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SAMMANFATTNING 

Den 19:e april 2012 utförde Doktorand Andreas Viberg och Doktorand Joakim Schultzén vid 

Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet en georadarmätning mellan gravtumba 

A och B i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Avsikten med undersökningen var att utröna om det fanns 

ett hålrum under golvet mellan de båda gravtumborna i kyrkans kor, eller om marken under 

golvplattan mellan gravtumborna bestod av någon typ av fyllnadsmaterial.  

 

Georadarmätningarna utfördes med ett ProEx-system från Malå Geoscience. Till utrustningen 

kopplades både en 800- (profil 1, 2 & 3) och en 500MHz antenn (profil 4). Undersökningarna utfördes 

i fyra separata profiler som vardera var drygt 12 m långa (se figur 1 för exakta mått). Profilerna drogs 

medvetet vidare ut över grav 4, 8/9, 12 och 18 för att tydliga referenser till tidigare belagda gravar 

skulle finnas i det insamlade datamaterialet. 

 

Resultaten visar att tydliga reflektioner kan iakttagas då georadarantennen drogs över gravarna 4, 12 

och 18. Det är troligt att de kraftiga reflektionerna bland annat orsakas av partiella tomrum under de 

gravhällar som täcker golvet i kyrkan. Reflektioner (hyperblar) från möjliga tegelmurar och kistor i 

framförallt grav 4 är synliga i data. Responsen från grav 4 och grav 12 påminner om varandra och det 

är rimligt att anta att större hålrum finns under golvet på dessa platser. Alla radarprofiler har i olika 

hög grad dragits över kanten mellan grav 8 och 9 och resultaten härifrån är därför delvis annorlunda än 

vid övriga gravar. Grav 18 verkar vara annorlunda i förhållande till grav 4 och 12 och det är därför 

rimligt att anta att grav 18 innehåller ett, till karaktären, annat material än grav 4 och 12. I grav 12 

återfinns även ett högreflekterande lager på ca 0,5 m djup. Källan till reflektionen är okänd men skulle 

kunna vara en golvnivå. Dessutom saknas tydliga reflektioner i radargramet i graven vilket kan antyda 

att kista eller begravning saknas. Georadarresultaten från området mellan gravtumborna är, i 

jämförelse med övriga gravar, mycket annorlunda. Det indikerar att det under golvplattan mellan de 

båda gravtumborna inte finns något hålrum utan någon typ av fyllnadsmaterial. I fyllnadsmaterialet är 

det möjligt att flertalet lagergränser finns representerade, av vilka några är svagt synliga i radagramen 

(se figur 2, 4, 6 och 8). 
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INLEDNING 
Georadar har använts i Sverige sedan slutet av 1970-talet (se Wihlborg & Romberg 1980: 33). I dag är 

metoden en av de mer populära geofysiska metoderna i landet (Viberg et al. 2011) och metoderna 

används inte sällan, på grund av sin lämplighet, för prospekteringar i urbana miljöer (se t.ex. David et 

al. 2008; Trinks et al. 2009). Georadar används även frekvent i kyrkor inom ramen för olika 

arkeologiska projekt världen över (se t.ex. Leckebusch 2000; Leucci 2002; Tsokas et al. 2007; 

Ramírez-Blanco et al. 2008; Udphuay et al. 2010). 

 
Inom ramen för Projekt Magnus Ladulås, ett samarbetsprojekt mellan Västergötlands museum, 

Stockholms medeltidsmuseum, Högskolan på Gotland, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, 

Rättsmedicinalverket, Sahlgrenska akademien, Statens historiska museum, Stockholms stadsmuseum, 

Stockholms universitet, Uppsala universitet, Västarvet och Svea television, genomfördes en 

georadarundersökning mellan gravtumba A (Magnus Ladulås) och B (Karl Knutsson Bonde) i 

Riddarholmskyrkans kor. Syftet med undersökningen var att ta reda på om utrymmet under golvhällen 

mellan de båda gravtumborna bestod av ett hålrum eller någon typ av fyllnadsmaterial. Ett 

fyllnadsmaterial under golvhällen skulle kunna indikera närvaron av arkeologiskt intressanta orörda 

lager och en möjlig, tidigare okänd, begravningskammare. Ett hålrum skulle däremot indikera att 

platsen påverkats av postmedeltida aktiviteter i kyrkan och att arkeologiska lager troligtvis var 

bortgrävda. 

 

 
Figur 1. Del av planritning över befintliga gravar i Riddarholmskyrkan (Fürst och Olsson, 1921). Blå linje 

visar på uträckningen av profil nr. 1 (800MHz), grön linje visar utsträckningen av profil nr. 2 (800MHz) 

och röd linje visar på utsträckningen av profilerna 3 och 4 (500- samt 800MHz). Skalstock och 

radarprofilutbredning tillagda av författaren 2012. 

METOD 
En georadar är ett elektromagnetiskt instrument som skickar en elektromagnetisk puls ned i marken 

från en sändarantenn. En mottagarantenn mäter sedan tiden tills radarpulsen återvänt till ytan efter 

reflektion mot lagergränser eller objekt i marken. Reflektionen blir kraftigast där den reflekterande 

strukturen och den omgivande marken har olika elektromagnetiska egenskaper (Conyers & Goodman 

1997: 27). Prospekteraren får som resultat en bild av hur den undersökta ytan ser ut stratigrafiskt. Det 

redovisas i så kallade radargram där ett radargram motsvarar en vertikal profil genom marken längs 
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den undersökta linjen. Går det sedan att bedöma hur snabbt radarpulsen färdas genom marken så är det 

möjligt att uppskatta på vilket djup de olika lämningarna ligger. Djupet, som beräknas utifrån 

georadarsignalens löptid under användning av en uppskattad eller mätt signalhastighet, är endast 

ungefärlig eftersom hastigheten på signalen kan skilja sig mycket åt beroende på skilda 

markegenskaper på olika platser i undersökningsområdet.  

 

Hur djupt ner i marken det är möjligt att se beror dels på frekvensen på den valda antennen och dels på 

jordens egenskaper, dvs. dess elektriska ledningsförmåga och magnetiska permeabilitet. Hög elektrisk 

ledningsförmåga leder t.ex. till att den elektromagnetiska pulsen enklare leds bort genom marken 

vilket medför att signalen försvagas kraftigt. Det medför i sin tur att färre radarekon når 

mottagarantennen vid ytan vilket ger sämre resultat. Den magnetiska permeabiliteten är ett mått på hur 

enkelt ett material blir magnetiserat när det kommer i kontakt med ett elektromagnetiskt fält. Hög 

magnetisk permeabilitet leder till sämre förutsättningar för mätningar med georadar. 

Djuppenetrationen beror, som nämnts ovan, även på frekvensen på den valda antennen. Generellt går 

det att säga att lägre frekvens leder till ökad djuppenetration men sämre upplösning och hög frekvens 

leder till högre upplösning men sämre djuppenetration (Conyers & Goodman 1997:40ff). 

 

Georadarutrustningen har förmågan att producera mycket högupplösta bilder. Instrumentet kan samla 

in mätvärden mycket tätt, oftast var tredje till femte centimeter, och beroende på hur tätt 

prospekteraren väljer att gå så kan olika hög upplösning uppnås.  

 

Vid undersökningarna i Riddarholmskyrkan användes både en 500- och en 800MHz antenn kopplade 

till ett ProEx-system från Malå Geoscience. Initialt samlades tre radarprofiler in (drygt 12m långa) 

med 800MHz antennen (profil 1, 2 och 3), sedan byttes den ut mot en 500MHz antenn och en förnyad 

undersökning av profil 3 genomfördes med ny antennfrekvens (se profil 4). Profil 3 och 4 är således 

insamlade över samma linje och är direkt jämförbara. För att avgöra med vilken hastighet 

radarsignalen färdas i marken genomfördes flertalet så kallade hyperbelpassningar. Under processen 

passas datorgenererade hyperblar in över hyperblar genererade av begravda punktobjekt i marken. Den 

ungefärliga hastigheten uppskattades då till 0,075m/ns vilket ger ett djup på ca 3,75cm/ns. 

Databearbetning och filtrering har genomförts med hjälp av programmet REFLEXW 2D/3D. Kartor 

har producerats med hjälp av ArcMap 9.3 och tolkningsbilderna nedan har skapats med hjälp av 

Google Sketchup 8. 

RESULTAT 
 

PROFIL 1 (800MHZ) 

Resultaten (se figur 2 och 3), visar mellan 0 - 0,8m på ett reflekterande lager på ca 8ns djup (ca 3dm). 

Det kan här möjligtvis röra sig om reflektioner från delar av den medeltida mur som påträffats i 

gravtumba B och som har en utsträckning i radarprofilens gångriktning. Vidare kan tydliga 

reflektioner efter större och mindre hålrum under golvnivån iakttas på jämna avstånd utmed profilen 

(figur 2). De kan, genom korrelation mot befintlig planlösning över gravar och gravhällar i 

Riddarholmskyrkan, bekräftas vara orsakade av gravar under de gravhällar som täcker kyrkans golv 

(figur 3). De kraftiga reflektionerna som identifierar hålrummen är synliga tack vare att radarsignalen 

färdas mellan två material (sten och luft) med väsentligt skilda elektromagnetiska egenskaper (se 

ovan). Grav 4 och grav 12 verkar vara likartade och det är rimligt att de innehåller större hålrum. Grav 

18 verkar i sin tur vara mer olik grav 4 och 12 då responsen här är annorlunda. Det är möjligt att 

hålrummet i graven är mindre eller att den delvis innehållander ett fyllnadsmaterial som ger upphov 

till en annan typ av reflektion. Samtliga profiler drogs, mer eller mindre över kanten mellan grav 8 och 

9 och det är därför troligt att det är denna kant som avger de flesta reflektionerna på denna plats. Några 

av reflektionerna bör även, med hänsyn taget till radarsignalens spridningsmönster, härröra från de 

båda gravarna på var sida om profilen. I grav 12 är en tydlig horisontell reflektor, på ca 1,4-1,5m i 

längd, synlig på ca 0,5m djup. Källan till reflektionen är okänd men troligtvis är den orsakad av en 

horisontell struktur i marken på denna nivå. I övrigt verkar avsaknaden av andra reflektioner i graven 
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indikera en avsaknad av kista. En kraftig linjär reflektor är synlig i grav 4 och sträcker sig över ca 

2,3m. Det är möjligt att det här rör sig om en kista som är synlig i radargramet. 

 

PROFIL 2 (800MHZ) 

Liknande resultat finns i profil 2 (se figur 4 och 5). Även här är alla gravar som passerades (4, 12 och 

18) synliga genom kraftiga radarreflektioner. De reflektioner som i profil 1 kunde knytas till den 

medeltida muren i gravtumba B är inte längre lika framträdande. Det överensstämmer med befintlig 

arkeologisk kunskap om att muren inte är mer än ca 30cm tjock. Den förstärkta reflektionen centralt i 

grav 4 finns kvar fast i förändrad form. Reflektionen har nu mer karaktären av en hyperbel och antyder 

eventuellt att den möjliga kistan i graven inte har ett helt slätt lock. Reflektionen vid grav 12 på ca 

0,5m djup finns kvar även i profil 2. Fortsatt avsaknad av reflektioner från graven indikerar även i 

denna profil en avsaknad av kista. 

 

PROFIL 3 OCH 4 (800- OCH 500MHZ) 

Profil 3 och profil 4, som placerats utmed kanten av gravtumba A, var de profiler som mest troligt var 

lokaliserade över den eventuella gravkammare som föreslagits ligga innanför den medeltida muren 

som påträffats i gravtumba B. Resultaten uppvisar en liknande bild som övriga profiler med grav 4, 12 

och 18 synliga i data. Hyperbeln centralt i grav 4 finns fortfarande kvar och är fortfarande mycket 

tydlig. Den högreflekterande horisontella reflektorn i grav 12 är mer utpräglad i resultaten från 

mätningarna med 800MHz-antennen vilket antyder att signalen med kortare våglängd som den mer 

högfrekventa antennen sänder ut bättre återger detta horisontella lager. Grav 12 saknar fortfarande 

reflektioner från eventuell kista. Vad gäller området mellan gravtumba A och B så kan inte någon 

antydan till hålrum iakttagas. Det talar för att området under golvnivån består av någon form av 

fyllnadsmaterial som verkar vara indelad i olika lager där svaga antydningar till lagergränser på ca 

0,25m och 0,5m djup är synliga i resultaten från mätningarna med 500MHz-antennen. Dock verkar 

inte signalen i det här området nå ned särskilt djupt vilket kan indikera närvaron av ett överlagrande 

högreflekterande material såsom t.ex. tegel. Mycket av radarsignalens energi verkar också förbrukas 

när den passerar genom den övre golvhällen vid marknivå. Det här är dock inte specifikt för området 

mellan gravtumborna då gravhällarna till grav 4, 8/9, 12 och 18 verkar vara tillverkade av liknande 

kalkstensmaterial. 

SLUTSATS 
Efter analys av de fyra georadarprofiler som samlats in vid 2012 års mätningar kan det konstateras att 

det under marken mellan gravtumba A och B inte finns något synligt hålrum. Jämförs området mellan 

tumborna med det kända tomrummet i grav 4 så finns inte många likheter, vilket styrker teorin om att 

området snarare innehåller fyllnadsmaterial. Dock finns en klar brist på reflekterande strukturer från 

marken mellan tumborna och det innebär troligtvis att det möjliga fyllnadsmaterialet till viss del består 

av ett relativt högreflekterande material såsom t.ex. tegel. Det leder till att en stor del av radarenergin 

reflekteras bort och inte når de önskade djupet. Dock kan några svaga horisontella reflektioner 

iakttagas i det här området vilket kan antyda närvaron av lagergränser på olika djup i fyllningen (se 

ovan). Georadarutrustningen kan vidare tydligt identifiera grav 4, 12 och 18. Grav 4 innehåller 

troligtvis en högreflekterande kista. Grav 12 saknar tydliga reflektioner och kan möjligvis vara tom. 

Grav 18 har många svårtolkade reflektioner och någon utförligare tolkning av den eventuella 

fyllningen är svåra att göra. Samtliga profiler drogs, mer eller mindre över kanten mellan grav 8 och 9 

och det är troligt att många av reflektionerna i detta område härrör från den avdelaren. Några 

reflektioner borde, på grund av radarsignalens spridningsmönster härröra från respektive gravar på 

vardera sidan. Utökade högupplösta mätningar, i syfte att producera 3D-bilder över dessa gravar, 

skulle troligtvis göra bilden ännu tydligare. 
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Figur 2. Radarprofil 1. Data insamlad med 800MHz-antenn. Profilens totala längd 12,14m. 

 
 
 

 
Figur 3. Korrelation mellan radarprofil 1 och planritningar över befintliga gravar och gravhällar i Riddarholmskyrkan (planritning efter Fürst och Olsson, 1921). 

Det svarta rätblocket markerar platsen för gravtumba B. Siffrorna i radargramet anger gravnummer och kan korreleras mot siffrorna i Figur 1. 
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Figur 4. Radarprofil 2. Data insamlad med 800MHz-antenn. Profilens totala längd 12,45m. 

 

 
Figur 5. Korrelation mellan radarprofil 2 och planritningar över befintliga gravar och gravhällar i Riddarholmskyrkan (planritning efter Fürst och Olsson, 1921). 

Det svarta rätblocket markerar platsen för gravtumba B. Siffrorna i radargramet anger gravnummer och kan korreleras mot siffrorna i Figur 1. 
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Figur 6. Radarprofil 3. Data insamlad med 800MHz-antenn. Profilens totala längd 12,15m. 

 

 

 

 

 
Figur 7. Korrelation mellan radarprofil 3 och planritningar över befintliga gravar och gravhällar i Riddarholmskyrkan (planritning efter Fürst och Olsson, 1921). 

Det svarta rätblocket markerar platsen för gravtumba B. Siffrorna i radargramet anger gravnummer och kan korreleras mot siffrorna i Figur 1. 



 9 

 

 
Figur 8. Radarprofil 4. Data insamlad med 500MHz-antenn. Profilens totala längd 12,15m. 

 

 

 
Figur 9. Korrelation mellan radarprofil 4 och planritningar över befintliga gravar och gravhällar i Riddarholmskyrkan (planritning efter Fürst och Olsson, 1921). 

Det svarta rätblocket markerar platsen för gravtumba B. Siffrorna i radargramet anger gravnummer och kan korreleras mot siffrorna i Figur 1. 



 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Gravtumba A och B i Riddarholmskyrkan. Foto: Maria Vretemark. 
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