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SAMMANFATTNING 

 
På uppdrag av arkeolog Mikael Jägerbrand utfördes magnetometermätningar inom 

fornlämningsområdet Ekornavallen, norr om Falköping i Västergötland. Undersökning bekostades av 

medel från Brusewitz donationsfond och utfördes dels för att undersöka metodens användbarhet i 

området och dels för att lokalisera tidigare okända gravar som idag inte längre syns ovan mark. 

Undersökningen berörde 1 hektar av fornlämningsområdets totala areal och mätningarna bedrevs i tre 

separata undersökningsytor av skiftande storlek (se nedan). 

 

Undersökningen utfördes med en gradiometer tillverkad av företaget Förster och data samlades in 

varje decimeter i gångriktningen i profiler separerade med ett avstånd av 0,5 meter. Data bearbetades 

och filtrerades i programmet Data2Line och kartor producerades i ArcMap 9.3.  

 

Undersökningen visar att metoden är mycket lämplig för användning i området. En tidigare känd 

treudd och en domarring är väl synliga i data och visar att andra gravstrukturer med all sannolikhet 

skulle synas i magnetometerresultaten. Det bekräftades då en förmodad rektangulär stensättning 

påträffats i ett av undersökningsområdena. Instrumentet detekterade även ett äldre gårdsläge som 

bland annat var känt från flygfotografier från 1943. Gården är i dag borta och inga spår av äldre 

byggnader finns bevarade ovan mark. En trolig ekonomibyggnad, en väg samt ett välavgränsat 

bosättningsområde är mycket synliga i magnetometerdata. Det är mycket möjligt att de ickeundersökta 

delarna av Ekornavallen innehåller fler, tidigare okända, lämningar men för att få en mer komplett bild 

krävs en heltäckande geofysisk undersökning av området.  

 

Sammanfattningsvis visar undersökningarna i området på metodens stora potential för att lokalisera 

arkeologiska lämningar i marken. Magnetometern har möjlighet att, i jämförelse med traditionella 

arkeologiska fältundersökningsmetoder, täcka stora ytor till ett lågt pris. Metoden kan därför med all 

säkerhet ha en viktig plats att fylla vid undersökningar av liknande miljöer, dels i Västergötland men 

även i övriga Sverige. 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 

 

På uppdrag av arkeolog Mikael Jägerbrand 

genomförde FD Andreas Viberg vid Arkeologiska 

Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet, 

magnetometerundersökningar inom fornlämnings-

området Ekornavallen i Västergötland (RAÄ 29 

m.fl.). Platsen ligger norr om Falköping och 

markägare är för närvarande Riksantikvarieämbetet 

(fig. 1). Fornlämningsområdet innehåller t.ex. 

gravar från många olika tidsperioder (Stenålder, 

Bronsålder och Järnålder) inom en begränsad yta 

vilket gör platsen mycket intressant ur ett 

arkeologiskt perspektiv. Syftet med undersök-

ningen var att undersöka huruvida det fanns spår 

efter ytterligare gravar inom fornlämningsområdet 

som helt eller delvis övertorvats och dolts i 

samband med brukandet av marken.  

 

Magnetometer bedömdes vara ett lämpligt 

instrument för detektering av gravar som 

troligtvis placerats under någon typ av sten-

konstruktion. Det skulle även bekräftas vid 

mätningar av en, vid markytan synlig, 

treudd från järnålder som fanns inom det 

aktuella undersökningsområdet (se nedan). 

Området ligger precis i anslutning till en 

isälvsränna och den västra undersöknings-

ytan (2) berör de lägre delarna av en 

moränkulle på vilken det finns ett röse i 

krönläge från bronsålder (RAÄ 32:1; fig.3). 

Genom jordtäcket på olika delar av 

moränkullen stack flertalet stenar upp. De 

har tidigare bedömts vara naturliga trots att 

de vid ytan ser ut att bilda olika former. 

Bergarten i området består tills 

övervägande del av sedimentär sandsten 

och jordarterna till största del av lerig 

sandig morän. Totalt uppgick den 

prospekterade ytan till 1 hektar fördelat på 

tre undersökningsområden (fig. 2) Område 

1 placerades i den södra delen av fornlämningsområdet där den norra delen av denna yta tangerade en 

treudd daterad till järnålder, område 2 placerades öster om område 1 och tangerade, som nämnts ovan, 

den moränkulle som fanns i området, område 3 placerades i de norra delarna av området och tangerade 

helt en domarring daterad till järnålder. 

Figur 1. Översiktskarta med Ekornavallen markerad med 
svart cirkel. Koordinater i Sweref99TM. © Lantmäteriet, 
i2012/899. 

Figur 2. Översiktbild Ekornavallen med de tre undersökningsområdena 
indikerade på kartan. © Lantmäteriet, i2012/899. 
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Figur 3.Översiktskarta över Ekornavallen med undersökningsytor och kända monument markerade. Koorinater i Sweref99 TM.  © 
Lantmäteriet, i2012/899 
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METOD 

En magnetometer är ett passivt geofysiskt instrument som med stor detaljrikedom mäter jordens 

magnetfält. Instrumentet och metoden har med stor framgång applicerats på många platser i Sverige 

och i övriga världen (se t.ex. Becker 1995; Neubauer 2001; Trinks & Biwall 2011; Viberg 2012). 

Jordens magnetfält skyddar oss primärt från skadlig strålning från solen men utnyttjas även vid 

navigation med kompasser samt vid prospektering efter vissa typer av begravda strukturer och föremål 

i marken då dessa kan förorsaka avvikelser i jordens magnetfält som är möjliga att mäta med 

magnetometerinstrumentet. För arkeologins vidkommande är metoden lämplig för att detektera 

områden som eldpåverkats, t.ex. härdar och ugnar (Aspinall et al 2008). När ett område påverkas av 

eld inträffar två saker som är viktiga att förstå för att kunna tolka magnetometerresultat. I ett första 

skede ökar den magnetiska susceptibiliteten, vilket är ett mått på hur magnetiskt ett material blir när 

det utsätts för ett magnetfält, i det eldpåverkade området. Det skapar lokala förhöjningar av den 

magnetiska susceptibiliteten och upprepad eldpåverkan och långvariga bosättning kan således öka det 

översta jordlagrets magnetiska susceptibilitet och vara indikativt för arkeologiskt intressanta 

aktivitetsområden (Le Borgne 1960; Aspinall et al. 2008). Andra typer av vanligt förkommande 

arkeologiska lämningar, som t.ex. gropar och diken, kan också detekteras med en magnetometer då 

dessa ofta återfyllts med material av avvikande magnetisk susceptibilitet. Eldas det dessutom i 

temperaturer som överstiger den så kallade Curiepunkten så får det eldpåverkade området även en så 

kallad termoremanent magnetisering vilket kan skapa en karakteristisk anomali i magnetometerdata 

(se t.ex. Gaffney & Gater 2003). 

Den magnetometer som använts vid dessa undersökningar är en så kallad 

gradiometer, tillverkad av företaget Förster (fig. 2), där två sensorer 

placerade vertikalt ovanför varandra på 0,65 m avstånd, mäter den 

vertikala komponenten av jordens ständigt fluktuerande magnetfält. De 

båda sensorerna påverkas i samma omfattning av jordens magnetfält 

men den undre sensorn påverkas i högre grad av de lämningar som finns 

begravda under mark. Genom att mäta differensen mellan den övre och 

undre sensorn kan således jordens magnetfält räknas bort och de 

begravda lämningarna lyftas fram. Vid undersökningen samlades data in 

varje decimeter i gångriktningen och avståndet mellan de undersökta 

profilerna var 0,5 m vilket gör det möjligt att detektera och korrekt tolka 

anläggningar som är ca 1m stora. För ytterligare diskussion om 

magnetometern som arkeologiskt prospekteringsredskap se t.ex. Viberg 

2012. Data har filtrerats och bearbetats i programmet Data2Line och 

tolkning av de magnetiska data samt produktion av kartor har utförts i 

ArcMap 9.3.  

 

 

 

 

 

Figur 4. Försters magnetometer 

(DLG 4.032) som använts vid 

undersökningarna i Ekornavallen. 
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RESULTAT 

UNDERSÖKNINGSYTA 1 

 

Figur 5. Magnetometerresultat i undersökningsyta 1. Gråskala -2nT (vit) till +3nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 6. Magnetometerresultat i undersökningsyta 1. Gråskala -4nT (vit) till +6nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 7. Magnetometerresultat i undersökningsyta 1. Gråskala -8nT (vit) till +12nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 8. Magnetometerresultat i undersökningsyta 1. Gråskala -16nT (vit) till +24nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 9. Magnetometerresultat i undersökningsyta 1. Gråskala -32nT (vit) till +48nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 10. Magnetometerresultat i undersökningsyta 1. Gråskala -64nT (vit) till +96nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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TOLKNING UNDERSÖKNINGSRUTA 1 

 

Figur 11. Tolkning av magnetometerresultaten från Yta 1. Koordinater i Sweref99 TM. 
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UNDERSÖKNINGSYTA 2 

 

Figur 12. Magnetometerresultat i undersökningsyta 2. Gråskala -2nT (vit) till +3nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 

 

 

Figur 13. Magnetometerresultat i undersökningsyta 2. Gråskala -4nT (vit) till +6nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 14. Magnetometerresultat i undersökningsyta 2. Gråskala -8nT (vit) till +12nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 

 

 

 

Figur 15. Magnetometerresultat i undersökningsyta 2. Gråskala -16nT (vit) till +24nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 16. Magnetometerresultat i undersökningsyta 2. Gråskala -32nT (vit) till +48nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 

 

 

 

Figur 17. Magnetometerresultat i undersökningsyta 2. Gråskala -64nT (vit) till +96nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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TOLKNING UNDERSÖKNINGSRUTA 2 

 

Figur 18. Tolkning av magnetometerresultaten från undersökningsyta 2. Koordinater i Sweref99 TM. 
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UNDERSÖKNINGSYTA 3 

 

Figur 19. Magnetometerresultat i undersökningsyta 3. Gråskala -2nT (vit) till +3nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 

 

 

 

Figur 20. Magnetometerresultat i undersökningsyta 3. Gråskala -4nT (vit) till +6nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 21. Magnetometerresultat i undersökningsyta 3. Gråskala -8nT (vit) till +12nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 

 

 

 

Figur 22. Magnetometerresultat i undersökningsyta 3. Gråskala -16nT (vit) till +24nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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Figur 23. Magnetometerresultat i undersökningsyta 3. Gråskala -32nT (vit) till +48nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 

 

 

 

 

Figur 24. Magnetometerresultat i undersökningsyta 3. Gråskala -64nT (vit) till +96nT (svart). Koordinater i Sweref99 TM. 
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TOLKNING UNDERSÖKNINGSRUTA 3 

 

Figur 25. Tolkning av magnetometerresultaten från undersökningsyta 3. Koordinater i Sweref99 TM. 
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Magnetometermätningarna i undersökningsyta 1 avslöjar ett äldre gårdsläge (fig. 5-11) som numer är 

övergivet och helt övertorvad. Inga lämningar är idag synliga ovan mark men ett flygfotografi från 

1943 (http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=VGM/media/VGM_B145048_1009) visar klart 

och tydligt på närvaron av en lada, en väg till gården samt ytterligare strukturer som dessvärre helt 

eller delvis är dolda i flygfotografiet på grund av skuggning. Området går dock att avgränsa väl med 

hjälp av magnetometerresulten. Mätningarna i undersökningsyta 1 genomfördes även över en redan 

känd treudd i områdets norra del i syfte att demonstrera metodens validitet. Treudden är väl synlig i 

magnetometerresultaten och visar att det är rimligt att anta att eventuella överplöjda och övertorvade 

strukturer inom fornlämningsområdet skulle vara detekterbara med hjälp av denna geofysiska 

prospekteringsmetod. Undersökningsytan innehåller även en mängd linjära strukturer som delvis kan 

tolkas som äldre dräneringsdiken och andra som recenta stigar som går över ytan. Dock finns ett antal 

andra linjära strukturer som ej är diken eller stigar av detta slag och det är rimligt att anta att flera av 

dem är av arkeologiskt intresse. Det kan här t.ex. röra sig om förhistoriska diken eller vägar. 

Undersökningsyta 2 tangerar gränsen mellan den moränkulle, med inslag av stenar med förhöjd 

magnetisk susceptibilitet, som finns i fornlämningsområdets västra del och de lägre liggande östra 

delarna som utgjort botten av en isälvsränna (fig. 18). Några av de mer ytligt liggande stenarna som 

även är synliga ovan mark kan vara relevanta i arkeologiskt hänseende då de delvis har en annan 

karaktär i magnetometerdata än majoriteten av övriga stenar i närområdet. I deras omedelbara närhet 

finns även RAÄ 135:1 vilket i FMIS tolkas som en grav markerad av sten/block. Tolkningen baseras 

på en ovan mark synlig sandsten och det är osäkert vilken typ av grav som stenen i så fall tillhört. Vid 

magnetometerundersökningen i detta område kan man notera förekomsten av en rektangulär struktur 

med måtten 7 x 8,5 m där den i FMIS angivna sandstenen (RAÄ 135:1) i så fall återfinns i strukturens 

ena hörn. Det skulle möjligtvis kunna röra sig om en rektangulär stensättning utan fyllning (se t.ex. 

fig. 17). I områdets nordöstra delar tilltar anomalitätheten ytterligare och orsakas av att ytan delvis 

tangerar den hög/stensättning som kan knytas till den hällkista som är synlig i fig. 3. Inom områdets 

nordligaste delar finns även en intressant sten som en gång i tiden ser ut att ha varit rest. Mätningarna 

kring stenen indikerar dock inte att den skulle vara knuten till någon övertorvad struktur utan stenen 

verkar vara en isolerad företeelse. Inom området finns även ett möjligt blixtnedslag som orsakat en 

termoremanent magnetisering av marken. Riksantikvarieämbetets informationsskylt är även väl synlig 

i data på grund av sina ferromagnetiska egenskaper.  

Undersökningsyta 3 i fornlämningsområdets norra delar domineras av den centralt placerade 

domarringen som medtagits i mätningarna. De resta stenarna i ringen är på grund av brukandet av 

jorden i närområdet placerad på en liten kulle. Stenarna under mark i detta område är mycket väl 

synliga i data. Liksom i område 2 syns Riksantikvarieämbetets informationsskylt tydligt i data. Väster 

om domarringen finns en förhöjning i gräset som innan magnetometerundersökningen bedömdes vara 

intressant att undersöka. Magnetometerundersökningen bekräftar att de centrala delarna skulle kunna 

vara intressanta ur ett arkeologiskt perspektiv och de två anomalierna i området är även i linje med två 

resta stenar söder om området vilket kan vara intressant. I områdets östra delar finns vad som verkar 

vara ett stort antal större gropar med förhöjd magnetisk susceptibilitet.  

Slutligen kan det därför konstateras att förutsättningarna för magnetometerundersökningar är mycket 

goda på denna plats. Framförallt gäller det fornlämningsområdets västra delar som inte berörs av 

moränkullen i öster. Här finns mycket goda möjligheter att lokalisera arkeologiskt intressanta 

strukturer. En rad intressanta anomalier har identifierats, däribland den eventuella rektangulära 
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stensättning som påträffats inom undersökningsyta 2. Det skall dock påpekas att endast en begränsad 

del av det totala fornlämningsområdet är undersökt och därför kan fler strukturer finnas i andra delar 

av området. Metodens validitet har dock bekräftats av att en treudd, en stensättning, en domarring och 

ett gårdsläge från 1943 är väl synliga i data och vi kan därför med stor säkerhet påstå att liknande 

strukturer, som kan återfinnas under marken vid Ekornavallen, bör vara synliga. 
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