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sett dem som korrosionsfenomen. Vi få en något bättre uppfattning 
om dem genom en detaljförstoring, jfr fig. 3. Sömmarnas brutna och 
ojämna linjer synes icke stämma med gjutsömniar i vanlig bemärkelse. 
Jag har nu underkastat spännet en ytterligare granskning dels på 
Tekniska högskolans korrosionslaboratorium dels vid korrosionsav
delningen vid Institutet för nietallforskning samt även på Statens 
historiska museums konserveringsanstalt. Vid en relativt stark för
storing, ca 200 gånger, framgår d d aft i sömmarna finnas rikligt in
bäddade gröna och röda kristaller bestående av kopparkarbonater 
och kopparoxider. Såväl professor Wranglén vid Tekniska högskolan 
som licentiat Rönnquist vid Institutet för nietallforskning äro benägna 
att tolka .sömmarna som korrosionsbildningar. Deras uppkomstsätt 
kan ha varit följande. Då spännet hamnat i jorden, har hålrummen 
under djuren så småningom utfyllts med relativt fast lera, som där 
legat tämligen skyddad. Vatten kan sedan ha sipprat igenom de ovan
för spännet befintliga jordlagren och upplöst dessa. Vissa .strömningar 
i eld lerblandade vattnet kan ha inträffat. En korrosion har därefter 
börjat äga rum på djurens översidor och spännets mera fritt liggande 
delar och en ansamling av korrosionsprodukterna har försiggått ut
med djurens sidor vid gränsen för de under djuren befintliga mera 
fasta lerskikten och där fastnat. På detta sätt kunna sålunda de ifråga
varande sömmarna ha bildats. 

Det finnes också en annan faktor, som förtjänar att omnämnas. Som 
synes äro de plastiska djurkropparna något uttunnade mot sidorna, 
vilket kan ha orsakats av en viss fumlighd från tillverkarens sida, då 
han utformade vaxmodellerna. Eller också kan d d bero på, alt han 
arbetade under ett visst stiltvång. Nu förhåller d d sig så, att, när en 
smält gjutmassa av brons kallnar, stelna de tunnare part ierna fortare 
än huvudmassan. Detta har till följd, att hos dessa tunnare partier 
ansamlas något mera koppar än i den övriga smältan. Men en koppar
rik legering korroderar fortare än en mindre kopparrik. Detta feno
men kan sålunda i någon mån ha medverkat till uppkomsten av de 
gjutsömsliknande bildningarna. (E. Tödt, Korrosion und Korrosions-
schutz, Berlin 1955, s. 286; M. Hansen, Constitution of Bynary Alloys, 
London 1958, s. 634.) 

Andreas Oldeberg 

NYTT FRÄN EKETORP 

Den 1964 påbörjade undersökningen av den s. k. Eketorps borg i 
Gräsgärds socken på södra Öland har fortsatts under juni-augusti 
månader 1965 och omfattat en yta av ca 450 kvm i omedelbar anslutning 
till d d 1964 upptagna undersökningsområdet (fig. 1). 
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lif,'. 1. liketorps borg, Gräsgårcls socken, (iland. HelikopterfotOgrafi aug. l!lii.'> 
från 300 m höjd. Copyright Hune Hedgren. Publicerat med tillstånd av För
svarsstaben. — Eketorp Ring-fort, Gräsgårcl, Öland. Aerial photograph taken 
from an attitude of 300 ni. 

1964 framtogs i sin helhet stengrunden till ett långsträckt hus samt 
ungefär hälften respektive tredjedelen av två intill denna belägna, lik
artade husgrunder, alla utgående från ringmurens insida. De täcktes 
av ansenliga, troligen från sen vikingatid-äldre medeltid härrörande 
rasmassor. Spridda byggnadslämningar av sten påvisades i denna övre 
horisont, som inneslöt talrika föremål samt en myckenhet djurben. 
De framtagna husgrunderna i bottennivån var däremot fyndfattiga, 
men till fyndmaterialet därifrån hörde d t par koniska glasflusspärlor 
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Fig. 2. Det 1964-65 utgrävda området i Eketorps borg. Helikopterfotografi aug. 
1965 frän 100 in höjd. Copyright Hune Hedgren. Publicerat ined tillstånd av 
Försvarsstaben. — Part ot Eketorp Hing-fort excavated in 1964 -65. Aerial pho-
tograph taken from an attitude of Kin in. 

samt funna utanför ingångarna — några bitar av gulgröna glas-
bägare. Dessa föremålsfynd föranledde antagandet a t t den undre be
byggelsen härrörde från sen folkvandringstid—äldre vendellid. Ifråga
varande husgrunder var myckel väl bevarade samt byggda med stor 
precision. Byggnadssättet och grundernas förhållandevis mäktiga 
kulturlager syntes indicera verkliga boningshus ined varaktig bosättning. 
D d antogs också a t t denna undre bebyggelse med radiellt anordnade hus 
skulle äga fortsättning åt ömse håll utmed ringmuren. 

Sistnämnda antagande besannades vid de fortsatta undersökningarna 
1965. Tillhopa har nu 6 husgrunder i den undre nivån frilagts, belägna 
sida vid sida och med ingångarna på gavelväggarna mot borganlägg-
ningens mitt , alla karakteriserade av samma omsorgsfulla byggnadssätt 
som de först framtagna (fig. 2). Eran husgrunderna sträcker sig mot 
borgens centrum lägre liggande murar, vilkas betydelse ännu inte kunnat 
utrönas. Husen har varit tvåruinmiga med ett inre och ett yt t re rum. 
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var t och ett med sin eldstadsanordning. I två av de inre rummen har 
framtagits bakugnsliknande anordningar invid ena långväggen. 

Sommaren 1965 frilades dessutom till större delen anläggningens 
huvudport i sydväst. Den utgörs av en knappt 'A m bred öppning i 
inuren, inåt förlängd genom ca 8 m långa, smala murutsprång. Porten 
har stenlagd botten, vilken i form av en stensatt gata sträcker sig inåt 
borgen till obekant längd. Brandlager utanför porten, vars byggnads-
stenar för övrigt är starkt eldpåverkade, ävensom brandlager i de övre 
rasmassorna utmed ringmurens insida tyder pä a t t anläggningen vid 
något tillfälle, troligen under tidig medeltid, härjats av en våldsam 
brand. Om en katastrofartad tilldragelse vi t tnar också förekomsten i 
de övre raslagren av talrika människoben i spridda lägen. Därjämte 
anträffades d t människoskelett under golvnivån till en av de undre 
bebyggelselämningarna. 

Eöremålen var också 1965 mycket talrika i den övre bebyggelsehori-
sonten. Någon bestämd gräns mellan vikingatid och äldre medeltid har 
inte kunnat konstateras, då de övre lagren blivit starkt omrörda, något 
som möjligen bör sättas i samband med försiggången stentäkt i borgen 
under medeltid eller senare. 

I den övre begyggelsehorisonten tillvaratogs vid undersökningen 
sistnämnda år ca 3 000 föremål, huvudsakligen enkla järnsaker såsom 
spikar, nitar i stor myckenhet, hästskosöm, knivar och fragment av 
varjehanda bruksartiklar, medan återstoden var av mycket varierande 
karaktär samt utgjordes av smycken, vapendetaljer och redskap, erin
rande om fyndmaterialct från äldre stadssamhällen i vår t land. I be
tydande antal påträffades sålunda kammar av varierade typer, väv
kammar, sländtrissor av sten och ben, nålar och prylar av ben och metall, 
några med fint arbetade huvuden, isläggar, spännen, pärlor, slipade 
berg- och ametistkristaller, remsöljor, läs och nycklar, eldstål, saxar, 
vikingatida och tidigmedeltida svärds- och dolkslidebeslag, sporrar och 
fotanglar, et t stort antal pilspetsar, några medeltida silvermynt samt 
keramik av i allmänhet s.k. slavisk typ. Eynden av djurben var utom
ordentligt talrika. 

Föremålsfynden från bottennivåns radiella långhus var lä vid jäm
förelse med fyndrikedomen i de övre lagren, men likväl tillräckliga för 
a t t styrka det tidigare gjorda antagandet om den undre bebyggelse-
nivåns hänförande till sen folkvandringstid-tidig vendeltid. Härifrån 
förskriver sig sålunda bl. a. et t par bronsspännen, försilvrat remänd
beslag, bitar av gulgröna glasbägare och keramik med gropintryck pä 
mynningsranden. Till de intressantare fynden hör vidare en fragmen
tarisk skifferplatta med kraftigt inristade runor och en del hittills otol
kade tecken. Bl. a. kan läsas besvärjelseformeln Alu. 

Äldre vikingatid har hittills inte gett sig till känna genom föremåls-
fynd och d d förefaller därför f. n. som sannolikt a t t et t bebyggelseav
brot t inträffat mellan vendeltid och vikingatidens mellersta del. 
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Den tidigare gjorda tolkningen av den understa bebyggelsen i anlägg
ningen vid Eketorp som en befäst by och inte som en förhistorisk fäst
ning i vanlig bemärkelse har genom 1965 års undersökningar blivit 
ytterligare bestyrkt. Den torde i sä fall ställas i relation till den av 
inånga hävdade åsikten om en krigisk hemsökelse av Öland vid 400-talets 
slut, vilken tvingat invånarna på den södra delen av ön till det ta för 
nordiska förhållanden ovanliga boningssätt. E t t svårtolkat problem är 
den övre bebyggelsen med dess rikedom på föremål, hur denna bosätt
ning fuktionerat och vilken uppgift den haft. En samhällelig karaktär 
förefaller den ha ägt, men hur låter sig denna förena med anläggningens 
läge på gränsen mellan odlad bygd och det öppna alvaret? Endast genom 
fullständig utgrävning av den kan dessa frågor bringas närmare sin 
lösning. 

Tillhopa ett tjugotal yngre arkeologer och andra forskare från in- och 
utland deltog i 1965 års undersökningar. Som gruppledare fungerade 
förste amanuens Birgitta Skarin samt kand. Arne Hallström, Ingmar 
Jansson och Erik Wegraeus. 

Mårten Stenberger 

TVÅ MEDELTIDA KONSTVERK IDENTIFIERADE 

1. Antemensalet från Gislöv i Skåne 

Den i danska Rigsarkivet bevarade förteckning, som upprättades 
under 1500-lalds början över bl. a. skånska och halländska förgyllda 
kopparinventarier , upptager för Skånes del även ett par kopparaltarcn, 
dvs. antemensalen, nämligen i kyrkorna Ravlunda, Gislöv och Bäcka-
skog, det sistnämnda enligt uppgiften endast »en part i aff en tafle».' 
Beträffande Gislöv heter det »item wdj Gieslöff en sckön taflle. Staar 
xxj billcther wdj». Den verkligt »sköna tavla», det enda kopparante-
mensale, som ännu finnes oskadat kvar i Skåne, nämligen Lyngsjö-
frontald, är däremot icke nämnt. Från Skåne känner vi som bekant 
dessutom tvä fragment av gyllene altaren, nämligen en liten, ca 30 cm 
hög apostlafigur från Gylle2 samt, från »okänd» skånsk kyrka, en nära 

1 Förteckningen finnes i danska Rigsarkivet, Danske gejstlige Säger 71 b. 
Det skånsk-halländska materialet har publicerats av Lauritz Weibull, Histo
risk tidskrift för Skåneland II, Lund 1904-1908, s. 98 f. Jfr även Otto Byd
beck, Utställningen av äldre kyrklig konst i Skåne 1914, Lund 1921, s. 21 f., 
Poul Nörlund, Gyldne Altre, Kbhvn 1926, s. 7. — Förteckningen upprättades 
för att hindra att föremålen »forrykkes eller bortthkomme wdj Sckane eller 
Halland)), fför end de faa eders naades» (dvs. konungens) »schriffuclse 
ther om». 

2 O. Bydbeck, anf. arb., s. 22, Nörlund, anf. arb., s. 202. 
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