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Smärre meddelanden. 

Svenska Fornminnesföreningen. 

Svenska Fornminnesföreningen sammanträdde tisdagen den 2 doc. 1930 i 
1'armacoutiska Föreningens lokal, Stockholm. Härvid meddelades att sty
relsen till hedersledamöter kallat förre riksantikvarien Bernhard Salin, 
professor Oscar Almgren och ingenjör Algot Friberg. 

Amanuensen Erik Flodcrus höll föredrag över ämnet "Do nyaste utgräv
ningarna i Hedeby" (jfr referat nedan). Efter föredraget yttrade sig 
amanuensen L. Althin, dr T. J. Arne, friherre E. Hermelin, dr G. Langcn-
felt, professor B. Nerman och föredragshållaren. 

Tidigare å dagen var tillfälle berett för föreningens medlemmar att un
der dr Arnes och docent Schticks ledning hese den till Riksantikvarie-
jubileet anordnade minnesutställningen i Statens Historiska Museum. 

* 

Svenska Fornminnesföreningens årsmöte avhölls i Farmaceutiska För
eningens lokal torsdagen don 5 febr. 1931. Vid sammanträdet närvar 
II. K. II. Kronprinsen. Ordföranden, landshövding Eden, bragte honom 
föreningens välkomsthälsning och framförde dess tacksamhet för att han 
behagat ställa sig som föreningens beskyddare. 

Styrelsens årsberättelse föredrogs och godkändes. Vidare föredrogs 
revisionsberättelsen, och i enlighet med denna beviljades skattmästaren 
full och tacksam ansvarsfrihet. Styrelse och revisorer omvaldes. 

Professor R. Ekblom höll därefter föredrag över ämnet "Den arabisko 
geografen Idrisi och östersjöländernas ortnamn" (föredraget kommer att 
tryckas i Namn och Bygd varför något referat här ej meddelas). I diskussio
nen yttrade sig dr T. J. Arne, lektor S. Elvius, friherre E. Hermelin, pro
fessor B. Norman, docent A. Schiick och föredragshållaren. 

Vid styrelsesammanträde omedelbart efter föreningssammanträdet omval
des styrelsens funktionärer. 

De nyaste utgrävningarna i Hedeby. 
Referat av föredrag, hållet vid Svenska Fornminnesföreningens 

sammanträde den 2 dec. 1930. 

På sensommaren 1930 igångsattes utgrävningen av den gamla svenska 
vikingatidsstaden Hodoby vid Slesvig, och därmed inleddes en undersök-
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ningskampanj av enastående mått. Det är icke blott Hedeby självt som 
kommer att bli föremål för donna undersökning, vilken beräknas räcka i 15 
å 20 år, utan avsikten är att utsträcka don till alla de monument, som stå 
i förbindelse härmed, främst Dannevirke. 

Utgrävningarna äro igångsatta av Museum vaterländischer Altertiimer i 
Kiel och lodas av prof. O. Schcol och musoumsdirektor G. Schwantes. Re
dan tidigare ha emellertid undersökningar blivit gjorda här under ledning 
av dr W. Splieth, dr Fr. Knorr och prof. C. Rothman, såväl utanför som 
innanför Hodebys halvkretsvall. Bland de bäst kända av dessa undersök
ningar är utgrävningen av en kombinerad båt- och kammargrav några 
hundratal meter söder om halvkrotsvallcn. Graven, som av Knorr be
skrivits i Mitteilungen des Anthropologischen Vereins in Schleswig-Hol
stein, IX, (Kiel 1911), innehöll vapen, redskap, smycken m. m. och kan 
dateras till 900-talet. Möjligen innesluter don någon av de historiskt be
kanta svenska Hedeby-konungarna. 

Rörande de historiska och topografiska uppgifter, som lämnades i före
draget, hänvisas till prof. Sune Lindqvists uppsatser Hedeby och Birka 
samt Slesvig och Birka i Fv. 1926. Tilläggas bör dock, att undersök
ningarna före kriget visat, att förbindolsevallen med stor sannolikhet 
byggts samtidigt med halvkrotsvallcn, samt att den s. k. Konung Svens 
belägringsvall måste betraktas som ott utanverk till halvkretsvallen 
mod fronten vänd mot en angripande fiende. Beträffande borgen norr om 
halvkretsvallon framhöll föredragshållaren som sin åsikt, att den är be
tydligt äldre än staden Hedeby. 

De nu påbörjade utgrävningarna, i vilka från dansk sida dr Vilh. 
la Cour, från norsk dr Sigurd Grieg och från svensk föredragshållaren 
doltogo, avsågo till en början en sondering av svarta jorden inom halv
krotsvallcn. Denna är genom on från väster till öster löpande häckfåra 
samt en ursprunglig, från norr till söder gående väg delad i fyra kvarter. 
Do tidigare grävningarna hade visat, att norr om bäcken funnits en kraf
tig bebyggelse, vilket framgick av de moterdjupa kulturlagren. I det 
nordöstra kvarteret hade även anträffats rester av bronsgjutares och glas-
smältares verkstäder. Söder om bäcken och väster om vägen hade man 
tidigare anträffat ett gravfält med kristet orienterade gravar. 

Innan 1930 års grävningar böljade, hade on uppmätning av hela svarta 
jorden ägt rum, varvid ett koordinatsystem anlades och fixerades i ter
rängen. Varje fynd kunde sodan mod angivande av avståndet till do båda 
axlarna bestämmas till sitt läge. 

Till on hörjan upptogs från väster till öster ott provschakt av 1 m:s 
brodd tvärs igenom do båda sydligaste kvarteren från vallon till sjön 
(fig. 99). Längden skulle komma att bli 400 a 450 m. Från detta prov-
schakt kunde därefter nödvändiga utvidgningar göras (fig. 100). På 
grund av den stora noggrannhet, varmed grävningsarbetet utfördes •— 
stundom gick man ej djupare än 5 cm. i taget — hann man ej fullfölja 
schaktet längre äu omkr. 200 m. från vallen. 

17 — Fornvännen 1931, 
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Grävningen underlättades i hög grad av att marken bestod av fin gul 
sand, mot vilken husgrunder och kulturavlagringar framträdde mod stor 
pregnans. 

De märkligaste fynden voro otvivelaktigt de husrester, som anträffa
des. Redan på ett tidigt stadium av grävningen, som ju började invid 
vallen, visade det sig, att bebyggelsen sträckt sig ända intill denna. Nära 
vallen anträffades sålunda icke mindre än tre eller möjligen fyra hus, det 
ena ovanpå det andra. På något mer än 1 m:s djup framträdde tre av 
husgrundernas syllar tydligt som svarta, varandra korsande linjer med 
ljusgul sand emellan (jfr fig. 100). Längre i öster anträffades flera dy-
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Fig. 99. Planskiss över Hedeby. 

— Provschakt 1930. 
— Projekterad fortsättning på provschaktet. 
X Gravfält, delvis undersökt 1930. 

lika husgrunder i provschaktet, som på dessa ställen utvidgades, så att de 
helt kunde friläggas. 

Den rikliga förekomsten av lerklining intill husen visar, att de varit 
av samma konstruktion som det i Sigtuna år 1925 frilagda klinhuset, vil
ket av H. Arbman beskrivits i Fv. 1926. Flera av husen hade golv av 
lera och småsten bevarade. Intill ena kortsidan till ett av dessa hus 
anträffades 5 stora stolphål, möjligen tydande på en slags förhall. Husen 
voro i allmänhet ganska små, 4 å 6 m. långa och 3 & 4 m. breda. En del 
av husen saknade eldstäder och böra sålunda betecknas som bodar, sädes
magasin eller dylikt. Andra voro försedda med primitiva öppna härdar, 
vilka stundom kunde ligga utanför dörren. Intill tomtningarna anträffa
des avfallsgropar, fyllda med djurben, sönderslagna lerkärl av grått, ogla-
scrat gods och andra enkla föremål. 

De lösa fynden voro relativt sparsamma, först på 70 cm:s djup synas 
do ha legat in situ. Av mynt anträffades endast fyra halvbrakteater av 
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den typ, som anses vara präglad i Hedeby vid mitten av 900-talet. Kera
miken var såväl nordisk som västeuropeisk. I övrigt må nämnas: en stor 
i form av en mussla slipad bergkristall, en speltärning, en schackpjäs, en 
miniatyryxa av järn, pärlor, ett pilgrimsmärke av bly m. m. 

Fig. 100. Hedoby. Provschaktct 1930 med dess ut
vidgningar, sett frän vallen. 

Husgrunderna avteckna sig i den närmaste schaktut
vidgningen tydligt mot den ljusa sanden. 

Av stort intresse voro de gravar, som anträffades, dels i provschaktet 
eller dess utvidgningar, dels på det tidigare omtalade gravfältct. I prov-
schaktet anträffades sålunda några timrade gravkammare av det slag, man 
kannor från Björkö. En av dessa innehöll ett träspann med järnbeslag 
och ett därtill hörande trälock med ornerade bronsbeslag, en gaffelformad 
järnrisl samt skelettet av en kvinna (?), vars huvud troligen redan under 
livstiden blivit skilt från balen. Delvis under det närmast vallen belägna 
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huskomplexet anträffades ännu en kvinnograv mod två ovala spänn
bucklor. 

Gravarna på "kyrkogården" voro av annan typ och saknade nästan helt 
gravgods. Do synas ha varit kristna. 

De hittills gjorda grävningsrosultaten ha givetvis ej förmått att i 
någon väsentlig mån lösa några rönt historiska problem, vilket ju oj 
heller var att vänta redan nu. Inga av do nu anträffade fynden visade 
på, att Hedeby skulle vara äldre än 900-talet. Några föremål tydde i stäl
let på en ännu senare tid, t. ex. pilgrimsmärket, som hade formen av en 
Lukassymbol och väl stammar från äldre medeltiden. Dr Schwantes har 
gjort sig till talesman för den åsikten, att vissa Hodebyfynd i Kielmusoet 
skulle tillhöra 800-talet, men att så verkligen skullo vara fallet torde 
alltjämt lå betraktas som icko bevisat. 

Erik Floderus. 

En svensk invandring i Tröndelagen under Vendcltid? 

Det har så småningom blivit klart, att Tröndelagen under 600- och 700-lalen 
c. Kr. varit utsatt för starka inflytelser ifrån svearnas område. Efter för
beredande observationer (i flera skrifter) av Th. Peterson har Shetelig redan 
1912 i "Vestlandske gräver fra jernäldern'' sid. 172 uppmärksammat för
hållandet och där framhållit, att både gravskick och vissa fornsakstyper i 
Tröndelagen under nämnda tid peka mot Mellan-Sverige. I on uppsats 
"Norske ryggknappspenner fra Vendeltidcn" ( = Det Kgl. Norske Viclen-
skabcrs Selskabs Skrifter 1929 Nr 8) har Gutorm Gjessing närmare studerat 
företeelsen och dragit mycket intressanta slutsatser ur densamma. 

Gjessings närmaste studieobjekt äro ju ryggknappsfibulorna. Han visar 
här, hur dessa otvivelaktigt införts ifrån Sverige till Norge över Trönde
lagen. Av 32 norska exemplar äro icke mindre än 19 funna i Nordan-
fjällska Norge och därav antagligen 16 i Tröndelagen. Från sistnämnda 
område synas de ha spritt sig till Vestlandet, varifrån 7 föreligga, och 
Valdres, varifrån 2; vilka förbindolselinjer, som ligga bakom de 4 åter
stående ifrån Östlandet, synes svårt att säga. Gjessing framhåller vidare 
efter Th. Peterson en spjutspets och etter Shetelig ett svärdshandtag, båda 
ifrån öOO t̂alct och med närmaste paralleller i Vendel- och Ultuna-gra-
varna. Vidare har Shetolig påpekat, att ott i Tröndelagen anträffat brons
beslag ifrån tiden omkring år 700 vittnar om förbindelse med Mellan-
Sverige. Ytterligare ser Gjessing i några ovala spännen 1 Tröndelagen 
inflytelser ifrån svearnas område. Kanske viktigast är dock dot av Th. 
Peterson observerade och av Shetelig ooh Gjessing starkt understrukna 
faktum, att gravskicket i Tröndelagen under 600- och 700-talen visar an
knytningar till Uppland: nu uppträder en rik grupp båtgravar mod sko
lett, som anknyter till båtgravarna i Vendel, Ultuna, Tuna och (nu se
nast) Valsgärdc i Uppland. 

Gjessing tar nu steget fullt ut — han menar, att det sannolikt är fråga 


