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SAMMANFATTNING  
Under augusti månad 2011 genomfördes en magnetometerprospektering av Sandbyborg (Raä 54:1) 

belägen i Sandby socken på Ölands östkust. Syftet med undersökningarna var att komplettera bilden 

av begravda huslämningar som vid tidigare georadarprospekteringar identifierats inne i borgen, med 

information om placering av möjliga härdar, ugnar eller gropar. 

 

Magnetometerdata samlades in med hjälp av en Foerster Ferex 4.032 singel sensor fluxgate 

gradiometer. Datainsamlingen genomfördes i sicksackformation och avståndet mellan mätprofilerna 

har varit 0,5m. I gångriktningen har data samlats in med 0,1m mellanrum. 

 

Resultaten visar på ett stort antal magnetometeranomalier i data. I många fall är de knutna till de 

husväggar som framkommit vid georadarundersökningarna. Det kan indikera att husen vid något 

tillfälle brunnit och att den magnetiska riktningen bevarats intakt då husen inte rubbats ur sitt läge. 

Andra termoremanenta magnetometeranomalier med möjligt antropogent ursprung finns främst 

bevarade i mitten av husen, innanför dörrarna till husen samt på öppna ytor i borgens inre. Jämförelser 

med den totalutgrävda Eketorps borg talar för att många av anomalierna kan vara härdar eller ugnar. 

Även möjliga antropogent skapade gropar med förhöjd magnetisk susceptibilitet finns i stort antal i 

borgen och kompletterar bilden av de aktiviteter som pågått i borgen ytterligare. En samlad 

tolkningsbild av georadardata och magnetometerdata presenteras i slutet av rapporten och en tolkning 

av borgens planlösning föreslås. 
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INLEDNING 

Sandbyborg (RAÄ 45:1) ligger i Sandby 

socken på östra Öland (figur 1). Områdets 

geologi består primärt av postglacial sand och 

svallgrus som överlagrar en mycket ytlig 

kalkstensberggrund. Borgen är oval till 

formen med en inre yta på ca 95x64m (ca 

5140m
2
). Det kan t.ex. jämföras med Eketorps 

borg, som trots sin annorlunda form, har en 

liknande inre storlek (5280m
2
). Området 

innanför den omgärdande ringmuren är idag 

uppdelat i två delar av en modern gränsmur 

av sten som restes någon gång mellan 1822 

och 1933 (figur 2). Sandby borg, som är den 

enda av de Öländska borgarna som inte är 

placerad mellan Ancylus- och Littorinavallen 

i öster och den så kallade landborgen i väster 

(se t.ex. Holdar, 1979: 102, fig. 73), ligger 

endast 40 – 45m från dagens strandlinje på ca 

tre till fyra meters höjd över havet. Dock har 

landhöjningen i området varit mycket 

begränsad vilket medfört att vattennivån vid 

Kristi födelse endast legat ca två meter högre. Det är därför troligt att borgens yttre mur legat mycket 

nära den förhistoriska vattenlinjen vid tiden för borgens brukande. Utanför den nordvästra delen av 

ringmuren finns en yttre försvarslinje mot land bestående av parallella rader av stora stenar och block 

(figur 2 & 3). 
 

 
Figur 2. Flygfoto över Sandbyborg. Foto: Jan Norrman 1987-04 19. Upphovsrätt: Riksantikvarieämbetet 

 

Hilfeling som besökte platsen i slutet av 1700-talet nämner att det finns spår av husgrunder och tomter 

inne i borgen (Hilfeling 1797). Uppgiften skulle senare bekräftas av Sjöborg (1822: 126) som 

identifierat och kartlagt rader av stenar och grus innanför muren som tolkades vara spår efter 

förhistoriska och historiska byggnader (figur 3). Även Abraham Ahlqvist bekräftar det under sina 

Figur 1. Översiktskarta över Skandinavien och Öland 

med de Öländska borgarna markerade. 
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resor till Öland under början av 1800-talet (1979: 39). Sedan dess har jorden i borgens inre brukats och 

spåren av husgrunder och tomtningar är idag inte längre synliga ovan mark. Förekomsten av 

husgrunder, bevarade under marken, kan dock bekräftas av tydliga flygfoton från 1970-talet (t.ex. 

Wegraeus 1976: 37; Blomkvist 1979: 82; Edgren & Herschend 1984: 2) och författare har använt 

fotografierna för att uppskatta antalet hus innanför ringmuren (t.ex. Wegraeus 1976: 37: Fallgren 

2008: 123; Fallgren 2009: 32). Uppskattningarna varierar mellan 37 husgrunder (Wegraeus 1976) till 

ca 54 husgrunder (Fallgren 2009). 

 

 
Figur 3. Karta över Sandbyborg. Se kartlegend för förklaringar. Koordinater i Sweref99 TM. 

 
SYFTE 
För att få en mer detaljerad förståelse av Sandbyborgs planlösning samt undersöka huruvida 

Sandbyborg, liksom t.ex. de Öländska borgarna Ismantorp och Eketorp, hade flera bebyggelsefaser 

genomförde författaren initialt en georadarprospektering under våren 2010 (Viberg et al., manuskript 

och figur 7). Vid georadarundersökningen påträffades tydliga gropar i borgen, efter förmodad 

plundring med metalldetektor, vilket rapporterades till länsstyrelsen i Kalmar. En efterföljande 

metalldetektering (2010) och arkeologisk utgrävning (2011) kunde senare producera daterbara fynd 

och ny kunskap om Sandbyborg. 

 

Då georadarprospekteringen genererat en tydlig planlösning över Sandby borg beslutades att 

genomföra en uppföljande geofysisk prospektering med magnetometer. Syftet med undersökningen 

var att komplettera den, vid georadarprospekteringen framkomna planlösningen, med information om 

andra begravda arkeologiska strukturer såsom t.ex. härdar, gropar och ugnar som troligtvis funnits i 

borgens inre för att på ett bättre sätt förstå hur borgen brukats under sin aktiva period. 
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METOD 

Geofysiska metoder, såsom t.ex. georadar och magnetometri har under de senaste decennierna använts 

regelbundet för undersökning av både förhistoriska och historiska borgar och befästningar (se t.ex. 

Aitken & Tite 1962, Musson 1968; Kvamme 2008, Fassbinder 2010). Utmärkta resultat har 

exempelvis uppnåtts på ön Föhr i norra Tyskland där en borg, liknande Sandbyborg, har undersökts 

med geofysiska metoder (Stümpel & Erkul 2009). Undersökningarna, som utförts med magnetometer 

och GPR, ger en tydlig bild av borgens planlösning samt andra begravda strukturer. I Sverige, där 

användningen av geofysiska undersökningar inom arkeologiska projekt har varit begränsade (Viberg 

et al. 2011), har bara en geofysisk prospektering genomförts inne i en av de Öländska borgarna, 

Gråborg (Tegnér 2008). Kvaliteten på resultaten och tolkningarna från denna undersökning har dock 

starkt ifrågasatts (Trinks & Biwall 2011). 

 

Under magnetometerprospekteringen av Sandbyborg 

användes en Foerster Ferex 4.032 singel sensor fluxgate 

gradiometer (figur 4). Instrumentet, som har ett avstånd 

mellan sensorerna på 0,65m, mäter den vertikala 

komponenten av jordens magnetfält. Den resulterande 

uppmätta skillnaden mellan den övre och undre sensorn har 

sammanställts i kartform och visas nedan i figur 8 och 9. 

Datainsamlingen har genomförts i sicksackformation och 

avståndet mellan mätprofilerna har varit 0,5m. I 

gångriktningen har data samlats in med 0,1m mellanrum. 

Resultaten har bearbetats i programmet Data2Line av 

Foerster i vilken korrektion för Zero-Mean traversing 

(ZMT) och de-staggering har applicerats (se Aspinall et al. 

2008 för definition av termer). Det återstående randiga 

mönstret, som inte fullständigt avlägsnats av ZMT, kan 

förklaras av de rådande väderförhållandena under 

datainsamlingen där vindar med kulingstyrka orsakade 

stora problem. Magnetometermetoden finns utförligt 

beskriven i t.ex. Aspinall et al. 2008. 
 

 

Undersökningarna genomfördes i fem undersökningsområden i borgens inre, fyra i den större 

nordvästra delen av borgen och ett i den sydöstra mindre delen av borgen (figur 5). Ett metallstaket 

samt ett mindre elektriskt staket var belägna längs den nordvästra sidan av den stenmur som idag 

avdelar borgen. Dessvärre kunde inte den elektriska strömmen stängas av under den pågående 

magnetiska prospekteringen eftersom betande djur fanns i närområdet. Det påverkade de magnetiska 

resultaten mycket negativt och ett område, ca tio meter på var sida om staketen blev i olika hög grad 

påverkade (se den svarta streckade linjen i figur 10 & 11). Ett ytterligare kalibreringsproblem som 

drabbade utrustningen och försämrade datakvaliten är markerat med en gul streckad linje i figur 10 & 

11. Koordinatsystemet i figurerna är genomgående Sweref99 TM där meridiankonvergensen mellan 

kartnorr och geografiskt norr endast är 1,368° vid Sandbyborg. På grund av den marginella skillnaden 

är det således kartnorr som indikeras med hjälp av norrpilarna i figurerna. Magnetiskt norr, vilket är av 

stor betydelse för tolkning av magnetiska anomalier i magnetometerdata, skiljer sig ca 2,5° Ö från 

kartnorr med en beräknad magnetisk deklination på 4 – 5° Ö (SGU). 

 

Alla undersökningsytor mättes in med en RTK-GPS och resultatbilder och kartmaterial har 

sammanställts i ArcMap 9.3. 

 

 

Figur 4. Foerster Ferex 4.032 Gradiometer  

Foto: Ny Björn Gustafsson 2010. 
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Figur 5. De fem undersökningsytorna i vilken magnetometerdata har samlats in. Koordinater i Sweref99 

TM. 

RESULTAT 

Resultatet från den magnetiska prospekteringen presenteras i figur 8 och 9 och visar ett flertal 

intressanta anomalier med sannolikt antropogent ursprung. Många av anomalierna verkar vara knutna 

till de begravda vägglinjer av sten som kunnat konstateras vid de tidigare utförda 

georadarprospekteringarna (för korrelation se sammanlagd tolkning i figur 11). Det är särskilt tydligt i 

den nordvästra delen av fortet (se hus 12-14 i figur 7 & figur 11) där de kraftiga magnetiska 

anomalierna och vägglinjerna från georadarprospekteringen sammanfaller exakt. Det är rimligt att 

några av bipolära anomalierna i vägglinjen är orsakade av närvaron av magnetiska stenar medan 

andra, med tanke på deras riktning, har ett möjligt antropogent ursprung. Möjligen kan det här röra sig 

om hus som brunnit där den magnetiska riktningen bevarats in situ då strukturerna inte rubbats sedan 

branden. Speciellt intressanta bipolära anomalier med troligt antropogent ursprung är markerade med 

gula cirklar i figur 10 och 11. De bipolära anomalierna som inte kan knytas till vägglinjer verkar 

utifrån jämförelsen med georadardata vara orsakade av lämningar placerade i mitten av de karterade 

husen, innanför dörrarna till de karterade husen eller på troliga öppna ytor i borgens inre. Det mönstret 

kan bland annat kännas igen från Eketorps borg på södra Öland vilket antyder att de skulle kunna 

funktionsbestämmas som härdar eller, i ett fåtal fall, möjliga ugnar. Ett stort antal möjliga gropar med 

förhöjd magnetisk susceptibilitet finns spridda över hela borgen (se blå polygoner i figur 10 & 11). 

 

En av de termoremanent magnetiserade anomalier, som utifrån jämförelser med planlösningen från 

georadarundersökningen ser ut att ligga innanför dörren i det ena hörnet i ett av de mer centralt 

placerade husen (se röd polygon med gul cirkel i hus 40, figur 7 & 11), verkar utifrån sin magnetiska 

riktning vara orsakad av någon form av antropogen verksamhet. Det skulle t.ex. kunna indikera 

närvaron av en ugn i hörnet av byggnaden. Anomalin är utifrån djupberäkningar med ”half width 

rule”-metoden (se t.ex. Aspinall et al. 2008: 73) troligtvis orsakad av en struktur ca 0,4m under 

marknivå (figur 6).  

 

Ytterligare arkeologiska strukturer finns representerade i data och en utökad tolkning med jämförelser 

mellan flygfotografier, georadardata, metalldetekteringsresultat och utgrävningsresultat kommer att 

publiceras i artikelform (Viberg et al., manuskript). 
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SLUTSATS 

Resultaten visar på ett stort antal magnetometeranomalier i data. I många fall verkar de vara knutna till 

de husväggar som framkommit vid georadarundersökningarna vilket kan innebära att det rör sig om 

brända strukturer där den magnetiska riktningen bevarats då strukturerna inte rubbats sedan branden. I 

andra fall återfinns anomalierna placerade i mitten av husen, innanför dörrarna till husen och på öppna 

ytor i borgens inre. Mönstret kan liknas vid det som framkommit vid utgrävningarna av Eketorps borg 

och därför är det troligt att många av de iakttagna anomalierna kan vara härdar eller, i ett fåtal fall, 

ugnar. Ett stort antal svårtolkade möjliga gropar finns även i stort antal i borgen och då endast 

georadarmätningarna har kunnat valideras mot genomförda arkeologiska utgrävningar så är det svårt 

att vidare uttala sig om övriga anomaliers ursprung. Framtida arkeologiska utgrävningar får därför 

bekräfta eller förkasta de föreslagna tolkningarna. 

 

Dessvärre påverkades magnetometern mycket negativt av det elstängsel som är placerat efter den 

moderna stenmuren som avdelar borgen. Eventuella begravda antropogena strukturer inom det 

påverkade området blev därför markant färre än på den övriga ytan. Magnetometerns 

kalibreringsproblem på den mindre, sydöstra, undersökningsytan har också inneburit kraftigt 

försämrad datakvalitet vilket medfört att det troligtvis bara är de kraftigare anomalierna på den mindre 

ytan som kunnat detekteras. Tillsammans med de rådande väderförhållandena är inte resultaten helt 

tillfredställande och undersökningen bör därför, när tillfälle bjuds, göras om. 

TACK 
Författaren vill tacka Ludwig Papmehl-Dufay och Joakim Schultzén för benägen hjälp vid utförandet 

av magnetometerundersökningen. Jag vill även tacka Christer Dahlström för hjälpen vid GPS-

inmätningar vid Sandby borg. Markägarna Henrik Alvarmo och Svante Johansson tackas speciellt för 

prospekteringstillståndet. 

Figur 6 Djupberäkning för magnetisk anomali i 

hus 40. 
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Figur 7. Tolkning av tidigare genomförda georadarmätningar. Siffrorna i bilden är författarens egen 

numrering av de olika hus som identifierats med georadar i borgens inre. Svarta och gröna linjer 

markerar linjära georadaranomalier medan blå cirklar är möjliga stolphål. G1-G3 markerar platsen för 

borgens troliga ingångar. 

 

 
Figur 8. Magnetometerdata från Sandbyborg (gråskala -8 nT vit till +12 nT svart) Koordinater i 

Sweref99TM.  
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Figur 9. Magnetometerdata från Sandbyborg (gråskala Nordvästra (stora) ytan -3 nT vit till +2 nT svart, 

gråskala för Sydöstra (lilla) ytan är samma som skalan i fig. 7. Koordinater i Sweref99TM.  
 

 
Figur 10. Tolkning av magnetometeranomalier i Sandbyborg. (Röda polygoner) Termoremanent 

magnetiserade objekt (ferromagnetiska föremål) eller strukturer. (Gula cirklar) Termoremanent 

magnetiserade strukturer med möjligt antropogent ursprung. (Blå polygoner) Gropar eller strukturer 

med förhöjd magnetisk susceptibilitet. (Blå linjer) Möjliga linjära strukturer. (Svart streckat område) 

Område påverkat av elstängsel. (Gult streckat område) Område med kalibreringsproblem. Koordinater i 

Sweref99 TM. 
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Figur 11. Samlad tolkningsbild där magnetometer- och georadartolkningarna presenteras tillsammans i 

sin helhet.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figur 12. Foersters 3-kanaliga magnetometersystem på vagn. Foto: Siska Williams 2011. 
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