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SMÄRRE MEDDELANDEN 

ÖLANDS OCH GOTLANDS SOLIDI 

I Fornvännen 1949 s. 257 ff. har professorn vid universitetet i Miinchen 
Joachim Werner efter en kort tids vistelse i Sverige framlagt en del 
iakttagelser och reflexioner rörande våra fynd av bysantinska guld
mynt. Detta inlägg av en forskare, vilken själv betecknar sig som från 
de skandinaviska problemen mer fjärrstående, var välkommet. Werner 
har nämligen redan gjort sig känd och uppskattad genom en rad värde
fulla publikationer rörande tyska och andra kontinentala fynd från 
skeden, motsvarande vår romerska och yngre järnålder. Den erfarenhet, 
han på sitt fält förvärvat, har visat sig värdefull även då det gällt att 
belysa de nordiska problemen. 

Några kommentarer torde emellertid vara påkallade. I auktoritativ 
form — överraskande med hänsyn till den ringa förtrogenhet med rent 
nordiska förhållanden, han samtidigt bekänner — godtar eller för
kastar han tidigare gjorda uttalanden rörande våra solidi. Han fäller 
vackra omdömen om Mårten Stenbergers utredningar i så måtto rörande 
Ölands äldre järnålder och uppskattar till fullo såväl Birger Nermans 
uttalanden beträffande Gotlands folkvandringstid som Sture Bolins i 
fråga om romerska myntfynd i det fria Germanien. Sålunda bidrar Wer
ner i sin män till att för längre tid låsa fast forskningen vid ett antal 
trossatser, som man genom idelig upprepning velat förläna sakrosankt 
natur. 

I tydlig anslutning till den sist nämnde svenske forskarens skickligt 
framlagda uppfattning låter Werner en kort översikt av de öländska 
solidis fördelning efter präglingstider s. 259/60 följas av den slutsat
sen, att den mynlström, som »wohl» (alltså icke med säkert stöd av 
det anförda!) nått Öland alltsedan början av 400-talet, »utan minsk
ning fortsatte» under Leos regering (457—474). öns inbyggare skulle 
under hela den förra hälften av seklet ha levat störningsfritt och i lugn 
och ro smält om sina mynt till smycken, men ej behövt gräva ned dem 
1 jorden. 

Efter ytterligare rannsakning av de nordiska myntskatterna kemmer 
Werner så till den slutsatsen, att våra solidi — och med särskild viss
het de på Öland funna — ej förmedlats av normal handel, utan »in 
seiner Masse» förts hit direkt söderifrån av nordgermanska resenärer 
och hela grupper av krigare, som tjänat i don kejserliga armén eller i 
truppstyrkor, som satts upp av germanstammarna vid Donau och del-

160 



S M X R R E M E D D E L A N D E N 

tagit i striderna inom det romerska rikets gränser, men sedermera åter
vänt till sina nordiska hemtrakter, medförande sin gyllene sold. Werner 
visar även, att dylikt soldnärskap lättast ernåddes efter hunnerrikets 
sammanbrott; härmed sammanställes, att de efter 457 präglade mynten 
så starkt dominera i de öländska fynden. 

Vad blir i så fall över till bevis för att Öland under seklets förra 
hälft — enligt Werners nyss relaterade, inledande resonemang — skulle 
haft gott om guldmynt? Då W. emellertid så starkt markerat sin an
slutning till denna åsikt, som under senare år hävdats av Bolin, Sten
berger m. fl., kan det å andra sidan förefalla naturligt, att han endast 
i förbigående, i en not s. 265, med orden »so auch Lindqvist . . .» mar
kerat, att hans slutsats om hemvändande soldenärer som bärare av 
guld till Norden råkat sammanfalla med vad förut ej utan energi fler
städes uttalats av förstnämnda forskargrupps mest enträgne motsägare. 

Werner har också, tre sidor tidigare, notvis avfärdat min i opposition 
mot de svenska kollegerna framförda förmodan, att den ödeläggelse, 
som anses ha drabbat ölandsbygden samtidigt med .skattnedläggningen, 
vållats frivilligt av öns egna invånare därför att de beslutit utvandra 
och i den situationen av sina resoluta ledare tvungos handla som hel-
vetierna på Caesars tid. Den motsatta meningen: att endast fientliga 
härjningar kunna ge förklaringen, biträder Werner helhjärtat. Icke 
desto mindre är det alltjämt min tro att förmodandena om främmande 
inkräktare — vilka i synnerhet när man avstår från Stjernas tanke på 
svearna sväva helt i det blå — böra stå tillbaka inför den enkla hän
visningen till att Italien under senare delen av 400-talet och närmast 
följande decennier kan ha övat samma starka lockelse på nordborna i 
kargare bygder som Amerika på 1800-talet. Med tanke på Öland har 
jag bl. a. i det av Werner citerade arbetet av år 1945 hänvisat till Odo-
vakars tid och hans utdelning av »heruliska åkrar» eller »lotter» till 
germanska kolonister i Italien. Men de heruliska åkrarna ha, säger Wer
ner, endast avsetts för i Italien stationerade trupper, som ämnade för
bliva »kejserliga» soldenärer. Det arbete av L. Schmidt, som Werner 
hänvisar till, har även varit mig tillgängligt. Det besvärar mig inte, ty 
jag fäster största vikten vid det urkundliga beviset för Odovakars be
gripliga intresse av att stärka sitt välde genom germansk kolonisation 
och vågar räkna med att man i det syftet gjort mer än vad direkt råkar 
vara skriftligen belagt. Dessutom räknar jag just med att personer, som 
redan stått i Odovakars- tjänst, drivit igenom och organiserat ut
vandringen från Öland. Det bör ha varit deras mening att efter åter
komsten till Italien ånyo inträda i Odovakars tjänst. Måhända skulle 
de sålunda direkt kunnat dra nytta just av den regel för jordtilldelning, 
som Werner i fällande syfte anfört. 

Dessutom ger Werner mig gott stöd, om vi få anse hans utredning 
av de numismatiska förhållandena på Öland ge bättre skäl än tidigare 
förefunnits för att skattnedläggningen på Öland verkligen skett under 
Odovakars tid. Werner säger nämligen: under 480-talet, detta i motsats 
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till Stenberger, vilken Werner, s. 258, refererar till för den vagare upp
giften: i slutet av 400-talct. 

Redan Hans Hildebrand har eljest sä tidigt som 1882 dragit den av 
senare fynd enbart bekräftade slutsatsen, att Ölands solidi så gott som 
alla kommo hit under och strax efler den år 474 avlidne Leos sjutton
åriga regering samt före Anastasius' är 491 begynnande. Oscar Montelius, 
Knut Stjerna, Ture Arne (se Fornv. 1919 s. 107 ff.) m. fl. ha ytterligare 
strukit under detta. Med stöd av dem har jag i mitt av Werner om
nämnda arbete talat om »en kort tid efter 475», vilket torde vara fullt 
försvarligt, då öns två enda stora myntskatter visa 475, resp. 476 som 
slutar. Utdelningen av heruliska åkrar följde på avsättningen av den 
siste västromerske kejsaren år 476. 

Endast om sättet för myntens hitkomst och om anledningen till deras 
deposition i jorden har man inom denna forskargrupp (som Bolin oppo
nerat emot) tvekat att uttala sig eller famlat i mer eller mindre väl 
avvägda gissningar. Man skall säkert göra så länge än. Att vid sidan 
om det anmärkningsvärt ringa antalet mynt för Leos närmaste efter
trädare (Zeno m. fl., alla inom perioden 4Y4—91) enstaka ännu yngre 
solidi (nu summa tre från tiden 491—534) hittats på Öland har endast 
undantagsvis förvillat någon. Ölands stora, hart när fullständiga öde-
läggelse för sekler framåt, vilken vi efter Stenbergers utredning nu
mera gärna beteckna som samtidig med nedläggelserna av solidi, utgör 
en tillfredsställande förklaring till att yngre solidi äro så sällsynta på 
Öland. Endast därför, vågar jag säga, ha Ölands solidi kunnat erbjuda 
ett så pass rent skolexempel på, hur en historisk katastrof registrerats 
i fynd. 

Den större grannön Gotland blev visserligen också utsatt för en stark 
ödeläggelse ungefär vid samma tid, men där vållades likväl alls ej 
någon total avfolkning. Tillfällen till fortsatt guldtillförsel förelågo. Fyn
den visa av allt att döma, att sådan också inträffat, troligen mer än 
en gång. Den gotländska guldmängden ägnar sig alltså inte till skol
exempel likt Ölands. 

För mig är det naturligt att se den partiella ödeläggeisen registrerad 
av huvudmängden gotländska solidi, dem som synas ha kommit under 
(eller kort efter) Anastasius' tid (491—518). Jag föredrar att sätta dem 
i samband med en utvandring, analog med den öländska, ehuru an
trädd först under Teoderiks tid, då förbindelserna mellan Norden och 
Italien veterligen voro goda. 

Även en liten grupp skatter med slutmynt för Anastasius' närmaste 
efterföljare skulle kanske kunna hänföras till Teoderiks tid. Men några 
fä ha hitförts först vid mitten av 500-talet eller än senare. Enligt min 
övertygelse kräva dessa senkomna skatter sin speciella förklaring, obe
roende av de övriga fyndens. 

Men andra meningar äro också företrädda. Det förefaller som om de 
svar, man velat avpressa dessa stumma vittnen, i ej ringa mån be
rott av de förhoppningar, skilda förhörsledare ställt på dem. Helt för-
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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. 

163 


