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Ölands fornborgar från luften. 

Av 

M A K T K N S T K X l i K K t i B It. 

* 5 " g ^ § V ^ edan tidigt fick inan i ut landet ögonen öppna för fly-

v j j p y l ) j gets stora betydelse som hjälpmedel i den arkeologiska 

forskningens tjänst. England och Tyskland ha här

vid gått i teten, och ett omfattande flygfotografiskt 

mater ia l ha r under å r ens lopp insamlats i dessa med stora flyg

tekniska r e su r se r u t rus tade länder1 . Även i vår t land har flyg-

kameran under det senaste decenniet blivit flitigt anli tad, såväl 

för mil i tära ändamål som för pr iva ta , p rak t i ska uppgif ter , och 

å r l igen u t rus tas expedit ioner, v i lka ha till uppgif t att från luften 

upptaga fotograf iska (iversikts- och reklambilder2 . Eör arkeolo

giska forskningsarbeten ha r f lygmaskinen däremot ännu ej i nämn

värd grad blivit utnytt jad hos oss, men utan tvivel ha r arkeologien 

mycket att vinna även i vår t land genom ett tillämpande! av denna 

moderna metod, o v e r a l l ! kan flygkameran l ikväl ej göra nytta . 

Vårt lands naturbeskaffenhet omöjliggör mångenstädes ett syste

matiskt arkeologiskt fo lografer ingsarbele frän luften; skogarna 

u tgöra ett Ogenomträngligt hinder för kamerans öga och i I rakier 

med utbredda skogsbestånd har f lygfotografen därför r inga möj

l igheter alt erhålla etl t i l l fredsstäl lande arkeologisk t resul ta t . 

1 So härom: (1. A. l l e a z e l e y : Air 1'lmlography in Archseology 
(Geographica] Journal 1919). T. W l e g a n d ; Wissenschaftl. Voröffentl. 
il Doutsch-Tiirkischen Denknialscliiilzkommandos, H. 1, Sinai, Berlin 1920. 
O. G. S. C r a w f o r d ! Air Survey and Arobteology, London 1928. O. G. 
S. C r a w f o r d and A. K e l H e r : Wessex from tho Air, Oxford 1928. 

2 Acro Material A.-B. äger numera etl för utlåning avsett bildarkiv på 
c:a 6,000 olika flygfotografier över industriella anläggningar, slott, herr
gårdar, stads- och landskapspartier från skilda delar av landet, ett flyg-
fotografiskt material av ej ringa vetenskapligt värde. 
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Fig. 82. Triberga borg, Hulterstade socken; flygfotografi från 200 
meters höjd. 

Dciia gäller framföralll landets norra och mellersta delar, Annor 
lunda ställer del sig för södra Sveriges vidkommande. Här erbjuda 
de vidsträckta slättbygderna och öppna kusttrakterna flygfotogra
fen ett rikt och tacksamt verksamhetsfält — särskilt torde detta 
vara fallet i Skåne, Halland och Bohuslän samt pa Gotland och 
(iland. På den sistnämnda ön har, såsom tidigare blivit omnämnt 
i Fornvännen1, sommaren 1930 företagits en mera omfattande expe
dition för fotografering från Inf len av öns Forntida stenborgar, 
och det bildmaterial, som därvid erhölls, är av den art, att det. 
torde förtjäna en presentation i denna tidskrift. 

Flygfotograferingarna utfördes i slutet u\ augusti månad med 
ett sjöflygplan från 2. flygkåren, Karlskrona. Flygningarna före
togos under befäl av löjtnant Gösta Hård, som även skötte kame
ran. Routen tillades frän sydspetsen a\ Öland över öns femton 
kända borganläggningar till den nordligaste udden. Till följd a\ 
otjänlig väderlek, dimma, byigt väder och hastigt uppstigande 

1 "Svenska Fornminnesföreningen", Fornväi n 1930, sid. 363 ff. 
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Fig. 83. Sandby borg, Sandby socken; flygfotografi från 500 meters höjd. 

molnformationer, måste flygningarna verkställas i etapper, var
under det gällde atl pfi kortast möjliga tid "avverka" ett så storl 
antal Eotograferingsobjekt som möjligt. Exponeringarna verkställ
des från höjder varierande mellan 100 och 500 meter. 

Av Ölands femton förhistoriska borganläggningar ligga fem på 
eller omedelbar! invid Stora alvaret i söder, sex äro belägna i de 
skogiga delarna av öns mittland och fyra återfinnas på (ins lång
smala, norra dol. På ett undantag när — den halvkretsformadc 
Bårby borg i Mörbylånga socken — äga borgarna rund eller oval 
planform. De på det utsatta Stora alvaret anlagda borgarna bestå 
i tvenne fall av dubbla, koncentriska ringmurar oeh uppvisa även 
andra konstruktiva detaljer, som skilja dem från anläggningarna 
på öns mellersta och norra delar. 

Till följd av sill fria läge kunde alvarborgama med största lätt
het identifieras och fotograferas. Exempel pfi etl par av dessa an
läggningar lämna de här meddelade flygfotografierna av Triberga 
borg (fig. 82) och Sandby borg (tig. 83), den förra belägen på 
alvaret vid Triberga by i Hulterstads socken oeh den senare ome
delbar! \ iil stranden av Östersjön i Sandby socken. Medan Sandby 
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Fig. 84, Gråborg, Algutsrums socken; flygfotografi från 600 meters höjd. 

borg äger oval planform bestar Tribergaborgen a\ en nästan krets
rund ringmur, vilken omgives av en lägre koncentrisk yttermur, 
Borgarnas nuvarande murhöjd belöper sig till omkring 2 meter. 
Häda borgarna äga förhöjt min fäll. d. v. s. själva borgplatsen ut
göres a\ en artificiell platå, varigenom dessa försvarsanläggningar 
visa släkttycke med vissa slaviska borgar av förhistoriskt datum. 

Under flygningarna över de skog- och snårbevuxna delarna UN 
öns mittland yppade sig däremol betydande svårigheter atl kunna 
uppspåra de där befintliga anläggningarna. Ölands största forn
borg, Gråborgs intill <i meter höga ringmur i Algutsrums soc
ken (tig. 84), är belägen i uppodla! område och kunde därför lätt 
mig iakttagas och avporträtteras, medan de tvfi .sydligaste, i detta 
skogsbälte liggande borgarna, Lenstad borg i Torslunda socken 
och "Fornborg" i Gårdby socken, ej kunde upptäckas från luften. 
Liknande svårigheter yppade sig vid sökande) efter Ölands märk
ligaste och mest bekanta förhistoriska befästning, Ismantorps 
borg i Långlöts socken (fig. 85), vars intill 3,5 meter höga. oregel
bundet runde ringmur dock lät sig identifieras i de! lummiga 
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Fig. 85. Ismantorps borg, Långlöts socken; flygfotografi frau 500 
meters höjd 

skogsbeståndet. Borgmurens formgivning kommer tämligen väl 
till synes på den här reproducerade flygfotografien, medan det in
vecklade systemet av husgrunder på borgplatsén nästan helt skym-
mes bor! av den osedvanligt täta snårvegetationen. Ett bättre 
flygfotografiskt resultat bör dock kunna erhållas vid fotografering 
av denna anläggning tidigt på våren, innan ännu lövsprickningen 
ägt rum. 

Norra Ölands fornborgar äro föga komplicerade. De äro typiska 
rundborgar, anlagda på låga förhöjningar, vilka tidigare varit om
givna av vattensamlingar. Den största och avgjort bäst bibehållna 
är den i socknen med samma namn belägna Lots borg (fig. 86), som 
ligger högt på en kulle och behärskar den numera helt uppodlade 
omgivningen. Det är en karakteristisk rundborg med över 2 meter 
hög mur, sammansatt av delvis mycket stora gråstensblock. Under 
överflygningarna mellan de olika punkterna togos jämväl en del 
fotografier av andra, mera markanta arkeologiska minnesmärken. 
Av särskilt intresse äro de bilder, som erhöllos av ett par forntida 
gårdsanläggningar på norra (»land, bestående av gruppvis belägna 

11 — Fornvännen 1931. 
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lig. 86. Lots borg, Döts socken; flygfotografi från 500 meters höjd. 

husgrunder av "kämpagravstyp" med anslutande, raserade häg-
nadsmurar kring forna odlingar eller kreatursfållor i husens när
maste grannskap (fig. 87). Här kommer flygfotografien helt till 
sin rätt. De i terrängen mången gång ytterst otydligt framträ
dande lämningarna efter dessa bebyggelseformationer komma från 
luften särdeles klart till synes och den flygfotografiska bilden — 
särskilt om den tages som lodbild — återger dem med en noggrann
het och klarhet, som överträffar även de bästa kartografiska fram
ställningar. Helt avgörande i dylika fall är givetvis terrängens be
skaffenhet och vegetationens art. 

Flygfotografiens betydelse i arkeologiskt avseende är den stora 
överskådlighot, som den lämnar. Man kan från en självvald punkt 
avbilda ett område rätt uppifrån och därvid erhålla en flygfoto-
grafisk karta, som ger on absolut naturtrogen bild av det "tagna" 
området. Den handritade kartans bristande detaljnoggrannhet eli
mineras, liksom också dess oundvikliga felteckningar, och vege
tationsfördelningen blir fullt exakt återgiven. Bildens karaktär 
blir dock varierande allt efter kamerans inställning. Man skiljer 
på tre slag av flygbilder, nämligen vågbilder, sncdbilder och lod
bilder. Vågbilden motsvarar våra vanliga markbilder, föremålen 
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Fig. 87. Husgrunder och hägnadsmnrar, Djurstad, Lots socken; flygfoto
grafi från '500 meters höjd. 

på fotografien synas lian sidan och skymma mer eller mindre bort 
varandra. Ur arkeologisk synpunkt är denna bildframställning 
mindre användbar. Annorlunda förhåller det sig med sned- och 
lodbilderna. Snedbilden, som erhålles med kameran snett inställd 
mot fotograferingsobjektet, ger en synnerligen god översiktlig 
framställning, höjder och försänkningar framträda tydligt och man 
kan lätt orientera sig inom det avbildade området. Förfarandet 
torde vara särskilt lämpat vid fotografering av större arkeologiska 
föremål, vilkas terrängläge det gäller att få återgivet. Lodbilden 
åter — den verkliga kartbilden —• återger allt rätt uppifrån, 
alla höjdskillnader elimineras och bilden blir platt och relieflös, 
såframt ej exponeringen verkställes vid snett solstånd, då även 
tämligen oansenliga detaljer nere på marken kunna komma till 
synes. Vid fotografering av exempelvis ett föga pregnant grav
fält är lodbildsförfarandet vid snett solstånd all anbefalla. I här före
liggande fall har flertalet fotografier blivit tagna som snedbilder vid 
högt solstånd. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

M å r t e n S t e n b e r g e r : Ölands Bauernhurgen im Flughildo. 

Als Hilfsmittel im Dionsto der archäologischen Forschung hat das Flug-
zcug bisher vcrhältnismässig wenig Anwondung in Schweden gefunden. 
Der AValdreichtum des Ländes macht im allgemeinen eine systematischo 
archäologische Forschungsarbeit aus der Vogelschau uninöglich, weshalh 
von dieser modemen Methode nur in gewissen kleineren Gebieten Schwe
dens Gobrauch gemacht worden karm. Im vcrgangenen Sornmer ist in
dessen eine ziemlich umfangreicho Expedition zu dem Zweckc untcr-
uommen worden. eino bestimmtc Art von Denkniälerii innerhalb eines 
mehr bogrenztcn Gebiets aus der Vogelschau zu photographieren. Die 
Fltlge wurden uber der an dor Sildostkusto Schwedens gelegenen Insid 
Öland ausgefiihrt, deren ungewöhiilich wohlorhalleiie vorgeschichtliche 
Bauernhurgen von verschiedenen llöhen aus photographisch aufsenonimeii 
wurden. 

Das Resultat der Fliige war ein ausserordentlicli gutes, und die im 
vorlicgonden Aufsatz initgctcilton Bilder gebcn eine Auswahl des auf 
der Expedition crhaltoneu fliigphotographischen Materials wieder. Dio 
öländischen Bauoriiburgen, an Zahl funfzchn, sind sämtlich aus Steinen 
errichtet und haben bis auf eino Ausnahmo — die halbkreisförmige Bårby 
borg im Kirchspiel Mörbylånga — runde odör ovalo Planform. Ihre gegen-
wärtigo Mauerhöhe wechselt zwischen 1 und 6 Meter. Den bisher ge-
macliten Funden nach zu arteilen, dtirften dio Burgen während des 5. 
öder 6. Jahrhunderts n. Chr. aufgefUhrt worden sein. 

Während der Fliige wurden auch einige Bilder von anderen markanteren 
archäologischen Dcnkmälern aufgenommen. Von grossem Interesse sind 
die Bilder, die von einigen vorzoitlichcn Hofanlagen auf Nordöland er
halten wurden, bestehend aus gruppenweise gelegenen Hausfundamenten 
von sog. "Kämpagrav"-Typus mit anschliessenden rasicrtcn Einfriodigungs-
maucrn um ehemalige Anbauflächon öder Viehhiirdcn herum in der un-
mittelbarcn Nachbarschaft der Häuser (Abb. 87). 

Dank der Waldarmut des öländischen Ländes kountcn die inoiston 
Burgen identifiziort und photographiert worden; nur drei blieben der 
Kamera unerroichbar infolgo ihror Lage in vordeckendom Walde. 


