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Eketorp

Den befästa byn på Ölands Alvar H

av Bengt |bdgren och Frands Herschend

Omslag: Den rekonstruerade ring
muren i Eketorp från söder.
Foto: Rolf Salomonsson.
Omslagets insidor: Guldgubbar från
Eketorp-II.
Teckning: Erling Svensson.
(Jämfö • även bild sid 22)
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Bårby borg, Mörbylånga
Triberga borg, Hulterstads sn

Ölands fornborgar

Sundby •,
/• Bärby]
11 ilrerga • /

De äldsta kända befästningarna i Norden är från
yngre stenåldern och ca 5000 år gamla. Försvars
anläggningar från stenåldern och fram till äldre
järnålder byggs vanligen på platser som har ett stra
tegiskt läge i landskapet. Ofta utnyttjar man lägen
som är lätta att försvara, bergsknallar omgivna av
branta stup och platser i anslutning till vattendrag
och våtmarker.
Det märkvärdiga med fornborgarna på Öland är
deras planlösningar och byggnadstekniska utföran
de. I båda dessa avseenden skiljer de sig från alla
andra kände förhistoriska borgar. Deras storlek
varierar och den största, Gråborg, är ca tio gånger
större än den minsta helt bevarade anläggningen,
Triberga borg. Totalt finns 15 säkra fornborgar på
ön. Endast i ett fåtal har man gjort arkeologiska
undersökningar. Genom att många varit uppodlade
har man vid plöjning hittat föremål som ger oss en
antydan om deras ålder. Alla de öländska fornbor
garna verkar ha anlagts under äldre järnålder. I flera
av dem finns en noga planerad bebyggelse där
husens stenmurar bevarats.
Utgrävningarna i Treby borg, den borg som ligger
närmast Eketorp, har avslöjat liknande bebyggelse
som i det folkvandringstida (400-550 e Kr) Eketorp II

och i Ismantorps borg. Flygbilder på Sandby borg
med s k crop marks - färgningar i gräsvegetationen
- visar att samma bebyggelse finns även där.
Fynd av medeltida föremål har, förutom i
Eketorp, påträffats i Bårby borg och Gråborg. Detta
visar att dessa tre borgar varit i bruk också under
medeltid.
Alla de öländska fornborgarna är kallmurade, det
vill säga det finns inget murbruk som bindemedel i
murarna. I flera fall är murarna uppförda helt i
kalksten, i andra är kalkstenen uppblandad med
stora gråstensblock. Ursprungligen har många av
dessa ringmurar varit upp till sju meter höga och
troligen avslutade med krenelerade bröstvärn. I de
borgar där det innanför ringmuren funnits en plane
rad bebyggelse har man utnyttjat den befästa ytan så
långt det varit möjligt. Husen har gemensamma
långmurar och påminner på många sätt om modern
radhusbebyggelse. Det är tillgången på bra bygg
nadsmaterial, kalksten, och kontakterna med det
romerska riket som gjort att ölänningarna kunnat
planera och bygga dessa försvarsanläggningar som
tillhör vårt lands äldsta bevarade monumental
arkitektur.

Fyra av de bäst bevarade fornborgarna på Öland. Triberga borg liknar Eketorp som borgen såg ut innan utgrävningarna påbörjades. På bilden från Sandby borg tecknar sig bus
grunder under grastorven, s k crop-marks. Gråborg är den största av de öländska fornborgarna med en diameter pä över 200 meter. Bårby borg är den enda ej helt slutna borgen,
landborgsbranten som här är ca 20 meter hög är tillräckligt försvar åt väster. Foto: Karl-Erik Granath och Bengt Edgren 1984.
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Utgrävningen
1964-1973

Eketorp-I

Eketorp-II

Eketorp-III

På sin öländska resa besökte Carl von Linné
Eketorp den 8 juni 1741 och han skrev följande:
”Eketorps borg besågs med dess rudera och nedfall
na murar, som låg 1/4 mil från östra havsstranden
och so fordom varit en av de yppersta på detta land:
ty han var ett muskötskott i diameter med en källa
mitt uti, som alltid giver vatten. Utan tvivel har
dessa borgar varit asyler för invånarna, förrän krut
och lod voro upptäckta”.
Knappt 200 år senare, 1931, gjorde Mårten
Stenberger, sedermera professor i arkeologi vid Upp
sala universitet, en provundersökning i Eketorp.
Denna visade att det fanns orörda kulturlager i bor
gen. Först 1964 kunde utgrävningen av Eketorp
påbörjas under ledning av Mastern Stenberger. Man
insåg tidigt betydelsen av vetenskapligt samarbete
och därför knöts osteologer, historiker, botaniker
och geologer till projektet. När utgrävningen avslu
tades 1973 hade man tagit tillvara 26 000 föremål,
samlat in tre ton ben och kartlagt tre ovanpå varan
dra liggande byggnadsskeden, av arkeologerna kal
lade Eketorp-I, Eketorp-II och Eketorp III.
Den äldsta bebyggelsen på platsen, Eketorp-I, var
en rund borg med en diameter av 57 meter,belägen i
centrum av den nuvarande anläggningen. Porten låg
i sydväst och utmed ringmurens insida fanns ett tju
gotal hus. Eketorp-I byggdes på 300-talet eKr och

revs redan på 400-talet då man började bygga en
större befästning, Eketorp-II, omedelbart utanför
och runtomkring den första.
Eketorp-II får en ringmur med en diameter på 80
meter och den befästa ytan är därför dubbelt så stor
som den i Eketorp-I. Det finns fortfarande en port i
sydväst, i nordost anlägger man ytterligare en körport och i öster en liten gångport som leder ut till
vattenhålet. Sammanlagt finns ett femtiotal hus
innanför ringmuren, dels liggande utmed ringmu
rens insida som i Eketorp-I, dels i ett oregelbundet
utformat mittkvarter. Någon gång på 600-talet
överges denna bebyggelse.
I tidig medeltid, under 1100-talets andra hälft,
uppstår en sista bosättning, Eketorp-III. Bebyggelse
planen och husen får nu ett helt nytt utseende. Det
är trähus i skiftesverk, av samma slag som finns än
i dag i de öländska radbyarna, som nu ersätter den
äldre hustypen i Eketorp-II. Utanför ringmuren
anläggs ett verkstadsområde med smedjor. De ligger
invid en låg, yttre försvarsmur som tillkommer för
att ytterligare förstärka försvaret av borgen. Av
samma anledning sätts den norra och den östra por
ten från Eketorp-II igen. Eketorp-III överges i mitten
på 1200-talet, ca 1000 år efter det att man först
bosatte sig på denna plats.

En stor del av utgrävningsarbetet består i att göra iakttagelser och dokumentera dem, bl a genom att mäta in de fynd och bebyggelserester som påträffas.
Foto: Bengt Edgren 1973. Teckningar: Björn Ed.
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Eketorp-I
Den första borgen
300-talet e Kr

På 300-talet är Öland ett bondesamhälle utan byar
i vår mening. Visserligen ligger gårdarna här och var
i klungor, men de flesta är enkelgårdar omgivna av
små åkrar och stora betesmarker. Kreatursskötseln
var en mycket viktig del av lantbruket.
När bönderna på den sydligaste delen av ön skall
bygga sin borg, väljer de en plats på Alvaret intill ett
vidsträckt sankmarksområde. Läget är strategiskt
betingat, ty det är svårt att anfalla från sankmarken
och lätt för försvararna att skaffa vatten. Samtidigt
ligger borgen i omedelbar närhet av de stora öppna
betesmarker som Alvaret på södra Öland utgör.
Eketorp-I:s storlek och bebyggelseplan är inte
slumpmässig. Det går att spåra en avancerad utmät
ning av borgplanen där man använt en aln på 47
centimeter. Detta längdmått var vanligt i det öst
romerska riket och det är troligtvis där ölänningarna lärt sig använda och räkna i denna enhet.
Först har man mätt ut en cirkel med en radie på
60 alnar. Dess omkrets på 378 alnar har delats i 21
enheter om vardera 18 alnar. I den ursprungliga

borgplanen har sedan en enhet utgjort porten i syd
väst medan de resterande tjugo enheterna markerat
var husen utmed ringmurens innersida skall ligga.
Efter vissa omändringar kommer det till slut att fin
nas 23 hus i Eketorp-I.
Husen har haft stenväggar och förefaller ha varit
öppna inåt borgmitten som varit obebyggd och
utgjort ett öppet torg. Det finns få spår av boende i
husgolven i form av eldstäder eller borttappade
föremål. Därför är det inte troligt att man flyttat hit
från de kringliggande gårdarna med hushåll, husge
råd, kreatur och värdeföremål. Har man sökt skydd
i borgen har det varit för korta perioder och kanske
främst för att skydda människor och djur från
hotande faror. Att behovet av skydd mot fientliga
anfall ökar under denna tid visas av att man så snart
river ner den äldsta borgen, och på dess plats ome
delbart bygger upp större ringmur. Innanför den
flyttar man in hela gårdar med bostadshus, fähus
och förrådshus. I och med detta bosätter man sig i
Eketorp året om.

En rekonstruktion av den äldsta borgen, Eketorp-I. Husen som alla utgår från ringmurens innerliv, har öppna gavlar mot ett torg mitt i borgen.
Foto: Karl-Erik Granath 1983.
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Eketorp-ll
Planen och bebyggelsen
400-650 e Kr

B
■
□
□

Bostadshus
Arbetshus
Fähus
Förrådshus

Vid utgrävningens början låg stenar, som rasat från
borgmuren, på murens in- och utsida. Den
ursprungliga murhöjden, 4,8 meter, har dels be
stämts genom att arkeologerna beräknat volymen
på den sten som rasat, dels genom jämförelser med
bättre bevarade öländska borgmurar.
Ovanpå murkrönet finns idag ett krenelerat
bröstvärn, byggt helt i kalksten liksom ringmuren i
övrigt. Förebilden till bröstvärnet är samtida romerska
befästningsverk från områden med vilka ölänningarna haft direkta förbindelser när Eketorp
byggdes.
Svårare att rekonstruera är portarna. Ett ovanligt
inslag är de två urtag som finns i den norra portens
portgång. Den enda trovärdiga tolkningen av dem
är att de varit urtag i vilka ett fällgaller hissats eller
sänkts. Denna försvarstekniska finess måste man
lärt känna i romerska försvarsanläggningar.
Även om kontakterna med romersk och annan
kontinental byggnadskonst kan vara en viktig del av
förklaringen till borgbyggandet på Öland så är det
ett inflytande som inte slår igenom i bebyggelsepla
nen för Eketorp-II. Den präglas mer av öländska
bönders praktiska tänkande. Det viktiga har varit
att få platser med så många hus som möjligt innan
för ringmuren. Den hustyp man bygger i borgen har
funnits i sydskandinavien sedan bronsåldern. Man
tar med sig en huskonstruktion som prövats ut

under generationer och anpassar den till de krav på
koncentrerad bebyggelse som den av ringmuren
avgränsade boendeytan skapar.
Husmurarna är byggda helt i kalksten. Den tak
bärande konstruktionen utgörs av tre till fem bockar
på vilka sidoåsar ligger. Det är dessa sidoåsar och
stenväggar som burit upp taket. Som taktäckningsmaterial har man använt grästorv på bostadshusen
medan fä- och förrådshusen haft stråtak.
Husen i Eketorp har kunnat bestämmas till sin
funktion genom de olika sorters konstruktioner och
föremål man träffat på i husgolven. Enkelt uttryckt
kan man säga att bostadshusen har tröskelhällar, en
central eldstad och rikligt med fynd. Fähusen har
båsskiljen utmed långväggarna och är mindre fynd
rika medan förrådshusen har hälläggningar i sidoskeppen.
Av de 53 husen i Eketorp är 23 bostadshus, 12
fähus, 12 förrådshus medan 6 hus har dessa funk
tioner mer eller mindre sammanblandade. Man kan
anta att varje fähus representerar en gård och att
varje bostadshus representerar ett hushåll. Vid en
uppskattning som gjordes av hur många personer
ett hushåll i Eketorp-II innehöll har man beräknat
att det genomsnittligt funnits sju personer per hus
håll och fjorton per gård. Stämmer denna beräkning
har det samtidigt bott etthundrasextio personer i
borgen.

Flygbild av Eketorps borg visade planen av den folkvandringstida bebyggelsen, Eketorp-II. Fotograferingen är utförd på 300 meters böjd. Foto: Rikets allmänna kartverk 1972.
Utgrävningsbild över västkvarteret. Foto: Brita Schörling.
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Benkam

Dräktspänne i brons med hästmotiv.
Nål och spänne av brons

Glas- och bronspärlor

Eketorp-ll
Det dagliga livet

Det är metallföremålen som ger oss en antydan om
den hantverksskicklighet som präglade det öländska
järnålderssamhället. De många smyckefynden från
Eketorp-II visar att invånarna varit måna om sitt
utseende och rika nog att köpa eller låta göra
konstnärligt högtstående smycken i enlighet med
vad den tidens mode föreskrev. Jämlikhet har knap
past präglat det öländska samhället vid denna tid
och de som bodde i Eketorp har helt tydligt tillhört
de mer välbärgade.
Det benmaterial som påträffats under utgrävning
en visar att man som husdjur haft hästar, kor, får,
grisar, getter, gäss, höns och ankor samt hundar och
katter. Jakt och fiske har förekommit, dock utan att
spela någon större roll för befolkningens försörj
ning. Det är kreaturskötseln som varit avgörande
för människornas näringsunderlag och de två vikti
gaste djurslagen var kor och får.
Att man även bedrivit åkerbruk har konstaterats
bland annat genom de i husen förekommande malstenarna med sina löpare. Fynden av sädeskorn ger
oss en uppfattning om vilka sädesslag som varit van
ligast. Korn är helt dominerande medan råg, vete
och havre förekommer som inblandning i kornskör
den, de kan dock ej ha odlats separat.
Märkligt är ett fynd av grodda sädeskorn som
varit avsedda att användas vid ölbryggd. Det är det

äldsta belägget för öltillverkning i Sverige. Att man
haft tillräckligt med säd för att göra öl är onekligen
ett tecken på välstånd.
Jordbruksredskapen inskränker sig till några skaror
och det är tydligt att man skördat med dessa.
Höskörd och lövtäckt för vinterfoder kan ha skett
med liar och lövknivar och måste ha varit en
betungande del av arbetet under sommarmånaderna.
Få föremål från arkeologiska undersökningar går
att knyta till vinterhalvåret. I Eketorp finns emeller
tid fynd av isläggar, ett slags skridskor av ben, vilka
visar att man även vintertid bodde i borgen. Genom
studier av det stora benmaterialet vet man att man
slaktade nötkreaturen samt rökte och saltade in köt
tet någon gång under hösten och förvintern, den tid
då betet efter den ganska milda hösten, började för
sämras.
Olika hantverk har bedrivits i husen, förmodligen
mest under vinterhalvåret. Smide, vävning och kam
tillverkning är några av de sysslor det fanns spår
efter. De olika arbetsplatserna går att bestämma i
husgolven. Ett hus med en stor ugn vid den inre
gaveln kan ha varit bageri, brygghus eller bastu,
kanske en kombination av alla tre ändamålen.

Ca 5000 föremål från Eketorp-II har påträffats. Det är ett stort fyndmaterial, men man får inte glömma att merparten av vardagsföremålen i en järnåldersgård varit av trä, läder
och textilier. Av dessa material har endast obetydliga fragment bevarats från Eketorp.
Foto: Karl-Erik Granath, Sören Hallgren. Teckning: Ilon Wikland
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Eketorp-111
Planen och bebyggelsen
1100-1200 e Kr

På 600-talet flyttar man ut ur Eketorp-II. I rui
nerna verkar det ytterligare en tid ha funnits en viss
bosättning, därefter står borgen tom och förfaller
under ca 400 år. Helt oanvänd är den emellertid inte
under denna tid. Tre nästan hela människoskelett
och hundratals spridda skelettdelar vittnar om att
ett flertal personer under denna period av borgens
historia blivit ihjälslagna på borgområdet och oftast
invid ringmuren. Det är osannolikt att dessa män
niskor, som man bokstavligen talat låtit ligga där de
föll, skulle ha varit traktens eget folk. Snarare är det
främmande inkräktare som, efter att ha blivit ihjäl
slagna, lämnats kvar på platsen i avskräckande
syfte.
När man på 1100-talet åter flyttar in i borgen lig
ger den förhistoriska bebyggelsen helt i ruiner och
borgmuren är ganska förfallen. På åtskilliga ställen
reparerar man muren och den norra och östra por
ten sätts igen. För att den södra porten bättre ska
motsvara tidens fortifikatoriska krav, förlänger man
portgången med två inåtgående fundament så att
den blir en ca 11 meter lång tunnel som i slutet
stängs av en tung slagport av trä.
För att kunna anlägga en ny bebyggelse inne i
borgen jämnar man resterna av de förhistoriska

husen med marken och här och var gräver man sig
in i rasmassorna vid ringmuren för att få en plan
grund att bygga på. Istället för hus med väggar av
sten bygger man nu trähus i längor som vilar på låga
stensyllar, så kallade skiftesverkshus. 1 denna hustyp
är det väggarna av trä som bär upp taket. Väggarna
byggs på syllmur av lagda stenar och det är endast
denna syllmur och det hällagda golven i husen man
påträffar vid utgrävningen. Genom sentida bevara
de skiftverkshus på Öland och det framgrävda syllmurarna från de medeltida husen i Eketorp-III, har
det varit möjligt att rekonstruera delar av denna
bebyggelse i borgens sydöstra del. Husen är byggda
med vikingatida/medeltida verktygskopior, husens
stolpar och bålar är spräckta och bilade för hand.
Byggnadsprincipen är en vägg av stående stolpar
med rännnor, i vilka det finns liggande plank. De
stående väggstolparna anluter till rumsmåtten i
huset och byggnadsstättet resulterar i en huskropp
där rummen läggs till varandra i rader.
Grundmurarna ligger ofta på de gamla husmurar
na från Eketorp-II varför även den medeltida bebyg
gelsen ligger i ett radiellt mönster från ringmuren.
Då borgmitten inte bebyggs skapas där ett öppet
torg.

Rekonstruerade medeltida skiftesverkshus, Eketorp-III.
Foto: Rolf Salomonsson.
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Benflöjt

Eldstål
Djurformade benbeslag

Slipad bergkristall

Eketorp-Ill
En militär garnison?

Det medeltida Eketorp är inte en bondby som
Eketorp-II. Skiftesverkshusen ligger rad vid rad med
trånga gränder mellan sig. Det är en medeltida stad
i miniatyr som nu uppstår, med hus, trånga gator,
brunn, torg och stadsmur. Men en helt vanlig stad är
det trots allt inte. Av de över hundra husen i
Eketorp-III har endast ett en eldstad. Den är i gen
gäld desto större och har tolkats som borgens
centralkök. Från detta kök, som ligger invid brun
nen, löper en stenskodd avloppsränna ut genom den
igensatta östra porten.
Även utanför ringmuren finns bebyggelse. Invid
den låga, yttre muren uppför man utanför den södra
porten en rad smedjor i samma byggnadsteknik som
de övriga husen. Troligtvis är det p g a brandfaran
man förlägger verkstadsområdet utanför den övriga
bebyggelsen i borgen.
Liksom i Eketorp-II finns det spår av åkerbruk
och kreaturskötsel. Från det benmaterial som tagits
till vara vet man att fisket fått en ökad betydelse i
förhållande till det folkvandringstida Eketorp-II.
Vapen och rustningsdetaljer är rikligt förekom
mande liksom föremål som hör samman med rytteri.
Fynd av smycken visar att det funnits kvinnor i borgen,
vävtyngder att man vävt och nålar att man sytt. Det
civila inslaget finns sida vid sida med det militära.

I vilket samhälle utfordrar man alla invånare från
ett stort centralkök? Tillsammans med de många
fynden av vapen och rustning för häst/ryttare får
man intrycket av en militär förläggning, en befäst
garnison. En sådan tolkning av det medeltida
Eketorp förstärks av det stora verkstadsområdet
utanför den södra porten. Det är uppenbart att
behovet av att tillverka nya järnredskap och att
reparera slitna och trasiga metallföremål varit större
än vad man kan förvänta sig på en civil boplats av
denna storlek. Om Eketorp har haft en militär funk
tion blir en omfattande smidesproduktion lättare att
förstå.
Eketorp strategiska betydelse kan förklaras med
att borgen under denna tid varit en garnison som
befäst kunkgamaktens inflytande i Svearikets
sydöstligaste del. Det betyder inte att Eketorp varit
en militär förläggning i våra dagars mening. Helt
tydligt har det funnits en permanent civil befolkning
i borgen. Beredskapen har genom detta kunnat upp
rätthållas och vid behov har den militära närvaron
förstärkts. Detta kan ha skett vid de tillfällen då den
tidens sjökrigsorganisation, ledungen, mobiliserat
de kringboende bönderna för att i krig bemanna
båtarna i den hamn som anses ha funnits några kilo
meter sydost om Eketorp.

Ca 21000 föremål från Eketorp-III har påträffats. Tillsammans med bebyggelseresterna är detta stora och varierade fyndmaterial ett viktigt underlag för en analys av
samhället i det medeltida Eketorp. Foto: Kad-Erik Granath. Teckning: Ilon Wikiand.
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En ny takstolpe bilas.
Husrekonstruktioner Eketorp-II.

Eketorp för fjärde gången

Rekonstruktionsteckning av Eketorp 11 hus.

När undersökningen av Eketorp avslutades 1973,
aktualiserades en sedan många år förd diskussion
om hur den framgrävda anläggningen skulle bevaras
för framtiden. En av riksantikvarien utsedd arbets
grupp enades om att borgen partiellt borde restau
reras och återfå något av sitt ursprungliga utseende.
Projektet ”Eketorp rediviva” är det mest omfat
tande i sitt slag i Sverige. Det är en förhoppning att
Eketorp skall stimulera intresset för arkeologi och
kulturhistorisk forskning.
Vintern 1978 började man än en gång bygga på
ringmuren i Eketorp. Murens profil och utseende
upp till bröstvärnet var lätt att rekonstuera och själva
arbetet med att bygga i kalksten utan murbruk är
fortfarande en levande tradition på Öland.
Underlaget för det krenelerade bröstvärn som
finns på ringmuren är sunda förnuftsskäl - muren
går ej att försvara utan bröstvärn - och samtida
romerska befästningsverk. Någon mer närliggande
förebild fanns inte när rekonstruktionen skedde,
men idag, när bröstvärnet stått några år, har arkeo
logerna upptäckt att det i Gråborg på mellersta
Öland finns resterna av ett liknande bröstvärn i
sten. Upptäckten av detta visar på den styrka det är

att arbeta experimentellt inom arkeologin. Det lär
oss att se med nya ögon och hjälper till att förstå
sådant som annars kan vara svårt att ens upptäcka.
Det behövs förebilder och jämförelsepunkter för att
återupptäcka förhistorien.
För de medeltida husen finns dock en möjlighet
att jämföra utgrävningsresultaten med de ålderdom
liga hus i skiftesverk som finns bevarade på Öland.
För de förhistoriska husens konstruktion är man
helt hänvisad till det arkeologiska materialet.
Husrekonstruktionerna bygger på de nedfallna hus
murarna som visar väggarnas läge och i vissa fall
deras ursprungliga höjd. Vidare är de stenfundament för den takbärande konstruktionen som man
påträffade när man grävde ut husgolven viktiga. De
visar att taket burits av två rader stolpar. Stolparna
i de två raderna stod parvis och har varit samman
fogade till bockar.
Väggarnas läge och höjd, den takbärande kon
struktionens utformning och dimension är därför
relativt säker, däremot har ingångsgavlen med dess
dörr- och rököppning vållat problem. De olika lös
ningarna skall i bästa fall utgöra förslag som väcker
debatt och därmed för forskningen framåt.

Det har vi rekonstruktionsarbetet varit en strävan att närma sig den förhistoriska situationen så långt den varit möjligt. Detta gäller även för materialen som använts
och de redskap man arbetat med. Foto: Bengt Edgren och Rolf Salomonsson.
BIBLIOTEK
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Museet och utställningen

När man bestämde att Eketorp ej skulle läggas
igen efter avslutad utgrävning utan delvis rekon
strueras, ingick även i planerna att en utställningslo
kal skulle uppföras i nära anslutning till borgen.
Avsikten var att på platsen ställa ut de påträffade
föremålen och i en utställning förklara de kunskaper
utgrävningen givit om borgen, dess bebyggelse och
invånare.
Efter ett flertal olika förslag bestämdes att muse
et skulle byggas inuti borgen. Byggnaden utforma
des så att den till form och material anpassade sig
till de folkvandringstida husen i Eketorp-II. Museet
är uppbyggt på den västra huslängan i Eketorp-IIs
mittkvarter. Murarna i museet är ej ursprungliga
men deras läge är det. Järnåldershusens dörröpp
ningar återfinns i museets fasad mot det västra torget
och murarna i norr och söder är uppbyggda av ste
nar som kommer från de gamla husmurarna i mitt
kvarteret.
Den västra huslängan i mittkvarteret utgjordes
ursprungligen av sju hus med gemensamma långmu
rar. I museet har dessa långmurar tagits bort - de

markeras endast genom att de är uppbyggda någon
meter in i utställningslokalen från de gamla hus
gavlarna - och genom detta skapas en stor, sam
manhängande utställningslokal. De ursprungliga
husen markeras invändigt, förutom av de delvis
uppbyggda mellanväggarna, av att varje hus fortfa
rande har ett eget tak. Där takfallen möts mellan
husen finns nu, istället för stenmurar, glaslanterniner som släpper in dagsljuset i utställningslokalen.
Under dessa ljusschakt befinner sig de stora glas
montrar i vilka fynden ställs ut.
Genom sin anpassade form och sitt till rekon
struktionerna anslutande material, ingår museet i
rekonstruktionen av den rumsliga miljön i borgen.
De föremål som ställs ut i museet är endast ett
urval av de 26000 som påträffats. De övriga fynden
finns i statens historiska museum i Stockholm. Varje
monter i utställning har i sin sockel en avfuktningsapparat som garanterar att de känsliga metallföre
målen får det torra klimatet de behöver för att ej
ytterligare förstöras genom korrosion.

Medeltida hängsmycke av brons med
mansansikte. Utställt i museet i Eketorp.
Teckning: Max Roosman.

I utställningen visas ett urval av de många föremålen som grävts fram i borgen.
Foto: Rolf Salomonsson.
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Kopior av medeltida verktyg.

B oendeförsö ket 1980.
Det rekonstruerade fähuset.

Guidning i borgen.

Eketorp ett arkeologiskt experiment

Syftet med Eketorp är att ge besökaren en upp
levelse av hur borgen sett ut och fungerat under de
två senaste av borgens tre bebyggelseskeden.
Innanför ringmuren i borgens västra hälft kan
man se ett antal rekonstruerade hus från det folkvandringstida Eketorp. Här ligger också husmurar
från de husgrunder som lämnades kvar efter utgräv
ningen av borgen. Borgens östra hälft är igenlagd till
den ursprungliga medeltida marknivån. Här finns
en återuppbyggd gård av den tidigmedeltida träbe
byggelsen i Eketorp. Den medeltida södra porten
har byggts upp med porttornen i Visby stadsmur
som förebild.
Som ett led i försöken att hålla borgen levande för
besökarna kan man se de olika djur som finns inom
borgområdet. De representerar djurslag som under
borgens olika skeden hållits som tamdjur. Det är en
strävan att denna djurhållning ska vara så närlig
gande de ursprungliga djuren det idag går. I samar
bete med Kolmårdens djurpark pågår ett försök att
korsa fram en gris som till det yttre är så lik en jär
nålders gris som möjligt. Projektet har inte några
vetenskapliga ambitioner utan enbart pedagogiska.
Projekt med syfte att ge nya kunskaper om det
arkeologiska materialet har också gjorts. Under två

vinterveckor 1980 genomfördes ett boendeförsök i
det först uppförda boendehuset. Syftet var att se om
det gick att värma upp huset till en dräglig tempera
tur vintertid och hur mycket bränsle det i så fall gick
åt till detta.
Resultatet av detta försök kan sammanfattas med
att det gick att få huset så varmt man ville, men det
går åt mycket bränsle för detta. Vidare visade det sig
att huset under långa perioder var så fyllt av rök att
det för moderna människor var svårt att bo i det.
Endast nya försök kan visa om andra huskonstruk
tioner ger bättre klimat i detta avseende.
Ytterligare ett arkeologiskt försök har genomförts
i syfte att återupptäcka tillverkningsprocessen för
förhistorisk keramik. Utifrån de krukskärvor som
påträffats i borgen har en keramiker haft till uppgift
att återskapa inte bara kärlens form utan även loka
lisera de lokala leror man kan ha använt sig av.
Därefter brändes de rekonstruerade krukorna under
förhållanden som ger samma bränningstemperatur
och godskvaliteter som man kan studera i de
ursprungliga keramikskärvorna. Detta försök har
givit ny kunskap om villkoren för tillverkningen av
keramik under järnåldern på Öland.

Längdsnitt genom ett av Eketorp-II-husen
som visar rökutvecklingen vid olika vind
riktningar.

Det är en målsättning att Eketorp ska hållas levande genöm olika experimentella verksamheter på vetenskaplig grund och att denna verksamhet skall stimulera kontakter och
komunikation mellan allmänheten och forskningen. Foto: Bengt Edgren, Rolf Salomonsson och Karl-Etik Granath.
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Figurbleck av guld, s k guldgubbar, Eketorp-II. Dessa tre människoframställningar kan tolkas som en man, kvinna och ett barn.
De ingår i en liten guldskatt bestående av ytterligare 12 figurbleck av samma slag. Foto: Karl-Erik Granath.
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Omslagets sista sida: Eketorps borg frän söder före utgrävningen.
Foto: Mårten Stenberget 1963.
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