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Metatext
Nedan följer inledningsvis en beskrivning av forskningstraditionen runt fornborgar avseende
definitioner, tolkningar och forskningsproblem. Därefter beskrivs det skandinaviska
samarbetsprojektet IKON och kortfattat om fornborgarna inom det skandinaviska området.
Sedan följer huvuddelen - en närmare beskrivning av arbetet som bedrivits inom projektet
”Fornborgsresan på Orust” med presentation av samtliga fornborgslämningar tillsammans
med undersökningsresultat, sägner, kartor och bilder med mera. Slutligen sammanfattas
resultaten från inventeringar, materialstudier och analyser i korthet.
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Fornborgsresan på Orust
- EU-projekt med fokus på nya besöksmål
Inledning
På Orust finns ovanligt många fornborgar i förhållande till dess yta – vad kommer det sig?
När, var och hur har de använts? Frågeställningarna runt de relativt outforskade fornborgarna
är många liksom fördomarna, sägnerna och teorierna runt desamma.
Under hösten 2009 startade en inventering av samtliga kända fornborgar på Orust men även
efter tidigare okända. Därefter har studier, analyser och förmedlingsarbete pågått fram till
våren 2012 inom ett så kallat IKON-projekt.
Projektet Fornborgsresan på Orust har fokuserat på att kartlägga och förmedla kunskapen
kring kommunens fornborgar. Det finns ett stort intresse för fornborgar bland allmänheten,
vilket iakttagits både före och under projektets gång. Det finns också en förlegad uppfattning
om fornborgar som lever kvar, att de alla skulle vara bygdeborgar från i stort sett en och
samma förhistoriska period – den som kallas Folkvandringstid (ca 375-550 e. Kr). Detta
medan forskningen runt fornborgar visar att anläggningarna skiljer sig mycket åt sinsemellan.
Skillnader i anläggningarnas läge och storlek, murarnas utseende samt tillgång till vatten
tillsammans med eventuella fynd och anläggningarnas relation till omgivande lämningar
spelar in i tolkningen av dem. Försvarsanläggningar, kultplatser, spaningspunkter,
gravhägnader, inhägnade boplatser och djurfållor är exempel på tolkningar vad gäller
fornborgarnas användning.
Flera berättelser om forna ”Näs-konungar” är kopplade till fornborgsanläggningarna på Orust.
En lång dalgång delar ön i en östlig och en västlig del och flera berättelser handlar om kung
Hitse i väst som stred med kung Borre i öst. Dessa kungar skulle enligt sägnerna ha haft sina
tillhåll i fornborgar på respektive sida av dalgången. Sägnerna är en del av det material som
samlats in för att förmedlas vidare.
Arkeologiska undersökningar har utförts vid fem av fornborgarna på ön. Fynd som
framkommit är bland annat glaspärlor, kvarnstenar och keramik. Att datera själva
fornborgsmurarna är problematiskt, men analyser av kolprov inne i några av anläggningarna
har gett skilda tidsperioder som sträcker sig från bronsålder till historisk tid.
Syftet med projektet är att lyfta fram temat fornborgar och att tillgängliggöra kunskapen runt
dem till besökare och allmänhet. Projektet möjliggör därför att nya besöksmål skapas.
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Utgångspunkter
IKON - ett skandinaviskt EU-projekt
Orust kommun deltar i det interregionala samarbetet IKON- Interregionalt KulturOplevelses
Netværk som är ett skandinaviskt EU-projekt. Inom IKON är den gemensamma historien och
kulturarvet inom Kattegatt/Skagerraksområdet i fokus. Projektet syftar till att stärka
besöksnäringen inom området genom att tillgängliggöra, levandegöra och utveckla
kulturmiljöer och kulturella besöksmål. Sammanlagt deltar 48 partners från Danmark, Norge
och Sverige i det interregionala samarbetet.
Projektet Fornborgsresan på Orust– ett delprojekt inom IKON
Under hösten 2009 och våren 2010 studerades fornborgslämningarna på Orust närmare inom
Fornborgsresan som är ett delprojekt inom IKON. Målet med projektet är att lyfta fram temat
fornborgar genom att tillgängliggöra och öka kunskapen runt dem till besökare och ortsbor.

På kartan är de geografiska platserna för de 48 samarbetsparterna inom IKON utprickade.
Orust är markerad med svart punkt. För mer information om IKON se www.ikon-eu.org/.
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Fornborgar i Skandinavien – havet som förenar
Under förhistorisk och historisk tid har förhållandena mellan områdena runt Skagerrak format
vår utveckling på olika sätt. Långväga kontakter har skett vattenvägen. I möjligaste mån gick
färderna längs med kuststräckorna där man kunde göra strandhugg. Handelsplatserna under
förhistorisk tid låg därför lämpligast vid ett skyddat läge intill en vattenled.
Orust passerades längs den viktiga kommunikationsleden mellan handelsplatserna Hedeby på
södra Jylland och Kaupang i Skiringsal vid Oslofjorden.
Norrmannen Ottar från Lofoten berättade cirka år 890 e. Kr för kung Alfred av England om
hur han seglade från Kaupang till Hedeby på fem dagar. Under de två första dagarna hade han
danskt land på babords sida. Vid denna tid var det danska intressen som dominerade vid östra
Skagerrakkusten (Löfving 2008-2009:59).
År 1253 anges i Håkon Håkonssons saga vara det år då det väldiga krigsskeppet Krossuden
byggs på ”Ravnsholt”. Ravnsholt tros vara Ramshult i Tegneby socken på Orust, som ligger
vid Lyresund. Platsen har ett skyddat läge och en mot vattnet sluttande gräsäng – lämplig för
sjösättning. Vid denna tidsperiod var det norska kungar som hade tagit kontroll över Viken vilket vill säga området kring Oslofjorden och östra Skagerrak inklusive Bohuslän.
Västsverige uppfattas historiskt sett ofta som förhållandevis annorlunda jämfört med övriga
Sverige. Men med det skandinaviska perspektivet så blir kulturen här inte alls så egenartad
eftersom den liknar den på Jylland eller i Oslotrakten. Med detta skandinaviska fokus kan
förutsättningar för ny kunskap skapas.
Fornborgarna i Norge liknar dem i Västsverige medan Danmark saknar denna typ av
anläggningar belägna på berg. Från Danmark har vi Borre mose som är namnet på en
vallomgärdad förhistorisk anläggning på Jylland. Sistnämnda lämning har dock på grund av
det danska landskapets karaktär en annan topografisk placering än fornborgarna i Sverige och
Norge. Den har dock i sitt äldsta skede tolkats som flyktborg för att långt senare - runt tiden
för Kristi födelse rymma en permanent bebyggelse bestående av ett antal långhus (Sjöberg
1992:42).
En annan anläggning på Jylland (Schleswig-Holstein) – Danevirke bör också nämnas i detta
sammanhang. Danevirke är en befästningslinje i form av en lång jordvall som tillsammans
med våtmarker försvarade området mot söder. Dess äldsta delar anlades redan vid 650 e. Kr
och runt år 1200 e. Kr var försvarsvallen 30 kilometer lång.
Wilhelm Berg (1909:232f) nämner Danevirke i följande resonemang:
”i Danmark saknas som bekant berg av någon betydenhet och i varje fall berg, lämpliga att på
desamma uppföra några bygdeborgar. Man har således i detta land nödgats gå tillväga på ett helt
annat sätt, och har på den, i stort sett, släta och jämna marken åstadkommit ett särdeles storartat
försvarsverk vartill motstycke icke kan uppvisas i de båda andra skandinaviska länderna, nämligen
det bekanta Danevirke, ”sammanknutet med folkets väl och med dess bittraste ve i de äldsta tider och i
de senaste..”

Det finns även en annan typ av borgar i Danmark som dateras till sen vikingatid (slutet av
900-talet). Dessa ringborgar liknar inte de västsvenska fornborgarna utan är uppbyggda på
liknande sätt som de romerska härlägren med den skillnaden att de är runda istället för
kvadratiska. Då de har en sådan regelbunden uppbyggnad och planlösning har man tolkat dem
som att de uppförts av en centralmakt som militära baser för de danska erövringstågen mot
England vid denna tid (Sjöberg 1992:54).
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Vad är en fornborg? – definitioner och differentiering
Definitionen av begreppet fornborg är enligt Riksantikvarieämbetet ”en befäst anläggning
från förhistorisk tid och tidig medeltid ”. Ett tillägg förtydligar att definitionen;
”avser dels en terränganpassad sten- eller jordvall jämte naturliga avspärrningar i krönläge vilka
helt avgränsar ett område, dels en vanligen rundad eller oval sten- och/eller jordvall (ringvall), ibland
kombinerad med vallgrav, anlagd på plan eller flack mark, vilken helt avgränsar ett område.”

I Bohuslän och större delen av Norge är den vanligaste typen av fornborgar belägen på branta
berg där man utnyttjat naturliga stup och anlagt vallar vid mindre branta områden. Liksom
lämningstyperna skansar, borgar och spärranordningar ingår fornborgarna inom kategorin
befästningsanläggningar. Problemet i definitionen av en fornborg ovan tycks vara just ordet
befäst som i sig är en tolkning. Att man inhägnar ett område och drar nytta av naturliga
”avspärrningar” i form av stup eller vattenområden och liknande är inte entydigt med att
platsen är ”befäst”. Att till exempel inhägna ett gårdsområde och avskilja det från en åker med
en gärdesgård avser inte att befästa. Det finns flera exempel på anläggningar som registrerats
som fornborgar men som inte utgjort befästningar. Ordet befäst tillsammans med ändelsen –
borg innebär därför att flera av lämningarna felaktigt uppfattats som befästa. Detta problem
har uppmärksammats i senare tids forskning. Olausson (1995:12) som ägnat mycket forskning
på temat har gjort en egen differentiering av fornborgsmaterialet i vallanläggningar,
fornborgar, höjdbosättningar och kultiska hägnader. Hans definition av en fornborg avser de
hägnader som enligt honom utgjort verkliga befästningar. I detta fall syftar han endast på
anläggningar liggande på berg/höjder medan övriga benämns ”ringborgar”.
Vallanläggningar, hägnader och fornborgar
Definitionen av kategorin vallanläggning enligt Riksantikvarieämbetet är:
”Förhistorisk sten- och/eller jordvall och/eller palissad, i vissa fall kombinerad med
vallgrav, som helt eller delvis avgränsar ett område.” med tilläggskommentaren att:
Vallanläggningen har inte haft försvarsfunktion, utan har mer karaktären av att utmärka ett område.
Palissader har i regel inga synliga spår ovan mark utan påträffas vid markarbeten, t.ex. arkeologiska
undersökningar, i form av stolphål och/eller rännor. För denna typ av anläggningar används ibland
begrepp som t.ex. sarupanläggning eller kultisk anläggning.

Inga vallanläggningar enligt ovan finns upptagna på Orust i Fornminnesregistret.
Lämningskategorin hägnader bör också förtydligas i detta sammanhang. Definitionen är:
Anordning för att hägna in och avskilja ett område eller för att binda samman det med
andra.” Denna kategori avser hägnader med praktisk eller symbolisk funktion såväl som en
kombination av dessa. Den praktiska funktionen kan avse att stänga inne/ute djur (att hindra eller
styra deras tillträde till olika marktyper) medan det symboliska syftet kan ha avsett att separera eller
binda samman olika landskapsrum. Omfattar hägnader från förhistorisk tid och historisk tid.

En sökning på hägnader ger 32 träffar för Orust. Samtliga är registrerade i Stala socken.
Dessa utgör två ansamlingar, en i området Varekil-Varekilsnäs och en i trakten av HogaBlötkärr. Hägnaderna som registrerats är dock inte av den typen som förekommer i berg och
liknar därför inte de platser som studerats inom ramarna för detta arbete.
En sökning på lämningstypen fornborgar i Fornminnesregistret ger 16 träffar på Orust. Detta
är ett ovanligt högt antal i förhållande till ytan. Femton av ovanstående sexton lämningar har
varit kända sedan den så kallade Göteborgsinventeringen utfördes under tidigt 1900-tal. En av
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dessa – lämningen på ”Nollens kulle” i Röra socken- som nämns redan av Ekhoff (1886) har
dock inte återfunnits vid senare utförda inventeringar. Det finns också en uppgift om att det
enligt ortsbefolkningen ska finnas en fornborg i Basteskår i Röra men vid
Riksantikvarieämbetets inventeringar på det omtalade berget kunde inga vallar noteras.

Fornborgsforskningen – teorier, problem och undersökningsresultat
Fornborgar är en lämningstyp som det finns många teorier kring. Det är dock få anläggningar
som är undersökta och ännu färre som är helundersökta. På Orust gjordes mindre
provundersökningar i fem utvalda fornborgar under 1980-talet av doktorander vid Göteborgs
universitet. Fynden utgjordes bland annat av kol, keramik, ben, stolphål och sländtrissor.
Inom några av de undersökta platserna lyckades man finna daterbart kol. Dateringarna visar
en disparat bild och gav utslag från yngre bronsålder till 1400-1600-tal. Den sistnämnda
dateringen är egentligen den enda som kan knytas till själva muranläggningen då kolet
hämtades under muren vilket tyder på att den anlades tidigast vid denna tid. Övriga dateringar
visar på när platsen användes. Från en fornborg i Ammedalen i Stala socken som kallas
Borrefjäll erhöll man olika dateringar innanför och utanför fornborgsmuren.
Ett mindre antal av de idag kända fornborgarna på Orust beskrevs redan av Ödman på mitten
av 1700-talet i Chorographia Bahusiensis - Thet är Bahus Läns Beskrivning. Under andra
hälften av 1800-talet omtalas hela 14 stycken då kända av Emil Ekhoff. Han besökte de flesta
av dem och placerade dem också på en karta med lämningar som han ansåg tillhörde
järnålderns period.
Begreppet ”fornborg” myntades först av Nordin år 1881 i ett arbete som behandlade Gotlands
fornborgar. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var en allmän uppfattning att
dessa anläggningar var ”bygdeborgar” – ”flyktborgar” dit en hel bygd tillsammans sökte sig
under oroliga perioder. Man ansåg då att de flesta tillhörde den del av järnåldern som ofta
benämns Folkvandringstiden (ungefär 375 e. Kr – 550 e. Kr).
Det är viktigt att komma ihåg att det under denna tid inte fanns möjligheter att använda de
dateringsmetoder som utvecklats på senare tid, exempelvis C14-metoden. Då var det istället
de eventuellt påträffade fynden och den tidsperiod de utifrån en upprättad typologi ansågs
tillhöra som var daterande. Från början av 1980-talet har man daterat kolrester under de
anlagda murarna och vallarna. Den vanligaste tolkningen av det daterbara kolet har varit att
det tillhör en svedning av ”borgberget” som gjordes innan det att muren anlades. Utifrån
denna tolkning blir den erhållna dateringen en tidpunkt för när muren tidigast kan ha anlagts.
Det finns också de som menar att det kan ha ingått träpalissader i murarna och att det kol som
påträffas i muren kan vara resterna av sådana. Ett problem är att det i vissa vallar förekommer
jord med rester av kol och ibland även andra fynd. En förklaring till att dessa fynd påträffas i
vallen har varit att man tagit jord i närheten som råkat innehålla rester av äldre anläggningar.
Dessa tillhör en tidigare fas och kan inte sättas i samband med murens/vallens uppförande.
Dateringen är en högst central fråga i tolkningen och förståelsen av fornborgarna.
Utvalda fornborgar i Bohuslän undersöktes under tidigt 1900-tal, bland annat av Wilhelm
Berg. Trots den tid han verkade i med då rådande uppfattningar var Berg mer inne på att
fynden och anläggningarna som påträffades vid undersökningarna inte stödde teorin om att
dessa lämningar (bygdeborgar) skulle tolkas som tillfälliga tillflyktsplatser. Berg menar att
detta påstående byggt på att man antagit att inga tomtningar eller grundvalar påträffats inom
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den. Men då så få fornborgar dittills undersökts fanns inget stöd för detta påstående menade
Berg. Då han sedan gjorde en undersökning av fornborgen ”Borråsberget” i Dragsmarks
socken framkom en tomtning och en anläggning som närmast likande en tomtning
observerades tillsammans med fynd av bränd lera, kol, benbitar och ett träfragment. Den
brända leran härrörde från ett lerkärl med utstående, kompakta öron. Berg nämner vidare att
denna typ är rätt ovanlig i Sverige men ”i Norge däremot, till vilket land Bohuslän hörde politiskt
sett liksom i kulturhistoriskt hänseende, är denna typ ingalunda sällsynt. Ett exempel gjordes i en
norsk gravhög tillsammans med 8 andra urnor med fynd av järn bl.a. Nicolaysen hänför fyndet till den
äldre järnåldern.”(Berg 1909:232f ).
Berg skriver vidare om dateringsfrågan att: ”Det som man i alla händelser härom synes icke tala
för att borgarna skulle tillhöra järnålderns sista del, tvärtom peka de nyare forskningarna på en vida
högre ålder, men som sagt, det fordras ett synnerligen omfattande undersökningsmaterial för att
härom kunna yttra sig. Måhända kommer det att visa sig att dessa åldriga försvarsverk tillhöra vitt
skilda tider.”

Lindman som studerat fornborgarna på Orust i förhållande till ”aggressionshärdar”(områden
med fynd av stridspilspetsar) menar att ”det finns anledning till försiktighet både i det allmänna
utnyttjandet av fornborgarna som markör för folkvandringstidens oro och i den gängse tolkningen att
fornborgar hör samman med aggression.” (Lindman 1985a:169).

Angående tolkningen av fornborgarna som delar i ett vårdkassystem anser Lindman vidare att
” det går att etablera en siktlinje från norr till söder över ön men fornborgarna på västra delen av ön
ligger helt utanför kontaktmöjligheter med den linjen.” Vidare menar hon borde man finna

eldskador på berget i sådana anläggningar vilket ännu inte uppmärksammats inom någon av
fornborgarna på Orust (Lindman 1985a:169).
Lindman observerar vidare att: ”Murarna är genomgående anlagda med god känsla för hur man
spärrar av och skaffar sig ett skyddat område. Man skulle kunna anta att de inte enbart tjänade till att
ge människorna en känsla av skydd och säkerhet utan att man också ville skydda sin boskap både mot
djur och mot människor. Kanske hade man ett särskilt behov av att skydda djuren mot rovdjur under
de tider på året som fåren lammade och korna kalvade. Det är också möjligt att man ville hålla djuren
samlade och skyddade nattetid. En förklaring till att murarna är så kraftigt hoprasade kan vara att de
byggts mycket höga för att hindra rovdjur att hoppa in. Att det däremot inte krävts någon enorm
prestation eller samlad organisation för att konstruera fornborgarna står klart.” (Lindman

1985a:175).
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Dokumentation och fältobservationer
Tillvägagångssätt
Fornborgarna och dess omgivningar har inventerats i fält och studerats närmre genom
analyser av historiska kartor, litteratur och övrig dokumentation.

Fältbesöken
Under fältbesöken som genomfördes under 2009 och 2010 jämfördes nuvarande förhållanden
med anteckningar från tidigare utförda inventeringar. Murarnas utseende och läge i terrängen
noterades liksom eventuell vattentillgång inom fornborgsområdet, siktmöjligheter samt övriga
lämningar i närområdet. Under inventeringen observerades också parkeringsmöjligheter och
tillgänglighet samt omfattningen av en eventuell röjningsinsats med mera.
De besökta platserna har fotodokumenterats och med hjälp av en GPS kunde ägogränser med
mera rekognosceras i fält och platserna för oregistrerade lämningar markeras. Det har dock
inte funnits tid till att göra några egna noggranna mätningar av murar eller anläggningar. På
de platser som tidigare registrerats har mätningar redan utförts. Vi har därför använt oss av
Riksantikvarieämbetets inventeringsunderlag som förlaga och noterat avvikande och
kompletterande uppgifter (exempelvis ej tidigare beskrivna vallar). Vid platserna för de
oregistrerade anläggningarna som framkommit har vi gjort en enkel beskrivning av murarnas
läge och utformning tillsammans med övriga iakttagelser. Denna information har rapporterats
till ansvarig myndighet för närmare inventering och registrering.

Materialstudier och analyser
Studier och analyser har ägnats äldre och nyare litteratur, historiska kartor och övrigt
arkivmaterial. Det arkivmaterial som genomsökts kommer bland annat från Dialekt- ortnamns
och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), i form av nedtecknade sägner, traditioner och
ortnamnsbeskrivningar med mera. Arkeologiska rapporter, fynduppgifter och liknande från
Göteborgs stadsmuseums arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) och Bohusläns
museums arkiv har också studerats. Likaså Kurs- och tidningsbibliotekets (KTB)
tidsskriftsarkiv i Göteborg och FMIS (Fornminnesregistrets digitala informationssystem)
liksom Lantmäteriets databas med historiska kartor. Större delen av detta material har också
dokumenterats digitalt.
Under materialstudierna har vi bland annat sökt efter ”typiska fornborgsnamn”. De namn som
kunnat kopplas till en känd geografisk plats har därefter besökts i fält. I jämförande syfte har
även skanslämningar inom kommunen besökts och studerats översiktligt.
Nedan följer en redovisning över de platser och lämningar som inventerats. Varje enskild
lämning beskrivs med bilder och uppgifter så som teknisk beskrivning av berg och murar
samt terräng. Då det finns sägner kopplade till fornborgen och/eller omtalade lämningar intill,
nämns även dessa liksom eventuellt utförda arkeologiska undersökningar med mera.
Fornborgarna är också markerade på fastighetskartan i skala 1:5 000.
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Myckleby socken
Inom Myckleby socken finns tre fornborgsanläggningar och en trolig vallanläggning som inte
är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister sedan tidigare. Ingen av dessa
anläggningar är arkeologiskt undersökta och därför föreligger heller inga dateringar. Den till
ytan största lämningen på Orust som registrerats som fornborg är anläggningen på Önne kulle.
Om denna finns flera sägner knutna, bland annat om Kung Borre – en ”näs-konung” som
enligt sägnen regerat över östra Orust under vikingatiden. Han skulle haft sitt hov på Önne
kulle innan han flyttade till Borrefjäll i Stala socken. Övriga fornborgsanläggningar inom
socknen omnämns bara i förbifarten i litteraturen men har mätts upp och beskrivits genom
inventeringar med undantag av den ännu oregistrerade anläggningen i Backa. Ingen av
anläggningarna är skyltade med informationstavlor.

Myckleby 104:1, Allmag
Beteckningen Myckleby 104:1 är Riksantikvarieämbetets registreringsnummer på
fornborgsanläggningen i Allmag i östra Myckleby. Lämningen är tidigare omnämnd genom
inventeringar som utfördes under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, då som
Göteborgsinventeringen nr 38 och Ekhoff B:116.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Anläggningen i Allmag består av ett 150 x 200 meter (N-S) stort område. Berget är lättast
tillgängligt från S och SV. Här spärras tillträdet av en starkt raserad fornborgsliknande mur
med en sammanlagd längd av 160 meter. Enligt Riksantikvarieämbetets inventering från
1970- 80-talet är muren 2-4 meter bred, 0,4-1 meter hög och uppbyggd av 0,3-1 meter stora
stenar.
Muren börjar i borgbergets södra del vid det branta stupet mot öst. Den löper först 55 meter i
riktning V 20 grader N. I denna sträcknings västra del finns en 2-4 meter bred sannolikt
samtida öppning. Därefter följer en 20 meter lång sträcka i riktning N40 grader V, varefter
muren på en sträcka av 75 meter går i riktning N 10 grader V. I senare delen av denna sträcka
finns en ny, möjligen sentida öppning. Muren avslutas därefter av en 10 meter lång sträckning
i N15graderÖ. I övrigt begränsas borgen helt av bergets naturliga stup.
Terräng och observationer
Det var förhållandevis lätt att ta sig fram till fornborgen i Allmag från närmaste bilväg.
Området är bevuxet med blandskog. Vid besök och inventering så tycktes murarna ligga
förvånansvärt långt ner på bergssidorna, som inte upplevs som branta i förhållande till den
omgivande terrängen från S och SV. Berget ligger dock på mellan 30 och 90 meter över
havet, och från den högsta punkten i det brantaste området har man utsikt över sundet i öster
och Ljungskile på fastlandssidan.
En gärdesgård observerades vid besöket inte långt från fornborgsberget. I övrigt så var det på
ett ställe i anslutning till berget där terrängen var flack svårt att avgöra om stenarna tillhörde
en klenare avstängningsmur som hade samband med fornborgsanläggningen eller var en i
senare tid lagd gärdesgård. Det senare är förmodligen troligast.
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En del av den fornborgsliknande muren på berget i Allmag.
Registrerade lämningar i närheten
Strax nedanför fornborgsanläggningen i Allmag finns en som stenåldersboplats registrerad
lämning - Myckleby 140:1. Boplatsen ligger på sandjord och gränsar mot en bäckravin.
Ytterligare en fornborg, registrerad som Myckleby 105:1 ligger på närmaste berg. Idag går
bilvägen precis nedanför fornborgsberget i Allmag.
14

Utsikt mot öster från toppen av fornborgsberget i Allmag. På andra sidan sundet ligger
Ljungskile med Ljung socken. Även på Ljung-sidan finns strax söderut en fornborgsanläggning med utsikt över sundet. Inte heller den är undersökt eller daterad.
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Myckleby 105:1 , Kåröd
Fornborgsanläggningen i Kåröd är registrerad som Myckleby 105:1 i Fornminnesregistret.
Genom äldre inventeringar har den tidigare varit känd genom Göteborgsinventeringen som nr
36 och genom Ekhoff som B 115. Platsen för fornborgen ingår i en planerad pilgrimsled runt
Orust.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Fornborgsberget i Kåröd är 400x200 meter stort (NNÖ-SSV) bestående av ett svårtillgängligt
berg. I SSV kanten där berget är relativt lättillgängligt, spärras tillträdet av en nu delvis
mycket starkt raserad mur, 100 meter lång, 2-4 meter bred och 0,3 – 0,5 meter hög. Muren
som är uppbyggd av 0,3-0,5 meter stora stenar, går i det närmaste rakt i riktning O40graderSV40graderN. Den slutar i SÖ vid ett stup och i NV vid en brant bergklack. I muren finns två
öppningar, sannolikt från sen tid. På bergets östra sida finns en annan mur som spärrar
tillträdet från NNO. Denna mur, som är i avsevärt bättre skick, har en sammanlagd längd av
ca 55 meter, är 2-5 meter bred, 0,5-1 meter hög och uppbyggd av 0,3-1 meter stora stenar.
Den börjar vid ett stup och löper först 25 meter i NV riktning, varefter den i bågform böjer av
mot N- NNÖ. På övriga ställen begränsas borgen av bergets naturliga stup.
Terräng och observationer
De murar som beskrivs ovan från Riksantikvarieämbetets inventering kunde återfinnas och
beskrivningen stämmer bra. En enkel skiss över fornlämningsområdet finns i FMIS som nås
via Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida – www.raa.se. På högsta stället är
bergsryggen runt 70 meter över havsytan. En gärdesgård finns i skogsområdet nedanför
fornborgsberget.

Naturliga branter försvårar tillgängligheten till fornborgen i Kåröd.
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Registrerade lämningar i närheten
Nedanför fornborgsberget i Kåröd finns en registrerad boplats (Myckleby 156:1) med osäker
utbredning. Den är belägen på åkermark på en avsats mellan berg och en bäckravin. Eftersom
platsen inte är undersökt kan boplatsen vara alltifrån perioden stenålder till järnålder.
”Borgberget” i Kåröd ligger nära intill den tidigare beskrivna anläggningen på
fornborgsberget i Allmag, vilket kan ses på kartan på föregående sida.

Myckleby 50:1, Önnefjäll
Riksantikvarieämbetets Myckleby 50:1 är fornborgsanläggningen på ”Önne kulle” eller
”Önnefjäll” som berget också kallas. Anläggningen ligger nära gränsen mot Röra socken och
är den största till ytan av samtliga fornborgsområden på Orust. Murarna på Önne kulle nämns
redan i Ödmans beskrivning (1746). Den har också ingått i den så kallade
Göteborgsinventeringen, som nr 15 samt hos Ekhoff som B 104. Lämningen nämns också av
Holmberg och Bruzewitz och det finns många sägner knutna till den. De flesta handlar om
den beryktade ”Kung Borre” som sägs ha huserat här en tid innan han flyttade till fornborgen
Borrefjäll i Stala socken.
Holmberg (1867:282) skriver följande: ”På Önnes ägor, öster om Grindsbysjön, synes en
befästning af sten och jord på berget Önnefjell. Stället och gården skall ha fått sitt namn, enligt
allmogens berättelse, deraf, att borgen en gång blivit intagen och ”lagd öne”, dvs ödelagd.
Traditionen tillägger, att den kung Borre, om vilken vidare ska nämnas vid Stala sn beskrifning, ska
ägt detta fäste innan han flyttade sin hofhållning till Borrefjell i Stala.”
Vidare nämns (1867:282) under en fotnot i faksimilupplagan: ”Allmogen tror att en drake
uppehåller sig i detta berg, och att en fordom här blivit skjuten av en bonde.”

Följande nedtecknade tradition hittades i DAG-s arkiv i Göteborg: ”I Myckleby ligger Önnefjäll.
På gården ligger Önne kolle. Där skall ha varit en kungsgård och där skall ha bott en kung. Strax vid
kullen ligger en stor sten, som kallas Kungssten. Under den ligger en kopparkittel. De har försökt
gräva fram den men har inte funnit något.” (VFF: Acc. 2553, 4).

Teknisk beskrivning av berg och murar
Fornborgen hägnar ett stort område – hela 16 hektar. Enligt Riksantikvarieämbetets mätningar
är områdets storlek ca 700 x 250 meter.
Berget stupar brant åt alla sidor, men lämningen är mest ”tillgänglig” från nordost.
Sten observerades i svackor på berget. En gilja som var markerad med sten gav intrycket av
att vara en lämplig uppgång/ingång. Mer sten har förmodligen funnits tidigare om syftet med
den skulle vara att leda besökaren in genom uppgången och omöjliggöra att ta sig upp på
någon av giljans bergssidor innan uppgången nåtts.
Enligt Riksantikvarieämbetets inventering från 1990-talet så spärras den mest naturliga
uppfarten av en starkt raserad och bågformig mur som är 45 meter lång, i NNV – SSÖ. Muren
är 1- 3 bred och 0,3 – 0,8 meter hög. Stenarna som använts är i allmänhet 0.3 – 0.8 meter stora
och skarpkantade. Muren som är belägen på en hylla och vetter mot NÖ, börjar vid ett stup
och slutar mot en bergvägg som begränsar borgbergets högsta del.
I den nordvästra delen av muren finns en två meter bred öppning. 150 meter söder om denna
mur spärras en annan naturlig uppgång av en ny mur, sammanlagt 50 meter lång, 1-2 meter
bred och 0,2-0,6 meter hög. Denna mur går först 20 meter i riktning SSÖ-NNV och viker
sedan av i riktning SSV-NNO. Även i denna murs först beskrivna del finns en ca 2 meter bred
öppning. Från denna öppning/port leder en smal stig, delvis naturlig hålväg ned för berget åt
NÖ. På bergets nordvästra sida finns en tredje bågformig mur, 22 meter lång (ÖSÖ-VNV), 12 meter bred, intill 1 meter hög av i allmänhet 0,4-0,7 meter stora stenar vilken spärras i en
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skreva. Denna mur är i senare tid om- och påbyggd till en gärdesgård. I muren finns en 2
meter bred öppning. En enkel skiss finns inskannad i FMIS.
Terräng och observationer
Området på ”Önne kulle” upplevdes som besvärligt att ta sig fram i då terrängen var mycket
kuperad med branter och igenväxt med sly, buskar, skog och ris. I det stora hela noterades
förhållandevis lite sten med tanke på den stora ytan som markeras som fornlämningsområde.
Vatten och sank mark noterades på ett ställe inom det stora området. Från bergets högsta topp
som ligger på 110-metersnivån så ser man havet och Uddevallabron och vänder man blicken
åt öster är utsikten ut över Grindsbysjön.
Önne kulle är dock otänkbar för en boplatsborg enligt Lindman. (1985a:171). Enligt henne
tillhör den kategorin fornborgslämningar som ”är alla mycket bergiga med ytterst små, jordfyllda
sprickor på några få kvadratmeter. Terrängen inne i fornborgarna är mycket ojämn och det är oftast
svårt att förflytta sig inom dem. Ingen förälder skulle kunna tänka sig att vara bosatt där med små
barn, vilka inte skulle kunna ta sig fram ensamma utan stora risker. Det finns inte heller några tecken
på att där finns tillgång på vatten, bortsett från det regnvatten som kan samlas i bergsskrevorna, och
personer som vistas i fornborgen befinner sig i ett utsatt och blåsigt läge utan stora möjligheter till
lä.”

Utsikt från Önne kulle. Grindsbysjön kan ses härifrån liksom havet vid horisonten.
Ortnamnet Fjella intill antyder att området inte varit ett centralt område under senare historisk
tid.
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Brusewitz (1856:282) var inte imponerad efter sitt besök på Önne kulle. Han noterar följande:
”De af Ödman mycket omordade lemningar efter befästningar på Önnefjäll hafva i motsats mot dem
på Borrefjell och Borrevägg (i Stala sn, förf. anm.) ej särdeles intresse. Uppgången till berget är
temligen lätt, den kan till och med ridas . Men deruppe finnes ingenting att se, förutom, utom på ett
par stälen kullfallna gärdesgårdar, saknande allt sammanhang sins emellan, och antagligen endast
uppförda på det att icke boskapen skulle förirra sig upp på berget, och sedan störta utföre dessa
branter.”

Registrerade lämningar i närheten
Cirka 250 meter öster om Önne kulle ligger en sentida torplämning med namnet Liden på en
avsats, Myckleby 134:1. Omkring 200-250 meter NNO om fornborgsberget finns två äldre
gårdstomter registrerade; Myckleby 205:1 och 205:2. Dessa är Önnes gamla tomter som
fortfarande är bebyggda. Gårdsnamnet Önne nämns första gången i skrift år 1399 i ”Den røde
bog”.
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Myckleby, Backa - oregistrerad vallanläggning
I Backa finns en förmodad fornborg eller alternativt en vallanläggning. Den upptäcktes i
början av 2000-talet av en skolungdom men är ännu oregistrerad. Fornborgsanläggningar eller
vallanläggningar som saknar strategiskt placerade murar eller som har klena murar har ibland
tolkats som kultanläggningar. Man har då sett det som att ett speciellt område markerats
rituellt med en gräns snarare än för att skydda mot angripande fiender. Det finns också
exempel på anläggningar med klena murar som inrymmer gravar och sådana har emellanåt
definierats som gravhägnader.

En del av den obetydliga muren i Backa.
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Terräng och observationer
På borgbergsområdet står en rest sten i ett postament/stenröse. Sannolikt är detta en gränssten
som rests i senare tid. En fastighetsgräns går genom berget och största delen av bergsområdet
tillhör fastigheten Backa 1:4. Berget är beväxt med tall, en och sly. Om berget varit skoglöst
hade man haft en god överblick över närliggande landområde och ut över sundet.

På bild förmodligen en gränssten som rests på berget i Backa.
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Torps socken
I Torps socken finns inga registrerade fornborgsanläggningar eller i litteraturen omnämnda
fornborgar. Däremot finns en hittills oregistrerad fornborg strax intill Torps kyrka. Det finns
också några typiska fornborgsnamn i trakten av Ström i Torp socken som Norra och Södra
Borrefjäll (Karlsson Lönn, 1992:73), Borrefjällsängen samt Borgekullen. Ett berg vid Slussen
har fått namnet Lundebergs skans. Det finns dock ingen känd skansanläggning på berget. I
samband med den ”saknade skanslämningen” är det värt att notera att berget för den
oregistrerade fornborgen kallas just Lundeberget.

”Borgekullen” i Torps socken. Kullen ligger inte långt från den oregistrerade fornborgen på
”Lundeberget” intill Torps kyrka. Kyrktornet anas i bakgrunden. I närområdet finns också
platsnamnen ”Borrefjäll” och ”Borrefjällsängen”.

Torp, Lunneberget - oregistrerad fornborgsanläggning
Strax invid Torps kyrka ligger en tidigare oregistrerad fornborg som är den enda hittills
noterade inom Torps socken. Anläggningen ligger på ett berg som kallas Lundeberget.
Lundeberget eller Lunneberget ligger precis intill Torps kyrka, som i sin tur är byggt mitt på
ett järnåldersgravfält.
Det finns en sägen kopplad till en grotta i Lunneberget (Bergstrand 1962: 129). Grottan
kallas där för Lunnebergs kyrka och man säger att de första kristna hade gudstjänst här. På en
sten i grottans ände, som kallas Predikostolen, sägs det att prästen stod och predikade.
Lämningen är i själva verket bildad av stora stenblock som avspjälkats från berget och är
egentligen inte en grotta i vanlig mening.
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Teknisk beskrivning av berg och murar
Fornborgsberget är förhållandevis brant runtom och ligger strax över 50-meterskurvan. Inom
murarna finns också ett större plant, jordtäckt och vindskyddat parti i en svacka. Murarna
består av 0,3-1 meter stora stenar, ungefär 0,8 meter hög och 0,5 meter bred. Vid ett brantare
parti upplevs stenmuren ligga som en avspärrning vid en uppgång.
I övrigt ligger stenmurarna i ej så branta sluttningar och spärras i övrigt av naturliga branter.

Inom murarna på Lunneberget finns ett större plant, jordtäckt och vindskyddat parti i en
svacka. Vegetationen på bergsområdet består av gles lövskog.
Terräng och observationer
Ifrån Lunneberget har man en god överblick åt alla håll, ut över dagens jordbruksbygd och
den i det öppna landskapet markerade ”Borgekullen”. Mellan fornborgsberget och
Borrekullen rinner Strömsån fram till sjön Runnsvatten som via edet i Slussen mynnar ut i
havet. Det sägs att trakterna kring Ström varit ett vikingatillhåll.
Vegetationen på berget består mestadels av lövskog men även på ställen av enar och sly.
Berget har under senare år använts som beteshage. I hagen precis nedanför berget ligger en
gärdesgård. Möjligheten finns naturligtvis att man tagit sten ifrån murarna i Lundeberget till
denna. Den öppna lövskogen gör att det är lätt att förflytta sig runt i området och platsen som
ligger mitt i ett förhistoriskt gravfält och med sägner om de första kristnas gudstjänst i berget
skulle vara intressant att lyfta fram till besökare. Namnet ”Borrefjällsängen” observerades
vid studier av Lantmäteriets historiska kartor inom Ströms ägor gränsande mot Nedre Ödsmål.
Registrerade lämningar i närheten
Platsen för Lunnebergs kyrka är registrerad i FMIS med beteckningen Torp 105:1 och är
markerad med R på kartan. Lämningen Gullpengen i närheten är en historisk offerkälla med
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registreringsnummer Torp 87:1 i fornminnesregistret. R-märkningen vid kyrkan markerar
platsen för de borttagna gravhögarna/gravfältet som bland annat nämns av Holmberg 1867.
Man får föreställa sig att gravfältet sannolikt varit mer utspritt än vad märkningen anger. På
kullen som kyrkan är byggd på har legat två högar och gravar i närheten förstördes i samband
med ett vägbygge. Det borttagna gravfältet är av Riksantikvarieämbetet registrerat som Torp
18:1 och nämns efter den så kallade Göteborgsinventeringen som nr 17 och av Ekhoff som
B12. Närmare Kyrkeby hamn är två högar på en höjd tillsammans med en rund stensättning
och några fornlämningsliknande men osäkra lämningar. Dessa lämningar som har
registreringsnummer Torp 11:1, 11:2 och 11:3 är idag överväxta med planterad granskog.

Röra socken
I Röra socken finns fyra fornborgsanläggningar. En av dessa fyra belägen i Nävrekärr har
varit registrerad som ”övrig kulturhistorisk lämning” i fornminnesregistret och har inte
återfunnits genom tidigare inventeringar. Denna återfanns under vår inventering 2009 på
berget som kallas för Nollens kulle. Det finns också en plats i Basteskår med ”uppgift om
fornborg” som aldrig påträffats genom inventeringar.
Ingen av fornborgarna i Röra socken är arkeologiskt undersökta eller daterade. Ödman
omtalar särskilt anläggningen i Hisefjäll. Till denna sistnämnda anläggning finns flera sägner
knutna om kung Hitze som någon gång under vikingatiden skulle härskat över västra Orust
och varit i ständig fejd med kung Borre som innehade makten över östra Orust. Ekhoff med
flera beskriver de flesta fornborgarna i Röra socken men Geteborgen i Dalby har i
sammanhangen enbart markerats på karta och räknas upp som en i mängden. Den har dock
tillsammans med övriga av Riksantikvarieämbetet återfunna lämningar beskrivits tekniskt
genom senare års inventeringar. Ingen av anläggningarna är skyltade med informationstavlor.

Röra 5:1, Geteborgen
I Dalby i Henån ligger fornborgsanläggningen som i fornminnesregistret är registrerad som
Röra 5:1. Anläggningen kallas för Geteborgen eller Geddeborgen på dialekt och har ibland
missförståtts som Jätteborgen. Genom tidigare utförda inventeringar har den också benämnts
som Göteborgsinventeringens nr 11 och genom Ekhoff som B 107.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Geteborgen består av ett berg som är mycket brant åt alla sidor och man behöver stundtals
klättra för att ta sig upp på toppen. Ett fåtal mindre murrester ses i de lägre partierna på olika
ställen i berget men området stängs i övrigt till av naturliga branter.
Enligt Riksantikvarieämbetets inventeringsuppgifter är fornborgen 130x160 meter stor (NOSV). I den svagare sluttningen i NO spärras en flack svacka av en mur som är 17 meter lång
(NNV-SSO), 0,5 - 2 meter bred och intill 1 meter hög av 0,5 – 1,5 meter stora stenar lagda i
kallmur. I mitten finns en öppning 1,6 meter bred. En klyfta som från NO leder upp till berget
spärras av en mur, 6 meter lång (NO-SV), 1,5 meter bred och 0,6-0,8 meter hög av 0,5 – 1,0
meter stora stenar. Murens mitt är genombruten. Skiss på borgområdet finns i FMIS.
Terräng och observationer
En tidigare använd fältspatsgruva observerades nedanför bergstoppen som idag är fylld med
vatten. Gruvan ligger strax utanför fornborgens fornlämningsområde.
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Området nedanför fornborgsbergets topp består av lövskog, bergstoppen är karg och är beväxt
med ljung och någon enstaka en och björk. Stora stenblock på toppen av fornborgsberget
närmast branten mot havet till i norr ger intrycket av att vara ordnade. Enligt Lindman
(1985a:171) är den karga och för vinden utsatta anläggningen otänkbar som boplatsborg.
Alternativa tolkningar av funktionen kan till exempel vara en form av ”spaningsborg” eller
djurhägnad. I det senare fallet kan lämningens namn Geteborgen vara intressant men behöver
inte alls ha med användningen att göra. Från toppen på berget har man en vid utsikt över
havet i norr och ut över Lundens industriområde i söder. Med tanke på närheten till Henåns
grundskola kan det vara intressant att lyfta fram och informera om denna anläggning.
Geteborgen är idag inte skyltad på något sätt.
Registrerade lämningar i närheten
I närheten av Geteborgen finns i FMIS två förhistoriska boplatser registrerade; Röra 128:1
och Röra 4:1. Sistnämnda är sannolikt en stenåldersboplats. Boplatsregistreringarna baseras
på att man på plats funnit en stor mängd bearbetade flintaföremål. Fornborgen i Nävrekärr
med registreringsnummer Röra 16:1 som beskrivs nedan ligger inte långt från Geteborgen.

Brant bergvägg inom Geteborgen. Här behövdes inga murar.
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En av stenmurarna inom fornborgsområdets mindre branta område.
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Röra 16:1, Nollens kulle
Lämningen i Nävrekärr har i FMIS registrerats som Röra 16:1 under kategorin ”övrig
kulturhistorisk lämning” då den inte återfunnits sedan Ekhoff och Göteborgsinventeringen var
på plats för omkring hundra år sedan. Murresterna som återfanns under vår inventering 2009
ligger på borgberget som kallas för Nollens kulle. Genom Ekhoff benämndes lämningen
tidigare B 108 och genom Göteborgsinventeringen som nr 17. Nollens kulle ligger sydväst om
Geteborgen (Röra 5:1). Fornborgen ligger mittemellan sist nämnda och fornborgsanläggningen på Hisefjäll (Röra 92:1) som beskrivs nedan.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Borgberget ”Nollens kulle” är relativt brant runtom, minst brant är det från NNO. Bergstoppen ligger 105 meter över havet och från denna plats har man en milsvid utsikt över
landskapet.
Efter några minuters vandring runtom i berget mot nordväst från gärdesgården så påträffas
rester av murar. Resterna som i övrigt påträffas på flera ställen i berget består av kallmurad
sten, övervuxen av ett tjockt lager grönmossa. På sina ställen är muren upp till 3,5 meter bred.

Ett vattenfyllt gruvhål finns på bergsområdet.
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Den kallmurade stenmuren på Nollens kulle är överväxt med mycket mossa.
Terräng och observationer
Fornborgen har tidigare nämnts av Ekhoff (1886), men även ortsbor har meddelat att de sett
stenlämningarna. I Ekhoffs beskrivning (1886:46): står följande ”På Näfvekärrs egor, på slät
mark: Nio grafhögar, deraf 6 runda och 3 aflånga med afrundade ändar. Den största bland de sist
nämnda håller 9 meter i längd, 5,5 meter i bredd. De runda hafva en genomskärning af omkring 5
meter.” Det finns idag inga registrerade gravhögar på Nävrekärrs mark. På berget finns en

gärdesgård, lagd med stora skarpkantade stenar, 0,8 – 1,5 meter stora. Inte särskilt långt från
Nollens kulle ligger Bratte kulle och ett berg som benämns Valefjäll. Ett vattenfyllt gruvhål
observerades på Nollens kulle under inventeringen.
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Registrerade lämningar i närheten
På fornborgsberget finns ett röse, benämnt Röra 15:1 i fornminnesregistret. På berget nordväst
om ”Nollens kulle” är också ett röse, Röra 14:1. Strax nedanför berget söder om lämning 14:1
är en koleragrav från 1800-talet med markerad gravsten, lämning Röra 79:1. Det är troligt att
där finns flera gravar som inte markerats ovan mark. Öster om Nollens kulle är Nävrekärrs
gamla tomt registrerad, Röra 179:1. Nävrekärr nämns första gången i skrift år 1388 i biskop
Eysteins så kallade ”Røde bog”.

Röra 91:1, Basteskår
I Basteskår, inte långt sydväst om nyss beskrivna fornborg i Nävrekärr finns en uppgift om en
fornborg, Röra 91:1. I beskrivningen från Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering på
plats beskrivning står följande: ”Fornborg enligt ortsbefolkning. Vid inventeringen kunde inga
vallar eller murar observeras, möjligen kan sagesmannen ha åsyftat fornl. Nr 63.” Röra 63:1
är det registrerade röset på berget intill. Eftersom lämningen aldrig påträffats vid
inventeringar är platsen registrerad som ”uppgift om fornborg”.
Terräng och observationer
Enligt tidigare utförda inmätningar ligger det registrerade berget på 55 meters höjd över
havet. Berget som är markerat i fornminnesregistret har inventerats noggrant men inga som
helst eventuella fornborgslämningar kunde där noteras. En mindre gärdesgårdsmur som
stämde väl överens med fastighetsgränsen mellan Basteskår och Båtsbräcka uppträdde dock
på mindre sträckor.
Även berget intill med det registrerade röset ingick i vår inventering. På detta berg ligger en
gärdesgård av stora skarpkantade stenar. Liknande skarpkantade stenar verkar i övrigt vara
typiska i många fornborgsmurar. Vid en första inventering i bergsområdet observerades
enstaka stenar, 0,3-0,8 meter stora i en tänkt linje relativt högt upp i en sluttning, där man
annars kunde vänta sig att en fornborgsmur skulle ha placerats. På enstaka ställen i berget låg
små staplade stensamlingar övertäckta med mossa. Dessa mättes in med GPS. Enstaka stenar
som idag kan iakttas på ställen i berget ger dock inte ett övertygande intryck av att kunna vara
rester efter en fornborgsanläggning. Berget med sina branter skulle dock förmodligen tjänat
bättre som fornborgsberg än det intilliggande som uppgiften avser.
Röset på toppen av sistnämnda berg har förmodligen tjänat som gräns och sten har tagits
därifrån till gärdesgården som går strax intill. I röset står en sten som antagligen rests i senare
tid, troligen för att markera en gräns, en gränssten.
Torpnamnet Skansen
Intressant i detta sammanhang är dock att det i närheten av dessa berg funnits ett torp som
benämndes Skansen. I domboken 1758 beskrivs att en man i Glimsås är född på torpet
Skansen i Basteskår i början av 1700-talet. Exakt var detta torp legat vet vi inte idag. Möjligen
kan det ha legat på den lilla höjden i det flacka landskapet mittemot berget med röset på
toppen. Lämningar efter en rektangulär byggnad anas här. Torpnamnet däremot lever kvar än
idag genom benämningen ”skansemyren” som är namnet på en numera utdikad åker. En
möjlig förklaring till skansnamnet kan vara att bergssidan nära gränsen till Båtsbräcka skulle
kunna påminna om en skans.
Intill gärdesgården som utgör gränsen mellan Basteskår och Båtsbräcka noterades en
husgrund på Båtsbräckas mark. Denna är registrerad i fornminnesregistret som Röra 167:1, en
av Basteskårs gamla tomter. Basteskår nämns första gången i skrift 1528. Basteskårs gamla
tomt som omnämns första gången 1388 ligger strax SSO om berget med ”uppgift om
fornborg”. Tomten är fortfarande bebyggd men platsen är registrerad som Röra 165:1.
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Röra 10:1, Valeberget
Vid kusten i Svineviken, närmare bestämt på Valeberget ligger den som fornborg registrerade
lämningen Röra 10:1. Anläggningen är känd sedan tidigare, bland annat genom
Göteborgsinventeringens anteckningar som nr 4 och genom Ekhoff som B: 106. Den beskrivs
också av Holmberg (1867). Valeberget ligger inte så långt från fornborgsanläggningen
Geteborgen (Röra 5:1) som beskrevs ovan, nordväst om den senare. Fjorden utanför kallas för
Borgilefjorden. Svineviken tillhörde Dragsmarks kloster innan det blev kronoskattehemman
(OGB, Palm 1963: 26,79, 101..).
Teknisk beskrivning av berg och murar
Från Valebergets topp som ligger cirka 110 meter över havet så har man en fin utsikt över
vattnet. Enligt Riksantikvarieämbetets beskrivning är fornborgsberget 1000x600 meter (SVNO) bestående av ett berg som på alla sidor omgivs av branta stup. I SV är dock tillträdet
möjligt genom två klyftor som bägge spärras med varsin mindre spärrmur. Den östligare av
dessa murar är 7 meter lång och den västliga 10 meter lång. Murarna är 2-4 meter breda och
uppemot 1,5 meter höga. De kan närmast beskrivas i form av utfyllnad i skrevor. Stenarna är
0,3-0,6 meter stora och skarpkantade. Över den östliga muren har det i senare tid byggts en
hägnadsmur. En enkel skiss över fornlämningsområdet finns inskannad i FMIS som nås via
Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida - www.raa.se.
Terräng och observationer
Berget är till övervägande delen beväxt barrskog. Nedanför bergets fot ligger en äng som
sluttar ner mot stranden.
En uppbyggd körväg som observerades på berget under inventeringen finns med på en
historisk karta över området från sent 1700-tal. Körvägen har samband med att området
brukades som samfälld betesmark för djuren uppe i berget.
Fornborgen på Valeberget är otänkbar som boplatsborg enligt Lindmans kriterier (1985a:171).
Holmberg (1867:301) kallar Valeberget för Borghälleberget då han beskriver fornborgen på
följande sätt: ”På en klippa vid Svinevik förekomma äfven några borglemningar, och
Borghälleberget, en brant, öfver fjorden hängande klippvägg, torde ock genom sitt namn erinra om ett
på det samma fordom liggande fäste.”

Kanske kommer namnet Borgila som här förekommer som ett gammalt torpnamn samt i
Borgilefjorden från Borghälle efter den utskjutande klippan. Torpet har också legat precis
nedanför klippan. Sannolikt har berget haft ett annat namn innan valen/sjömärket (mer om
lämningen nedan) byggdes på berget.
I en artikel från 1923 i Bohusläningen nämns en grotta som kallas Borgila kyrka på fornborgsberget: ”Borgila Kyrka har bildats vid en större bergrämning och rymmer gott ett 30-tal personer. I
grottans botten finnes ett av människohand murat altare av sten och en dunkel sägen förmäler att här
någon gång fordom tida, då folket drog sig undan med sina dyrbarheter och boskap och sökte skydd
bakom Valebergets ringmurar vid fientliga anfall, hölls gudstjänst här nere i grottan, som sålunda
varit hälgad på sin tid.”

Denna lämning är inte registrerad i fornminnesregistret och uppmärksammades tyvärr inte av
oss under inventeringstillfället 2009.
Enligt en sägen så ska kung Borre som ”i fordom tid” regerade över östra Orust använt sig av
en underjordisk gång, när han ville gå från sin borg på Borrekullen till ett fruntimmer vid
Svineviken (Bergstrand 1986:133).
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Registrerade lämningar i närheten
På Valebergets topp, på 110 meters höjd över havet finns en ”vale” (ett sjömärke) som
registrerats som ”fornlämningsliknande lämning” (Röra 67). Enligt tidigare
inventeringsanteckningar undrar man om inte detta kan vara ett omgjort före detta röse. Idag
ses inga spår efter röset men platsen är registrerad i samband med Göteborgsinventeringen
som nr 3. Den har också markerats med R på gamla ekonomiska kartan. Väster om Valeberget
finns en förhistorisk boplats registrerad, Röra 209:1.
Inom fornlämningsområdet har man vid den grusade körvägen på södra sidan av berget hittat
ett retuscherat flintredskap, Röra 11:1. Inte långt därifrån har en nu förstörd gravhög legat
strax intill en källare, registrerad som Röra 64:1. Söder om Valeberget ligger också en
förhistorisk boplats, Röra 208:1.
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Röra 92:1, Hisefjäll
Fornlämningen Röra 92:1 är fornminnesregistrets nummer på fornborgsberget ”Hisefjäll” i
Häröd. Hisefjäll är det högsta fornborgsberget på Orust, dess högsta topp ligger strax vid 110meterskurvan. Ifrån toppen har man en överlägsen utsikt över berg, skog och bygd. Härifrån
ser man även havets horisont och anar konturerna av de högsta byggnaderna i Lysekil.
Lämningen är känd sedan gammalt, bland annat genom Göteborgsinventeringen som nr 30
och av Ekhoff som B:110. Hisefjäll eller Hitsefjäll nämns på flera ställen i beskrivningar av
Orusts förhistoriska lämningar.
Under mitten av 1700-talet skriver Ödman (1746:191) ”I thenna Röra Sockn på Gården Häröds
Marck är ett Bärg, som kallas Hitsefjäll, på hwilcket finnas gambla förfalna Murar. Thetta Bärget är
ett ibland the högste Bärgen på Orost, ty tå man står på Fonten wid Bohus- slott, 5 mijl ther ifrån, kan
man se thetta i klart wäder mot himmelen, som en sadel.”

Till Hisefjäll är också sägner om en kung Hitse eller Hitze kopplade. Om kungen som ”i
fordom tid” regerat över västra Orust skriver Holmberg (1867:300): ”På det förut nämnda
Hitsefjäll, liggande på Heröds ägor synas förfallna stenmurar hwilka hvad folksagan gifver vid
handen skola hafva anslutit en konung Hitses borg. Denne Hitse tros hafva behärskat västra delen av
Orust, och legat i ständig fejd med konungen i Östra härad, Borre, men slutligen blivit nedhuggen
tillika med sitt folk vid Hoga i Stala sn, efter ett misslyckat försök att bemäktiga sig befästningen
Borrefjell.”

Från Hisefjälls topp har man en vidsträckt utsikt över skog, bygd och hav.
En annan typ av sägen där Hisefjäll ingår är följande (Bergstrand 1962: 42f): ” Berget
Hissefjäll ligger på hemmanet Häröd i Röra socken. Uppe på berget finns stenlämningar efter en mur,
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som gått runt bergets högsta topp och på en sträcka av några meter är en mur kvar än som är en
meter tjock. Det berättas att en bonde från Häröd gick förbi foten av nämnda berg. Så fick han höra
att en smed smidde inne i berget. Då fråga han, om han kunde få lagat sin plog och fick det beskedet,
att om han ville lämna den på kvällen vid berget, så skulle den vara färdig på morgonen. Och där fick
bonden gjort allt sitt smide sedan mot en överenskommelse att bergagubben fick en fet kviga varje
jul.”

Teknisk beskrivning av berg och murar
Anläggningen på Hisefjäll är cirka 250x 150 meter i NÖ-SV sträckning. Fornlämningsområdet består av ett berg som stupar brant åt NV, V och S. I den mindre branta sluttningen åt
Ö, NÖ, och SÖ finns en stenmur som är intill 135 meter lång, 3-5 meter bred och uppemot 1,5
meter hög. Muren består av 0,4-1 meter stora skarpkantade stenar. Ungefär 17 meter SÖ om
murens NV ände är en mindre öppning som eventuellt kan vara sentida. Cirka 25 V om
murens NV ände spärras en skreva av genom en 10 meter lång mur.
I borgens sydvästra del skyddas en ”rampvägliknande” berghylla av en 18 meter lång mur
som är 1,5 meter bred och 0,5 meter hög. Stenen är lagd i kallmursteknik som alltjämt är väl
bevarad. De i muren ingående stenarna är skarpkantade och 0,4 – 0,8 meter stora. En enkel
skiss över fornlämningsområdet finns inscannad i FMIS som nås via sökfunktionen Fornsök
på Riksantikvarieämbetets hemsida – www.raa.se.

Skarpkantade murstenar på Hisefjäll.

41

Terräng och observationer
Borgberget är beväxt med högt blåbärsris, ljung samt mindre tallar och granar. På grund av
vegetationen och den på marken skymda sikten är området besvärligt att ta sig runt i.
Nedanför borgberget finns en äldre gärdesgård som efter en okulär besiktning tycks vara
anlagd innan det att skogsvården antogs.
Ekhoff (1886) beskriver Hisefjäll på följande sätt: (:60) ”Den mest betydande av Orusts borgar,
d.v.s. den på vilken mesta arbetet blivit nedlagt träffa vi på gården Övre Herröds ägor i Röra Sn –
Kartan B, nr 110. Det berg man här valt till plats för borgen, kallas i trakten ”hitse-” eller hisefjellet.
Det är ett av de högsta på Orust och visar åt alla sidor branta, otillgängliga väggar. Mitt över berget
drager sig en djup skåra eller smal och trång dalgång. Utefter denna dalgångs branta väggar och i
övrigt runt berget, överallt där en möjlighet finns att bestiga bergssidan påträffa vi väldiga vallar av
hopkastade (:61) stenar. Enskilda smala klyftor och remnor som möjligen skulle kunna lämna tillträde
till det övre berget är stängda genom ett eller några väldiga, ditvältrade block. Det hela har säkert
kostat ett ofantligt arbete. Utsträckningen av det genom vallarna befästa rummet är mycket betydligt
och har således krävt en stor besättningsstyrka för att med hopp om framgång kunna försvaras.”

Det finns inga registrerade lämningar i Hisefjälls närmaste omgivningar. Ett stort område runt
Hisefjäll är helt tomt på registrerade fornlämningar. Kanhända beror det på att skogsmarkerna
häromkring är relativt outforskade.
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Morlanda socken
Inom Morlanda socken finns fem fornborgsanläggningar, varav en som inte är registrerad
sedan tidigare. Två av fornborgarna är arkeologiskt undersökta. Från den ena av dessa
föreligger även en datering till 800eKr. Det daterade kolet kommer från en jordutfyllnad i
berget som tolkats som grunden för ett bröstvärn. Inom den andra delundersökta fornborgen
påträffades inget kol som kunde datera murar eller vallar, däremot framkom förhistorisk
keramik som inte närmare kunde dateras.
Med undantag av den tidigare oregistrerade fornborgen ”Kattenbergs slott” i Köperöd så
nämns de övriga anläggningarna i litteraturen. De beskrivs även i samband med
Göteborgsinventeringen och Ekhoffs sammanställning. Sjöberg gjorde en inventering i
Morlanda socken redan under tidigt 1800-tal. Även inom denna socken finns en sägen om en
förhistorisk kung – ”konung Duf” som ska ha haft sitt fäste i fornborgen på Duveberget eller
Dufvekärrsberget vid Rödsvatten.
Två av fornborgs-anläggningarna i Morlanda; Flågeberget i Huseby och Slottsberget i
Morlanda ingår i kulturleder och är skyltade med informationstavlor.

Morlanda 301:1, Gersberget
Fornborgsanläggningen med nummer 301:1 i fornminnesregistret för Morlanda socken är
anlagd på Geeberget eller Gersberget. Gersberget ligger intill Gersbäcken som rinner mellan
Torebosjön och Rödsvatten. Vattendraget här var tidigare en fjordarm, åtminstone under en
lång period av stenåldern. I mitten av 1700-talet räknar Ödman (1746) upp fornborgen på
Geeberget tillsammans med andra då kända anläggningar. Fornborgen nämns även i Sjöborgs
reseberättelse från 1815 och av Ekhoff (1884) som inte gett den något inventeringsnummer då
han själv inte besökt den. Det finns en sägen knuten till berget som nämns av Holmberg
(1867:320): ”Samma märkvärdighet äger Geesberget i Torebo skog, i hvilket man för övrigt håller
före, att en silfverskatt är dold under en qvarnsten.”

Kvarnanläggningar har funnits i fallet i Gersbäcken där vattnet rinner ner mot Torebosjön från
Rödsvatten. Fornborgen delundersöktes under 1980-talet av doktorander vid Göteborgs
universitet.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Fornborgen på Geeberget eller Gersberget är en relativt liten anläggning på en brant mindre
bergknalle. Bergkullen ingår i ett större bergsmassiv. Fornborgsberget är 80 x 60 meter (SVNO) bestående av ett berg som i S, V och N avgränsas av branta stup, i Ö av delvis branta
sluttningar. Fornborgsområdet består mestadels av kalt berg. Från krönet har man god utsikt
över Torebosjön. I S och SV gränsar platsen till den dalgång som genomflyts av Gersbäcken.
Södra delen genomskärs av en smal, jordfylld klyfta. Mot norr och nordväst finns två
jordfyllda klipphyllor. I fornborgens västra del har en 0,9 meter stor sten placerats som spärr
för att hindra passage genom den smala klyftan.
Berget är i Ö och SÖ försett med en 35 meter lång vall (NO-SV), som är 2-6 meter bred och
0,2-0,6 meter hög. Muren består av 0,3-0,6 meter stora stenar. Och enstaka större block som
på ställen är övertorvade samt ställvis jordbundna i de övre lagren. Vallen är bredast i NNO
där stenen tycks vara nedrasad utefter sluttningen.
Nedanför sluttningen ligger en stensamling som är 12 meter lång (OSO-VNV), 2-3 meter bred
och cirka 0,5 meter hög, närmast helt övertorvad.
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En del av den utrasade stenmuren på Gersberget.

Terräng och observationer
Vegetationen består av skogsmark, till övervägande delen av barrträd. Det finns ingen tillgång
på vatten inne i borgen men anläggningen ligger alldeles norr om Gersbäcken som rinner från
Rödsvatten till Torebosjön. En liten del av fornborgen på Gersberget undersöktes på 1980talet. Man fann då förhistorisk keramik, flinta och kol. Dessa fynd visar att platsen använts
under förhistorisk tid men daterar inte fornborgsanläggningen.
Följande observationer gjordes under undersökningen: (Lindman1986a:18)
”Själva fornborgsmuren är på denna plats inte byggd enbart av stenar, vilket är det normala, utan den
är byggd av större och mindre stenar slarvigt sammankastade och blandade med jord. Jorden innehöll
en del kolfragment och några bitar flinta och keramik av samma slag som i klyftan. Det är troligt att
man tagit jord från klyftan när man byggt vallen och att det är därför föremålen påträffades i den.”

Enligt Lindmans kriterier på en boplats så är denna otänkbar (1985a:171). Iakttagelser som
gjordes vid utgrävningen (Lindman1986a:18) pekar istället mot att:
”Flera skäl talar för att man bör tolka denna anläggning som ett försvarsfäste av mera tillfällig
användning. Dels är borgen mycket liten, och dessutom saknas spår av ingång i murarna. Bergsplatån
har varit avspärrad helt runtom. I norra delen kan man iaktta, hur jorden utjämnats i två små
klipphyllor, förmodligen för att de utgjort underlag för någon konstruktion av förgängligt material. På
ett annat ställe har man vältrat en nästan meterstor sten som spärr för att hindra passagen upp
igenom en smal klyfta. Försvarskaraktären är ytterligare förstärkt genom en del ganska diffusa
stensamlingar halvvägs nerför bergets östra sida. Dessa har förmodligen utgjort någon form av
första försvar.”
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Registrerade lämningar i närheten
Vilket kan ses på kartan nedan så ligger Gersberget nära fornborgsanläggningen med
registreringsnummer Morlanda 200:1 på Duveberget/Duvekärrsberget (se nästa beskrivning).

Ritning över fornborgsanläggningen på Gersberget. Hämtad ur undersökningsrapporten
(Lindman 1985b:2).
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Morlanda 200:1, Duveberget
På Duveberget eller Duvekärrsberget som det kallats i äldre tid ligger fornborgsanläggningen
Morlanda 200:1. Den ligger nära Rödsvatten, inte långt från föregående beskrivna Morlanda
301:1 på Gersberget. Fornborgsanläggningen är utmärkt på kartan på föregående sida. Den
omnämns av Ekhoff men då han inte själv inventerat platsen så har han heller inte gett den
något registreringsnummer eller markerat den på sin karta.
Som till många andra fornborgar finns en kungssägen kopplad även till denna anläggning.
Holmberg (1867:320) nämner kortfattat: ”Äfven på Dufvekärrsberget ska en borg ha stått som
burit namn efter sin ägare, konung Duf.”

Anläggningen var känd redan av Ödman (1746) som anger att det i Morlanda socken väster
om fornborgen på Geeberget finns ytterligare en lämning på ett berg. Enligt hans uppfattning
var nämnda berg platser; - ”Hwilka Näsekonungarna utan tvivel låtit sig befästa att der hafwa sin
tillflykt och sina ägodelar i säkert förvar.”

Teknisk beskrivning av berg och murar
Duveberget består av en bergshöjd som ingår i ett större bergsmassiv. Fornborgen ligger på
ungefär 35 meter över havet i ett delvis gammalt skogsområde. Fornborgsområdet är 200x150
meter stort (NO-SV). Mycket branta stup avgränsar området i SO, S, V och NV medan det i Ö
och NO består av mindre branta sluttningar. Berget är i N-Ö försett med ett ca 145 meter långt
system av stenvallar, som delas i sex kortare vallar genom bergsklacken. Den ena vallen är
belägen mellan två högre bergsknallar i ett lägre parti än de övriga och är 25 meter lång (NVSO), 2-3 meter bred och ca 0,5 meter hög. Den är i S-Ö delen genombruten av en mindre
skogsväg. Den andra vallen ligger i en skreva, cirka 20 meter OSO om den första. Vallen är 5
meter lång, 2 meter bred och ca 0,5 meter hög. En tredje mur har anlagts i en mindre skreva, 5
meter Ö om den förra muren. Den är 4 meter lång, 2 meter bred och upp till 0,4 meter hög.
Den fjärde muren är 12 meter lång (OSO-VNV och ligger i Ö där berget sluttar mindre brant
(och blir Ö via den tredje vallen). Den är 2 meter bred och 0,2-0,4 meter hög.
En femte vall finns i Ö delen av berget med början 7 meter Ö om den fjärde vallen. Denna är
hela 95 meter lång och ligger i vinkel (NV-SO-NNV-SSO). Vallen som är 2-4 meter bred och
0,3-0,6 meter hög är delvis utrasad. I dess NÖ del, går en mindre skogsväg, varför muren där
är genombruten till en bredd av två meter. Den sjätte och sista vallen är belägen 3 meter S om
den femte vallen och är 6 meter lång, 2 meter bred, 0,5 meter hög.
De i vallarna ingående stenarna är generellt 0,3-0,8 meter stora. I den femte vallen ingår
enstaka större stenblock. Stenvallarna är genomgående utrasade och delvis övertorvade samt
delvis belamrade.
Terräng och observationer
Terrängen inom området består av skogsmark med berg i dagen på ställen. Framförallt är det
gles tallskog och mindre buskvegetation som förekommer. På kartan ovan ses ortnamnet
Borgekullen vilket ofta förekommer i samband med fornborgar. Platsen tycks ligga för långt
från fornborgsanläggningen på Duveberget för att ha samband med denna. På platsen finns
ingen känd omtalad lämning som kan förklara namnet och platsen besöktes tyvärr inte under
vår inventering 2009. Intressant är också att gränsen mot Röra socken går mitt i Rödsvatten,
platsen för namnet Borgekullen ligger således i Röra socken.
Registrerade lämningar i närheten
Förhistoriska boplatsfynd har gjort på platserna som registrerats som Röra 80:1 och Morlanda
303:1 i närheten. Detta är de närmaste lämningarna i fornminnesregistret. Med tanke på att
vattendraget Rödsvatten tidigare varit en fjordarm under stenåldern så har det säkert funnits
fler (oregistrerade) boplatser i närheten av Duveberget.
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En senare boplats som registrerats som Morlanda 481:1 är en gårdstomt vilken enligt
anteckningar i FMIS förmodligen är ”Getrillas gamla tomt” som tidigare var ½ frälsehemman.
Tomten är fortfarande bebyggd och omtalas första gången 1388 i biskop Eysteins ”Røde
bog”. Om platsen Getrilla finns några sägner med variationer som går ut på att det mellan
fornborgen Borrefjäll (Stala 13:1) i Stala socken och här finns en underjordisk gång.

Ungefärlig skiss från Riksantikvarieämbetets inventering. Hämtad ur FMIS.
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Morlanda 90:1, Flågeberget
Fornborgslämningen som i fornminnesregistret betecknas Morlanda 90:1 ligger på
Flågeberget i Huseby. Flågeberget ligger invid ”Huseby klev” som varit en färdväg sedan
urminnes tider. Sträckningen finns bland annat med på Felterus karta över Bohuslän från
1600-talet (Lantmäteriet/Historiska kartor). Fornborgen som tillhör en av de mest kända på
Orust omtalas redan i den äldre litteraturen, bland annat av Sjöborg (1815). Ekhoff (1884)
benämnde lämningen som B 114 på sin ”B-karta” över Orust där han numrerat kända
lämningar av honom ansedda tillhörande järnålderns period.
På 1950-talet påträffades en husgrund inom fornborgsområdet som undersöktes med en
mindre provgrop. 1983 företogs en större provundersökning av arkeologer från Göteborgs
universitet och på 1990-talet undersöktes området nedanför fornborgsberget i samband med
exploateringar inför vägbygget genom Huseby klev. Fynden som kom fram genom
undersökningarna visar att människor uppehållit sig på platsen under förhistorisk tid. Huseby
klev Stenåldersmuseum visar några av fynden från boplatsen i Huseby klev. Mer om fynden
och undersökningarna nedan.
Fornborgsområdet ingår i en vandringsled som kallas ”Husebyleden”. Informationsskyltar
som bland annat berättar om de arkeologiska undersökningarna är uppsatta inom
fornlämningsområdet.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Enligt Riksantikvarieämbetets uppmätningar är fornborgen i Huseby 150 x 100 meter stor NS. Fornborgsområdet består av ett berg med branta sidor samt en dalgång. Bergstoppen nås
endast via dalgången. I dalgången spärras ett 90x200 meter stort område av två ganska
kraftiga murar i norr och söder. Här inne har man vid utgrävningar funnit rester efter en
byggnad i form av en grund samt fynd av bränd lera som kan vara resterna av lerklining till ett
hus eller hydda. Fornborgsområdet begränsas av stup i S, V och N. I Ö finns delvis branta
sluttningar. I Ö delas också området av en skreva (Ö-V). Vid skrevan ligger en 20 meter lång
mur (NNO-SSSV) som är 2-5 meter bred och 1,5 meter hög. Stenarna i muren är i allmänhet
0,3-0,7 meter stora och enstaka större. I S är en ingång som är utrasad åt N. Det finns
ytterligare två murar nere i dalgången mellan borgberget och ett berg Ö därom. Den andra
muren är 30 meter lång (Ö-V) intill 2,5 meter bred och 0,6 meter hög. Stenarna i muren är
huvudsakligen 0,6-1,2 meter stora. Muren utgår från borgbergets NNÖ del.
Den tredje muren är 30 meter lång, Ö-V, intill 3,5 meter bred och 0,2-0,5 meter hög. Stenarna
är i allmänhet 0,4-1 meter stora och överlagrade med mossa. Strax S om denna mur som utgår
från SSÖ är berget utfyllt på två ställen av små murar som är sentida. Den Ö av nämnda
småmurar är 5 meter lång, 1 meter bred och 0,4 meter hög. Den V är 2 meter lång, 0,8 meter
bred och upptill 1 meter hög. Murstenarna är 0,4- 1 meter stora. På borgbergets S del, längs
den Ö kanten finns en 20 meter lång jordvall som är 4-5 meter bred och 0,2 meter hög.
Fyllningen består av mylla och stenar 0,15- 0,3 meter stora. Vallen är bevuxen med gräs.
Terräng och observationer
Vegetationen i dalgången inom fornborgsområdet består av en och gran medan bergspartierna
väster om dalgången är bevuxna med ljung och enbuskar där det inte är kalberg. I Huseby
klev SV om fornborgen finns en bäck som fick ändra bana något inför byggandet av vägen på
1990-talet. Vattendraget har varit en förutsättning för bosättning i närområdet under
förhistorisk tid. Mindre utgrävda bergshålor har observerats på det västra bergsområdet men
det är osäkert om vattnet som samlas i dessa varit lämpligt som dricksvatten.
Det noterades vid besiktningstillfället 2009 att sten är plockad från muren på östra sidan av
den norra ingången. Möjligen har detta skett i samband med att man använt området till
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betesmark i senare tid. Några av de mindre murarna som beskrevs ovan har ju också ansetts
vara sentida anläggningar.
Informationsskyltar är uppsatta inne på fornlämningsområdet, en i dalgången där man gjort
arkeologiska provundersökningar och en vid ”utsikten” på bergets högsta topp. En trätrappa
leder upp till utsikten och rastplatser med bord är utplacerade på två ställen i området. Från
”utsikten” ser man bland annat de högsta konturerna av bebyggelsen i Lysekil och vid rätt
förhållanden skymtas också Smögen. Från jordvallen uppe på berget intill ”utsikten” har man
haft möjlighet att bevaka ingången nedanför berget i dalgången.
Det finns en sägen om en jätte knuten till platsen: ” På Huseby ägor finns ett rum i berget, där
jätten hållit till. Förr var det många, som några kvällar vid juletiden sett ett ljussken därifrån”,
berättar O.J. Larsson efter Simon Samuelsson, född i Huseby 1866 (Bergstrand 1962:129).

Vyn över Huseby sedd från ”utsiktsplatsen” på toppen av Flågeberget. I Huseby klev som ses
i förgrunden gjordes arkeologiska undersökningar i samband med byggandet av den nya
vägen (väg 178) på 1990-talet.
Husgrunden inom fornborgsområdet
Inom fornborgsområdet, ungefär i dalgångens mitt syns svaga spår efter en byggnad. Grunden
som är 13 meter lång och 5 meter bred är orienterad i nordsydlig riktning och ligger nära den
östra bergsidan av dalgången. Den undersöktes med en mindre provgrävning på 1950-talet
och då påträffades några kantsatta stenar samt bränd och halvbränd lera. Tre lerkärlsbitar som
påträffades var av mörkt lergods och saknade ornering. Dessa bestämdes på grund av
keramiktypen vara från tidigast omkring år 1000 e.Kr. Förekommande sten i provgropen
ansågs möjligen kunna tillhöra en eldstad (Fredsjö 1958, 1959). Grunden observerades inte av
51

Ekhoff på 1880-talet och inte heller vid senare arkeologiska undersökningar av fornborgsområdet.
Vid provundersökningar 1983 påträffades enstaka bitar slagen flinta och några bitar bränd lera
i dalgången. Bränd lera påträffades bland annat i provgrop 1 som ligger nära den ovan
beskrivna husgrunden. En tolkning av anläggningen är att de två yttre murarna som inhägnar
en del av dalgången utgjorde ett första försvar medan bergstoppen var den andra och sista
posten man kunde dra sig tillbaka till. Denna tolkning menar man stöds av att en stenmur lagts
mellan den först beskrivna, nedre delen av fornborgen och bergstoppen. (Lindman 1986a:21)
I berget öster om dalgången där densamma är utsatt finns dock inga murlämningar.

Stenarna i förgrunden ingår i den provundersökta husgrunden i dalgången inne på
fornborgsområdet.
Undersökningar av jordfyllningar på västra berget
En gräsbevuxen jordfyllning på det västra bergets krön, ca 15x4 m stor, som lagts i en svagt
böjd stenskoning undersöktes också 1983. Ifyllningen fann man porös och sotig jord. Jorden
liknar den som finns i skalgrusbanken nere i bäckravinen en bit utanför fornborgen. Man kan
förmoda att jorden burits därifrån upp till bergets krön. I jorden fanns små mängder kol, två
slaggbitar samt skärvig sten, flinta, benfragment och en bit bränd lera. Kolet i anläggningen
på krönet har med C14-metoden daterats till vendeltid/ vikingatid. Jordfyllningen bör därför
placerats på berget tidigast vid angiven period.
I en annan jordfyllning som placerats halvvägs ner i den mycket branta sluttningen mot öster
hittades också en flintflisa och några bitar bränd lera i sotig jord. Denna fyllning vetter ner
mot försvarsmuren.
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Den troligaste förklaringen till jordfyllningarna på berget är att de lagts upp som fundament
för något slags bröstvärn. De påträffade föremålen har sannolikt följt med den ursprungliga
jorden från Huseby klev nedanför fornborgsberget.

Jord- och stenlagd mur på det ”övre fornborgsområdet” på Flågeberget.
Undersökningar nedanför fornborgsberget
Då området i Huseby klev undersöktes i samband med ett vägbygge på 1990-talet så
upptäcktes det att här legat en boplats under äldre stenålder. Då vattnet stod betydligt högre
under äldre stenåldern så låg boplatsen under aktuell tid vid en havsvik. Vidare har man i
området också påträffat lämningar från bronsåldern och järnåldern. De senare i form av
begravningar från tiden runt Kristi födelse (Hernek Robert & Nordqvist Bengt 1995:49, 58).
Då gravar från järnålder påträffats är det sannolikt att man under samma period varit bosatt i
närområdet. Möjligen kan platsen för den senare järnålderns boplatslägen rentav vara
desamma som för dagens gårdsplaceringar.
Exempel på fynd från de olika perioderna som påträffades i kleven är ben från vitnosdelfin
med ornering, en stor mängd redskap; bl.a. hackor och yxor av horn samt harpunfragment,
fiskekrokar och sänken. Man fann också bärnsten, rödockra, bränd lera, slagg och en stor
mängd organiskt material (bl.a. hasselnötter, vildäpplen m.m.) samt vävtyngder, kam och
föremål av järn och brons. De senare består bl.a. av ett remändebeslag, en pilspets av järn och
en metkrok samt ten med nithål i brons. I skriften ”Världens äldsta tuggummi?”(Hernek
1995:58) görs tolkningen att fynden troligen kastats ned från fornborgsberget.
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Planen är upprättad av Löfving och Lindman och hämtad ur undersökningsrapporten
(Löfving 1983). Husgrunden kan närmast placeras strax intill platsen för provgrop 12,
markerad i rött. De två murarna i dalgången har tolkats som ett ”första försvar”.
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Husabyar – ett administrativt system?
Den första skriftliga uppgiften där jag sett Huseby på Orust, eller som det då benämndes
Husaby nämnas är i biskop Eysteins jordebok (”Den røde bog”) från 1300-talets slut.
Orter med namnet Husaby/Huseby/Husby förekommer på flera ställen i landet. En hel del
forskning har ägnats åt att utreda dessa platsers betydelse. Husabyarna har främst varit ett
svenskt forskningsområde men viktiga bidrag både i form av undersökningar och källmaterial
har tagits fram även i Norge och Danmark (Pettersson, Jonatan 2000:52).
Enligt Lindkvist (2000:7) hör husabyarna hemma i den tid som traditionellt och
konventionellt brukar betecknas som övergången från vikingatid (eller yngre järnålder) till
tidig medeltid. Det är en tid med skriftliga källor men de är få, ofta svårtolkade och
motsägelsefulla. Tolkningarna och förklaringarna av husbyarna har skiftat rejält. Orterna med
Husabynamn kan urskönjas som ingående i ett system som sedan förlorar sin betydelse under
medeltiden och därför sällan nämns i medeltidens diplommaterial. Att Husbyarna haft en
funktion i framväxandet av en kungamakt anser Lindkvist (2000:8) är en fruktbar hypotes.
Frågor om vad en husby var, när den grundades och när den förlorade sin betydelse går
egentligen inte att besvara utifrån de idag existerande forskningsresultaten. Resultaten pekar
dock mot att funktionen lades på en redan existerande storgård. En slutpunkt för husbysystemets aktiva del brukar placeras på en flytande 1200-talsskala. (Lindkvist 2000:35).
Enligt ett pergamentsbrev daterat 1464 bodde Torgils Eriksson i Huseby. Han förde adligt
vapen, ett vädurshuvud, i sitt sigill. Detta visar att Huseby varit en betydande gård men efter
ovanstående troligen sedan länge spelat ut sin roll som ingående i en nationell maktstruktur.
Eftersom vi inte vet vilken betydelse som fornborgen på Flågeberget haft i detta sammanhang
så lämnar vi diskussionen härvid. Värt att nämna i sammanhanget är att försvarsverk,
egentligen främst slott och fästningar under medeltiden ofta kallades ”hus”.
Registrerade lämningar i närheten
Boplatsen och undersökningsplatsen i Huseby klev, nedanför fornborgsberget är registrerad
som Morlanda 89:1. På platsen har man vid undersökningar under åren 1992-1994 funnit
lämningar i form av överlagrat boplatsmaterial, kulturlager, rännor, stolphål, härdar, gropar, 1
stenpackning, 2 brandgravar, 1 hyddlämning och 2 kökkenmöddingar.
Det finns många lämningar registrerade i Huseby, de närmast fornborgsområdet består av
platser där man funnit förhistoriska boplatsfynd samt gårdsplatserna för Lilla, Mellan och
Stora Huseby.
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Morlanda, Kattenbergs slott - oregistrerad fornborgsanläggning
På ett berg i Köperöd nära Ellös finns en oregistrerad lämning som i ortnamnsregistret
benämns ”Kattenbergs slott”. Platsen besöktes efter uppgifter om att det finns stenlämningar
efter en fornborg i berget.
I ”Ortnamnen i Göteborg och Bohuslän, Orusts västra härad” (Palm 1963) står följande om
Kattenbergs slott: ”berg med en nu raserad vall mot sjösidan. – Säkerligen är Kattenberg namn på
berget (icke på någon person). Tolkningen försvåras av fornlämningens oväntade form. Benämningen
slott på en kullerstensvall har möjligen ansetts för fin, och då har man ”snyggat upp” ett äldre folkligt
Katteberg till Kattenberg efter kända mönster.”

”Kattenbergs slott” ligger nära ”strandbrinken” vid vattendraget som mynnar ut i Orusts
skärgård.
Teknisk beskrivning av berg och murar
De utrasade stenmassorna vid ”Kattenbergs slott” ligger i sluttningen upp mot bergstoppen. I
stort sett kan de stenlämningar som vi iakttog under vårt besök på platsen 2009 beskrivas som
en utrasad kullerstensvall. Vallen var övertorvad med grönmossa och i sitt befintliga utrasade
skick 2- 3,5 meter bred och intill 0,5 meter hög. Vallens längd har inte uppmätts. Hela
bergsområdet har inte undersökts än och lämningarna har inte heller blivit inmätta varför
närmare beskrivning saknas. Sluttningen där vallen placerats är inte särskilt brant.
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Utrasad mur av rundade stenar.
Terräng och observationer
Fornborgsberget sluttar ner mot vattendraget som är förbunden med öppna havet och som
längre in mot land övergår till en bäck. Området är lättframkomligt och vegetationen består
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mestadels av lövskog och murgröna. Från berget har man en god överblick över
omgivningarna på land och ut mot havet.
På andra sidan vattendraget mittemot ”Kattenbergs slott” ses ett bronsåldersröse på
bergstoppen. Vid vattendraget kan också rester efter kvarnlämningar iakttas. Kvarnarna är
markerade på en karta, förmodligen från år 1790 av von du Plat. Originalkartan förvaras i ett
arkiv i Köpenhamn men nedan ses ett utsnitt av den digitala variant som nås via Bohusläns
museums hemsida på ”Utgångspunkten”. Följer man vattendraget längre in mot land så finns
det intressanta namnet Buseviken en bit söder härifrån.. Namnet kan ha samband med bussar
(vikingaskepp). Kattenbergs slott ligger förhållandevis nära fornborgsanläggningen på
Flågeberget i Huseby, Morlanda 90:1.

Till vänster utsnitt från von du Plats karta, från sent 1700-tal. Till höger sten tillhörande
raserad kvarnlämning i Köperöd.
Registrerade lämningar i närheten
De registrerade förhistoriska lämningarna i närheten består av rösen (registrerade som
Morlanda 17:1, 17:3 och 16:1) och stensättningar, både runda och oregelbundna (Morlanda
94:1, 17:2 och 17:4). Samtliga av dessa lämningar ligger på berget väster om Kattenbergs
slott. Där finns SV om Kattenbergs slott även en lämning av ostronskal registrerad som
Morlanda 15:1 i Fornminnesregistret. Kvarnlämningarna är inte registrerade.
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Morlanda 211:1, Slottsberget
Vid den västra kusten, nära Morlanda säteri ligger en fornborgsanläggning på berget med två
namn; Slottsberget eller Galgeberget. Namnet Galgeberget kommer från traditionen att det i
berget funnits en galge - den plats där adelsmännen på Morlanda säteri sägs ha avrättat
underlydande bönder och torpare som dömts till döden. Namnet Slottsberget syftar på
fornborgslämningen som är registrerad som Morlanda 211:1 i fornminnesregistret. Tidigare
benämningar har varit Göteborgsinventeringens nr 6 och B:113 genom Ekhoff (1886).
Fornborgsanläggningen omnämns på flera ställen i äldre litteratur, exempelvis av Ödman i
hans verk ”Chorographia Bahusiensis – Thet är Bohs läns beskrifning” som kom ut 1746.
Fornborgen ingår tillsammans med andra lämningar i området i kulturstigarna ”Orust tvärs”
och ”Svens altare”. Informationsskyltar finns i området.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Fornborgen på Slottsberget är enligt Riksantikvarieämbetets uppgifter 130 x 110 meter stor.
Fornborgsområdet består av ett berg som i N, V och O begränsas av branta stup. I S och SÖ
där sluttningarna är mindre branta, finns ett par avspärrningsmurar. Den ena av dessa är 18
meter lång (NO-SV), 2,5 meter bred och intill 1-1,5 meter hög. Muren utgår i NO från en
brant klippa och är på sina ställen nedrasad. Till övervägande del består den av 0,4-0,7 meter
stora stenar men även några större block ingår som är upptill 1,5 meter stora i omkrets. I
murarna ingår även mindre sten; 0,1 – 0,2 meter långa som fyllning. På några ställen i muren
kan kallmur i tre skift ses. I NO finns en öppning 1,5- 2,0 meter bred, möjligen en ingång. I en
skreva strax SV ligger en samling sten, 0,3-1,0 meter stora som möjligen kan utgöra resterna
efter en strax i SV belägen mur. Alternativt är dessa bergfallen sten. Den andra muren är 30
meter lång (NO-SV), 2 meter bred och 0,5- 1 meter hög. Muren består dels av större stenar,
0,5- 1,2 meter, mestadels liggande i kallmur i 2-5 skift samt av mindre stenar, 0,1-0,3 meter
som förmodligen utgjort fyllning mellan de stora stenarna. I murens NV del har vallen rasat
kraftigt i en skreva. En två meter bred öppning i muren strax N om detta ställe kan möjligen
vara ytterligare en ingång. I S verkar muren vara bredare än i O som mest 4 meter och
närmast ha fyllt en mindre skreva. Mindre spärrar finns också i N och NO. En tredje mur är 4
meter lång, 1-1,5 meter hög och intill 1-1,5 meter bred. Den består delvis av stora stenblock,
1-2 meter stora, och av 0,3-0,5 meter stora stenar. Muren är belägen vid ett möjligt tillträde
till borgen i NO. En fjärde mur är belägen strax intill den tredje och har möjligen tidigare
hängt samman med den senare. En enkel skiss över fornlämningsområdet och
muranläggningarna finns i FMIS som nås via Fornsök på Riksantikvarieämbetets hemsida –
www.raa.se. Vid inventeringstillfället 2009 uppmärksammades en ”första försvarsmur” i SV
som ligger i en halvcirkel och stänger av vägen framför den klyfta där dagens bilväg idag
passerar igenom. Muren finns ej med på skissen på nästa sida.
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Enkel skiss över fornborgsområdet på Slottsberget. Skissen är inskannad i Fornminnesregistret och hämtad från Riksantikvarieämbetets Fornsök – www.raa.se.
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Fornborgen på Slottsberget ingår i två kulturstigar och det finns bland annat en
informationsskylt som berättar om anläggningen på plats.
Terräng och observationer
Från borgbergets topp som ligger 50 meter över havsnivån har man utsikt över både hav och
land. Härifrån kan man bland annat blicka ut över både den ”gamla” och nya platsen för
Morlanda säteri. Borgens inre består framför allt av jordavlagringar bevuxna med barr- och
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lövträd, småbuskar, samt ljung, men också på de högsta topparna av kalberg. Enligt Lindman
(1985a:171) så är anläggningen ur olika aspekter otänkbar som ”boplatsborg”.
Fornborgen på Slottsberget beskrivs både av Brusewitz och också av Holmberg på liknande
sätt. Holmberg (1867:320) skriver följande: ” Några nedrasade murar av bergfallen sten tros
fordom hafva utgjort en befästning på det å Morlanda ägor i Kastskogen belägna Slottsberget. Icke
långt derifrån finns en av människohand upplagd grotta av stenhällar, dock icke något ”dyrhus”, men
kanhända ett gömställe för en utpost.”

Utsikt från krönet av Slottsberget. Den gamla platsen för Morlanda säteri ligger på ett
impediment strax vänster om bilvägen som anas till vänster i bild. (i Fornminnesregistret:
Morlanda 142:1) ligger närmare vattnet. Dagens säteri ligger något längre uppåt land.
Den halvcirkelformade muren som omtalades ovan, vilken ej finns med i Riksantikvarieämbetets uppgifter och skiss tycks däremot iakttagits av Ekhoff som nämner ”delvis dubbla
försvarsmurar”. Ekhoff (1886: 61) tolkar borgens försvarsfunktion på följande sätt:
” ..(Vid) ..borgen på Morlanda ägor har man anlagt delvis dubbla försvarslinjer. Vid den sist nämnda
äro dessa med klok beräkning lagda så, att den inre, som befinner sig på bekvämt ”kasthåll” – ett
stenkast – från den yttre, genom sitt högre läge fullständigt behärskar denna. Om angriparna således
även hade bemäktigat sig denna yttre vall, funno de här ej något skydd, utan voro utsatta för kast och
skott från den högre belägna vallen”.
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Utsikt från fornborgen på Slottsberget över Björnsundsfjorden.
Registrerade lämningar i närheten
Den närmaste lämningen till Slottsberget är uppgiften om en förhistorisk boplats, Morlanda
209:1, VSV om fornborgen. Knappt 500 meter öster om Slottsberget finns en stensättning
registrerad som Morlanda 212:1. Den ligger på ett bergskrön och kallas enligt en tradition för
”Svens altare”. På ungefär lika långt avstånd N om Slottsberget finns också uppgift om en
förhistorisk boplats – Morlanda 207:1 i Fornminnesregistret.
Den tidigare platsen för Morlanda säteri kallas ”de gamla tomterna” och är registrerad som
Morlanda 142:1. Intill platsen för de äldre grunderna ligger ett gravfält bestående av högar –
idag är 9 stycken synliga men enligt äldre uppgifter har de varit fler. Gravfältet som är
registrerat som Morlanda 236:1 ligger 5 meter över havsnivån och är därmed sannolikt från
järnålderns period.
Den av Holmberg och Brusewitz omtalade ”grottan” nämns inte i tidigare inventeringsbeskrivningar från Slottsberget, möjligen menar man den ovan nämnda ”Svens altare” som
inte ligger så långt från fornborgsområdet.
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Stala socken
I Stala socken ligger finns tre stycken fornborgsanläggningar finns registrerade i
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Två av dessa ligger nära den långa dalgång som
mer eller mindre sträcker sig från norr till söder genom Orust. Dalgången har tidigare varit ett
sund under äldre stenålder. De flesta förhistoriska fynden i området har gjorts högt upp på
sidorna av denna dalgång. Till största delen är det boplatser och fyndplatser av slagen flinta
som lämningarna i höglandsområdena på bägge sidor av dalen utgörs av.
Den tredje fornborgen ligger cirka två kilometer väster om denna dalgång, intill en annan och
mindre dalgång. Samtliga fornborgsanläggningar inom socknen är arkeologiskt undersökta
och dateringar föreligger från kolet under en mur i en av dessa till 1400-1600-tal.
De två anläggningarna som kallas för Borrevägg och Borrefjäll är mycket omskrivna och
nämns redan i Ödmans sammanställning som gavs ut 1746. De båda lämningarna förekommer
även i ett flertal sägner. Företrädesvis är sägnerna knutna till Kung Borre som ”fordom” ska
ha regerat över östra Orust. Fornborgarna Borrefjäll och Borrevägg ingår i kulturstigar och
där informationsskyltar finns uppsatta.
Från Stala socken finns också sägner om ”slott” knutna till platser utan registrerade
lämningar. Ett exempel är en sägen som säger att det vid gården Brandalen i Varekilsnäs ska
ha funnits ett slott som på grund av sin ägares ”ogudaktighet” ska ha sjunkit ner i jorden (se
ex.vis Holmberg 1867:304, VFF Acc.nr 498, 17). Platsen för Slottet i Brandalen är registrerad
som Stala 233:1 och ligger mitt i den lilla sjön ”Skogsvattnet”.

Stala 92:1, Käderöd
I Käderöd ligger fornborgen Stala 92:1. Fornborgsanläggningen har veterligen inget känt
namn, inte heller berget. Under ”Göteborgsinventeringen” som utfördes under tidigt 1900-tal
kallades den för nummer 50. Ekhoff (1886) gav den benämningen B 111 då han satte ut kända
fornlämningar från järnåldern på sin ”B-karta”. Den är en av de fornborgar som undersöktes
arkeologiskt under 1980-talet av Göteborgs universitet.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Fornborgen i Käderöd ligger på en hög bergsrygg med branta stup runtom. Topparna ligger
strax runt 110-meterskurvan som högst.
Enligt utförda mätningar beskrivning är borgområdet 550x130 meter (NNÖ-SSV). Området
begränsas av stup i NNV-V-S-Ö. I N och NÖ är branta sluttningar som försetts med en
stenvall. Vallen är 100 meter lång 0,3-1,5 meter bred (i regel 0,7- 1 meter) och intill 0,2-0,9
meter hög. De ingående stenarna är i regel 0,3-0,6 meter stora med några större block. Vallen
är lägst och smalast i N. Kallmurning finns på flera ställen. I Ö är en ingång som är 5 meter
bred. Öppningen är ett avbrott i en mur som är 20 meter lång, 2 meter bred och 0,5 meter hög.
Denna mur spärrar av stigen upp mot ”borgen”.
Ungefär 50 meter S om densamma finns ytterligare en mur, 6 meter lång, 1 meter bred och
intill 0,5 meter hög, som stänger av en trång skreva. Stenvallarna är byggda av skarpkantad
sten. Intrycket på plats i Käderöd är att det ytterst är ytterst få stenlämningar som kan ses i
berget idag.
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Terräng och observationer
Bergsområdet i Käderöd består mestadels av kalberg och omväxlande av skogsmark med
barrskog och inslag av ekar. Från bergets topp har man en vidsträckt utsikt över skogar och
ängar i Myckleby. Det finns ingen vattentillgång på berget. Borgen provundersöktes på 1980talet av Göteborgs universitet. Undersökningen koncentrerades till ett skyddat område i en
glänta strax innanför öppningen i muren. Man fann inga indikationer på någon forntida
bosättning. Förekomst av rödjord, sot, kol och en kolningsgrop iakttogs. Inget röjningskol
kunde iakttagas under fornborgsmuren, eftersom den till största delen är lagd direkt på berget.
Eftersom inget kol påträffades i muren finns det heller ingen datering av när murlämningen
tidigast kan ha anlagts (Lindman 1986a:24). Fornborgen i Käderöd ligger mycket nära
gränsen till Myckleby socken.

En mindre lagd mur på fornborgsberget i Käderöd.
Registrerade lämningar i närheten
De närmast fornborgen registrerade lämningarna är Käderöds gamla hustomter. En av dessa
äldre gårdstomter med äldsta skriftliga belägg från 1659 är inlagd som Stala 206:1 i
Fornminnesregistret. Den andra är Stala 207:1.
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Brant bergssida i fornborgen i Käderöd. I dalgången nedanför bergsväggen går dagens
bilväg. Fornborgsområdet består av en hög och avlång bergsrygg med få murlämningar.
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Stala 13:1, Borrefjäll
Fornborgen som kallas ”Borrefjäll” ligger vid Ammedalen. Borgberget ligger på den östra
sidan av den långa dalgång som går genom Orust från norr till söder. I Fornminnesregistret är
lämningen registrerad som Stala13:1. Genom tidigare utförda inventeringar kallades den för
nummer 19 genom ”Göteborgsinventeringen” och av Ekhoff för B nr 117.
Borrefjäll tillhör en av de mest kända fornborgarna på Orust och beskrivs redan av Ödman
under mitten av 1700-talet. Här har man också utfört arkeologiska provundersökningar vid
olika tillfällen och flera fynd och spår av lämningar och aktiviteter från olika tidsperioder har
konstaterats. Redan 1913 utfördes en mindre utgrävning i berget då intressanta fynd framkom.
Ett flertal sägner är kopplade till borgen och ”Kung Borre” som ska ha haft sitt fäste här en
gång i tiden. Det finns många variationer av sägner på detta tema och platser i närheten har
vävts in i berättelserna. Exempel är platsen där det ska ha stått ett slag mellan kungarna över
östra och västra Orust eller platsen för Borres grav o.s.v. Det finns också ett flertal variationer
på traditionen om en grotta i berget, kallad Borrefjälls stuga som mynnar i Morlanda socken.
En kortare variant är att det vid bergets fot finns en ingång till en underjordisk gång, som
sträcker sig långt in i berget. Enligt traditionen släpptes en hund in i gången och kom ut i
Getrilla i Morlanda socken. Holmberg (1867:303) nämner också att
”Ett hål i bergets östra sida befolkas av sagan med troll, och tros leda under jorden till Morlanda.
Man berättar sig ha derinne träffat urnor med brända ben, vilket dock låter mindre sannolikt.”

En informationsskylt är uppsatt nedanför fornborgsberget och kulturstigen upp till fornborgen
är markerad då platsen ingår i den så kallade ”Orust tvärs-leden”.

Fornborgen som kallas ”Borrefjäll” ligger på ett högt brant berg som är beläget på östra
sidan om den dalgång som från norr till söder löper genom Orust och där väg 160 går.
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Teknisk beskrivning av berg och murar
Enligt inventeringsanteckningar i Fornminnesregistret så är fornborgen ”Borrefjäll” 380x180
meter stor (NO-SV). Anläggningen består av ett berg med branta stup i Ö-S-V. I N är branta
berghällar med mellanliggande flackare svackor och där har anlagts en stenvall på en sträcka
av cirka 80 meter. På sina ställen är vallen ”avbruten” vid de branta berghällarna. Vallen är 15 meter bred och intill 1 meter hög. Den har lagts upp med 0,2- 1 meter stora stenar. I Ö delen
av vallen är en öppning, ungefär 1-2 meter bred. Innanför vallen utgörs fornborgsberget av
branta berghällar med mellanliggande moränsvackor. I en av svackorna finns en vattenkälla
som är 6,5 x 4 meter stor. Stenvallarna på Borrefjäll är mycket nedrasade på sina ställen och
delvis övertorvade med grönmossa.
Terräng och observationer
Vegetationen i området på Borrefjäll består av blandskog och ljung. Området utgörs dock
mestadels av kalberg. Fornborgslämningen ligger i södra delen av ett större bergsparti.
Från den högsta bergstoppen inom fornborgsområdet har man en god utsikt över skog, ängar
och en lång sträcka av dalen nedanför med väg160. De högsta punkterna i området mäter
ungefär 95 meter över havet. Under sent 1800- och tidigt 1900-tal kunde man se Stigfjorden i
söder härifrån. Brusewitz (1856:268) beskriver sitt intryck av vyn från Borrefjäll på ett
poetiskt sätt:
”på en afsats af berget, från hvilken man njuter en den mest hänförande utsigt: det är likasom en blick
ur himmelen ner på jorden, som ligger der nedanföre, grön och älskelig lik et Eden, genomskuret af en
liten spegelklar bäck. Man ser vägen slingra sig bland bergen till en fjärran vik, vid hvars strand man
kan föreställa sig en vikingaflotta landad.”

Moränsvackorna i bergområdet på Borrefjäll har använts för bete och odling i sen tid och i
området finns ett flertal stengärdesgårdar och röjningsrösen. Även strax utanför fornborgsområdet finns spår av sentida odling. Dessa spår befinns i ett höglänt moränmarksområde som
ligger mellan bergknallar.
Uppgången till borgen är i norr. Marken stiger här mellan två bergspartier upp mot vallen och
ingången. Vägen upp mot ingången kallas ”Port-li”.
Som ovan nämnts så finns det inom fornborgsområdet en vattenkälla. Den ligger i en mindre
svacka och visade sig vara vattenfylld även under de extremt torra förhållandena som rådde
sommaren 1983 (Lindman1983:1).
Brusewitz (1856:268) som noga beskriver borgområdet och som även ritat en plan (se nästa
sida) över det nämner att det i vattenkällan tidigare funnits en brunn:
”Vid f, i en med den nyss beskrifna kommunikation egande liten däld (liten dal, min anm.) bland
klipporna, är en brunn, nu med unket vatten; hvilken, enligt Ödman, förr skall hafva varit kringbyggd
med timmer. De öppningar som från denna däld leda utom borgen, äro barrikaderade: sammalunda
finnas spår till barrikader tvärs över den stora uppgången, vid b och vid c tvärs öfver en brant
nedgång till dalen.”

En oregistrerad torplämning kallad Bråten som uppstod redan på 1700-talet finns omedelbart
norr om borgen på en något lägre platå.
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Planen är hämtad från Brusewitz 1856:267. Den omnämnda vattenkällan som tidigare rymt
en timrad brunn befinns i den lilla dalgången, markerad som f.
Undersökningen år 1913
Med anledning just av det timrade brunnskaret så kom Hallström till Borrefjäll år 1913 för en
besiktning. Han hade blivit informerad om brunnen redan sommaren 1911, som var en
ovanligt torr sommar. Vattennivån i källan hade då sjunkit något och en brunn av grova,
svartnade ekstockar hade då iakttagits. Vid vattenkällans kant skulle det ha legat flera flata
kvarnstenar (1-2 fot i diameter). Då Hallström fick möjlighet att komma till platsen först 1913
var tyvärr resterna försvunna. Brunnen skulle ha bestått av en enkel fyrkantig timring av
ekstockar och en knutning. Gölen som kallades ”Borrefjällsdammen” fanns däremot kvar och
brunnen skulle varit placerad ungefär i dess mitt. (Dnr 3384, ATA, Hallström 1939)
Hallström utförde en mindre utgrävning i borgen och påträffade då lerkärlsfragment,
sländtrissor, flintspån, brända ben och pärlor med mera (Inv.nr 14961, Hallström 1913).
Markägaren i Ammedalen hade samlat föremål i borgen som överlämnades till Hallström. Det
var en över- och understen till en handkvarn, banedelen av en trindyxa, del av en brynsten,
banedelen av en korphacka, sländtrissor i olika material, en halv flintsåg, retuscherad flinta,
ett pipfragment av glaserad keramik och ett fotfragment tillhörande ett annat lerkärl (Inv.nr
15085, Hallström 1939).
I undersökningsrapporten (Dnr 3384, ATA, Hallström 1939) beskriver Hallström att han efter
att ha påträffat de intressanta fynden hade för avsikt att göra en fullständig undersökning men
att planerna avbröts på grund av första världskriget.
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Vattenkälla inne på fornborgsområdet. Bilden är tagen under en inventering år 2009.
Området som Hallberg undersökte var sedan tidigare omrört och han kunde inte urskilja några
anläggningar men tyckte att läget i terrängen gav intrycket av att eventuellt kunna tillhöra två
tomtningar. Var de delvis dubbla murarna är som omtalas av Ekhoff (1884:61) förstår han inte
med hjälp av upprättad plan och anteckningar från sitt besök.
Lämningar av ett hus strax utanför fornborgen?
1983 utförde doktorander vid Göteborgs universitet en provundersökning vid Borrefjäll. Man
tog då upp 10 provgropar inom fornborgen. Ytterligare 9 provgropar undersöktes strax utanför
ingången i norr i moränmarksområdet som odlats i sen tid (Lindman 1983:4). Det tunna
kulturskiktet utanför fornborgen kan tolkas som botten av ett ursprungligen tjockare skikt
vilket blivit omrört vid odling och skattsökning. Kol från detta skikt har daterats till tiden
yngre bronsålder. Det framkom också bland annat två stolphål strax innanför och utanför
fornborgsvallen. Det ena stolphålet tillsammans med en intill löpande kolsträng daterades till
förromersk järnålder och har tolkats som spåren efter ett hus. Det andra stolphålet påträffades
inne i fornborgen och daterades till romersk järnålder/folkvandringstid (Lindman 1986a).
Resultaten tyder på att man uppehållit sig här mer än tillfälligt under olika tidsperioder. Både
den tidigare och denna undersökning visar genom förekomsten av kulturlager, fynd och
stolphål, att bosättning förekommit på platsen.
Provgroparna som upptogs mitt i ingången och intill fornborgsvallens kant visade att vallen
troligen anlagts på orörd mark. Ingen kol iakttogs och vi därför inte en direkt datering av
fornborgsvallen.
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Undersökningsresultaten tyder på att ett hus legat på den jämna sluttningen, som i senare tid
använts för odling.
Mängden och typen av det fyndmaterial samt de anläggningar som påträffats visar i det
närmaste på en permanent bosättning. Brusewitz som besökte platsen innan undersökningarna
genomfördes skriver dock att han inte trodde att någon bott här. Hans teori om Borrefjäll och
om fornborgar generellt var följande:
”Så många dylika s.k. borgar, jag till dags dato sett, ligga på öde och afsides ställen med oländig
mark. Får jag lov att gissa har de varit tilflyktsorter för allmogen, vid öfverfall af vikingar, som i äldre
tider torde hafva varit ganska vanliga. Hit kunde de då föra i säkerhet hustrur, barn och dyrbarheter,
under det att de själva gingo mot fienden.” (1856:268).

Borrefjäll ligger intill och med utsikt över en viktig dalgång. Utsikten från bergets högsta
punkter är vidsträckt men som Lindman (1986a:17) skriver:
”Var och en som besöker fornborgen i Ammedalen vilken onekligen ligger vid en viktig dalgång
genom Orust, förstår att det är omöjligt att uppe från berget hindra någon att passera förbi nere i
dalgången.”
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Lösfynd från Borrefjäll
Ett avtryck av ett medeltidsmynt som hittats inom fornborgen på Borrefjäll lämnades in till
Göteborgs stadsmuseum 1956. Silverbrakteaten var av typen som kallas Thordeman, Sveriges
medeltidsmynt, grupp XXIII (23) från mitten av 1300-talet. (137/56, GAM)). Det finns en
uppgift om att fler mynt påträffats och överlämnats till forskare vid museum. Dessa har tyvärr
inte registrerats.
Övriga fynd som hittats i fornborgen och lämnats till Göteborgs stadsmuseum är två
kvarnstenshalvor. Kvarnhalvorna påträffades i ”den röda jorden” och lämnades in av Johan
Alin som deltog vid undersökningen i Borrefjäll 1913. Dessa borde vara desamma som nämns
ovan i Hallbergs undersökningsrapport. En vävvikt/lerring som hittats i ”den röda jorden” har
också lämnats in (72/19 Inv.nr 21467, GAM).
Ytterligare fynd som tidigare markägare samlat inom fornborgsområdet är tre brynen av sten,
flintavslag, en kula av okänt material, två stycken runda och behandlade stenar som tycks vara
förarbeten till klubbor, en fingerring av brons samt en mönstrad pärla sannolikt från
folkvandringstid/vikingatid (se bild nedan). Ett av fynden som är svårare att bestämma kan
möjligen vara eldslagningsflinta medan ett annat föremål tolkats som en trolig hank till ett
lerkärl från yngre bronsålder eller äldre järnålder.

Lösfynd från Borrefjäll i form av en fingerring av brons och en mönstrad glasflusspärla från
sen järnålder. Foto: Agneta Dalnäs, Göteborg 2012.
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Ett av tre brynen som påträffats som lösfynd inom Borrefjälls fornborgsområde.
Foto: Agneta Dalnäs, Göteborg 2012.
Sägner och observerade ”lämningar” utanför fornborgsområdet
Brusewitz beskriver följande:
”Nedre vid bergets fot, i söder, vid g är ett rum, antingen av naturen eller möjligen af menniskohand
tilldanadt af stora, rå hällar; kanhända ett vaktställe; ty derifrån leder uppföre branten en trappa – ja
verkligen en trappa – men om den är lagd af menniskor eller af naturen, dristar jag icke att afgöra.
Nedifrån visa sig några afsatser uppe kring berget, omgärdade med uppstaplad gråsten, liksom för att
tjena till gömställe för utposter”. (1856:268).

Holmberg skriver att kung ”Borre ska ligga begraven söder om Borrefjell, utan att dock stället kan
närmare utvisas. Att någon hövding i hednatiden här haft sin bostad är otvivelaktigt, och de
underrättelser, som sagan om honom giver vid handen, kunna ock vara sanna..” (1867:304).

Hallström, 1939 nämner också Borres gravplats i följande sägen:
”En Kung Borre kom norrifrån och besegrade den kung, som bodde på Borrevägg i Hellsberg i Stala
socken. Sedan besegrade han kungen på Borrefjäll. Man visar ännu platsen där slaget stod mellan
kungarna. Den ligger på Nedre Haga gärde i riktning mot Vräland. Kung Borre bodde sedan på de
erövrade platserna och dog där. Hans gravplats visas på sydöstra sidan av dalen omedelbart söder
om Borrefjäll/troligen Djupedal alltså. En ensam klumpsten finns där på en plats, där förr växte en
fyrkant av björkar”.
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Kung Borres grav nämns också i följande variant, nedtecknad av Bergstrand (1962:117):
”Enligt sägnen härskade på Västra Orust en kung vid namn Hirtse, som bodde på Hirtsefjäll i Röra
sn. Mellan honom och kung Borre på Borrefjäll i Stala sn, på Ammedalens mark, härskaren över
Östra Orust, förekom ständiga fejder. En gång kom Hirtse och skulle anfalla Borrefjäll, men invid
porten till Borrefjäll mötte honom kung Borre med sitt folk. En strid utkämpades på gärdet nedom
Portlid och den slutade med att kung Hirtse blev dödad och hans här skingrad. Så blev Borre härskare
över hela Orust. Kung Borres grav ska ligga på nordsluttningen söder om Borrefjäll, och den ska ha
varit omgiven av fyra stenar i en fyrkant. Någon inskrift fanns ej på någon av dem”.

Bergstrand som samlat äldre berättelser och sägner från Orust nämner en mer detaljerad
berättelse om ”den långa underjordiska gången” mellan Ammedalen och Getrilla:
”En sägen, som i min barndom var allmän, var att vid foten av det höga Borrefjäll på gränsen mellan
hemmanen Ammedalen och Nedre Dale skall finnas mynningen till en underjordisk gång, som kommer
ut vid ett stort berg, Getrilla i Morlanda socken. Avståndet mellan Borrefjäll och Getrilla är 20 km.
För att förvissa sig om att det verkligen var en underjordisk gång, släppte man vid Borrefjäll först in
en hund och därefter ett får och bådas läten hördes under Hoga gård, där jordskorpan var tunnast.
Gården Hoga ligger i rak riktning mot Getrilla, två km från Borrefjäll. Båda djuren kom väl
bibehållna fram vid Getrilla. Sägnen förtäljer att hunden var svart, när han blev insläppt i Borrefjäll
och röd, när han kom ut vid Getrilla” (1962: 132).

Registrerade lämningar i närheten
I en sluttning inkilad mellan berg nedanför Borrefjäll är lämningen Stala 14:1. Platsen
betraktas som ett lämpligt boplatsläge och är fyndplatsen för en skära som använts som
eldslagningssten. En undersökning gjordes 1990 nedanför borgbergets stup i samband med en
kabeldragning. Slutsatsen blev att man möjligen kan anta att eftersom det inte framkom några
större mängder material eller anläggningar, så är fornlämning Stala 14:1 en korttidsutnyttjad
järnåldersboplats (Nyqvist 1998).
I övrigt finns det två registrerade gårdstomter på ungefär en halv kilometers avstånd från
fornborgslämningen på Borrefjäll. Den ena är en av byn Dales gamla gårdstomter - Stala
205:1 knappt 500 meter sydväst om Borrefjäll. Den andra är Ammedalens gamla bytomt
ungefär 500 meter norr fornborgen. Registreringen är Stala 209:1 och tomtens äldsta
skriftliga belägg är från år 1405. Platsen är ännu bebyggd.
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Stala 95:1, Borrevägg
Fornborgen Stala 95:1 som kallas ”Borrevägg/en” eller mer sällan ”Borreberget”, ligger på ett
högt berg på östra sidan av en dalgång på gården Hällsbergs ägor. Området ligger ungefär två
kilometer väster om den långa dalgång som löper genom Orust från norr till söder. Borrevägg
är en av de mer kända fornborgarna på Orust och nämndes till exempel av Ödman i hans verk
från år 1746. Under den så kallade Göteborgsinventeringen som gjordes under 1910-talet
kallades den för nummer 6. Ekhoff i sin tur gav den beteckningen B 112.
Liksom föregående beskrivna ”Borrefjäll” så är också Borrevägg kopplad till sägner om den
forne kung Borre som regerade över östra Orust. Då kung Borre så småningom erövrade kung
Hitse som regerade över västra delen av ön innehade han hela Orust.
Borrevägg var en av de borgar som undersöktes av doktorander från Göteborgs universitet på
1980-talet. Fornborgslämningen ingår i Orust tvärs-leden som en ”avstickare” och en
informationsskylt finns uppsatt i området.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Enligt tidigare utförda mätningar i fornminnesregistret är ”Borrevägg” 210x140 meter stor.
Fornborgen är belägen på ett högt berg som stupar brant i V och delvis i S. Området i SV och
Ö utgörs av något svagare sluttningar och här finns två stenvallar. Murarna är 170 respektive
60 meter långa och 0,8-4 meter breda och intill 0,4-1,2 meter höga. Stenarna som ingår är
mestadels 0,3-0,7 meter stora med enstaka större block. På vallarnas utsidor syns tydlig
kallmurning. Båda vallarna har ingångar som är ungefär 2-3 meter breda. Genom fornborgens
V del löper en pegmatitgång. I dess S del, strax utanför fornborgsvallen, är ett provbrott för
glimmerbrytning. Enligt Riksantikvarieämbetets mätningar är brottet cirka 26x5-6 meter stort.
En gruva finns i norr med stora mängder skrotsten kvarlämnad. Vidare finns en mindre
tillplanad tomtplats invid stigen som löper till Borreväggs ingång. Där ska en arbetarstuga ha
stått medan gruvdriften pågick.
Terräng och observationer
Området utgörs av skogsmark med delvis kala klippor och mindre svackor. Borrevägg ligger i
ett större bergsområde och runtom finns många små sump- och våtmarker. Vegetationen inom
fornborgsområdet består mestadels av barrskog, ljung och enstaka björkar. Från toppen av
berget har man utsikt över ett större skogsområde och högsta toppen ligger på cirka 90 meter
över havet.
Den upplagda stenvallen ligger halvvägs upp på bergssluttningen, ett läge som ur
fortifikatorisk synpunkt förefaller vara illa valt (Lindman 1985a:174). En tänkbar vattenkälla
till fornborgen är de mosshål som finns cirka 100 meter nordost om fornborgen. Sydväst om
Borrevägg finns en grävd brunn som tillhört ett övergivet torpställe (Lindman 1984:1).
Markerna som finns i nära anslutning till fornborgen kan ha utgjort betesmarker (Lindman
1985a:174). Trots att Borrevägg var en samfälld stentäkt på 1800-talet tycks stenmurarna vara
relativt orörda och möjligen är detta den bäst bevarade fornborgen på Orust. Ungefär en
kilometer söder om Borrevägg har det funnits en ”urgammal” tingsplats. Den låg vid en
korsväg, på gården Hällsbergs ägor och kallades för ”Ormebacka ting”. Platsen är registrerad
som Stala 169:1.
En liknande sägen som den om fornborgen Borrefjäll vid Ammedalen är knuten till denna
fornborgslämning. ”På Borre vägg – ett berg på Hällsbergs ägor, som förr varit befästat – finns ett
hål i berget; det är mynningen av en gång, som går ut i Morlandadalen. En gång släpptes en hund in i
det hålet och han kom ut vid Getrilla i Morlanda. Då han kom fram, hade han inte kvar ett enda hår
på kroppen, därav kan man förstå, att gången är mycket trång.” (Bergstrand 1962:132).
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På Brusewitz skiss över Borrevägg ser man hur kalt området var under 1800-talets mitt.
Skissen är hämtad ur Brusewitz 1856:269.
Arkeologisk provundersökning
Utgrävningen som bestod av 20 provgropar koncentrerades främst till en större jordfylld
svacka (50 x 25 meter stor) inom fornborgsområdet. Där påträffades ett kol- och sotblandat
kulturlager med enstaka flintavslag. Kulturlagrets exakta utsträckningsområde har inte
fastställts. En analys av insamlat kol gav C 14-dateringen: AD 1530 +-100, kalibrerad ålder
på kulturlagret (Lindman 1985a:174). En del av sotlagret påträffades på en utjämnad terrass
och en tolkning är att detta kan vara rester efter ett blockhus eller motsvarande.
Kulturlagret visar på aktivitet, möjligen i form av någon sorts bosättning av mer tillfällig
natur. Till skillnad från det fyndrika materialet som framkom i fornborgen ”Borrefjäll” så blev
undersökningen här relativt fyndfattig. Däremot så hade man här möjlighet att få en datering
som kan relateras till uppläggningen av stenmurarna.
Vid den i SV belägna ingången fann man kol under stenmuren som samlades in för att C14bestämmas. Även detta kol gav datering till 1400-1600-tal. Det kan därför vara möjligt att
platsen har använts som tillflyktsort undan de olika gränskrig som under 14–1600-talen
drabbade Bohuslän.
Registrerade lämningar i närheten
En registrerad torplämning finns sydöst om Borrevägg, Stala 177:1. Torpet kallas Nyhagen
och lämningen består av en grund till en ladugård och ett boningshus.
Stala 323:1 är en lämning bestående av en 130 meter lång gärdesgård. Den ligger strax
nordöst om Stala 177:1. Drygt 500 meter nordöst om Borrevägg finns en ackumulation av
registrerade lämningar bestående av gränsmärken, äldre lägenhetsbebyggelser och hägnader.
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Plan över Borrevägg och upptagna provgropar, upprättad av Löfving och Lindman.
Hämtad ur Lindman 1984,- ”Rapport över provundersökning i fornborg, raä nr 95,
Hällsberg S och 1:18, Stala sn, Orust kommun”.
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Ett parti av den långa muren på ”Borrevägg” i Hällsberg.
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Tegneby socken
Tegneby socken anses ha varit ett centrum under den yngre järnåldern. Inom socknen finns
endast en registrerad fornborgslämning. Den är inte arkeologiskt undersökt och heller inte
daterad. Fornborgen är inte skyltad och ingår inte i någon kulturstig. Lämningen är upptagen i
Göteborgsinventeringen men nämns till exempel inte av Ekhoff eller i tidigare litteratur som
Ödmans ” Chorographia Bahusiensis – Thet är Bahus Läns Beskrivning” från 1746.

Tegneby 181:1, Borrekullen
Den enda registrerade fornborgen inom socknen, Tegneby 181:1, ligger vid Lyresund i
Ramshult. Fornborgen ligger på ett brant berg på den nordöstra sidan av sundet i ett
sommarstugesområde och kallas för Borrekullen.
Ekhoff kände inte till denna lämning men genom den så kallade Göteborgsinventeringen som
utfördes under 1900-talets början är den medtagen och registrerad.

Med utsikt över Lyresund. Svaga murrester på”Borrekullen” kan ses i förgrunden.
Teknisk beskrivning av berg och murar
Enligt tidigare utförda mätningar är fornborgsområdet på Borrekullen ungefär 180 meter i
diameter. Lämningen består av en inre vall som är 35 meter lång. Den löper huvudsakligen
från N-S, är 2-3,5 meter bred och intill 0,3-0,7 meter hög. De i vallen ingående stenarna är i
allmänhet 0,3-0,7 meter stora. I N, Ö och S ligger mindre ”yttre” vallar som stänger till i
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raviner. Dessa är mellan 3-7 meter långa, 2 meter breda och intill 0,5 – 1,5 meter höga. Till
största delen ingår 0,5-1 meter stora stenar. I SÖ är den yttre vallen delvis raserad.

Från berget som ligger 20 meter över havet har man en fantastisk utsikt över Lyresund och
Lyrön på andra sidan sundet.
Terräng och observationer
Borgens inre består mest av kalt berg med klyftor mellan de olika bergstopparna.
Växtligheten utgörs mestadels av rönn och ljung. Från Borrekullen som ligger ungefär 20
meter över högsta uppmätta havsnivå har man en vidsträckt utsikt men är mycket utsatt för
väder och vind. Platsen är otänkbar som boplatsborg enligt Lindman (1985a:171). Vid vattnet
nedanför borgberget finns däremot ett område som kan anses lämpligt för en boplats. Platsen
består av en mot havet sluttande gräsmark och är idag bebyggd med ett torp, omgivet av
betesmark. Sundet är som smalast här utanför och kallas för ”Snäckhalsen”.
Det finns en nedtecknad tradition om platsen, inskannad i FMIS, från ett tidigare
inventeringsbesök ”Enligt uppgift från en nu avliden, återberättat av Hans Hermansson i Ramshult,
så skulle danskarna haft varv vid Snäckhalsen och någon slags ”borg” på berget.”

Det finns också en tradition om att Håkon Håkonssons enormt stora skepp Krossuden ska ha
byggts här år 1253. Denna tradition nämns första gången i ”Håkon Håkonssons saga” från år
1265. Brusewitz (1856:280f) tolkar av någon anledning uppgiften som att det är Ramholmen
mellan Malö och Skaftö som menas istället för Ramshult.
I detta sammanhang nämner han vidare och tycks avse Gullholmen: ”Han uppförde ock på
ifrågvarande holme en borg, förmodligen, till skydd för sitt skeppsbyggeri vid Ramshult”..och menar
att ”Professor Munck tar felt, då han förlägger denna borg till Gullön vid Konungahella: der fanns ju
fästet Nyklaborg tätt invid”.
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Registrerade lämningar i närheten
Nedanför Borgekullen har det tidigare legat ett sillsalteri men inga lämningar därav finns kvar
idag. Platsen är registrerad som Tegneby 413:1 i Fornminnesregistret.
Ett bra boplatsläge där man funnit flintavslag och övrig slagen flinta ligger knappt 100 meter
öster om Borrekullen. Lämningen benämns Tegneby 271:1.
Ungefär 200 meter nordväst om fornborgsberget ligger en gårdstomt som fortfarande är
bebyggd. Den tillhör Ramshult och nämns år 1568 och är i Fornminnesregistret inlagd som
Tegneby 412:1. Även en fyndplats för flinta befinns cirka 200 meter öster om Borrekullen,
Tegneby 178:1.

Utsikt från Borrekullen över den mot Lyresund sluttande svackan som sannolikt är den plats
på ”Hravnsholt” där kung Håkon Håkonssons enormt stora skepp ”Krossuden” ska ha
byggts år 1253.
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På jakt efter okända fornborgar
Då projektet ”Fornborgsresan” syftar till att få fram ny kunskap och uppmärksamma temat
fornborgar så har vi i vår inventering förutom att få fram mer kunskap om de redan kända
fornborgarna också varit inriktade på att söka efter hittills ”okända” fornborgslämningar.
Den oregistrerade lämningen ”Kattenbergs slott” i Morlanda som beskrevs ovan omtalades i
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län och den aktuella platsen kunde lokaliseras med hjälp
av ortsbor som sett stenresterna. Murlämningarna i Nävrekärr, Röra socken återfanns vid
inventering på plats efter omtalanden av Ekhoff (1886) som även placerat fornborgen på sin
karta med fornlämningar vilka enligt honom tillhörde järnålderns period. Murarna i Nävrekärr
hade även uppmärksammats av ortsbor liksom de oregistrerade lämningarna i Backa,
Myckleby samt Lundeberget i Torps socken. Det vore därför inte orimligt att återfinna fler
”okända” fornborgslämningar trots tidigare utförda inventeringar.
Utöver de platser som vi blivit tipsade om så har vi också studerat kartmaterial,
ortnamnsregister och äldre tidningsartiklar. Vi har också sökt efter sägner som omtalar slott
och borgar på Orust som kan knytas till identifierbara platser där eventuella
fornborgslämningar skulle kunna finnas. I äldre kartmaterial förekommer emellanåt noggrant
utsatta namn på bergskullar, ängar, hagar och liknande. Då detta material genomsökts så är
det framförallt berg med ”typiska fornborgsnamn” som uppmärksammats. De i det studerade
materialet påträffade intressanta platserna som kunnat identifieras och lokaliseras har därefter
inventerats.

Typiska namn på fornborgar, slott och skansar
Då man studerar namn på fornborgsanläggningar och ”fornborgsberg” så går det att urskilja
typiska namn på många av dessa. På Orust men också på andra ställen i Bohuslän är namn
med borg i olika böjelser vanligt förekommande, inte helt sällan i form av Borreberget,
Borrevägg, Borrekullen, Borrefjäll och liknande. Från Dragsmarks socken har vi till exempel
Borråsberget och i Stenkyrka socken på Tjörn Borreberget/Borgberget.
Som påtalats ovan har sådana ”borgnamn” ofta kopplats till historier om en kung Borre men
är egentligen en förvanskning av ordet borg. Det finns även en liknande namntradition i
Norge med formen Borre, Borgeråsen och Borgåsen som exempel (Berg 1909:238). Från
Danmark har vi Borre mose som är namnet på en vallomgärdad förhistorisk anläggning på
Jylland. Sistnämnda lämning har dock på grund av det danska landskapets karaktär en annan
topografisk placering än fornborgarna i Sverige och Norge. Den har dock i sitt äldsta skede
tolkats som flyktborg för att långt senare runt tiden för Kristi födelse rymma en permanent
bebyggelse bestående av ett antal långhus (Sjöberg 1992:42).
Ordet borg kommer av det fornsvenska ordet ”byrgi” med betydelsen ”inhägnad, skans,
borg”(Karlsson Lönn 1992:65).
Att slott ingår i namn på ”borgberg” är inte heller ovanligt. Exempel är Kattenbergs slott eller
Slottsberget som är namn på två olika anläggningar som beskrivits ovan. Slott ska enligt
språkforskare vara ett ord som kom in i svenska språket under medeltiden. Detta
uppmärksammades redan av Wilhelm Berg under tidigt 1900-tal (1909). Under medeltiden
kallades annars borgar ofta för ”hus”.
Ett exempel på en bevarad sägen från Orust som omtalar ett berg med slottsnamn är följande:
”Vid gården Hoga i Stala är ett berg som de kallar Hoga slott. En kvinna gick en morgon före
soluppgången dit och skulle mjölka. Då fick hon se en kopparkittel full med pengar. Hon blev rädd
och kastade ifrån sig sin mjölkbytta och sprang hem för att be om hjälp. När folket kom med henne
tillbaka, låg byttan kvar men kitteln var borta” (VFF Acc. 2553, 22).
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Platsen för ”Hoga slott” har inte gått att identifiera. Däremot finns en lämning i Haga i Stala
med namnet Haga slott men som också kallas Slottet eller Kullbergs slott. Hoga och Haga i
Stala socken blandas ofta ihop. Därmed inte sagt att det inte finns ett berg som kallats ”Hoga
slott” i Hoga, Stala. Platsen för Haga slott har däremot lokaliserats och besökts. Mer om
inventeringen på denna plats nedan.
Namnet kan dock inte datera en fornborg eftersom anläggningen eller berget kan ha bytt namn
eller fått namnet då platsen ”återupptäcktes” efter en period av glömska. Skans är också ett
namn som kan uppmärksammats men tycks oftare namnge anläggningar som inte tillhör den
typiska ”fornborgskategorin”. Förutom de som skansar registrerade anläggningarna på Orust
(kort om dem nedan) så finns det också platser med namn som saknar lämningar. Exempel är
skansmyren i Basteskår, Röra socken och Lundebergs skans vid Slussen i Torps socken, båda
omtalade ovan.
Namn med ändelsen -sten är inte heller ovanlig i fornborgssammanhang även om inga kända
fornborgsberg på Orust har denna ändelse.
De vanligaste förekommande fornborgsnamnen, åtminstone i Bohuslän, är Borgås/Borrås och
Slottsberget (Karlsson Lönn 1992:65). Borgnamn inklusive slottsnamn förekommer dock
minst lika ofta på berg utan anläggningar som på berg som faktiskt rymmer en fornborg. Ett
tolkningsförslag är att det finns en tradition i att namnge borgberg och kanske även berg som
ser ”borgliknande” ut på liknande sätt med ”borgnamn” som inspiration.
Ett speciellt exempel på ett dokumenterat ”slottsnamn” vars plats idag tycks sakna någon
form av lämning är Trögenbergs slott i Glimsås i Morlanda socken. Följande berättas om
lämningen i Bergstrands bok ”Gammalt från Orust”:
”Det finns en bergkulle på hemmanet Grimsås de så kallade Varpdalarna. Berättaren hade hört sin
far, som var född 1849, omtala att bergkullen kallades ”Trögenbergs slott”. Varför den kallades så,
hade han aldrig hört omtalas. Jag har talat vid äldre personer om berget. De säger sig hava hört
benämningen, men någon sägen om berget har jag ej kunnat få”.
Bergstrand (1962:128) skriver att ”Här har alltså funnits en så kallad tröjeborg, en av hundratals
stenar lagd labyrint. Sådana ”trögenborgar”, ”trojaborgar” finns på många ställen i Sverige samt ett
antal länder på Europas fastland. De är svåra att datera men anses ursprungligen ha varit scener för
rituella lekar och ritter.” Denna lämning har inte lokaliserats. Det finns heller ingen registrerad

labyrint i närheten av den omtalade platsen.
Nära berg med fornborgsnamn förekommer inte sällan namn som Slottsmossen, Slottsskogen,
Borrehagen eller Borrekullen på platser i närheten. I Torps socken finns det i närheten av den
oregistrerade fornborgen på Lunneberget som omtalades ovan en kulle med namnet
Borrekullen. En plats i närheten benämns också Borrefjällsängen. I detta fall finns det dock
inget känt ”borgnamn” på berget med fornborgen.
Vad gäller fornborgsnamn och försök till datering av dem så har det ägnats en del forskning åt
detta. Slutsatserna har sammanfattningsvis blivit att det är mer eller mindre omöjligt att göra
en tidsbestämning av dessa namn, bland annat på grund av att språkbruket växlat över tid.
I Nordisk familjebok (1905) kan man läsa om de förhistoriska ”borgarna” bland annat belägna
på klipphöjder och som sägs vara vanligt förekommande både i Norge och Sverige. Vidare
står det om dessa anläggningar att ” de motsvara vad i de fornnordiska sagorna kallas virki.”
Ett ”virki” nämns i en handskrift från 1180-talet (Ågrip 1936, kap 55) ”Kung øistein lät göra
virkit vid Agdenäs”.. Agdenäs ligger ytterst vid Trondheimsfjorden i Norge. Ett annat
exempel är försvarsvallen ”Danevirke” på Jylland som på fornnordiska hette ”Danavirki”.
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Övriga identifierade och besökta platser med fornborgsnamn
De platser som efter studier gått att identifiera geografiskt och följaktligen inventerats är
följande: Kullbergs slott i Haga och Kullebergs slott i Gunnarsbo, båda i Stala socken,
Borgeberget i Tvet, Tegneby socken samt Slottet i Långelanda socken.

”Kullbergs slott” i Haga, Stala socken
I Hagas utmark finns en lämning nära havet som kallas för ”Kullbergs slott” eller ”Haga
slott” och ibland bara ”Slottet”. Platsen inventerades på grund av lämningens ”slottsnamn”
som inte är helt ovanligt förekommande på fornborgslämningar. I FMIS inskannade akter
omnämns också en svag jordvall på platsen. Bergskullen med ”Kullbergs slott” ligger
dessutom i ett intressant område som är omspunnet av sägner. I den närmaste omgivningen
finns bland annat både förhistoriska och medeltida lämningar
Kullbergs slott är registrerad som en gravhög i Fornminnesregistret och betecknas där som
Stala 83:1. Ekhoff (1886) kallade lämningen nr B100 på sin ”järnålderskarta”. Den runda
gravhögen har placerats på en mindre bergsrygg cirka 20 meter över havet. Berget sluttar ner
mot havsviken på ena sidan och gränsar till en hage på den motsatta. Högen är kraftigt
överväxt med huvudsakligen ekar, enar och rönnar. Lämningen är söndergrävd i samband
med grytjakt och med gångar från grävlingsgryt.

En del av den stora gravhögen som kallas ”Kullbergs slott” ses till höger i bild. Bergskullen
ligger vid Stigfjordens strand. Högen är förstörd genom grävning och dessutom kraftigt
överväxt med buskar och träd.
Enligt tidigare genomförda mätningar så är högen 22 meter i diameter och intill 2 meter hög
(från bergssluttningen i SÖ). Det beskrivs vidare att det genom högens mittlinje går en
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jordvall som är 7 meter lång (NV-SÖ) och 0,8 meter hög. Denna vall var vid
inventeringsbesöket under hösten 2009 knappt skönjbar på grund av vegetationen på plats.
Mindre stenar kunde iakttagas på olika ställen på högen. Varför man här lagt en jordvall mitt
över gravhögen är svårt att svara på. Likaså om namnet ”Kullbergs slott”, ”Slottet” och ”Haga
slott” har något samband med vallen. Kanske kan vallen ha ett samband med oroligheterna
som rådde i trakterna längs med kusterna i gränslandet Bohuslän under 1500- och 1600-talen?
Gravhögen är en av de största på Orust som har en diameter på över 20 meter. Enligt ej
granskade mätningar finns det bara ett par till i samma storlek inom kommunen.
Sägner och lämningar i området
En konung begraven
Kullbergs slott ligger som sagt i en intressant omgivning med sägner knutna till olika
lämningar i området. Lite drygt hundra meter från Kullbergs slott, också på en bergskulle vid
Stigfjordens strand ligger ytterligare en gravhög. Den är också rund till formen men något
mindre i diameter, omkring 15 meter, och kallas för ”Guldknapp”. I Fornminnesregistret
benämns den som Stala 82:1. Brusewitz (1856: 275) beskriver lämningen på följande sätt:
”Guldknapp är en vacker, med ung ekeskog bevuxen grafkulle. Den ligger icke vid Hoga i Stala, som
Holmberg säger, utan vid hemmanet Haga i Tegneby sn, på en udde vester om en å. I densamma säges
en konung ligga jordad, med gyllene svärd vid sidan.”

Gravhögen ”Guldknapp” ligger på Hagas mark intill Stigfjorden och inloppet till Hagån som
ses på bild. Ån utgör också gränsen mellan Haga och Hjälmvik.
Hagas marker tillhör inte Tegneby som Brusewitz skriver utan Stala socken. Markerna
gränsar dock i väster till Tegneby socken. Under 1800-talet gjordes en undersökning i högen
Gullknapp och Holmberg nämner att en ”sällsamt formad stridsyxa af jern” då påträffades.
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Högen var redan då Holmberg gjorde sina noteringar mycket skadad, möjligen efter
skattletare på jakt efter det gyllene svärdet. Den påträffade yxan är idag försvunnen och vi vet
inte mycket om den. En bredbladig stridsyxa blev dock populär under slutet av vikingatiden.
Den var vanligare i västra än i östra Skandinavien.
De båda högarna Kullbergs slott och Guldknapp ligger båda nära strandkanten och omges
idag av snår, träd och växtlighet, men har tidigare varit väl exponerade från sjösidan.
Guldknapp är belägen cirka fem meter över havet – med tanke på att vattnet under järnåldern
stod 2-3 meter högre har den då legat precis intill vattenlinjen. Kullbergs slott har haft en mer
markant markering med sina tjugo meter över havet.
En försvunnen köpstad
Hellberg (1824) omnämner lämningen Kullbergs slott ovan som ”Haga slott” i boken ”Försök
till beskrifning öfver Orousts och Tjörns härader” i samband med en sägen om en stad som
tidigare ska ha legat här. Han skriver: ”Wid sidorne af den Elf, som skiljer hemmanenen
Norder Hjelmwik och Haga i Stala socken, och som utlöper i Sti-fjorden, skall en stad fordom
warit anlagd. Östra sidan bär ännu namn av Köpstad, och å den westra finnes en kulle wid
namn haga slott.”
Holmberg (1867:305) nämner också gravhögen som han kallar ”Slottet” i samband med den
försvunna staden: ”Några uppresta stenar stå i Nordre Hjälmviks ägor, på ett ställe, som kallas
Köpstad, och hvarom sägner gå, att en stad där fordom varit anlagd. En plats nära invid benämnes
Slottet. Utan tvivel har här i äldre tider varit en marknadsplats eller måhända ett större fiskeläge.”

Kullen med rönnen ligger på Norra Hjälmviks mark och ska ha varit platsen för de uppresta
stenarna. Runtomkring denna kulle ska den försvunna staden legat enligt sägnen.
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De ovan omtalade stenarna är idag borta men platsen för dem ska ha varit den kulle på norra
Hjälmviks mark som idag är beväxt med rönnar. Platsen är inte inlagd i Fornminnesregistret.
Det kan tyckas något märkligt att Holmberg som ovan beskriver Kullbergs slott/Slottet
placerar Guldknapp som ligger cirka hundra meter därifrån till Hoga istället. Kanske tyder
detta på att han aldrig var på plats själv. Även Ödman som inte alltid besökte de platser han
beskrev (1746:191) förlägger Guldknapp till Hoga i Stala.
Vikingasäte och adelsmän på Rossön
Rossö som idag är en halvö har tidigare varit helt omfluten. En gammal sägen förtäljer att
”gården Rossön i Stala sn skall hava fått sitt namn efter en sjökonung vid namn Råse, vilken
där skall haft sin bostad. Vikingarna skola här haft sitt tillhåll och i Skeppsviken på östra
sidan om ön drogos drakarna upp vintertid” (VFF Acc.nr 498, 1).
Brusewitz (1856: 272) noterar att: ”Gården Råssö säges förr hafva varit vikingasäte, och sedan
urminnes tid säteri: ”hvilket man kan sluta at ett gammalt konungabref, 1460 dateradt, i hvilket
konung Christiern qvitterar enom, vid namn Herman Gren på Rossö, ett skepp, och alltså dermed
ådagalägger, att detta säteri har af hög ålder hört till den Greniska familjen.”

Från ”Kullbergs slott” har man utsikt över Stigfjorden med holmar och öar. Här ses Rossön
som enligt sägen ska ha varit ett vikingatillhåll. Vid ”Skeppsviken” på östra sidan av Rossön
ska ”drakarna”- vikingaskeppen - dragits upp.
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Utsnitt ur Felterus karta från år 1673, ur Lantmäteriverkets arkiv. Manipulerad av
författaren, bland annat med platserna för Köpstad och Kullbergs slott markerade.
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Lämningar och fynd i närområdet
På Hagas mark grävde man inför bygget av en väg under tidigt 1900-tal. Man stötte då på ett
brandurnefält från järnålder. Gravarna som under järnåldern ofta låg i nära anslutning till
gårdarna tyder på en bosättning i närheten. Kanske har platserna för järnålderns gårdar varit
desamma som under medeltid i området. Gravfält och enskilda gravar finns registrerade i
närområdet. Sannolikt har också många lämningar försvunnit genom odling och täkter med
mera.
Iakttagelser
Flera fältbesök har under projektets gång gjorts i området Haga – Hjälmvik runt Köpstad,
Kullbergs slott och högen Gullknapp. Vid rekognosceringar hittades på den svagt lutande
strandbrinken på nivån cirka fem meter över havet, mitt emellan de två gravhögarna, en tydlig
stensträng som såg ut att vara anordnad. Stensträngarna är belägna på så sätt att de skulle
kunna vara lämningar av ett naust/båthus. Kartans namn på området är ”Björnbärsstödet”
vilket sannolikt är en felskrivning för ”Björnbergsstödet”. ”Stöd” är en benämning för den
anordning i anslutning till land där båten dras upp och hanteras. En vanlig lämning efter ett
stöd är två parallella stenrader mot sjön.
Registrerade lämningar i närheten av Kullbergs slott
Hagas gamla tomt, första gången omnämnd i skrift år 1528 befinns knappt 500 meter nordväst
från Kullbergs slott. Den har beteckningen Stala 210:1 i Fornminnesregistret. Ytterligare en
av Hagas gamla tomter, Stala 213:1 ligger även den cirka 500 meter från Kullbergs slott, i
nordlig riktning.
Omkring 600-700 meter från Kullbergs slott ligger lämningen Stala 270:1 som är en av
Hjälmviks gamla tomter med osäker utbredning. I det registrerade fornlämningsområdet syns
bland annat en husgrund, en stensatt damm och en fägata. Det tidigaste kända omnämnandet
av byn Hjälmvik är från år 1388. Stala 217:1 är Kärrebergs gamla tomt som fortfarande är
bebyggd. Den nämns första gången så tidigt som 1381. Kärreberg blev senare säteri.
Kartutsnitt över området Stigfjorden
På kartutsnittet från Felterus karta över Bohuslän från år 1673 på föregående sida ses området
runt Stigfjorden med bland andra platserna för Köpstad, Gullknapp och Kullbergs slott
markerade.
Här ses också fornborgarna runt Stigfjorden markerade tillsammans med Björshuvudet värn
från nyare tid och likaså Skopta borg – den forna skanslämningen vid färjeläget i Skåpesund
(mer om skansen nedan).
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”Kullebergs slott” i Gunnarsbo, Stala socken
Ett berg med uppgifter om murrester i Gunnarsbo inventerades efter anteckningar därom i
”Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän”. Även en artikel i Lysekilsposten från 1953 (KTB, nr
1) omtalar att ”..På Gunnarsbo däremot finnes på ett berg benämnt Kullebergs slott, spår
efter stenvallar.”
Berget ligger liksom fornborgen Borrefjäll (i Ammedalen) på östra sidan av den stora
dalgången som löper från norr till söder genom Orust. Det aktuella berget ligger cirka 700
meter sydost om Borrefjäll. Dalen har varit ett sund under stenålderns period och idag rinner
där en mindre å.

Stenläggning intill bäcken i bergssluttningen bakom hustomten i Gunnarsbo.
Iakttagelser
En bit upp i det brant sluttande berget finns en avstängning i en kleva i form av upplagda
stenar. Här rinner också en bäck. De skarpkantade stenarna som kan iakttagas här är för övrigt
vanligt förekommande i fornborgsmurar. Nedanför avstängningen i branten ligger en hel del
stenar, eventuellt utrasade. Om detta är resterna av en fornborgsanläggning i sin rätta mening
är svårt att avgöra. Det är i så fall mot dalen i väster som man velat skydda sig. Berget utgörs i
övrigt av en mycket lång och brant bergsvägg mot dalen där väg 160 går och där har inga
murar behövts. På den mot öster vettande sidan uppe i bergsområdet fann vi inga
avstängningar.
En gärdesgård kunde följas vidare upp i berget och vi iakttog torpgrunder högre upp i dalen
på den östra sidan. Möjligen kan dessa torpgrunder varit Håleberget, Stala 275:1. Ytterligare
tre husgrunder i berget observerades. Dessa låg i en dalsvacka intill en tidigare brukad åker
med synliga åkerparceller.
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De flesta fynd som gjorts i området har påträffats en bit upp på bergssidorna längs med den
stora dalgången i Stala. På fastigheten Gunnarsbo har man funnit en bronsyxa.

Bronsåldersröset på bergstoppen i Ringseröd, som gränsar till Gunnarsbo, är i sen tid
omplockat till sjömärke. Från den högt belägna platsen har man utsikt bort till Stigfjorden.
Registrerade lämningar i närområdet
På toppen av berget ligger ett röse Stala 15:1. Röset ligger 115 meter över havet och härifrån
har man en vidsträckt utsikt över dalen och bort till Stigfjorden. Alldeles intill röset ligger
Stala 15:2, även den en grav i form av en stensättning.
Knappt 400 meter öster om röset finns en torplämning, Stala 275:1. Cirka 700 meter söder om
berget finns två förhistoriska boplatser registrerade; Stala 266:1 och Stala 267:1.
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Från berget som idag är beväxt huvudsakligen av tall och en har man utsikt till Stigfjorden i
sydväst.

”Slottet” i Långelanda, Långelanda socken
Berget i närheten av Långelanda kyrka inventerades på grund av uppgiften att det av ortsbor
kallas för ”Slottet”. Bergområdet undersöktes men inga lämningar som kan härröras till en
fornborgsanläggning påträffades. Från berget har man en fin utsikt, bland annat över
Långelanda kyrka och omgivande bygd. En tanke är att berget vid tidigare skoglösa
förhållanden varit väl synligt från bygden nedanför och gestaltat sig som ett ”slottsberg”.
Vegetationen på berget består idag av blandskog.
Registrerade lämningar i närområdet
I närområdet finns en stenkammargrav, Långelanda 60:1. En liten bit nedanför berget
”Slottet” finns en kvarnlämning och en gårdstomt registrerade; Långelanda 165:1 och 165:2.
Tomten är Håfoss gamla gårdstomt som fortfarande är bebyggd. Gårdsnamnets äldsta
skriftliga belägg är från år 1529.
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Enstaka stenbumlingar på ”Slottet” ovan. Nedan utsikten över Långelanda kyrka och bygd.
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Borgeberget i Tvet, Tegneby socken
Borgeberget i Tvet är omnämnt i Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län för Västra Orust.
Bergsnamnet finns även utsatt på en historisk karta över området.
Markägaren i Tvet, som växt upp på gården, hade dock aldrig hört att berget kallades för
Borgeberget och heller aldrig sett några murrester på plats.
Berget består delvis av kalberg och är huvudsakligen beväxt med enar och sly med inslag av
tall och björk. I förhållande till landskapet runtomkring ligger toppen på berget som mäter
cirka 30 meter över havet relativt högt och man har därifrån en hyfsat vidsträckt utsikt över
omgivningen.
Då området inventerades observerades en samling med stora stenblock på ett ställe. Blocken
sades vara resterna efter en stenkammargrav som flyttats från sitt ursprungliga läge vid ett
tidigare tillfälle. Sannolikt är de från den ”försvunna dösen”, vars forna plats registrerats som
Tegneby 84:1 i Fornminnesregistret. Inga murrester med koppling till en fornborgsanläggning
eller liknande kunde iakttagas i berget. Däremot finns där en sentida gärdesgård.
Registrerade lämningar i närområdet
Förutom den ovan nämnda ursprungliga placeringen för en dös, Tegneby 84:1 så utgörs de
närmaste registrerade lämningarna av en hällristning bestående av 6 älvkvarnar, Tegneby
83:1, cirka 150 meter nordväst om bergstoppen på Borgeberget. De gamla tomterna för Tvet
Östergård som fortfarande är bebyggda har markerats som Tegneby 440:1 och 440:2. Dessa
ligger söder om bergstoppen. Byn Tvet har bestått av tre hemman och bynamnets äldsta
skriftliga belägg är från år 1383.

Utsikt från ”Borgeberget” i Tvet, Tegneby.
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Skansanläggningar på Orust
I jämförande syfte med fornborgarna har skansarna på Orust besökts och studerats
översiktligt. Enligt Riksantikvarieämbetets definition så avser skansar lämningar som
huvudsakligen dateras till 1600–1900-tal. Definitionen är att en skans utgörs av ett system av
bastioner, murar, jordvallar, vallgravar, byggnader etc., både permanent och tillfälligt
besatta. Definitionen innefattar förutom fästningar och skansar, även fältläger och härläger.
I Fornminnesregistret finns det fyra platser med rester efter skansar på Orust. Platsen
”Skansen” som är registrerad i Svanesund är dock tveksam. De övriga är Kåröd skans, den
forna skansen i Nötesund på Vindön vid det gamla färjeläget och den nu försvunna skansen
”Skopta borg” vid det gamla färjeläget i Skåpesund.
I Nötesund finns några mindre lämningar efter jordvallar kvar att se medan ”Skopta borg” är
helt borta. Den sistnämnda finns dock beskriven och även skissad i Brusewitz ”Elfsyssel” från
1856. I Skåpesund och Nötesund är det tydligt att det var de gamla färjeöverfarterna mellan
Orust och fastlandet som man ville kontrollera och försvåra tillträdet till vid eventuella
stridigheter.
I Kåröd har däremot inte funnits något känt färjeläge. Här har man däremot god utsikt över
sundet i öster mellan Orust och Ljungskile samt en del av fastlandssidan. Härifrån borde man
åtminstone kunnat kontrollera och försvara större delen av sundet närmast öster om Kåröd. De
upplagda jordvallarna och branten mot vattnet har inneburit att man haft ett övertag från
Kåröd skans mot sjösidan.
I Svanesund ligger en plats som kallas ”Skansen”, Långelanda 80:1 i Fornminnesregistret.
Platsen ligger en bit från havet och lämningen består av en 26 meter lång jordvall. Vallen är 4
meter bred och intill 0,5 meter hög. Den är övertorvad och beväxt med ljung och sly. Enligt
uppgift av en person som föddes under slutet av 1800-talet så ska lämningen ingått i de
svensk-danska fejderna och ämnat vara försvar åt öster till. Enligt anteckningar i
Fornminnesregistret anser dock inte inventeraren att läget är strategiskt och överväger att
lämningen kan vara en naturbildning. Platsen har inte besökts inom ramarna för projektet
Fornborgsresan. I skriften Myckleby kommun – Folket och bygden genom tiderna (1957:110)
finns en uppgift om en skans i Svanesund. Denna omnämnda skans har man senare antagit
vara den på andra sidan sundet vid färjeläget i Kolhättan, Ödsmåls socken.
På en fortifikationskarta från år 1719 kan man se en ritning (se nästa sida) över den skans som
funnits i Kolhättan på fastlandssidan. På Orustsidan finns också ett slags försvarsverk
markerat vid färjeläget strax norr om Svanesunds tingshus.
Vid Nötesund på Vindön intill det gamla färjeläget har det legat en skans. Likaså vid
färjeläget norr om sundet på fastlandssidan. Skanslämningen på Orustsidan av Nötesund
består av två jordvallar. Den västra vallen som är 22 meter lång har sin sträckning från norr
till söder. Den är 2-3 meter bred och intill 0,5 meter hög. Den östra vallen är 12 meter lång, 58 meter bred och mellan 1-2 meter hög. Skansens inre består av berghällar och en övertorvad
jorddel som är beväxt med en och tall. Skansen är registrerad som Torp 31:1.
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På fortifikationskartan från Krigsarkivet över Svanesund år 1719 ses färjelägena Svanesund
på Orust och Kolhättan på fastlandssidan. Av skansen i Kolhättan finns ännu en mindre
jordvall kvar. Försvarsverket på Orustsidan är förmodligen en palissad som skulle skydda
trupp vid överfärjning. Tingshuset intill byggdes år 1686.
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Kåröd skans, Myckleby socken
Kåröd skans består huvudsakligen av en stor och lång jordvall. Från vallen har man god utsikt
över omgivande trafik längs vattnet och mot fastlandssidan med Ljungskile i öster. Norr om
Kåröd skans ligger Allmags vik. Inåt landsidan bakom vallen är ett stort och kalt område som
idag är bevuxet med enstaka tallar. Bakom vallen har man ett skyddat läge då det är brant ner
mot vattnet. Vallen är 290 meter lång från NO – SV bestående av en praktiskt taget obruten
vall av jord eller jordtäckt sten, 2-4 meter bred och 0,4-1 meter hög. Den löper parallellt med
den mot havet vettande branta bergväggen. Vallen avslutas i söder vid ett brant stup.
Nedanför stupet tar en tio meter lång vall vid. På andra sidan berget mot land där sluttningen
är svagare finns inga murar.
Skanslämningarna i Kåröd är registrerade som Myckleby 48:1 och 48:2. Enligt tidigare
anteckningar från en inventering i området så finns det en uppgift om att skansen härrör från
”den danska tiden”.

Bakom jordvallen på Kåröd skans har man utsikt mot nordöst och öst med fastlandssidan
tillhörande Ljungskile på andra sidan sundet.
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Skopta borg i Skåpesund, Stala socken
Vid färjeläget Skåpesund mellan Orust och Mjörn syntes förr resterna efter Skansen eller
Skopta borg på Orustsidan. Den ungefärliga platsen för den nu försvunna lämningen är
registrerad som Stala 176:1. Platsen kunde enligt anteckningar i Fornminnesregistret inte
återfinnas under 1990 års inventering.

Ovan Gustaf Brusewitz skiss över ”Skansen” eller ”Skopta borg” som den ibland kallades.
Hämtad ur Elfsyssel (Brusewitz 1856:266).
Bruzewitz besökte dock platsen vid mitten av 1800-talet och beskriver den som följer
(1856:266f): ”Straxt till vänster om landningsstället ligga, på en nästan tärningsformig, åt alla håll
brant sluttande klippa, lämningar efter ett gammalt fäste, som nu kallas ”skansen”, men lär fordom
hetat ”Skopta borg”. Dess öden hafva dock förblifvit okända. Den sidan af klippan, som vetter inåt
Oroust, och hwilken, om än brant, dock icke är så hög som de andra tre, har man sökt värna genom
jordvallar, uppkastade mellan klipporna. Äfven åt vägen äro lämningar efter vall; men mycket
skadade, och uti dem är fullt af träkol, hvarutaf vill synas, att sjelfa borgen bestått af ett så kallat
blockhus av trä, och vid något tillfälle blifvit lågornas rof. Åt sjösidan sänker sig berget i flera
afsatser. En af dessa har man sökt göra försvarsbar, genom åt ömse sidor uppkastade vallar. – Som
förklaring öfver teckningen må för öfrigt nämnas: att a a är högsta avsatsen på klippan: 1 är det
ställe, der den lättast låter bestiga sig, men vid 3 och 4 är den vida otillgängligare. En källa finnes vid
d, nedanföre berget, och e e äro tomtningar efter byggnader. Vid Skåbesundets vestra ända fann jag
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en liten konstruktion af stenar, tydligen ämnad att begagnas till eldstad, för signaleldar vid detta
inloppet till Skoptasund”.

Skansen har legat vid det gamla färjeläget i anslutning till den gamla vägen på Orustsidan.
Följande sägen finns knyten till ”Skopta borg”: ”Vid Skåpesund, eller Skobbesund, som folket
säger, på Orustlandet, bodde en gång i tiden en kung Skobbe. På ett högt berg, vid Orustsidan av
sundet, hade han byggt sin borg. Där satt han och tog upp tull av alla sjöfarande som måste segla
genom sundet. Emellan Svanvik och Varekilsnäs på Orust går nu en liten smal vik som heter Tjuvkilen.
På motsatta sidan skär Borgekilen in. Vid kung Skobbes tid stod vattnet mycket högre än nu. Tjuvkilen
och Borgekilen gick då ihop och bildade en liten ränna ut till havet. Där brukade många sjöfarande
smita igenom för att slippa från att gälda tull till kung Skobbe. Därav lär namnet Tjuvkilen ha
uppkommit” (VFF Acc.nr 464c, 45).

Holmberg (1867:304) har tagit del av denna sägen och beskriver sin egen tolkning av
skansen: ”Vid det smala Skåpesund (förut Skoptasund), som skiljer Orust ifrån Mjörn, och som
förenar Stig- och Askeröfjordarna ligga på en i sig själv välbevarad strandklippa några svaga vallar
av sten och jord. Här ska en sjökonung Skåbe (Skopte?) haft sitt tillhåll, men ställets läge och dess
namn Skansen tyckas snarare giva vid handen, att denna befästning blivit uti en något yngre tid
uppkastad till Sundets spärrande för fientliga fartyg. ”

Skansen nämns år 1678 under den norska ockupationen av Orust och Tjörn – i bevarade
länsräkenskaper för Bohus län.
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Sammanfattning och resultat
Att det finns ett stort intresse för fornborgar bland allmänheten är något som iakttagits både
före och under projektets gång. Den dokumenterade informationen om respektive fornborg
som finns spridd bland annat i olika arkiv är däremot inte lättillgänglig för gemene man. Det
finns därmed ett behov av att uppmärksamma och informera om de teorier och den kunskap
som finns spridd i olika former. En sammanställning av insamlade uppgifter visar att det finns
mycket dokumentation och kunskap att förmedla runt Orusts fornborgar. Inventeringarna och
studierna som gjorts inom Fornborgsresan har även tillfört ytterligare kunskap. Inte minst har
tidigare oregistrerade anläggningar framkommit men också ej tidigare uppmärksammade eller
beskrivna vall- och muranläggningar, fynd och sägner med mera.
Samtliga resultat och slutsatser inom ramen för projektet kan av utrymmesskäl inte redogöras
för inom denna sammanfattning.

Förmedling av resultat
Eftersom syftet med Fornborgsresan är att skapa ett kunskapsunderlag för nya besöksmål är
tillgänglighetsperspektivet något vi fokuserat närmare på under arbetets gång. Utvalda
fornborgsmiljöer kan, utifrån inventeringsunderlag och inhämtad kunskap, tillgängliggöras
genom röjning och ordnade stigar som uppdateras med informationsskyltar och/eller
audioguider. Temat kan också uppmärksammas/kompletteras via hemsidetexter och
informationsbroschyrer eller liknande.
Vid urval av lämpliga miljöer att röja och skylta måste hänsyn tas till omgivning och
kommunikationsmöjligheter. Somliga platser är på grund av sin belägenhet direkt olämpliga,
exempelvis där enda vägen upp till fornborgen är via en hustomt. Andra områden lämpar sig
sämre på grund av den enorma arbetsinsats som skulle krävas för att röja, anpassa och
underhålla en kulturstig på plats. Lämpliga fornborgsområden är istället platser som har en
kulturhistoriskt intressant omgivning med lämningar och/eller fynd samt närhet till
exempelvis skola, centrum och parkeringsmöjligheter. Hänsyn måste också tas till områdets
lämplighet vad gäller framkomlighet, naturförhållanden samt fornborgsmurarnas utseende
(tydliga murlämningar premieras). Röjda och informationsförsedda fornborgsområden bör
även i möjligaste mån kopplas ihop med befintliga eller planerade kulturstigar.
Ett område som med fördel kan knytas till en planerad kulturled är exempelvis fornborgen i
Kåröd i östra Myckleby (Myckleby 105:1). Ordnade stigar med information finns i nuläget
vid tre fornborgsområden. Områdena är Borrefjäll (Stala13:1), Slottsberget (Morlanda 211:1)
och Flågeberget (Morlanda 90:1). I vissa fall behöver de befintliga informationstexterna
uppdateras.
Fornborgar är tacksamma anläggningar att tillgängliggöra då deras typiska lägen innebär att
de sällan berörs av exploatering eller förstörs vid jordbruksarbete. Allt som oftast är
bergskrönen mycket fina utsiktspunkter och lämningarna har inte sällan underhållande sägner
kopplade till sig. Ödman som nämner några av fornborgarna på Orust redan under mitten av
1700-talet kopplar lämningarna till berättelser om ”näs-konungars” boningar och härjningar
under vikingatiden. Inte sällan har natur- och ortnamn kopplats till en (påhittad) kung,
exempelvis kung Borre, Dufve, Hitze och Skobbe med flera. Det kanske inte finns så mycket
sanning i dessa sägner, men de utgör ändå ett kulturhistoriskt intressant material. Detta då de
säger mycket om äldre tidsperioders uppfattningar och förklaringar av fornlämningar.
Berättelserna kan med fördel förmedlas på exempelvis informationstavlor eller genom
audioguider vid fornborgsområden.
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Kunskapsläge
Det är inte ovanligt eller för den delen märkligt att fornborgar på grund av just benämningen
associeras till medeltida fästningar med torn och rum. Bygdeborgstolkningen som
förmedlades i äldre skrifter lever fortfarande kvar i viss utsträckning och kopplas emellanåt
till samtliga fornborgslämningar som om dessa var en homogen fornlämningsgrupp.
Efter en genomgång av dokumentationen runt Orusts fornborgar kan konstateras att
tolkningarna varierat genom tiderna och att materialet spretar åt olika håll. Enbart de fem som
blivit arkeologiskt undersökta skiljer sig åt vad gäller fynd och dateringar. Det är inte ovanligt
att prover inom en fornborg visar sig tillhöra olika tidsperioder.
En del anläggningar är inte lämpliga att uppehålla sig inom under någon längre tid och ger
närmast ett intryck av försvarskaraktär, exempelvis Borrekullen (Tegneby 181:1) och
Gersberget (Morlanda 301:1). Dessa två anläggningar har också det vattennära läget
gemensamt. Borrevägg (Stala 95:1) kan närmast kopplas till oroligheter under historisk tid
medan Borrefjäll, (Stala 13:1) gett fynd av boplatskaraktär (brunn, handkvarnar, sländtrissor
och keramik bland annat) och dateringar från olika förhistoriska tidsperioder. Vid sist nämnda
anläggning finns också betesmarker intill. I Ammedalen nämns en hustomt första gången i
skrift år 1405. Kanske är fynden inom och nära fornborgen, bland annat med mynt från 1300talets mitt, spåren efter ett föregående högre liggande boplatsläge som sedan flyttats ned till
dalen vid foten av fornborgsberget. Det hade varit mycket intressant att erhålla en datering av
muren på denna plats.
Lägesmässigt påminner fornborgen Borrefjäll om den på Flågeberget i Huseby (Morlanda
90:1), som också ligger intill en viktig dalgång. Även i Huseby har undersökningar
genomförts som visar att man uppehållit sig i närområdet under stenålder, bronsålder,
järnålder och medeltid. Nedanför fornborgsberget i Huseby har man bland annat stött på
begravningar från tiden runt Kristi födelse samt fynd från järnålder vilka tidigare tolkats som
sannolikt nedkastade från fornborgen. I en av jordvallarna inom fornborgen har det påträffade
kolet daterats till ca.800 e.Kr. Kolet ger en ”tidigast-datering” då jorden tycks ha tagits från
dalen nedanför fornborgsberget med snäckskalsgrus. Inom fornborgen har man bland annat
funnit lerklining, förhistorisk keramik och en lämning som tolkats som en förhistorisk
husgrund.
Vid fornborgen på Gersberget, Morlanda 301:1, fanns också fyndförande jord både i
vallen/muren och som utjämning i klipphyllor. Fynden som där bestod av kol, förhistorisk
keramik och flinta har antagligen följt med från den plats intill där jorden hämtats. Därför kan
fynden även här ses som en ”tidigast-datering”. Keramiken har däremot inte varit möjlig att
tidsbestämma närmare än till förhistorisk tid. I vilken tid vallen anlagts är därför omöjligt att
säga. Det finns annars en teologisk term ”rite de passage” som betonar betydelsen av att
symboliskt manifestera gränser i landskapet. Förklaringen blir då att föremålen medvetet
placerats i muren av en rituell anledning. I detta fall tycks dock fynden komma från en plats
intill och kan därför inte kopplas till en sådan tolkning. Anläggningens utseende stöder heller
inte en sådan teori utan ger snarare ett intryck av försvarskaraktär.
Kattenbergs slott i Köperöd är en anläggning skiljer sig från de övriga med dess ostrategiska
placering av muren långt ner på en sluttning. På denna plats liksom vid Kullebergs slott i
Gunnarsbo, samt Lunneberget i Torp och Backa i Myckleby, samtliga oregistrerade, behövs
ytterligare inventeringar.
Sällan finns det förutsättningar till att få fram fornborgsmurarnas anläggningstid och därmed
koppla eventuella fynd (och funktion) till densamma. Just dateringsproblematiken är en högst
central fråga i tolkningen och förståelsen av fornborgarna. Detta för att kunna gå vidare med
vilket sammanhang de ska placeras in i och för att koppla samman muranläggningen med
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eventuella fynd o.s.v. Av fem undersökta fornborgar är det endast en som kunnat dateras med
hjälp av kol under muren. Denna datering gav oväntat perioden 14–1600-tal, vilket innebär att
muren tidigast kan ha anlagts denna tid. Möjligen kommer fler ”fornborgar” i framtiden att
dateras till historisk tid.
Kolet som dateras kopplas vanligtvis till en röjningsfas som föregått uppförandet av den
aktuella muren. Det finns också de som menar att det kan ha ingått träpalissader i murarna
eller vallarna och att det kol som påträffas i muren kan vara resterna av sådana. Ett problem är
att det i vissa vallar förekommer jord med rester av kol och ibland även andra fynd. Det tycks
då som att anledningen till att dessa fynd påträffas i vallen är att man tagit jord i närheten som
råkat innehålla rester av äldre anläggningar som tillhör en tidigare fas och inte kan sättas i
samband med murens/vallens uppförande.

Att gå vidare med
Trots att det finns en mängd information att förmedla runt Orusts fornborgar så finns det
självklart mycket att gå vidare med. Kunskaperna om fornborgarnas ålder, brukningstid och
användning är fortfarande bristfälliga. Undersökningarna har tillfört ny kunskap men det bör
uppmärksammas att det rör sig om mindre provundersökningar vilka inte behöver vara
representativa för ett helt fornborgsområde.
För att få fram mer kunskap om detta intressanta men spretiga material behövs noggranna
undersökningar av de enskilda anläggningarna och närmare kartering av deras närmaste
omgivning. Det krävs även fler teoribildningar och teoretiska analyser.
Fornborgarna i Bohuslän har utifrån en hastig jämförelse mycket gemensamt med desamma i
Norge. Det vore önskvärt att studera detta förhållande närmare i framtiden. Danmark, som
karakteriseras av ett annat landskap, saknar den typ av fornborgar som diskuterats här.
Resultaten från inventeringar, analyser och sammanställningar från projektperioden utgör en
kunskapsbas och ett underlag för skapandet av nya besöksmål inom kommunen.

Oregistrerade lämningar
Oregistrerade lämningar har anmälts till ansvarig myndighet för registrering i
Fornminnesregistret. Efter samtliga inventeringar som utförts med början redan under 1800talet är det ett överraskande resultat att ytterligare fornborgar framkommer. Nyregistreringar
av fornborgar på Orust har annars inte gjorts sedan den så kallade ”Göteborgsinventeringen”
under tidigt 1900-tal. Då tillkom Borrekullen (Tegneby 181:1) i Ramshult. Ett tydligt
exempel på att noggranna inventeringar behövs är Ekhoffs (1884) omtalade fornborg i
Nävrekärr, Röra socken. Den har inte återfunnits vid fornminnesinventeringar förrän i
samband med projektet Fornborgsresan 2009 och har anmälts för omregistrering.
Registreringar av fornlämningar är ur kulturmiljösynpunkt mycket viktiga i dagens snabbt
föränderliga samhälle. Med tanke på skogsbruk och pågående exploatering av
vindkraftsanläggningar på Orust är detta särskilt angeläget. Det är en stor fördel om
inventeringarna kan utföras i samarbete/dialog med intresserad lokalbefolkning som är kända
i trakten. Många av de oregistrerade fornborgslämningarna hade tidigare uppmärksammats av
ortsbefolkningen. Det är inte omöjligt att det kan finnas ytterligare fornborgslämningar inom
kommunen. Att aktivt söka efter nya lämningar ger bevisligen resultat.
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