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utsättningslös är nog ingen av oss, i varje fall ej Werner, dä han nu, 
märkligt nog, utgår från att alla solidi på Gotland skulle ha kommit i 
jorden under en enda, kortvarig katastroftid, vilket skulle betyda efter 
550, såsom förut hävdats av Nerman. 

Jag inser icke hur denna slutsats kan gälla som bärig grundval för 
sådana ytterligare spekulationer, som Werner avslutningsvis antyder, 
om skiftet mellan folkvandrings- och vendeltida kultur på Gotland. • 

Att leta fram en ny skärva ur bilden av vårt lands fornhistoria är 
en grannlaga uppgift. Försummar man att därvid pröva och väga mot 
varandra alla de alternativ, som premisserna medge, råkar man lätt 
vilse. Stor tillit till ett visst, om än aldrig så skickligt framlagt betrak
telsesätt leder gärna till schablonmässigt tänkande. Men historien upp
repar sig aldrig, brukar man säga. Då det gäller ett skede, så växlings
rikt i Södern som Odovakars och Teoderiks, ha vi förvisso anledning 
räkna med många och nyckfulla skiften också i de nordiska folkens 
historia. 

Sune Lindqvist 

NYARE UTGRÄVNINGAR I SCHLESWIG-HOLSTEIN 

När den västtyska förbundsrepublikens folkbildningsministerium i bör
jan av augusti 1949 beviljade ett anslag till utgrävningar inom Schles
wig-Holstein, innebar det en möjlighet för den arkeologiska forskningen 
inom detta område att för första gången på länge taga upp centrala 
forskningsproblem i ett större sammanhang. Huvudpunkterna på det ar
betsprogram, som uppställts av ledningen för Schleswig-holsteinisches 
Museum vaterländischer Altertiimer, gällde fortsättandet av de tidigare 
påbörjade undersökningarna av den paleolitiska renjägarboplatsen i 
Ahrensburg vid Hamburg och av den vikingatida-tidigmedeltida stads
anläggningen i Alt-Liibeck, vidare utgrävning av boplatslämningar i Tof
ting vid Eidermynningen och upptagande av provschakt inom ett antal 
av de i Limes Saxoniae ingående bygdeborgarna för att söka nå fram 
till bl. a. en datering av dessa. Undertecknad, som inbjöds att taga del 
av arbetet inom provinsen och som under de fyra veckor i september— 
oktober, som besöket varade, även hade tillfälle deltaga i undersökning
arna i Tofting och Alt-Liibeck, skall i det följande ge en kort presenta
tion av framför allt de båda sistnämnda utgrävningarna.1 

Utgrävningsplatsen i Tofting, Kr. Eiderstedt, är en s. k. Wurt, en av 

1 Förf. står i tacksamhetsskuld till museumsdirektören Dr. Karl Kers-
ten, Schleswig, och till professor Dr. Herbert Jankuhn, Kiel, säväl för 
själva inbjudningen som för deras outtröttliga välvilja att ge mitt besök 
största möjliga utbyte ur vetenskaplig synpunkt. 
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Fig. 1—3. Fynd frun Tofting-boplatsetV förgylld bronsfibula från 200-luIet och ler
kärl från 200- resp. 400-talet. — Finds from the Tofting-setllement: a gilt bronze 
brooch from lhe 3rd cent. A. D. and pottery from the 3rd and Sth centuries respectivehj. 

1: ca 4/5, 2—3: ca 1)2 

de talrika platta kullar, som karakterisera det nordvästeuropeiska marsk
landet och höja sig över detta på i allmänhet endast några få kilome
ters avstånd från varandra. Gemensamt för dem alla är, att de uppstått 
genom mänsklig åtgärd. Utforskandet av marsklandsbebyggelsen har 
inom Schleswig-Holstein pågått mer eller mindre sporadiskt från och 
med 1800-talets båda sista decennier, men först på 1930-talet började 
systematiska undersökningar utföras i större skala.2 Boplatskullen Tofting 
hade därvid 1935 blivit föremål för en mindre provundersökning, som vi
sat att möjligheter förelågo att följa platsens bebyggelse tillbaka till 
århundradena strax efter vår tideräknings början.3 1949 års utgrävning, 
som leddes av Dr. phil. Albert Bantelmann, Schleswig, har bekräftat 
detta och ur såväl arkeologisk som naturvetenskaplig synpunkt gett 

2 Se W. Haarnagel, Die Marschsiedlungen in Schleswig-Holstein und 
im linkselbischen Kiistengebiet, Probleme der Kiistenforschung I, Hil
desheim 1940, s. 87 ff. — De holländska likartade marsklandsboplatserna, 
»terperna», började utforskas betydligt tidigare, jfr härom A. E. van 
Giffen, Die Wurtenforschung in Holland, ibid. s. 70 ff. 

3 W. Haarnagel, a. a., s. 87 ff. 
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Fig. 4. Huslämningur från omkr. 300 e. Kr. i Tofting (eldstaden korsslreckad). — 
House remains from about 300 A. D. at Tofting (hearlh cross-halched). 

viktiga resultat, vilket ytterligare ökat kännedomen om marsklandets 
bosättningshistoria och kulturförbindelser.4 

Ifrågavarande boplatskulle har en maximihöjd över »Normal Null» av 
ca 5 m och är därmed en bland de högre i sitt slag. Kulturlagret mäter 
nära 4 m över den ursprungliga marknivån, som i sin tur är belägen 
1,3 m över den officiella O-punkten. Undersökningen 1949 omfattade en
dast en obetydlig del av hela området, ett schakt av 17 m längd och med 
en bredd av 3 m, samt en utvidgning av detta med en yta av 7 X 8 m. 
Jordmånen är här främst leror, som framför allt i de undre nivåerna 
effektivt konserverat organiskt material. 

Det översta skiktet, som mätte 0,6 m med utgångspunkt från mark
ytan, innehöll bl. a. keramikfragment från medeltid och nyare tid 
samt sentida byggnadslämningar. Först därunder vidtog mera nyanse
rade nivåer. De båda närmast följande innehöllo bl. a. keramikfragment, 

* Doktor Bantelmann har haft vänligheten ställa till mitt förfogande 
såväl en sammanfattning av utgrävningsresultaten, vilken ligger till 
grund för uppgifterna om Tofting-grävningen i det följande, som även 
förlagorna till fig. 1—4. Endast de på nivå 2,33 m under markytan belägna 
husresterna har fört. själv haft tillfälle taga i betraktande. 
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som representerade vikingatiden och av allt att döma det inom området 
ur keramisk synpunkt föga kända skede, som omfattar 500—600-talen. 

Meterdjupt, alltså ca 4 m över O-punkten, följde så ett skikt med 
keramik av folkvandringstidskaraktär (jfr fig. 3). Bland ornamenten mär
kas stämpelmönster, bucklor och kannelyrer. Här anträffades också frag
ment av en vid skål av provinsialromersk terra sigillata med barbotine-
och stämpeldekor. Detta gods, en sällsynthet på germanområdet i övrigt, 
uppträder jämförelsevis talrikt inom marsklandet och vittnar om att 
detta stått i nära kontakt med rhenområdets fabrikationsorter.5 I samma 
lager förekommo också eldstäder, bestående av sammanpackade kruk
skärvor, en vanlig företeelse på det stenfattiga marsklandet före vikinga
tiden. Omedelbart under detta skikt vidtog ett lager av torvor, tydligt 
urskiljbara i sektionerna, med vilka man på en gång höjt marknivån 
kraftigt, måhända inför hotande översvämningar — att denna höjning icke 
är endast en lokal företeelse framgår av iakttagelser, som tidigare gjorts 
på andra platser inom området (se Haarnagels i not 3 a. a., fig. 1—2). 

Under det påförda torvskiktet framgrävdes resterna av en nedbrun
nen byggnad, orienterad i öst-västlig riktning. Bredden var 5 m och 
längden minst 10 m. På det rödbrända lergolvet läg en härd av skärvor 
och strax väster därom visade en rad vävtyngder av bränd lera var väv
stolen haft sin plats. Keramiken i detta lager gör sannolikt, att bygg
naden tillhört 300-talet. 

På nivån 2,33 m under markytan och ca 2,6 m över 0-punkten, anträf
fades grundplanen till en byggnad av ungefär samma storlek som den nyss 
nämnda och liksom denna orienterad i öster—väster (fig. 4). Husets västra 
ände var skadad genom att ett senare hus kommit att läggas över denna. 
De risflätade väggarnas nedersta delar kvarstodo till 0,2—0,3 m höjd, 
och kraftiga stolphål, tydligt urskiljbara genom sin mörka färg och lösa 
lerfyllning, vittna om att byggnaden varit treskeppig med åtminstone 
fyra stolpar i varje rad. En stolprad har även funnits utmed södra lång
väggen, sannolikt även längs den norra, eftersom dessa i sig själva icke 
hade stadga nog att bära taket. En viss rumsindelning antyddes av flät
verksrester i nord—sydlig riktning (jfr planen fig. 4). På norra sidan ledde 
en broläggning in mot ingången, som flankerats av två dörrstolpar. Eld
staden, belägen i rummets mittaxel något öster om ingången, var en 
skärvhärd, som upptog en halvrund yta av ungefär 1 m bredd. Att även 
djur hysts inom samma hus som människorna framgår av ett kraftigt 
lager välbevarad gödsel över praktiskt taget hela golvnivån. Under den 
västra dörrposten hittades en förgylld bronsfibula med hög, nu avbruten 
nålhållare (fig. 1), som torde tillhöra 200-talets senare del." Detta och 
andra fynd ange husets anläggningstid till omkring 300 e. Kr. 

5 Se exempelvis W. Haarnagel, Die friihgeschichtlichen Siedlungen in 
der schleswig-holsteinischen Elb- und Störmarsch, insbesondere die Sied
lung Hodorf, Offa II, Neumiinster 1931, s. 68 ff. 

6 O. Almgren, Die nordeuropäischen Fibelformen der ersten nachchrist-
lichen Jahrhunderte, Sthlm 1897, Grupp VII. 
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A-V provschaktet liksom av borrningar inom den utvidgade delen av 
detta framgick tydligt, att ytterligare drygt 1 m kulturlager återstod ned 
till ursprunglig marknivå. På grund av väderleksförhållandena måste 
emellertid grävningen avbrytas för året i början av oktober, sedan den 
sistnämnda huslämningen färdigundersökts. Någon förhöjning med torv-
block förekommer av allt att döma icke i de underliggande lagren utan 
höjningen har uppstått genom kulturavlagringar. 

Geologiskt anses de iakttagna niväförhällandena tyda på att landet 
på det hela taget icke varit utsatt för några mer betydande nivåför
ändringar sedan den första bebyggelsen på platsen.7 Den ursprungliga 
markytan befinner sig pä samma nivå över O-punkten som det omgivande 
marsklandet i våra dagar och då medelvattenytan vid högvatten i Eider-
mynningen ligger 1,5 m över O-punkten, alltså endast obetydligt över den 
första bosättningens nivå, bör denna, i betraktande av att lergrunden 
måste ha komprimerats genom bl. a. senare tiders dränering, redan i sitt 
äldsta skede ha legat på betryggande höjd även vid högvatten.8 

På Toftingboplatsen möter alltså en stratigrafiskt väl belagd utveck
lingslinje genom en bebyggelse, som tidigare till sin typ är väl känd från 
Holland men pä nordligare belägna marskområden endast blivit mera 
sparsamt undersökt.9 Utgrävningen som ägde rum i nära samarbete med 
representanter för olika naturvetenskapsgrenar, förutom geologer bl. a. 
även zoologer och botanister, kommer otvivelaktigt att ge viktiga upp
lysningar ocksä om andra sidor av marsklandskulturen i dessa områden 
under järnåldern. 

Sju kilometer norr om Lubeck, på en moränkulle i vinkeln mellan 
Trawe och den däri utmynnande ån Schwartau, ligger en ringformig 
jordvall, som mäter ca 100 m i diameter. Mot landsidan gränsar den till 
en vidsträckt myrmark, som vid medeltidens början sannolikt konstant 
stått under vatten. Innan Henrik Lejonet 1143 grundade hansestaden, 
låg innanför vallen en »civitas Sclavorum», med namnet Lubeck (Lubeke), 
en betydelsefull slavisk förpost mot väster, som under den slaviske 
konungen Henrik (1093—1127) och hans efterföljare var venderrikets hu
vudstad. När nämnda Lubeck grundades framgår icke av nägra skrivna 
källor. Adam av Bremen nämner platsen som »urbs» 1043 och av fynd, 
som anträffats vid utgrävningar inom området, förefaller det troligt, att 
dess anläggningstid ligger något längre tillbaka.10 

7 Till likartat resultat har beträffande Holland A. E. van Giffen 
kommit, jfr i not 2 a. a. 

8 Hithörande problem behandlas av olika forskare i Probleme der 
Kiistenforschung im siidlichen Nordseegebiet I—III, utg. av W. Haarnagel. 

9 Se exempelvis W. Haarnagels i not 5 a. a., s. 31 ff. 
10 H. Hofmeister, Die Wehranlagen Nordalbingiens, Hft I, Lubeck 1917, 

s. 9 ff. — Fynd av talrika flintavslag och några tillslagna verktyg 1 
områdets understa skikt vittna f. ö. om bebyggelse på platsen redan un
der stenåldern; från mellanliggande skeden fram till vikingatiden saknas 
likväl varje spår av bosättning. 
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Fig. 5. Vtgrävningsomrädet i All-Lubeck med lämningarna av kyrkan i förgrunden. 
Från SÖ. — The exeavation site al All-Lubeck with the church remains. From the SE. 

I Alt-Liibeck har vid flera tillfällen grävningar företagits. Alltsedan 
1852, då en arbetare fäste Liibecks byggnadsråds uppmärksamhet på den 
samling lämplig byggnadssten, som fanns bekvämt tillgänglig på denna 
plats — den konstaterades snart tillhöra grunden till den enligt ur
kunderna av konung Henrik 1126 anlagda och av rugianerna före 1141 
förstörda kyrkan (fig. 5) — har området varit föremål för stort intresse. 
Grunden frilades redan 1852 och mellan 1853—1857 lät »Das Verein fiir 
liibeckische Geschichte und Altertumskunde» utgräva kyrkans inre, var
jämte man företog mindre undersökningar i dess omgivning och i vallen. 
Fyndet av bl. a. två guldringar under kyrkans golvnivå gjorde, att man 
ansåg mödan värt att mellan 1860—1867 ännu en gång genomgräva 
området. Till en systematisk undersökning av platsen i övrigt kom man 
emellertid först 1882. Under ledning av lantmätare E. Arndt företogs då 
en stort anlagd utgrävning mellan kyrkans sydmur och söderut genom 
vallen. Aren 1906 och 1908 stodo befästningsanläggningarna och port
öppningen i vallen i förgrunden för forskningarna, men även rester av 
den borgerliga bebyggelsen tangerades vid dessa tillfällen." 

Hermann Hofmeister skrev 1917: »Altliibeck hat sich als gliickliches 
Ausgrabungsobjekt erwiesen. Aber noch viele Wiinsche richten sich an 

II Bl. a. K. Klug i Zft dos Vereins fiir liibeckische Geschichte und Al
tertumskunde I, Lubeck 1855, s. 221 ff.. — (E. Arndt), Ausgrabungen in 
Alt-Liibeck im Jahre 1882, i Zft lub. Gesch., IV: 2, s. 145 ff. — W. Ohne-
sorge, Bericht iiber die Ausgrabungen zu Altliibeck im Jahre 1908, 
Liibeckische Blätter 1909, s. 422, 439, 451. 
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Fig. 6. All-Lubeck. Skärning i O-V-riktning genom kulturlagren ö om kyrkan.— 
E.-W. section through lhe culture deposits to the east of the church. — 1. Omrört lager; 
i dess undre del mörkare jord med kol, ben och krukskärvor. — Disturbed layer; lhe 
lower part darker and richly mixed wilh charcoal, animal bones and pottery. — 
2. Bränd lera. •— Burnl clay. 3. Fyndförande sandskikt med kol- och solinbland
ning. Vertikalstreckning = trärester. — Sand lager with finds mixed wilh charcoal 
and soot. Vertieal halching = wood remains. 4. Gödsel. — Dung. 5. Fyndlöst sand
skikt med enstaka kolslrimmor och lerklumpar. — Sand without any finds, single 
charcoal bands and lumps of clay. 6. Orört skikt av brungul finsand. — Undisturbed 

layer of buff coloured sand. 

den Platz. Mag der Boden des Burgwalls stark durchwiihlt sein, der 
Rest muss noch manehe Antwort geben. Vor allem muss er noch Klarheit 
iiber den Anfang der Burg liefern. Die giinstige Lagerung der Kultur-
bänder ist die beste Voraussetzung dazu. Die wissenschaftliche Auf-
arbeitung sorgfältig gewonnener Keramik wird zugleich den Grundstock 
fiir die Typologie der slavischen Scherbenkunde im Westgebiet dieses Kul-
turkreises bilden.»12 

Härtill anknyter den nu senast igångsatta undersökningen som före
tagits av Schleswig-museet och »Der Denkmalrat der Stadt Lubeck». 

Under ledning av Dr. phil. Werner Neugebauer, Lubeck, har dels kyr
kogrunden åter frilagts och ånyo blivit föremål för en noggrann uppmät
ning, dels har upptagits ett rakt österut från kyrkans absid gående 
schakt, 30 m långt och 2 m brett. Detta skär igenom ett stort antal 
byggnadslämningar på olika nivåer, och de tidigare, alltsedan lantmätare 
Arndts undersökning fastställda tre horisonterna voro även här fullt 
tydliga (fig. 6). Man har antagit, att dessa skulle hänföra sig till histo
riskt kända förstöringar av staden under åren 1066, 1128 och 1138 — 
efter denna sistnämnda tidpunkt har staden aldrig återuppförts.13 Fynd
materialet från detta område har till övervägande delen bestått av ke-

12 H. Hofmeister, a. a., s. 15. 
13 (E. Arndt), a. a., s. 145 ff. 
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ramik av slavisk typ. Det närmare studiet av denna kommer med all 
sannolikhet att väsentligt bidraga till en definitivare datering av de 
nämnda skikten. I övrigt anträffades olika slag av bruksföremål, bl. a. 
kamfragment, sländtrissor, järnfragment, stycken av basaltlava, (s. k. 
Niedermendig lava), som för användning till malstenar importerats från 
Rhen-området, samt ett mindre antal mynt. Ett av dessa sistnämnda, 
ett danskt silvermynt för Sven Estridsson, präglat på 1060-talet i Ros
kilde1* framkom i undre delen av det näst översta kulturskiktet och 
passar alltså relativt väl in i kronologien ovan. I omedelbar närhet av 
absidens nordöstra del framgrävdes en i öster-väster orienterad barn
grav, ca 1 m lång, där skelettet och kistan endast urskildes som en mör
kare färgning i den ljusa finsanden. Utöver enstaka förmultnade ben
fragment gjordes icke nägra fynd i denna grav. 

Väster om kyrkogrunden undersökte Dr. phil. Aleksandra Karpinska, 
Posen, ett relativt stort område med talrika huslämningar. Ett snitt ge
nom hela anläggningen i nord-sydlig riktning har företagits och därvid 
har vallens konstruktion, i sina huvuddrag känd från tidigare utgräv
ningar, kunnat kontrolleras och ytterligare belysas genom nya uppmät
ningar och fotograferingar. Genomarbetningen av det väldiga fyndmate
rialet, som liksom inom området i övrigt framför allt utgöres av kera
mik, pågår. 

De övriga, inledningsvis nämnda utgrävningarna besöktes under en 
heldagsexkursion under ledning av professor Jankuhn och museumsdi
rektör Kersten. Dr. phil. A. Rust demonstrerade därvid i Ahrensburg re
sultaten av sina för året just slutförda undersökningar av en omfattande 
renjägarboplats frän senglacial tid samt de fynd, som därvid gjorts. 
Besök gjordes också vid två slaviska borgberg, det ena beläget invid 
Ranzau-slottet Niitschau nära Oldesloe, det andra, det s. k. Sirksfelder 
Wallberg, liggande invid landsvägen Sirksfelde—Koberg.15 I båda fallen 
rör det sig om kraftiga ringvallar med ett antal portöppningar. I den 
förstnämnda anläggningen hade professor Jankuhn upptagit ett par prov-
schakt, i vilka likväl icke någon direkt lagerföljd framträtt och vilka 
icke givit andra fynd än ett mindre antal skärvor av grov, odekorerad 
keramik. I Sirksfelde slutförde Dr. phil. Karl Langenheim undersök
ningen av några schakt, som inte heller de givit någon antydan om kul-

14 Bestämningen utförd samtidigt av förste antikvarien N. L. Ras
musson, Stockholm, och Dr. phil. Peter Berghaus, Hamburg, och har på den 
förstnämndes anmodan ytterligare kontrollerats av museumsinspektör G. 
Galster, Köpenhamn. — Myntet anträffades i en utmed huvudschaktet 
företagen utvidgning, 1 X 5 m stor, som undertecknad tilldelades som 
egen uppgift. Till en närmare redogörelse för denna del av utgrävningen 
hoppas jag få tillfälle återkomma i annat sammanhang. — Sedan detta 
meddelande redan inlämnats till redaktionen har utkommit en prelimi
när redogörelse för undersökningen av huvudschaktct, författad av dr 
Neugebauers medhjälpare vid undersökningen, cand. phil. Wolfgang 
Hubener, Die Ausgrabung in Alt Liibeck 1949, Die Heimat, 57. Jahrg., 
Heft 2, Neumiinster 1950, se 40 f. 

15 H. Hofmeister, a. a. II, Lubeck 1927, s. 92 f. 
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turlager, men innehållit enstaka krukskärvor. En på platsen företagen 
jämförelse mellan keramiken från de båda nämnda borgarna gav vid han
den en viss likhet i formgivning och gods, som måhända kan tolkas 
som tecken på kronologisk och kulturell samhörighet. Deras närmare 
tidsställning är emellertid ännu oviss. Möjligen bör denna keramik för
läggas till 700—800-talen.16 

Dagmar Selling 

KEDJEHÅLLAREN FRÅN GRUNDSUNDA 

I april månad 1949 insände intendenten Verner Berglund. Örnsköldsvik, 
till Statens historiska museum ett runt, genombrutet smyckeföremål av 
brons, som några år tidigare anträffats i Finna, Grundsunda sn, Ånger
manland. Genom älskvärt tillmötesgående frän hittarens och Fomhem-
mets i Örnsköldsvik sida kunde smycket förvärvas av Statens historiska 
museum, där det nu förvaras under inv.nr 24151. 

Föremälet uppges ha påträffats strax under ytan till en övergiven och 
övervuxen byväg, som fört till en numera nedlagd odling i Finna, kallad 
Söråkern. Fyndstället ligger pä ett avstånd från havet av ca 50 m och 
på en höjd över havsytan av ca 15 m. Intet annat föremål hittades på 
platsen. 

Låt oss övergå till att betrakta Grundsundasmycket närmare under 
hänvisning till bifogade teckning av det i naturlig storlek. Det utgöres 
av en rund skiva med 6,6 cms diameter, genombruten av tre sym
metriskt grupperade, rundat tresidiga häl, vilkas inre hörn täckas av ett 
kupigt, i gjutningen framställt ornament, imiterande en spirallagd tråd. 
Smycket kantas av en upphöjd bård av ca 5 mms bredd, vilken efter 
gjutningen uppristats i tre lika breda band, av vilka de två yttre tvär-
strierats med ett mejselinstrument, medan det innersta är slätt eller i 
varje fall varit avsett att framstå säsom sådant, ehuru de tvära mejsel
huggen på de yttre fälten genom oaktsamhet understundom kommit att 
gripa in även på det innersta bandet. De trekantiga genombrytningarna 
inramas av en liknande bård, framställande två tvärstrierade band. Dess
utom förekomma tre vägformiga reliefslingor invid kantbärdens insida 
samt två grupper kornstaplar, vardera om sex grova, delvis skadade 
staplar, utväxande från smyckets kant. I centrum finns en rund knopp. 
Slutligen är att nämna spår efter fyra runda öglor vid föremålets undre 
kant, samtliga nu avbrutna. 

En intressant detalj är en fartygsbild ovanför ögleraden. Bilden är 
mycket grunt inristad med en knivsudd eller liknande och återger ett 
skepp med tydligt utbildad för och en till synes flatgattad akter, således 

16 Enligt meddelande i brev från prof. Jankuhn har Dr. phil. Reinhard 
Schindler vid sina undersökningar inom Hamburgs äldsta stadsområde 
anträffat en likartad keramik i lager, som av allt att döma tillhöra 800-
talet e. Kr. 
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