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

Endast ett 20-tal krukskärvor ha hittills tillvaratagits, alla av det fasta, 
stenkrossblandade gods och med den flackt S-formiga profilering, som ka
rakteriserar det s. k. Säter Il-skedets lervaror. En kantskärva visar intryck 
av ett kraftigt dubbeltrådigt snöre, andra visa olika slags kamstäinpelintryck, 
vertikala linjeslicksrader (»furehenstich») ned över buken, vertikala dragna 
linjer, kryssande dragna linjer, gropar etc. Två obearbetade avslag av syd-
västskånsk flinta hittades också (Inv.nr 23595). 

Härmed var Roslagens andra boplatslokal av denna s. k. östsvenska typ 
upptäckt. Den blir säkerligen icke den sista. Sådana fyndplatser måste fin
nas dussinvis på lämplig höjd över havet (ca 25—30 m) runt om i den 
smaknperade kustremsa, sora nu kallas Roslagen, och som under yngro 
stenåldern var en enda oöverskådlig skärgård av större och mindre öar, 
holmar och skär. Riksantikvarieämbetet ämnar vid tillfälle mera ingående 
undersöka Lappdalsboplatscn. 

Axel Bagge 

KIELS MUSEUM UNDER OCH EFTER KRIGET 

Om de för nordisk fornforskning så viktiga samlingarna i Kiel har prof. 
G. Schwantes i december 1946 meddelat följande. Själva rauseibyggnaden 
iir urbränd ned till de djupasto källarutrymmena. Härvid förstördes inne
hållet i ett par arbetsrum, utländska tidskrifter efter 1930, en paleolitisk 
studiosaraling och ett stort antal prof. S. tillhöriga fotografier. Ett par 
veckor tidigare hade emellertid runstenarna bortförts. De smärre fynden 
hade förts till flera olika ställen i Schleswig-Holstein, slott o. s. v., alltså 
ej längre bort, till tomma saltgruvor c. dyl., som man tyvärr gjort på 
andra håll. Fördenskull kunde museets tjänstemän vara tillstädes, när de 
engelska trupperna anlände, och fästa officerarnas uppmärksamhet på 
sakernas betydelse. De lyckades även över allt ernå skydd för depåerna. 
Sålunda är hela beståndet räddat — även Nyilambåton, som naturligtvis 
krävt ett oerhört arbete. Den inbyggdes i en kraftig träställning, vars 
statiska beräkning ensam kostade 2 000 Rrak. För att få ut den revs en 
av museets sidomurar. På flera transportvagnar fördes båten så till ham
nen och placerades på en järnpråm, som släpades till Möllner See. Där 
låg båten, inbyggd så att den fullständigt skyddats mot väta, ända tills 
den några veckor före brevets avsändande bragtes till Slcsvig, dit också 
do övriga samlingarna förts i sina lårar. Man hado fått löfte om lokaler 
för uppackning i slottet Gottorp från den 1 december 1946, men detta 
löfte återtogs plötsligt, enär de där boende letterna oj kunnat få annat 
kvarter. Då föremålen delvis förvarats i fuktiga källarrum, äro de na
turligtvis starkt angripna och kräva snar tillsyn. Prof. Schwantes hyser 
alltjämt hopp om att nödigt utrymme i slottet Gottorp snart skall kunna 
upplåtas. 

& L. 
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