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TYSKLAND

Mitt bland bergen och 
de lummiga skogarna 
reser sig plötsligt de 
fantastiska klipporna 
Externsteine. 
Människan har troligen fasciner-
ats av de 37 meter höga klipporna 
i tusentals år.  Det visar inte minst 
de tusentals arbetsdagar man  lagt 
ner på att bygga trappor, plattfor-
mar och grottor.  

Frågan om hur gamla de här 
byggena är – och deras syfte – är 
en het fråga.  Vissa debattörer 
menar att man började dyrka gu-
dar här under stenåldern medan 

andra säger brons- och järnåldern.  
En del tror att romarna dyrkade 
Mithras här och andra har före-
slagit att germanerna var först på 
platsen med Oden-kult.  

De här många teorierna gör att 

platsen är mycket populär bland 
olika new age-rörelser. Räkna 
med att du träffar på folk som 
mediterar, blåser i lurar eller bara 
insuper platsens krafter.

De arkeologiska undersökning-
ar som gjorts visar att klipporna är 
relativt nya: det äldsta spåret efter 
människor finns i en inskrift i en 
grotta från år 1115. 

Under omkring 400 år bodde 
munkar sitt liv som eremiter i 
uthuggna grottor.  Det var trolig en 
munkarna som gjorde det kapell 
som finns i en av topparna.  Här 
finns ett runt fönster där solen ly-
ser in vid sommarsolståndet. 

När munkarna fick det allt sämre 

ställt blev de till slut rövare som 
överföll passerande resenärer. 

Efter 100 års förfall började 
traktens grevar intressera sig för 
klipporna. Externsteine gjordes 
om till en borg med murar och 
försvarstorn, resterna har under-
sökts av arkeologer men syns inte 
ovan mark.

I slutet av 1600-talet byggde man 
paviljonger på topparna för fester 
och måltider. 

Under 1800-talet rev man alla 
nya byggnader och restaurerade 
de medeltida delarna.  Då anlades 
också dammen framför klipporna.

Mikael Jägerbrand 
mikael@fornguiden.se

MYSTISKA KLIPPORNA. De märkliga klipporna Externsteine har lockat besökare i århundraden.  De många märkliga grottorna och trapporna gör att det också 
finns mängder av teorier om vad forntidens människor använt dem till.  Man är dock säker på att eremitmunkar bodde här från början av 1100-talet. 

BORG. Under 1500-talet används 
klipporna som en fästning. Teckning av 
Elias van Lennep år 1663.
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NY BOK: Sveriges 33 bästa vikingasevärdheter
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BlombergBlomberg

Så hittar du hit
Externsteine ligger nära staden 
Horn, 10 mil  sydväst om Han-
nover.  Kör till Horn och ta sedan 
väg L828 västerut. Efter någon 
km – följ skyltar till parkering en.

Fakta
Höjd: Den högsta klippan är 
37 meter hög.
Öppet: Klippa 2 och 3 enbart 
dagtid.  Inträde: 1 euro.
GPS: N 51.869211 E 8.916928
Mer info: www.externsteine.de

Historik
70 miljoner år sen 

Området stiger upp ur havet 
och den mjuka kalkstenen 
som omger sandstensklipp-
orna börjar vittra sönder. 

Ca 1100 
Den stora reliefen görs någon 
gång i början av 1100-talet.

1115
Biskopen Heinrich i Pader-
born låter göra en inskrift i en 
grotta med årtalet 1115.

1366 
Externsteine nämns i kyrk-
liga dokument som officiell 
bostad för eremit-munkar.

1400-talet
Grottorna överges. 

1500-talet
De lokala grevarna bygger 
om klipporna till en befäst-
ning med murar och förstärk-
ningar på topparna.

1600 
Greven av Bentheim gör en 
inskrift att han ätit frukost. 

1810
Prinsessan Pauline renoverar 
klipporna och bygger vägar.

1836
Dammen byggs.

1934-1935
Arkeologer gör  utgrävningar 
men gör få fynd.  Man hittar 
dock spår efter den medel-
tida borgen och några kristna 
gravar.

Kapellet
Lös sten

Borgen

Gravar

Damm

Grav

Plattform

Sigill

KAPELLET. Du når 
kapellet via en trappa 
från klippan bredvid. På 
den bakre väggen finns 
ett huvud i relief (till 
höger i bilden ovan).

DammDamm

PlattformPlattform

STENEN. 
Den här lösa stenen 
ser ut att rasa när som 
helst. Men den har 
legat där sen 1600-
talet och är numera 
förankrad i berget 
med järnhakar.

SYDVÄST. Under eftermiddagar och 
kvällar är klipporna vackrast från den syd-
västra sidan.  Solen går ner rätt tidigt bakom 
några höga berg.  Det finns flera vandrings-
leder i skogarna på den här sidan Extern-
steine.
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GRAV & 
GROTTOR.
Det finns flera 
stora rum som 
huggits ut i klipporna.  Det var här som 
eremiterna bodde.  En inskrift i en av 
grottorna är från  år 1115.  Det största 
rummet är 10 x 3 meter.  I en liten klippa 
framför grottorna finns en grav formad 
som en människa.  Den är troligen från 
slutet av 1100-talet.

GravGrav

som en människa.  Den är troligen från 
slutet av 1100-talet.

Grottor

RELIEFEN. Den stora 
reliefen är 3,5 x 5 meter och 
gjordes i början av 1100-talet. 
Det övre motivet visar hur Kris-
tus tas ner från korset av Maria 
och Josef från Arimataia. Solen 
och månen finns i de övre hörn-
en. Den undre delen föreställer 
en stor drake och två människor 
som troligen är Adam och Eva. 

ALTARET. Den högsta klip-
pan är 37 meter hög.  Här finns 
ett kapell uthugget i berget med 
ett altare i den nordöstra vägg-
en.  Det cirkelrunda fönstret är 
placerat så att solen lyser in här 
vid soluppgången vid sommar-
solståndet.  Det här har gjort att 
många tror att klipporna funger-
ar som en avancerad kalender.

Borgen

Gravar

som en människa.  Den är troligen från 
som troligen är Adam och Eva. som troligen är Adam och Eva. ar som en avancerad kalender.


