstruktion av jord eller sten kring förhistoriska gravar… kan utgöras av 

sten- och/eller jordvallar eller av resta eller lagda stenar.” (FMIS sökord gravhägnad) 

Gravhägnader förekommer mellan 800fvt och 450fvt och mellan 300fvt och 100fvt. Det som 

Olausson kallar vallanläggningar förekommer mellan 450fvt och100evt. (Olausson 1995:157) 

Alltså kan röset i Skårby ha konstruerats flera hundra år före hägnaden, men de kan också ha 

varit samtida.  

 

Enligt Olausson ska hägnaden ses som en gräns. Något är inneslutet och något annat är 

uteslutet. Den moderna människan är så van vid att använda och röra sig mellan avgränsade 

rum att vi inte funderar över hur betydelsefullt detta kan ha varit för den förhistoriska 

människan (Olausson 1995:41). Wall menar istället att hägnaderna ska förstås som trösklar, 

varken uteslutande eller inneslutande, utan som gränser man passerar (Wall 2003:103-104). 

Johansen i sin tur anser att hägnaderna är anlagda för att begränsa tillträde och insyn 

(Johansen 1997:115).   

Anläggningarna har byggts för vissa personer och endast dessa fick vistas där enligt 

Olausson. Övriga samhället var portförbjudna och fick inte veta vad som pågick (Olausson 

1995:54) 

Vallanläggningen utgör en liminal zon. Liminala zoner förekommer under olika stadier i 

livet och i tiden. Det kan vara en symbolisk död och återfödelse som det kristna dopet, en 

passagerit in i vuxenlivet som en graviditet eller den judiska bar mitzvan. I kalendern är till 
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exempel skottdagen liminal då det enligt tradition är tillåtet för kvinnor att fria. Även döden 

kan ses som en liminal zon och därför är det inte ovanligt med gravar intill hägnadernas 

ingångar som då blir en symbol för övergången mellan olika faser i livet (Wall 2003:138-

140). Även Susanne Thedéen tolkar hägnader som rum för människor i liminala faser, men 

också som en plats där de döda förvarades innan begravning (193).  

 
Bronsåldershägnader förekommer enligt Michael Olausson endast i Mälardalen (Olausson 

1995:143). Hägnader ligger ofta på berg som bryter av bergområden från dalområden eller 

land från vatten, alltså utgör en gränsmarkering i landskapet (Wall 2003:75), medan 

gravhägnader många gånger är placerade mitt i de stora dalgångarna, alltså i ett centralt läge i 

bronsåldersbyggden (Wall 2003:131). Gunnar Andersson menar tvärtom att gravhägnader är 

belägna i utkanten av bosatta områden. Han argumenterar emot förslaget att de skulle kunna 

vara centralplatser och maktcentra eftersom de inte finns i alla områden där det finns gravar 

och därmed boplatser (Andersson 1987).  

I Salem finns det en fornborg på Kråkberget sydöst om Hallinge som på ett utmärkt sätt 

bekräftar Walls idé om hägnader som gränsmarkeringar. Den ligger på en brant klack i 

utkanten av ett nästintill fornlämningslöst skogsområde som gränsar till de odlingsbara 

dalgångarna. Skårby å andra sidan ligger 

mellan land och hav. Detta hav är dock en 

vik av Mälaren som under järnåldern blev 

till Bornsjön. Ville man göra en sådan 

gränsmarkering finns det kuststräckor i 

området som kunde ha varit tydligare.  

När det gäller centralplats så ligger 

Hallinge lite bättre till från dalgångarna 

sett, medan Skårby är tillgångligt från hela 

området runt dagens Bornsjön. 
Figur 6. Det högt belägna gravfältet i Hallinge med 
röset i bakgrunden och den korta hägnaden i bildens 
nederkant. Foto: Jessica Höglund Giertz 
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2:4 Stensättningen 

Anna McDevitt har analyserat 626 stensättningar i Sörmland och Uppland och kommit fram 

till att nästan var tredje saknar ben och endast hälften av dem har mer än 0,5 dl benrester 

(McDevitt 2005:27). Anders Kaliff ifrågasätter det självklara i att kalla stensättning för grav. 

Han argumenterar för att de skulle kunna vara altare i en eldkult och drar paralleller till den 

indiska agnikulten. Där är kremeringen ett offer och ett benfragment läggs efteråt i jorden som 

symbolisk handling för samhörigheten mellan kroppen och jorden. Det skulle förklara de små 

eller ickeexisterande volymer ben som finns i stensättningarna. I många kulturer är gravar och 

altare desamma. (Kaliff 2005:92-94)  

Skillnaden mellan runda 

stensättningar och rösen är enbart 

höjden och bredden, vilket innebär 

att Kaliffs resonemang enligt min 

mening är applicerbart på bägge 

typer av konstruktioner.  

I Salem finns en stor mängd 

stensättningar såväl friliggande 

som på gravfält. En av dessa är 

placerad intill Skårbyrösets 

hägnad. Åsa Wall stärker idén om 

hägnader som liminala zoner och 

skriver att ”Placeringen av gravar 

intill ingångar och murverk kan i 

sig peka på att muren uppfattas 

som en gräns, en symbol för 

övergångar i olika skeden…” 

(Wall 2003:139)  

 Figur 7. Stensättningen i Skårby med en 
vidsträckt utsikt. 
Foto: Jessica Höglund Giertz 
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2:5 Bergets och stenens symbolik 

Att bygga något som ska vara för evigt är inte enbart praktiskt, det visar också på platsens 

och/eller monumentets betydelse för konstruktörerna då man genom ett beständigt material 

säkrar dess inflytande på många kommande generationer. Dessutom kan stenens symbolik 

vara kopplad till dess historia. Det som stenen har använts till tidigare införlivas i 

byggnadsverket (Cassel 1998:100-104). Man kan således tänka sig att sten som evigt 

byggnadsmaterial används för att antingen visa på konstruktörens äganderätt till platsen eller 

för att styrka platsens betydelse i landskapet. Runt om i världen har sten använts för att 

markera särpräglade och heliga platser (Thedéen 2005:177). Åsa Wall hävdar dock att 

eftersom gravhägnaden ligger på bergets krön och inte omsluter berget är detta underordnat 

anläggningen. Liknande konstruktioner finns på andra platser än bergskrön, menar hon, och 

därför ska inte berget ses som en del av anläggningen. Däremot kan hägnaden och graven 

bidra till att berget med tiden får en särställning i landskapet (Wall 2003:137). 

Birgitta Johansen skriver att det både finns en visuell och en språklig likhet mellan hög 

och berg och drar bland annat paralleller mellan det anglosaxiska ordet för hög beorg och det 

svenska ordet berg. I isländska sagor kommer människorna till ett berg när de dör, och 

dödsgudinnan Hel bor i bergen. Även större stenar kunde vara föremål för kult i det förkristna 

Norden. (Johansen 1997:132-138) 
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3 Diskussion och tolkning 

Även om det på många sätt står klart att rösen inte går att likställa med storhögar är det en 

seglivad uppfattning att bronsålderns sydskandinaviska folk använde jord och torv till att 

bygga sina gravar, medan man i norr använde sten som byggnadsmaterial till samma typ av 

konstruktion. Likaså har det varit svårt att skaka av sig bilden av rösen som gravar trots att det 

de senaste tjugo åren har framlagts idéer i ett flertal avhandlingar vilka framhåller bristen på 

kompletta uppsättningar ben och centralgravar. Trots detta hävdar många att frånvaron av 

bendepositioner i mitten av röset beror på att man här har använt träkistor som har bidragit till 

att lämningarna förmultnat. De övriga lämningarna som återfinns i rösen är varken tillräckliga 

för hela individer eller för ett samhälle av den storlek som man antar att rösebyggarna levde i. 

Det skulle då vara de mer priviligerade i hierarkin som fick ynnesten att ligga i de storslagna 

rösena efter sin död och att resten av befolkningen har hamnat på ställen som vi inte kan hitta. 

Jag vänder mig emot detta och menar att vi istället ska se dessa andra ställen som det normala 

medan vissa benrester har hamnat i rösena. Uppenbarligen har även delar av de kroppar som 

ändå placerats i rösena sållats bort. 

Hans Bolin ger en intressant vinkel när han framhåller de brända benens laddning och 

att dessa kan ha använts för att aktivera röset vilket skulle ha fungerat som en 

kommunikationsportal till förfäder och gudar. Benen kan även ha nyttjats i andra 

sammanhang liknande den inom katolska kyrkan utbredda relikkulten (Rasmussen & 

Thomassen 1007:164). Man skulle kunna tänka sig att benbitarna användes i magiskt syfte för 

ladda föremål, bäras som amuletter eller ingått i medicinskt bruk. Birgitta Johansen är inne på 

samma spår när hon föreslår att benen kan ha spridits på marken runt omkring röset.  

Idag kremerar vi våra döda anhörigas kvarlevor för att det är praktiskt eller för att man 

inte kan med tanken på den långa förmultningsprocess som kroppen måste gå igenom. 

Anledningen till att bronsålderns människor brände sina döda istället för att begrava hela 

kropparna kan vi omöjligt veta, men man kan tänka sig att gravbålet var en reningsprocess där 

anden släpptes fri. Det är lättare att föreställa sig att en del av den man en gång har haft en 

relation med finns kvar i den kropp som är hel även om den är kall och orörlig, än när endast 

några brända benbitar finns kvar. Kanske var själva begravningen överflödig när anden hade 

lämnat kroppen, kanske är det därför vi kan hitta brända ben i skärvstenshögarna från samma 

tid.  

Benen måste dock ha haft någon sorts betydelse eftersom man ändå har gjort sig omaket 

att lägga dem i stora stenhögar och av den anledningen tolkar jag det som att rösen var ett 
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ställe där gudar och/eller förfäder var närvarande. Genom att täcka offergåvor i form av 

bronser och kraftobjekt med sten byggde man in dem i berget där gudarna och/eller de döda 

bodde. 

Med stöd från Bolins, Kaliffs och Thedéens forskning tolkar jag Skårbyröset som en 

kultplats för många människor istället för som grav. Om röset framställs som ett altare, vilket 

är det ord som Kaliff använder för stensättningar, så blir avsaknaden av centralgravar och det 

faktum att bendepositionerna och offergåvorna ofta ligger på skilda håll mer logiska. 

Förmodligen var byggandet av röset viktigare än resultatet. Stenen som evigt material hade ett 

värde i sig och att den kom ur jorden man brukade kan ha kopplat den till fruktbarheten. 

Kantkedjorna skulle kunna ha tillkommit efterhand, och röset har då blivit större och större ju 

mer det har brukats.  

Jag kan tänka mig att Skårbyröset är extra stort för att det var en gemensam kultplats för 

människor inom ett lite större område, medan de mindre rösena runt om i Salem har använts 

av enstaka familjer och hushåll. På samma sätt som ett buddhistiskt tempel skiljer sig från ett 

husaltare eller en katedral skiljer sig från en sockenkyrka så har också rösena haft olika 

betydelser och funktioner. Lena Silén skriver att inga andra rösen i området fick vara större än 

huvudröset, det vill säga Skårbyröset i vårt fall, och även om hon har rätt i det så menar jag att 

det dessutom är större för att fler människor tillsammans har använt sig av det.  

Susanne Thedéen hävdar att rösen är en indikation på ett områdes utkant medan hällristningar 

markerar centrum. I Salems fall skulle Hallinge vara bygdens medelpunkt vilket också 

stämmer överens med dess geografiska placering mitt i de stora brukbara dalgångarna. Skårby 

däremot ligger i utkanten av detta område, men har trots detta en central placering genom 

närheten till Bornsjöns strand. Här var det möjligt att bjuda in såväl långväga gäster som 

bronsålderns Botkyrkabor.  

Enligt min uppfattning ska gravhägnader och kultiska hägnader ses som samma typ av 

anläggning. I Olaussons modell är den enda skillnaden mellan vallanläggning B och 

gravhägnader det man finner innanför dem, medan själva konstruktionerna är av samma typ.  

Det är troligt att hägnaden är yngre än röset eftersom gravhägnader började byggas några 

århundraden efter rösens intåg i Mälardalens bronsålderslandskap, och att de olika religiösa 

uttrycken har avlöst varandra. Men det också möjligt att två former av kult här har mötts på 

samma ställe och varit i bruk under samma period.  

Wall argumenterar för att berget är underordnat hägnaden men att det möjligtvis har fått 

betydelse tack vare att man byggt en hägnad på platsen. Jag vill här istället understryka 

platsens betydelse. Det är området som är viktigt och man har valt att använda det som en 
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kultplats. Under äldre bronsålder byggde man på röset, utförde ritualer, offrade till gudarna. 

Under yngre bronsålder hade kulten ändrats och man hägnade in området för att visa på dess 

betydelse. Här har man haft rituella fester, kultat och kanske spenderat perioder av liminalitet. 

Stensättningen vid öppningen i hägnaden tillhör denna och har använts på liknande sätt som 

röset, men i mindre skala.  

I framtiden hoppas jag på fortsatt forskning om rösenas funktion och hur de skiljer sig 

från de sydskandinaviska storhögarna. Det finns även andra områden i Salem som förtjänar en 

närmare studie, exempelvis det fornlämningsrika området kring Hallinge, eller Hamnberget 

med alla sina rösen och stensättningar. 

 

 

 

 

Figur 8. Gravröse. Skylten är fin, men inte helt 
korrekt.  
Foto: Jessica Höglund Giertz 
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4 Sammanfattning 

På en liten kulle i norra Salem söder om Stockholm ligger ett ovanligt stort röse som 

omgärdas av en hägnad i anslutning till vilken det ligger en stensättning. Platsen kallas Skårby 

och angränsar till Bergaholm med ett flertal stora gravfält i nordväst, det fornlämningsrika 

området Hallinge i sydväst och Bornsjön i nordost.  

Rösen har setts som maktdemonstrationer, gränsmarkeingar och navigationsmärken 

utöver sin primära funktion som gravar. Man har likställt dem med de sydskandinaviska 

storhögarna från samma tid och förutsatt att de i första hand är en storgrav. En närmare titt på 

fynden i de rösen som grävts ut visar dock att endast få är anlagda med en centralgrav. De 

bendepositioner som påträffas ligger utspridda och innehåller långt ifrån tillräckliga mängder 

ben för att representera en hel individ. Obrända bronser ligger inte i anslutning till 

bengömmorna. Det är alltså uppenbart att rösena inte har fungerat som människors sista vila 

eftersom majoriteten av benen har hamnat på andra ställen. Röset ska istället ses som en 

kultplats där människor har kommunicerat med gudar eller andra andliga väsen.  

Fornborgen kring röset i Skårby definieras som en gravhägnad. Denna kategori har 

godtyckligt särskiljs från liknande anläggningar vilka saknar gravar innanför murarna. 

Eftersom röset ska ges en äldre datering än hägnaden bör de också i viss mån ges olika 

betydelse. Hägnaden i Skårby är en kultplats.  

Till anläggningen hör en stensättning som ligger i anslutning till hägnaden. 

Stensättningar ska i likhet med rösen ses som en sorts kommunikationsportal mellan 

människorna och andevärlden. Platsen har alltså under lång tid haft betydelse och nyttjats 

även om kulten har tagit sig olika uttryck och manifesterats i varierande typer av 

byggnadsverk. 



 22 

Källor: 

 
Andersson, Gunnar& Dunér, Jan Gravhägnader i östra Mälardalen 1987 Stockholm 
Bolin, Hans Kulturlandskapets korsvägar – Mellersta Norrland under de två sista 

årtusendena f Kr 1999 Stockholm 
Broström, Sven-Gunnar Rapport : över permanent imålning av hällristningar i Salem och 

Turinge socknar, Södermanland / Sven-Gunnar Broström 2006 Tumba 
Burenhult, Göran (red) Arkeologi i Norden 1 1999 Stockholm 
Carlsson, Anders Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Bronsåldern 2001 

Stockholm 
Cassel, Kerstin Från grav till gård. Romersk järnålder på Gotland 1998 Stockholm 
Eklöf, Nina Arkeologisk förundersökning och undersökning : en bronsåldersboplats vid 

Bornsjön, Södermanland, Salems socken, Söderby 5:1 RAÄ 326 och 329 / Nina Eklöf 
1998 Stockholm 

Evanni, Louise Bronsålder i Hallinge : Södermanland, Salem, Salems socken, Hallinge 1:1, 
RAÄ 3:1, 329:1, Dnr 422-1731-2009 : arkeologisk förundersökning / Louise Evanni 
2009 Hägersten 

Feldt, Björn Synliga och osynliga gränser – Förändringar i gravritualen under yngre 
bronsålder – förromersk järnålder i Södermanand. 2005 Stockholm 

Fornvännen 1970 Stockholm 
Hauptman-Wahlgren, Katherine Fornborgar i Huddinge 1995 Huddinge 
Jensen, Ola W. & Karlsson, Håkan Aktuell samhällsteori och arkeologi 2000 Göteborg 
Johansen, Birgitta Ormalur. Aspekter av tillvaro och landskap. 1997 Stockholm 
Johansson, Åke Arkeologisk utredning: väg E4/Bornsjön: skyddsåtgärder: Salems socken, 

Södermanland/ Åke Johansson 1995 Stockholm 
Kaliff, Anders The Vedic Agni and Scandinavian Fire Rituals Current Swedish Archaeology 

2005 Huddinge, Stockholm 
Karlsson, Jonny Skålgropsförekomster 1997 Stockholm  
Leiner, Catarina Salem 1990 Stockholm 
Lundblad, Liselott Navigering efter rösen är det möjligt? 1995 Göteborg 
McDevitt, Anna Gravar med missförhållanden 2005 Stockholm 
Olausson, Michael Det inneslutna rummet – om kultiska hägnader, fornborgar och befästa 

gårdar i Uppland från 1300 f Kr till Kristi födelse. Stockholm 1995 
Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar Kristendomen – En historisk introduktion. 2007 

Skellefteå 
Rydberg, Ann-Charlotte Fornborgarna i Salems socken, Södermanland 1977 Stockholm 
Salemsboken- om en Sörmlandsbygd i ord och bild Salem 1973   
Silén, Lena Rösens betydelse. En studie med utgångspunkt från rösena i socknarna Botkyrka 

och Salem, Södermanland. Magisteruppsats 2001 Stockholm 
Telldahl, Ylva Kustnära gravar? Om rösen och stensättningar på södra Södertörn. 

Påbyggnadsuppsats, 1997 Stockholm 
Thedéen, Susanne Gränser i livet – gränser i landskapet 2004 Stockholm 
Wall, Åsa De hägnade bergens landskap – Om den äldre järnåldern på Södertörn. 2003 

Stockholm 
Welinder, Stig  Sveriges historia : 13000  f.Kr -600 e.Kr 2009 Stockholm 
 
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/gravar.htm  
http://kartor.eniro.se 


