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I Fornvännen 2011:4 publicerades en debattarti-
kel av Immo Trinks och Anders Biwall om blixt-
nedslag som möjlig förklaring till ett geofysiskt
fenomen som tolkats som en eventuell vallgrav
vid Gråborg på Öland. Det är ett välkommet in-
lägg i diskussionen kring om borgens förflutna.
Samtidigt väcker artikeln frågor.
Mitt expertisområde är inom förvaltning av

kulturmiljöer och det var jag som beställde den
17 hektar stora magnetometerundersökningen.
Syftet var att få en helhetsbild av magnetiska ut-
slag i och kring fornborgen, att ha somhjälp i för-
valtningen och som hjälp för områdesval i fram-
tida arkeologiska undersökningar. Det är värde-
fullt förmig, som förvaltarGråborg och somäven
i ett störreperspektiv verkar förbevarande av forn-
lämningar, att uppmuntra ickeförstörande under-
sökningsmetoder. Vi känner endast en liten del
av de arkeologiska lämningar som finns i kultur-
miljön runt Gråborg. Saga Geofysik genomförde
undersökningensommaren2007, tolkadedataoch
presenterade en rapport som i sammandrag pub-
licerades sammahöst iPopulärArkeologi (Daniels-
son 2007). Publiceringen av resultaten framställ-
des som hypoteser som behöver säkerställas gen-
om arkeologiska undersökningar. För egen del ser
jag flera frågetecken i det publicerade materialet.
Bland annat verkar de strukturer som tolkats som
husgrunder vara orimligt stora. Det vore därför
önskvärtmed ett forskningsprojektmed sakkun-
niga inom flera områden som kan granska mate-
rialet, ta hjälp av andra ickedestruktiva metoder
och kanske även företa mindre arkeologiska un-
dersökningar.
2007 års undersökningsresultat presenteras i

fig. 1. Utan närmare kunskap i ämnet eller spe-
cialiserad programvara är det svårt att analysera
detaljer i kartan. Den yta som Trinks & Biwall
avhandlar presenteras i fig. 2.
Ytan ligger väster om fornborgen, öster om

byn och söder om St. Knutskapellet. Fastän ytan
förefaller komplex och suddig kanman dra några
slutsatser. Man törs väl påstå att området mellan
fornborgen och byn ser intressant ut med både
distinkta anomalier och diffusa men ändå på-
tagliga strukturer. Den svartvita formation som

av Saga Geofysik tolkats som vallgrav väster om
borgen fortsätter in ävenpåkartorna i söder samt
i öster, mot borgen (Saga Geofysik 2007).
Trinks&Biwall föreslår med stöd av Jones&

Maki 2005 att blixtnedslag är en möjlig förklar-
ing till det som geoprospektören tolkat som en
eventuell vallgrav.Detta ärmycket intressant och
skulle kunna förklara denmycket starka bipolari-
teten vi ser som svart-vita fält. Det bipolära ut-
slaget är säkerställt vid två olika mätningstill-
fällen och tolkningsförslaget är ett välkommet
bidrag. Men det förklarar inte helt den struktur
som finns vid Gråborg och som så tydligt anslu-
ter till fornborgens murverk. Flertalet av de blixt-
nedslag sompresenteras i refererade artiklar i äm-
net har ju till skillnad från fallet Gråborg en ra-
diell struktur som liknar en asterisk, med tydlig
mittpunkt och flera raka armar som går ut från
nedslagsplatsen (jfr fig. 3). De flesta av av de do-
kumenterade blixtnedslagen avtecknar sig med
bipolära armar som sträcker sig högst 10 meter
från nedslagsplatsen. I fallet Gråborg är struktu-
ren halvmåneformad och längden är 80 meter,
markanta avvikelser som Trinks & Biwall inte
tar upp. Säkerställt är dock att vi har en tydlig bi-
polaritet och en form som ansluter till fornborg-
en. Är det senare en slump? Förmin del är det en
intressant fråga inför kommande forskning.
Trinks & Biwall anför i debattartikeln att de

har genomfört undersökningarmed2Dgeoradar
på Gråborg i november år 2008. Denna kunde
inte påvisa några strukturer eller ytor som kunde
indikera att det fanns spår efter dike eller vall-
grav. Detta är intressant då det finns en äldre
uppgift om att det ska ha funnits en igenfallen
vallgrav utanför nordvästra porten (Frigelius
1750). Är denna uppgift falsk? Och varför pub-
licerar Trinks & Biwall inte georadarresultaten
som borde stärka deras hypotes att det inte finns
någon vallgrav?
När Trinks konfronterats med de historiska

vittnesmålen så har han förtydligat att det varken
går att bekräfta eller dementera en vallgrav med
den valda metoden. Han kan därför heller inte
utesluta att det finns en vallgrav utanför nord-
västra porten. Förmin del vore ytterligare under-
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Fig. 1. Hela den magnetometerundersökta
ytan vid Gråborg i råformat. —The entire
area at Gråborg that has seen magnetometry
mapping.

Fig. 2. Magnetometerkarta väster omGrå-
borg i råformat med nT-skala. —Detail of
fig. 1 west of the ring fort.
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Fig 3. Den vanliga formen på magnetometerspår efter blixtnedslag liknar en asterisk. Illustration Franciska
Seurin-Lönnqvist efter Jones &Maki, www.archaeophysics.com/pubs/LIRM.html. —Magnetometry traces of
lightning strikes usually take the shape of an asterisk.
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sökningar med ickeförstörande metoder mer än
välkomna. Men jag anser samtidigt att det krävs
arkeologiskaundersökningar för att bekräfta eller
dementera hypoteser omvallgrav, byggnader eller
vägar, vilket jag även har framfört i varje sam-
manhang där jag presenterat tolkningen.Det bör
ävenpåpekas attTrinks&Biwall genomförde geo-
radarundersökningenutanmarkägarens skriftliga
tillståndochutanatt informeraLänsstyrelsenvare
sig före eller efter undersökningen, vilket inte är
ett seriöst arbetssätt. Trinks & Biwall hade varit
mycket välkomna om de frågat.
De båda hävdar vidare att SagaGeofysiks pro-

spekteringsmetod skulle vara olämplig för geo-
prospektering av arkeologiska lämningar och att
hypoteserna som presenterats för Gråborg när-
mast är att betrakta somönsketänkande.Omäld-
re bebyggelsestruktur i och invid Gråborg vet
forskarna mycket lite. Boplatsrester saknas från
borgens första tid. Marie-Louise Sallnäs (2008)
har framfört hypotesen att skälet är att området
kring borgen närmast kan ha varit att betrakta

som en byggarbetsplats. Byggnadsstilen på Öland
är intressant ur ett historiskt perspektiv. Där täcks
stora områden av fossila hägnadssystem integre-
rademedhusgrunder från tidendåman först etab-
lerade Gråborg på 300-talet. Där märks också de
säregna radbyarna som byggdes från medeltiden
och framåt. JanHenrik Fallgren (2008)menar att
borgen har haft ett upptagningsområde med 15
kilometers diameter, vilket skulle inkludera samt-
liga större byar på östra och västra sidan av mel-
lersta Öland. Det första säkra skriftliga vittnes-
målet ombebyggelse i Borgs by är från 1371 (Sall-
näs 2008). Med tanke på avståndet till de stor-
gårdar och senare byar som borgen var tänkt att
betjäna förefaller det rimligt att det tidvis krävts
en storplatsnärabebyggelseoch infrastrukturun-
der de återkommande byggskedena. Man före-
drog nog i så fall de höglänta torraremarkerna på
norra och nordvästra sidan av fornborgen för be-
byggelse och vägar framför de låglänta och tidvis
vattensjuka ytorna i söder och öster. Den väg som
finns idag norr om byn och som skär St. Knuts-
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kapellets kyrkogård har kommit till i sen tid och
kan för första gången identifieras så sent som på
1811 års storskifteskarta. Det finns därför intres-
santa utgångspunkter för framtida forsknings-
projekt ochgeofysiskamätningar somskulle kun-
na hjälpa oss att se hur infrastruktur och bebygg-
else sett ut under olika tider. Magnetometerun-
dersökningen är, tvärt emot vad Trinks& Biwall
anför, till stor hjälp somunderlag för framtida ana-
lyser av bebyggelse och vägar kring fornborgen,
och som underlag för frågeställningar.
Jagundrar varför personal vidRiksantikvarie-

ämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet
genomför en olaglig undersökning utan markä-
gares samtycke, inte presenterar resultaten av sin
undersökning, bortser från skriftliga källupp-
gifter, hänvisar till ogrundad statistik om den
vanligaste geofysiska formen på spår efter blixt-
nedslag, bortser från att merparten av refererade
sådana spår inte tillnärmelsevis har de dimen-
sioner som vi ser vid Gråborg samt använder en
ton som man sällan möter i vetenskapliga sam-
manhang. Debattartikeln bör nog ses i ljuset av
att det råder konkurrens och ett beskt tonläge
mellan de privata företag och den statliga myn-
dighet som bedriver geofysiska undersökningar
inomden svenska arkeologin. För att etablera kun-
skap om hur geoprospektering kan berika den
arkeologiska forskningenbehövs konkurrens, er-
farenhetsutbyten, utbildningar och praktiska me-
todutvecklingsprojekt.Mendetbehövsockså tvär-
vetenskapligt samarbete mellan geofysiker, kul-
turgeografer, historiker och arkeologer. Jag vill
därför se mera metoddiskussion, utbildning och
erfarenhetsutbyten bland dem som arbetar med
geoprospektering, vilket Sveriges kulturmiljövård
och även uppdragsarkeologin skulle ha glädje av.
Djupare analyser av Gråborgs omgivningar har
inte gjorts då frågeställningar och projektgrupp

ännu inte har tagit form. Som förvaltare av Grå-
borg uppmuntrar jag forskningsinitiativ ochme-
todutvecklingsprojekt, gärna genom att utvärde-
ra olika former av ickeförstörande undersöknings-
metoder och där experter från olika forsknings-
discipliner ska kunnamötas för att ta reda påmer
omGråborgs spännande förflutna.
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Correction
In Trinks & Biwall's paper in Fornvännen 106, p. 351,
right-hand column, second paragraph, a single-sentence
proof-reading comment was erroneously inserted into
the text: »This is nonsense« etc. We apologise.

The Editors
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