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Utgrävningen har gett ﬂera nya infallsvinklar på borgens bakgrund och hur
Borgholm fungerade under medeltiden.

BORGHOLMS SLOTT – bebyggelse från järnålder och medeltid

Sjöfarare i Kalmar sund har i mer än 700 år mötts av det imponerande fästet uppe på landborgen. Idag ser man Borgholms slott
från Ölandsbron vid klart väder och när man färdas norrut på
kvällen så överväldigas man av de upplysta murarna.
Det medeltida Borgholm har en mångfacetterad historia. På 1280-talet vistades
Magnus Ladulås med följe på borgen. Hertiginnan Ingeborg residerade här under
första hälften av 1300-talet och på 1360-talet kontrollerade hansan Borgholm.
Perioden från mitten av 1400-talet och fram till 1520-talet präglades i mångt
och mycket av de ständiga striderna mellan svenskar och danskar.
I den här rapporten presenteras resultaten från de utgrävningar som gjordes
hösten 2004 inför den nya entrébyggnaden framför Borgholms slott. Undersökningen visade att området kring borgen var bebyggt redan för 1500 år sedan!
På 1300- och 1400-talen fanns en omfattande bebyggelse utanför borgens murar.
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Rapportens innehåll
Den här rapporten har delats in tre huvuddelar. Den första delen är
tänkt som en bakgrund och introduktion till platsen. Inledningsvis görs
en summarisk redogörelse kring projektets framväxt och utveckling.
Vidare ges en översiktlig beskrivning av fornlämningar i närområdet,
Borgholms slotts och Borgs kyrkas historia, samt några av de större
arkeologiska undersökningarna som tidigare gjorts vid utgrävningsområdet. Därefter sammanfattas förundersökningsresultaten år 2003
och sedan fokuseras innehållet på slutundersökningen år 2004. Detta
avsnitt innehåller de formulerade vetenskapliga målen och frågorna
inför slutundersökningen och en beskrivning av hur undersökningen
genomfördes. Här följer även en kort beskrivning av den geofysiska
prospekteringen 2006.

I rapportens andra del redovisas undersökningsresultaten. För
enkelhetens skull presenteras de kronologiskt. Inom varje avsnitt klargörs
bebyggelselämningar och fyndmaterial översiktligt. Samtidigt tecknas
platsens karaktär, utifrån kända lämningar i området och vad som är
historiskt känt om platsen. Vidare görs en del utåtblickar. Här görs även
en uppsummering av de medeltida bebyggelselämningarna och fynden.
Delen avslutas med en utvärdering av undersökningsresultaten,
dels ur vetenskaplig, dels ur metodisk synvinkel, samt en kortare beskrivning kring hur man skulle kunna arbeta vidare med resultaten.
Den tredje delen, katalogen, utgör en fördjupning av resultaten och
samtidigt ett underlag till det andra avsnittet. Delen inleds med ett rent
deskriptivt avsnitt om stratigraﬁn och bebyggelselämningarna, presenterat
fas för fas (ett kortare resonemang kring faser görs inledningsvis).

Tanken har varit att det skall ﬁnnas möjlighet att t ex kunna fördjupa
sig i enskilda byggnader. I detta avsnitt görs inga återkopplingar till
resultaten från den geofysiska prospekteringen år 2006, även om det är
möjligt att i vissa fall se t ex fortsättningar av byggnader utanför undersökningsområdet. Nästa avsnitt behandlar fyndmaterialet. I många fall
görs endast en översiktlig presentation av en del fynd. Meningen är
att avsnittet skall kunna fungera som ingång till vidare studier. I denna
del redovisas även den osteologiska analysen, samt en sammanfattning
av vedarts- och makrofossilanalyser. Slutligen avslutas delen med ett
försök till datering av de olika iakttagna faserna.
Det har känts angeläget att få presentera grävningsresultaten tämligen ingående. Det är möjligt att redovisningen i vissa fall kan upplevas
för detaljerad. En viktig anledning är att förhållandevis få rapporter ﬁnns

från alla de arkeologiska undersökningar som gjorts vid Borgholms slott
genom åren. Tanken med denna rapport är den skall ge en insikt om
de nya resultaten och samtidigt bilda en utgångspunkt för att arbeta
vidare med äldre grävningsmaterial och nya frågeställningar.
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