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Sammanfattning  
Hörneborg ligger på en udde i sjön Hörnsjön i Olofströms kommun i Blekinge län. En 
utgrävning av borgen gjordes 1997 för att fastställa funktion och ålder. 14C dateringar visade att 
borgen var byggd cirka 1030-1250 e.Kr. och förstördes genom brand någon gång mellan 1290 
och 1420 e. Kr. (Ödman 1997). Enligt historiska kartor är Hörneborg placerad på en ö. 
Dokument över sänkning av vattennivån i sjön saknas. Förslag till utdikning av utloppet från 
Hörnsjön finns dock och syftet var att torrlägga omkringliggande marker vid Hörnsjön.  

Syftet detta arbete är att sammanställa den litteratur som finns om Hörneborg, tidfästa 
sänkningen av Hörnsjöns yta och undersöka om det går att korrelera händelser i borgens 
historia med förändringar i sjösediment från Hörnsjön. 
Prover på bottensediment togs i tre profiler från isen på den östra sidan om borgen. Detta för att 
analysera kol och magnetiska mineral i sedimentet för korrelation med borgens historia. 
Borgens byggnation och förstörelse verkar inte ha gett några spår i sedimenten. Därför antas att 
materialet till byggnaden tagits från omgivningen, att byggnaden varit liten och konstruktionen 
inte orsakat någon större erosion. Kolanalysen visar ett antal små toppar. Dessa är oregelbundet 
förekommande och kan därför sannolikt inte knytas till borgens brand. Därför antas att branden 
varit begränsad. Att vattennivån i Hörnsjön sänkts under 1900- talet, beror sannolikt på de 
utdikningar som gjorts i utloppet för att torrlägga omkringliggande marker.  
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Hörneborg, Hörnsjön, magnetisk susceptibilitet, kolanalys, sjösänkning, landskapsvetenskap. 
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Inledning 
Jag har valt att skriva om Hörneborg som ligger på en udde i Hörnsjön, Kyrkhults socken, 
Olofströms kommun i Blekinge län. Kyrkhult är min hemort och Hörnsjön gränsar till den 
skogsmark som mina föräldrar äger.  

Borgruinen består av en manshög fyrkantig kallmurad stengrund som ligger direkt på 
berggrunden. 

Det berättas och har berättats sägner om borgen under lång tid. I en sägen beskrivs Hörneborg 
som Mångudinnans tempel, en mystisk plats på en udde i Hörnsjön(Bramstång 1978). Det är 
dock inga imponerande rester som finns kvar av det sk. templet. Enligt gammal tro uppträdde 
mångudinnan oftast ihop med trolltyg och ylande hundar. Hennes favorittillhåll var gravplatser. 
Fler av historierna som finns förknippade med Hörneborg handlar om att man letar efter en 
skatt som ska finnas på ”ön”.  Enligt en av sägnerna ska en man gett sig av till Hörneborg för 
att gräva efter en omtalad ”skatt”. Där träffade han på mångudinnan som inte behandlade 
honom väl. Han kämpade sig hem till sitt torp och la sig att sova men vaknade aldrig mera upp.  
Däremot vaknade mitt intresse för Hörneborg eftersom den i berättelserna sägs ligga på en ö 
och inte på en halvö. 

En arkeologisk utgrävning har gjorts av borgen (Ödman 1997) för att undersöka när och varför 
den byggdes, hur den har använts och när och varför den övergavs.  

 

 

 

 

 

Figur 1, Översiktskarta för Olofströms kommun, där det inringade området är Hörnsjön (Kartguiden).  
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Figur 2. Karta över Hörnsjön med Hörneborg inringad.(Karta tagen från googlemaps den 2013) 

 

Bredvid Hörnsjön ligger ett göl vid namn Vitagöl. Runtom gölet ligger kärr- och mossmark 
som sträcker sig bort till en torvmosse som förr har brukats industriellt. Denna syns i fig 3:s 
högra nederkant. Det blå markerade området visar var det under 1940-talet bedrevs industriell 
torvtäkt. Sju stycken välbevarade torvgravar finns på platsen. 

Fig. 3 visar den stora delen av Hörnsjön som kallas ”Storsjön” och den lilla delen som kallas 
”Lillsjön”. Där emellan ligger ett relativt grunt sund med mycket sten. Djupet i sundet är cirka 
1 m. På ”Näset”(den norra udden mellan Storsjön och Lillsjön)och öster om Lillsjön ligger två 
fornlämningar som beskrivs som förvaringsanläggning i fornminnesregistret (Fornsök, 3 april 
2012). Dessa har inte daterats och kan i ålder vara allt från järnålder till nyare tid.  

Genom att sammanställa olika material om sjön, både genom kartor, historiska skrifter, 
utgrävningsresultat och diverse fältstudier fick jag en bakgrund till min studie.  
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Figur 3. På kartan syns Hörneborg inringat med rött och två förvaringsanläggningar inringat med blått i 
Norr. Öster om Hörnsjön ligger Vitagöl och i sydost det blåmarkerat området som varit en torvindustri. 
(Fornlämningar, 3 april 2012) 

Syfte  
• Tidfästa sänkningen av Hörnsjöns yta 
• Undersöka om det går att korrelera händelser i borgens historia med 

förändringar i sjösediment från Hörnsjön  
• Sammanställa den litteratur som finns om Hörneborg 

 

Bakgrund 

Områdesbeskrivning 
Hörnsjön ligger på gränsen mellan sprickdalslandskapet som sträcker sig över Blekinge och 
Smålands sydliga urbergsslätt (Fredén 1994). Berggrunden i området består av gnejsgranit och 
den dominerande jordarten är sandig morän (Persson 2000).  

Sjön ligger på 128,4 m ö h. (Länsstyrelsen 2010) 

Området ligger i den Boreonemorala vegetationszonen (Ahlén & Gustavsson 1996).   

Under tiden som proven togs från isen på Hörnsjön kalkades sjön med hjälp av en helikopter. 
Anledningen till att sjön kalkas är att pH värdet bör ligga runt 7 men att värdet i Hörnsjön rört 
sig om 5,4 och 7,6 under den period som omfattas av länsstyrelsens mätningar (fig. 4) 
(Länsstyrelsen 2010). 
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Figur 4. Tabellen visar hur pH värdet varierat från 1970-talet till nutid med värden hämtade från 
länsstyrelsen Blekinge. 

Uppströms Hörnsjön rinner vatten från Aborragylet via en bäck till Björksjön som har sitt 
utlopp in i Ivelången och vidare ut i Södersjön, dit även Källegyl rinner via Vasabäcken. 
Södersjön dräneras dels direkt till Fornebodasjön och dels via Isagylet och Brändagylet ut i 
Fornebodasjön. Fornebodasjön dräneras vidare ut i Hörnsjön.  

Utloppet från Hörnsjön går genom Balkabäcken. Utloppet ligger på grusbotten. Flera stenar har 
tagits bort och delats för att göra bäcken bredare och djupare så att utflödet blivit bättre. 

 

 

  

 

Figur 5. Fotot visat utloppet från Hörnsjön i nutid som går ut genom Balkabäcken. Här har 
dikningsföretaget Väghult breddat och ökat djupet för att få bättre avrinning med syfte att torrlägga 
vattenskadade marker i området kring Hörnsjön (foto: Tina Björkman 2012). 
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Dräneringen nedströms går genom några sjöar till Snöfflebodaån och Holjeån vidare genom 
Olofström och Näsum ut i Ivösjön och slutligen genom Skräbeån ut i havet. 

Fig. 6 visar vattensystemet mellan de sjöar som befinner sig uppströms Hörnsjön. Kartan är ett 
förslag till torrläggning av mark längs ägorna tillhörande Tulseboda från 1915. Kring de små 
sjöarna finns en del öppen mark, medan det från Södersjön (den stora sjön på kartan) till 
Hörnsjön är mer skogbeklätt.  

 

 

 

 

 

Figur 6. Kartan är över vattensystemet uppströms Hörnsjön från 1915. Sjön i mitten på kartan är 
Fornebodasjön som rinner till Hörnsjön (Länsstyrelsen Blekinge). 
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Hörnsjön är en näringsfattig brunvattensjö. Vattnets humusinnehåll har ökat från slutet av 
1900- talet fram till idag. Detta kan eventuellt bero på en ökad mängd kalhyggen i sjöns 
dräneringsområde (fig. 2). När interceptionen (nederbörden som ej når mark utan avdunstar) 
och transpirationen (nederbörden som når marken och tas upp av växter) minskar ökar 
avrinningen och humusämnen följer då med vattnet (Länsstyrelsen 2010). Brunhetsgraden sätts 
med en färgskala där 0 är klart vatten och 300 är brunt vatten (Wetzel 2001). Vattnets 
brunhetsgrad har under 1990-talet legat på ett medelvärde av 53 som är relativt klart i 
jämförelse med 2000-talet där medelvärdet legat på 134 (Länsstyrelsen 2010). 

Ett tecken på att sjön är näringsfattig (oligotrof) är dess växter. Det är ofta kalkfattigt i de sjöar 
som är näringsfattiga och på större djup finns då även dysediment. Stränderna brukar vara 
mineraljords stränder. Näringshalten i en sjön påverkar sammansättningen av växter och djur. 
Även temperaturen kan i vissa fall ha en roll i för i vilka olika arter trivs i näringsfattiga sjöar 
(Sjörs 1956). 

I Länsstyrelsens inventering av växter i Hörnsjön ingår både strand- och vattenvegetation. 
Vattenvegetationen består bl.a. säv (Scirpus lacustris), rikligt med vattenklöver (Menyanthes), 
gäddnate (Potamogeton natans), vit näckros (Nymphaea alba), gul näckros (Nuphar lutea), 
igelknopp (Sparganium sp.) och braxengräs (Isoetes). Alla är exempel på växter som trivs i 
näringsfattiga sjöar enligt Sjörs (1956).  

Historisk bakgrund 
Sammanställningen nedan följer, om inte annat anges, Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge 
län (1983). 

Under järnåldern skedde den första bybildningen. Betesmarker och öppet kulturlandskap 
skapades längsmed Blekingekusten.  

Under vikingatid och tidig medeltid drog sig folket vid kusten in mot inlandet. Under denna tid 
förvandlades det skogsrika landskapet till ett mer öppet kulturlandskap. Bönderna hade bördig 
inmark av lövängsområden och mager utmark med beteshagar.  

Under 1000-talet påbörjades missionsarbetet i Danmark. Samtidigt med det kom den kristna 
tron över till Blekinge. Under medeltiden erhöll kustens församlingar varsin kyrka(träkyrka) 
som placerades på den plats där vägarna gick samman i byarna. Det dröjde innan skogsbygden 
koloniserades och därför påbörjades inte kyrkobyggandet fören senare i dessa bygder.  

Vid medeltidens början blev länet Danskt efter att tidigare ha tillhört Sverige. De två rikena 
Danmark och Sverige utförde krigsangrepp i Blekinge som drabbade små och stora orter. Vid 
freden i Roskilde 1658 övergick Blekinge till Sverige igen.  

Kolonisationen i skogsbygden anses ha utgått från ensamgårdar som delades genom 
hemmansklyvning och växte till byar i samband med befolkningstillväxt. Skogsbygden 
drabbades av ödeläggelse av gårdar vid 1300-talet i samband med överutnyttjande av 
landskapet. Agrarkrisen pågick även den under 1300-talet. Sedan kom digerdöden 50 år efter 
att agrarkrisen fått sitt slut. (Harrison 2003)  

Eftersom Blekinge vid denna tid låg på gränsen mellan de två rikerna Danmark och Sverige 
uppfördes befästningar och andra anläggningar. Hörneborg är en av dessa. 

Under 15- 1600 talet återkoloniserades de förr ödelagda gårdarna. Fler hemmansklyvningar 
skedde och nya odlingsmarker upptogs, främst i utmarkens små lyckor.  
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Under 1600-talet var pottaskebränningen förekommande i Blekinge men i skogsbygden var 
tjärbränningen det vanligaste och våtmarkerna användes alltmer för slåtter till vinterfodret. 

Arealökning av uppodlad mark skedde under 1700-talet och syntes mest i skogsbygden. 
Boskapsskötseln var av stor betydelse för skogsbygden, därmed var ängsskötseln och 
kreatursavel mest lönsam. Bebyggelse förekom under denna tid mestadels i byar men enstaka 
ensamgårdar fanns främst i skogsbygden.  

Vid 1700- talets mitt skedde även uthuggning av skogen i länet. Det medföljde sedan en brist 
på skog i delar av länet. Inte förrän vid 1800- talet blir skogen även en bristvara i skogsbygden, 
i samband med ett hårt nyttjande av skogen i hela Blekinge. Länets norra del började 
återplanteras 1870, med avsikt att vårda skogen.  

I slutet av 1700 och 1800- talet uppkom torpbebyggelse i samband med kulturlandskapets 
förändring. 

Storskiftet stadgades år 1749 och ersatte tegskiftet. Bebyggelsen förändrades inte så mycket 
men åkrarna blev mer utspridda. 1803 kom enskiftet, där avsikten var att samla var gårds in och 
utägor i ett sammanhängande stycke. Det skulle bli effektivare då bönderna blev mer oberoende 
av varandra, nyttjandet blev större och nyodlingar skulle kunna ske. Vissa gårdar var i och med 
detta tvungna att flytta ut från byn. Det var år 1825 som enskiftet skedde i Kyrkhult (Ohlson 
1981). 

Sedan kom laga skifte 1827, där man tillät att var gård hade mer än en brukningsenhet.  

Ortnamn tillkommer i olika tider. Exempelvis orter med ändelser  –inge och –by förekommer 
mestadels i kustbygden, dessa från yngre järnålder. Från vikingatid och medeltid hör 
exempelvis ändelserna –torp och –ryd till, vilka hör till kolonisationen av mellanbygden. De 
orter med ändelsen –rum hör till de äldsta stora bebyggelserna under vikingatid och medeltid. 
De orterna med ändelsen –hult, så som Kyrkhult, är den vanligaste ändelsen i de norra delarna 
av Blekinge och har ett medeltida ursprung.  

Den äldsta industrin uppstod när vattendragen användes för att driva industriernas sågar och 
kvarnar. Detta var en fördel för Blekinge med vattendrag som rinner i nord-sydlig riktning 
eftersom även transporter genom dessa kunde göras ner till kusten. 
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Figur 7. Karta från 1808 med styckesdelning av ägolotten D år 1904. Här kan vi se att Hörneborg (inringad) är en 
Ö vid denna tid. (© Lantmäteriet i 2012/901)  

I Kyrkhults socken har framställning av trätjära förekommit. Tjärdalar är funna men de är inte 
daterade (Ohlson 1995). 

Skifteskartorna från 1808 och 1921 visar att Hörneborg tidigare varit belagd på en ö (fig. 7&8)  
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Figur 8. Med kartan för ägostyckning från 1921, kan vi se att Hörneborg fortfarande ligger på en Ö. Det 
gula på kartan symboliserar åker och betesmark, det röda för gränsdragning och det blåa för vatten (© 
Lantmäteriet i 2012/901). 

Fig. 9 och 10 visar markanvändningen under 1800-talets början. Den mesta delen av marken 
var täckt av skog med en del åkrar och/eller ängar inklämda i skogslandskapet. Succesivt har de 
tidigare odlade markerna försvunnit på grund av att man planterat granskog och genom 
igenväxt av sly.  

Området runt Hörnsjön består idag av varierande lövskog och granskog, samt en del kalhyggen. 
Några av de förr odlade åkrarna har röjts fram och används nu som betesmark.  

 

 
 

Figur 9. Enskifteskarta från 1808, där det som är åker/betesmark är gult och det gröna är skog. Under 
N:et i HörNsjön kan se Hörneborg som en Ö (© Lantmäteriet i 2012/901). 
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Figur 10. Enskifteskarta från 1816, verkar vara en kopia på kartan från 1808 vilket säger oss att 
landskpet inte har några tydliga förändringar mellan dessa år (© Lantmäteriet i 2012/901). 

Sjögren (1999), har utfört pollenanalys från Västragölet som ligger vid byn Ire, 3 mil öster om 
Hörnsjön. Pollendiagramet visar att redan under senneolitikum finns svaga spår av människlig 
påverkan. Under järnåldern finns indikationer på öppna marker så som ökad mängd gräspollen 
och enstaka pollen av sädesslag. Öppnandet av landskapet syns mer tydligt i slutet av 
vikingatiden/medeltidens början. Utmarkens öppenhet verkar vara som störst från 1400-talet 
fram till 1600-talets slut. Under 1800-talet minskar betesmarkerna men åkrarna hålls kvar. I 
boken Markens minnen (Berglund & Börjesson 2002) har Sjögrens pollenanalys använts vid 
jämförelse av bete och odling i andra delar av Sverige. På sidan 168 i Markens minnen finns en  
expansions karta som visar att betesmark och åkermark under tidig- och högmedeltid varit stor i 
stora delar av landets mellersta och södra delar.  

 
Fram till 1639 ingick markerna vid Kyrkhult i Jämshög sockens utmark, som i sin tur tillhörde 
Villands Härad i Skåne (Ödman 1997) Kyrkhult blev en ”by” när kyrkan byggdes år 1865. Byn 
Kyrkhult bestod då endast av enstaka gårdar. 
Det var inte förrän Tulseboda brunns- och badhus AB startade sin verksamhet 1877 som 
Kyrkhults befolkning ökade. År 1880 byggdes ett varmbadhus vid Fornebodasjön, där det 
tidigare även fanns ett kallbadhus. Orten beskrevs då som en kurort och som ett resultat av 
kurverksamheten ökade invånarantalet i byn. Det var 1900-1915 som verksamheten hade sin 
glanstid och turisthotellet byggdes år 1906. När brunnsepoken sedan fick sitt slut var det endast 
restaurangen som levde kvar fram till år 1989 (Kyrkhults hembygdsförening). 
 

Hörneborg 
I Blekinge boken skriver Ragnar Thomasson(1952)  om Hörnsjön i artikeln Gamla minnen från 
Kyrkhult, platsen som förr varit omringad av vatten men som nu är på en udde. Han nämner att 
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det i prästrelationen från 1624 skrivits om Hörneborg som ”en liten befästning utmed sjön”. 
Befästningen skulle ha förstörts i ”kriget mellan rikerna”.  
Thomasson nämner också att en borg liknande Hörneborg, ska ha förstörts i Brömsebro av 
Engelbrekt år 1434.  
 
I samma bok har Odenkrants skrivit artikeln Hörneborg. Han beskriver sjön som den med 
tre ”hörn” (vikar). På ett av ”hörnen” ligger Hörneborg, som varit promenadmål för de 
badgäster som bott på Tulseboda brunn.  
Han nämner att det på Hörneborgs södra sida från det vänstra hörnet, går en stenläggning som 
han antar förr varit fäste för en bro. På ett mycket beskrivande vis bygger han med ord upp en 
bild av hur fästningen sett ut, detta genom att jämföra den med hur borgar byggdes i Norden 
under medeltiden. 
 
År 1997 gjordes en utgrävning av Hörneborg (Ödman 1997). Ett schakt togs upp i nord-sydlig 
riktning över anläggningen och en detaljerad uppmätning gjordes av udden. Inga bruksföremål 
hittades och därför antogs det att Hörneborg inte varit någon bebodd plats. 
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Figur 11. Uppmätt och uppritad karta över Hörneborg av Ödman(1997) uttagen från Vår hembygd. 
 
Borgens vallar är ca 20 m långa och som högst upp till 2,2 m. Vallarna är stabilt byggda och 
utan fogbruk. I vallens botten saknas humus eller växtlager vilket antas betyda att matjorden 
tagits bort ända ned till blekjorden innan vallen byggdes. Materialen som använts vid 
byggnation har varit sten och trä från omgivningen. Mot murens insida ligger en grusbank. Inne 
på ”borggården” syns markfasta uppstickande stenblock från berget som borgen ligger på. Att 
man inte försökt ta bort dessa stenar kan vara ett tecken på att man inte haft användning 
för ”borggården”.  
 
I vallens botten hittades förkolnat trä som användes för 14C datering. Det för att få en ålder på 
när byggnation kan ha skett. Kol hittades även som ett täckande lager över ”borggårdens” 
brännskadade berg. Branden verkar ha varit så kraftig att den skadat berget och gjort gruset 
illrött. Träkolet i det här lagret kan ha kommit från den brand som lett till borgens undergång 
och antas komma från en träkonstruktion som vilat på vallarna. Kolen har använts för datering 
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av byggnadens övre delar. Resultatet av de två 14C dateringarna gav åldrar på kolet under vallen 
på 1030 -1250 e.Kr (uppbyggnad) och kolet från träkonstruktionen på 1290-1420 e.Kr 
(förstörelse). Dateringarna är kalibrerade. 
 
Under 1000 talet och 1100-talet tillhörde all ödemark längs riksgränsen den Danska och 
Svenska kronan. Dessa ödemarker blev sedan tillhörande de så kallade ursocknarna t.ex. 
Loshult, Vittsjö och Örkelljunga. Ödemarken i Kyrkultstrakten där Hörnsjön låg tillhörde den 
Svenska kronan fram till 1383, då den genom gåvobrev från Drottning Margarete övertogs av 
frälsemannen Absalon Kjeldsen (Ödman 1997). En relativ datering av när borgen använts kan 
göras genom att jämföra Hörneborg med andra borgar som byggdes under den skånska 
kolonisationen på 1100 till 1200-talet. I Borgar i Skåne beskriver Ödman (2002) att det finns ett 
par anläggningar liknande Hörneborg. Dessa ligger bredvid Losborg i Loshult vid Kyrksjön. 
Dessa båda timmerlador låg på hög syll med ett mått av 20x20 m, vilket är det samma som 
Hörneborg. Timmerladorna har tolkats som medeltida skattelador där det förvarats 
skatteintäkter.  

Magnetisk susceptibilitet i sjösediment 
Magnetisk susceptibilitet är ett mått på hur lätt ett material kan magnetiseras. Magnetisk 
känslighet är en mått på susceptibiliteten av allt material i proverna. Om ferrimagnetiska 
mineraler finns i mycket låga koncentrationer, kan koncentrationen av andra magnetiska ämnen 
bidra till resultatet. Interaktioner mellan magnetiska partiklar kan leda till ett uppmätt värde på 
magnetisk susceptibilitet, som är lägre än det sanna värdet. Denna effekt antas normalt vara 
försumbar eftersom partiklarna i ett sediment är någorlunda jämt fördelade och slumpvis 
orienterade. Prover som skall analyseras mäts vid rumstemperatur i ett pålagt lågt magnetfält 
(Sandgren & Snowball 2001). 

Magnetisk susceptibilitet kan användas som en indikator på ökad erosion i dräneringsområdet 
runt en sjö. Studier har visat att mängden eroderat material som hamnar i sjösedimentet är 
direkt korrigerbart till exempelvis arealen plöjd mark i omgivningen(Dearing 1986). 

Dearing (1982) undersökte Havgårdssjön i södra Skåne, för att studera sedimentets 
avsättningsmönster genom åren. Han tog systematiskt prover i sjön i ett rutnät med ca 100x100 
m i var ruta. Den magnetiska susceptibilitet mättes på proverna med 2 cm mellanrum. 
Undersökningen visade att bottensedimenten i Havgårdssjön avsatts med olika hastighet i olika 
delar av sjön och att sedimentavsättningen också kunde variera i tiden i de enskilda 
borrkärnorna. 

Risberg et al (2002) använde magnetiska mätningar, pollenanalyser, makrofossil, 
vatteninnehåll, parasitägg och 14C dateringar för att i Mälaren utanför Birka tolka naturliga 
förändringar samt att diskutera orsaken till ansamling av ett avfallsskikt, det sk. Birka Lagret, 
vilket tros vara resultatet för mänsklig aktivitet under Birka perioden. Proverna de tog 
skickades till Lunds universitet där man mätte den magnetiska susceptibiliteten i proverna med 
1 cm mellanrum i 230 nivåer med samma instrument som används vid min undersökning. Fem 
lokala områden analyserades och alla visade stratigrafiska skillnader på samma djup. 
Skillnaderna visades vid mätning av den magnetiska susceptibiliteten i form av höga värden 
som anses varit ett resultat av erosion skapad av naturliga processer. I en av zonerna fanns en 
skarp erosionsgräns som anses kan ha uppstått på grund av mänskliga aktiviteter.  
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Kolanalyser 
Kolanalyser av kolpartiklar i sediment används för att tolka brandhistoria och bränder från över 
1000 lokaler över hela jorden. (Mooney and Tinner 2011) 

Higuera et al. (2005), undersökte kol i mindre sjöar i Moran State Park, USA. Prover om 3 cm3 

togs ut ur sedimentproverna från 12 olika små sjöar. Proverna las sedan i 10 % 
natriummetafosfat för att få sedimentet att separera. Det siktades därefter i 0.5 mm och 0.15 
mm siktar och behandlades med 8 % väteperoxid för att lättare se kolen. Resultaten för 
kolanalyserna jämfördes med åldersstrukturer och brandspår i årsringar hos Douglasgranar i 
området. Små och medelstora bränder lämnade inte några tydliga och regelbundna spår i 
sedimenten utan det krävdes större och kraftigare bränder, där hela trädbestånd brann ned, för 
att kol skulle finnas generellt i sjösedimenten.  

Olsson et al. (2010), undersökte torv- och sjösediment i Storasjön, som ligger i Småland. 30 km 
väst om Storasjön ligger Stavsåkra mosse där en undersökning av bland annat pollen och 
skalbaggar redan gjorts. Han jämförde resultaten från de båda lokalerna för att få fram en lokal 
brandhistoria för området och för att identifiera de största brandepisoderna. För Storasjön och 
Stavsåkra togs kol fram genom oxidation, siktning samt bildanalys. Proven från både torven 
och sedimentet blektes i klorin i 24 timmar och siktades i en 0,25 mm sikt. Den lokala 
brandhistorian kunde beläggas genom analys av makroskopiskt kol. Pyrophila skalbaggar som 
indikerar skogsbrand fanns i proven från båda lokalerna. Men överensstämmelsen mellan 
skalbaggar och makroskopiskt kol var inte tydligt, vilket antyder att bränder kan förekomma i 
landskapet utan att synas i sedimenten.  

Higuera et al. (2010) har gjort en undersökning i Yellowstone Nationalpark, USA, av antalet 
kol i sjösediment i jämförelse med skogsbränder. Där konstateras det att endast de stora 
bränderna tydligt kan indikeras i sjöarna som undersökts. En del av bränderna kunde inte ses i 
diagrammen, då mängden kol sannolikt påverkats av vindriktning och hur intensiv och 
omfattande branden varit.  

Kartor 
På de historiska kartor som finns över Hörnsjön, kan man se att Hörneborg på 1800-talets 
början varit en ö. En karta från 1915 visar nya dragningar för in- och utlopp mellan sjöarna.(fig. 
10) 

Yttligare kartor över sjösystemet som Hörnsjön ingår i, är för en planerad utdikning av 
bäckarna i systemet. Enligt dessa kartor har dikningsföretaget i Väghult år 1934, haft till syfte 
att torrlägga ”vattenskadade marker”. Tanken skall inte ha varit att sänka vattennivån i 
Hörnsjön. Företaget valde att börja med diken i större dimension i utloppet eftersom det kring 
Hörnsjön fanns ett flertal ”vattenskadade marker”. Utdikningen godkändes år 1942 av 
dåvarande kungliga lantbruksstyrelsen (Länsstyrelsen Blekinge). 
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Figur 12. Kartan visar utloppet i delen där dikningsföretaget Väghult lagt som förslag att dika ut för att 
torrlägga områden av ängsmark som är det gula på kartan (Länsstyrelsen Blekinge) 

 

 

 

 

Figur 13. Ritningen visar djupet på utloppet innan utdikningen och vad det planerade djupet kom till att 
vara. Som mest ökar djupet på sina ställen med cirka två meter. (Länsstyrelsen Blekinge).  
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Material och metod 
 

Litteratursökning 

Litteratur kommer ifrån de hembygdsböcker tillhörande Kyrkhults socken och ifrån böcker där 
borgar i södra Sverige finns samlade. Dokument angående Hörnsjön kommer från 
länsstyrelsen. Övrig litteratur om området kommer från sökningar i Libris, bibliotek, över 
internet och i HKR:s databaser.  

Angående Hörneborg tog jag kontakt med Anders Ödman, som lett utgrävningen och skrivit 
flera böcker om borgar.  

För den historiska utvecklingen av landskapet kring sjön användes historiska kartor från 
lantmäteriet under perioden 1800 till 1900 talet. 

Provtagning av Hörnsjön 
Före provtagningen lodades djupet på tre punkter i Hörnsjön kring Hörneborg, eftersom det ej 
finns en djupkarta över sjön. Detta gjordes för att hitta ett lämpligt område för provpunkter. Ett 
togs i nordlig riktning cirka 10 m från Hörneborgs udden, där var vattendjupet över 9 m. Ett 
togs i västlig riktning cirka 10 m ut från udden och vattendjupet låg  där på ca 7,5 m. Åt öster 
togs ett cirka 10 m ut från udden, där vattendjupet låg på ca 5,5 m.  

 

 

 

 

Figur 14. Kartan visar Hörneborg och i vilken riktning bottenproverna togs samt ordningen de togs i. 
(©Lantmäteriet)  
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Provpunkterna lades sedan på en linje på den östra sidan av Hörneborg, utanför den vik där det 
är något grundare än på norra sidan. Proverna togs med 1 m rysseborr (fig. 16). 

 

 

 

Figur 15. På bilden visas de olika verktygen som användes för provtagningen. 

 

 

 

Figur 16. Bilden visar hur provet ser ut när det tagits upp innan det sätts i en plastränna. 

Provtagningarna gjordes från isen för att få en mer exakt mätning av sedimentytan (fig. 15). 
Jordarter bestämdes (tabell.1) och sedan lades provmaterialet i plastrännor och lindades in i 
plastpåsar för att hålla fukten. De markerades med BP(1,2,3) och det djup som provet togs på. 
Proverna transporterades sedan till Lunds universitet. Där undersöktes susceptibiliteten i 
kärnorna med en - ”High Resolution Surface Scanning Sensor” (fig. 17). 

 



!*"
"

Magnetisk susceptibilitet 
Magnetisk susceptibilitet mäter mängden magnetiska mineral i ett prov. Metoden valdes för att 
undersöka om borgens konstruktion orakat erosion av  magnetiska mineral från omgivande 
mark.  Proverna genomgick en magnetisk undersökning genom att varje provkärna lades i 
maskinen och fästes fast. Sedan scannades provet med en sensor som mäter magnetismen. Den 
flyttar sig 4 mm i taget för att få jämna övergångar mellan mätningarna. En del värden kan vara 
negativa men detta beror i så fall på att vattnets magnetiska egenskaper är större än vad provets 
är - alltså magnetiska partiklar i magnetiska fält. De material som ger utslag är oftast magnetit, 
hematit, greigite eller magamit(Sandgren & Snowball 2001). 

 

 

 

 

Figur 17. ”High Resolution Surface Scanning Sensor”, för mätning av magnetisk susceptibilitet. (Vid 
mätningen var där ingen plast runt provet). 

 

Kolanalys 
"

Eftersom Hörneborg brunnit kan man förvänta sig att kolpartiklar från branden hamnat i 
Hörnsjön i anslutning till udden där borgen låg. Kolanalysen utfördes genom att undersöka de 
översta 60 centimetrarna i vardera profilen eftersom jag antog att det var i den övre delen av 
borrkärnorna som man kan se utslag av eventuell brand på Hörneborg. För var kolanalys togs 3 
cm av sedimentet i taget (ex.3,79-4,00 och 4,00-4,03), vilket är ca 14 cm3 per prov. Det lades 
sedan i en burk med hushållsklorin i minst 24 timmar, för att bleka det organiska materialet. 
Provet siktades i en sikt med 0,075 mm maskvidd med ordentligt vattenflöde för att få bort 
mindre kolfragment och en del av de blekta organiska sedimentpartiklarna. De silade proven 
lades över i petriskålar. Kolbitarna som räknades genom stereomikroskop var de långsträckta, 
eftersom de gick att urskilja från övrigt material i proven (Mooney & Tinner 2011). 
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Figur 18. Bilden visar hur ett prov ser ut efter att ha legat i klorin. Det organiska materialet har nu blekts 
och kan sedan siktas genom en finmaskig sil med hjälp av rinnande vatten.  

 

 

 

 

 

Figur 19. Efter att ha silat bort det organiska materialet och de mindre kolfragmenten, finns där 
mestadels kol (större än 0,075 mm) och sten kvar i proven. De långsträckta kolbitarna räknades genom 
mikroskop, ett prov i taget. Ett rutnät bestående av fyra rutor användes för att veta vilka långsträckta kol 
som räknats.  
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Resultat 
Bottenprover  

Tabell 1. Bottenproven togs enligt följande tabell med överlapp mellan proven, för att få en jämnare 
övergång mellan provens resultat (exempelvis BP1:1 högsta djup 5,1 m och BP1:2 börjar på 5,0 m 
djup). 

 

 

 

Ett försök till provtagning gjordes 20 m i 195o S riktning in i viken, från BP1. Där var det 2,95 
m djupt men alldeles för stenigt för att ta ett prov. I BP1 och BP2 var den översta delen av 
sedimentet för löst för att kunna provtas. 

 

 

 

Borrpunkt 
Vattendjup 
(m) Position Sediment 

Djup 
(m) 

BP1:1 3,90  
N 562211,5˚ ms, Ö 14368,6° 
ms 

Mörkbrun findetritus 
gyttja. 4,1- 5,1 

BP1:2   
Mörkare brun till svart 
findetritus gyttja. 5,0- 6,0  

BP2:1 3,90 10 m från BP1 riktning 280° V 

vid 4,10 m findetritus 
gyttja, något minerogent i 
ytan. 4,1- 5,1 

BP2:2   

Mörkbrun 
findetritusgyttja som blir 
mörkare ned mot 5,70 m. 
Vid 5,70 m tydlig 
errosionsgräns mot siltig 
lera. 4,8- 5,8 

BP3 3,70  20 m från BP1 riktning 280° V 

Brun findetritusgyttja 
som mörknar mot 
bottnen. 3,7- 4,7 
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Magnetisk suseptibilitet 

 

 

Figur 20. Resultatet för mätningen av susceptibiliteten i proven har uppdelats i zoner H1, H2 och H3 
(där H står för Hörnsjön) för att kunna korrelera de tre profilerna. H3 tycks saknas i BP2, då där inte 
finns en tydlig gräns för vad som skulle kunna likna H3 i de övriga. (diagram skickat från Lunds 
universitet efter scanningen, därför kan ej tabellerna ändras eller förtydligas). 

I H1 för samtliga prov kan man se att den magnetiska susceptibiliteten ligger på en relativt hög 
nivå. I BP1 ser vi att värdena går upp emot 30 innan de sakta dalar av ner till noll. I BP2 ser vi 
att susceptibiliteten visar en stark topp upp mot 1000 (djupet är här 5,70 m och enligt tabell.1 
finns här en tydlig errosionsgräns), håller sig på en nivå av 100 innan den dalnar ner till noll. I 
BP3 kan vi se att även här förhåller sig värdena till de högre höjderna upp mot 120 och sedan 
dalar ner mot noll. I H2 ligger värdena i BP1 någorlunda kring noll och likaså i BP2 och BP3. I 
H3 ligger värdena och rör sig mellan noll och 10 i BP1. I BP3 finna ett antal toppar kring 10 
och en upp mot 90. I BP2 verkar H3 saknas, men eftersom skalan här är annorlunda, är det 
svårt att vara säker. 
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Kolanalys 
Kolanalysen som gjorts av antal långsträckta kol, visas resultatet enligt följande diagram med 
ett antal toppar där kolantalet är större än övriga.  

 

 

 

Figur 21. Diagrammets höga toppar visar utslag av större mängder kol.  

I BP3 hittades även rikligt med muskovit, vilket är glimmer som finns i den granitiska 
bergrunden i området(Wastenson  & Fredén 1994).  
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Diskussion  
Vattennivån i Hörnsjön 
På de kartor där dikningsföretaget gjort ett förslag på utdikning av Balkabäcken efter utloppet 
från Hörnsjön, framgår att djupet i bäcken ökar. Om det inte var dikningsföretagets mening att 
sänka sjön, har det sannolikt ändå varit anledningen till att vattennivån i Hörnsjön minskat. 
Fördjupningen av bäcken har på sina ställen varit mer än 2 m. Flödet i bäcken har i samband 
med utdikningen blivit kraftigare, vilket i sin tur kan ha eroderat pasströskeln yttligare.  
Jag uppskattar att sjöns vattennivå kan ha sänkts med ca 1-1,5 m. 

Frågan är varför utdikning av utloppet gjorts utan att göra en dokumentering av skillnaden på 
vattennivån i Hörnsjön före och efter dikning. Hörneborgs läge idag är ett tecken på att sjön 
sänkts kraftigt. Detta eftersom borgen tidigare legat på en ö förbunden med fastlandet med en 
stenbro. Nu ligger Hörneborg på en udde där man kan gå på fast mark bredvid den gamla bron 
och ändå har en kant ner till den nuvarande vattennivån. Sänkningen trors ha förekommit på 
1940- talet. 

Hörneborg 
14C analyser av träkol visar att borgen antagligen brunnit ned någon gång mellan 1200-1400 
e.Kr. (Ödman1997). I BP2 finns ett utslag av långsträckta kol på ett djup av ca 450 cm dvs. ca 
60 cm under sedimentytan. Dessa kol antas inte ha kommit från branden på Hörneborg, 
eftersom topparna ligger på ett för stort djup. Att det inte finns några mer ytliga toppar kan bero 
på att byggnaden bestått av för lite trä. Branden kan ha varit lågintensiv och därför finns inget 
utslag i sedimenten. Huvuddelen av kolet kan även ha färdats med vinden i en annan riktning 
än där sedimentprofilerna togs.  

Higuera et al. (2005, 2010), har visat att små lågintensiva bränder ofta inte synts i kolanalyser, 
då det inte producerats tillräckligt med kol. När Hörneborg brunnit ner var branden antagligen 
inte varit tillräckligt stor för att ge utslag.  

Enligt Ödman (1997) skall borgen varit en liten och oansenlig byggnad som antagligen har 
använts som skattelada. Eftersom tjära har framställts i socknen, kan Hörneborg kopplas som 
en skattelada för att lagra tjäran. Det kan förklara antagandet att branden lokalt varit så kraftig 
att berget bränts rött eftersom tjära brinner bra, men sannolikt inte resulterar i någon större 
mängd kolpartiklar.  

Vad gäller den magnetiska susceptibiliteten, framträder olika toppar som ses i fig. 20. 
Antaganden kan göras om huruvida de olika delarna (H1, H2 och H3) i de olika profilerna kan 
höra ihop. De stora utslagen är på ett så stort djup att de bör höra till en tid innan borgen 
byggdes eller brändes ned. H1 visar antagligen sjöns första förändring med en inledningsvis 
påtaglig erosion som sannolikt beror på att vegetationen i dräneringsområdet inte varit helt 
sluten. H2 som har mycket låga värden antyder på en låg erosionsnivå i dräneringsområdet. I 
H3 antyds en ökad erosion som eventuellt kan vara ett tecken på att delar av marken inom 
dräneringsområdet öppnats exempelvis genom jordbruk. Några tydliga toppar i den magnetiska 
susceptibiliteten syns inte i den övre delen av profilerna utom i BP3 vid 390 cm. Om 
konstruktionen av Hörneborg varit ett omfattande byggnadsprojekt med avverkningar och stora 
röjningar på ön, borde det ge tydliga utslag i analyserna. Eventuellt kan den kortvariga 
ökningen av susceptibiliteten i BP3 ha något med konstruktionen att göra. Man kan därför anta 
att borgen varit för liten och att material som använts för att bygga borgen har funnits i 
närområdet och därför inte påverkat sedimenten sjön.  
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Datum för när dikningsföretaget i Väghult fått genom sitt förslag för utdikning, var år 1942. 
Detta motsvarar antagligen inte den uppgång i magnetisk susceptibilitet som visas vid 
övergången till H3. Då denna ligger på för stort djup för att dessa ska ha ett samband. 

Anledningen till att den magnetiska susceptibiliteten inte visar tecken för när sjön sänkts, kan 
vara den att vattennivån inte sjunkit på en gång utan mer succesivt under några år vilket har 
gjort att endast små förändringar, som är svåra att upptäcka, skett i sedimentet. 

Sediment kan också ha ackumulerats olikformigt i sjön på samma sätt som i 
Havgårdssjön(Dearing 1982) dvs. de delar som omfattar byggnadsfasen, branden och 
sjösänkningen kan saknas i profilerna  

En annan förklaring kan vara att i samband med sänkningen av Hörnsjöns yta sänktes också 
sedimentationsgränsen och de delar av ytsedimentet som omfattar borgens historia är 
borteroderade.  

I en jämförelse mellan resultaten av den magnetiska susceptibiliteten och antalet kolpartiklar i 
sedimentproverna, kan vi se att de båda diagrammen för BP1 har en topp på 4,60 m djup. I BP2 
syns inte några tydliga toppar i H2, men kolanalysen visar hög halt av kolpartiklar vid 4,60 - 
4,70 m. I BP3 i diagrammet för den magnetiska susceptibiliteten syns en topp på 3,90 m djup 
och en lite mindre på 4 – 4,30 m djup. Inte heller dessa är lika med topparna för kolanalysen, 
där det högsta antalet kol hittats på cirka 4,18 m djup. Dock är det svårt att tolka diagrammen 
för den magnetiska susceptibiliteten i BP1 och BP2, eftersom skalan för dessa ligger med 20 
cm intervaller i jämförelse med BP3 där skalan ligger på 10 cm intervaller. Vilket gör det 
lättare att se toppar i BP3. I BP1 och BP3 kan värdena även kan går ner under -0, vilket inte 
sker i BP2. En anledning till att mindre kolpartiklar funnits i BP3, kan bero på att vattennivån 
tagit dem och sediment ut i sjön i samband med sjösänkningen som förekommit.  

Övrigt 
Kolonisation skall ha ägt rum genom hemmansklyvning i samband med befolkningstillväxt 
innan 1300-talet. Ödeläggelse skedde därefter genom överutnyttjande av mark. Sedan kom 
agrarkrisen och vid 1500-1600 talet skedde återkolonisation av skogsbygden och nya 
odlingsmarker upptogs. Vid 1700-talet var det arealökning av uppodlad mark och upphuggning 
av skog som sedan återplanterades ca 1870(Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge län 1983). 
Detta stämmer bra överens med det resultat som Sjögren (1999) fick ut av sin pollenanalys av 
ett område vid Ire. Det visade att öppnandet av mark skall ha skett vid vikingatid/tidig 
medeltid. Öppnandet skall ha varit som störst mellan 1400-1600 talet och vid 1800-talet skall 
betesmarkerna minskat.  

”Skatten” som det berättas om i sägnerna kan möjligt vara den muskovit med ett guldliknande 
glimmer som hittades i proverna vid kolanalysen.  

Slutsatser 
Sjön har med största sannolikhet sänkts på grund av dikningsföretagets utdikning av utloppet 
från Hörnsjön under 1900-talets första hälft. Detta har lett till att Hörneborg nu ligger på en 
udde istället för på en ö. Borgen antas ha varit för liten för att konstruktionsfasen och 
brandfasen skall synas i kolanalysen och den magnetiska susceptibiliteten vilket stödjer 
Ödmans(1997) antagande att det varit en skattelada. Det går inte att utesluta möjligheten att 
olikformig sedimentation eller sedimenterosion i samband med sjösänkningen påverkat 
resultaten av undersökningen.   
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