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betydligt fastare konturer och även urskilja några av hans medarbetare. 
Donna för kännedomen om liibeckkonsten och de svensk-liibska konsttörbin-
tlelscrna under 1100-talet utomordentligt viktiga undersökning fordrar emel
lertid betydligt större utrymme än som här kan stå till buds samt en full
ständig gonomfotografering av materialet innan den kan framläggas. Det är 
därför för tidigt att ge en mera preciserad datering av Skederidsskåpot innan 
do större problemen klaral-s upp. Myckot talar emellertid för att det tillkom
mit redan under 1470-talet eller senast omkr. 1480. 

liaiii- Norberg 

DEN INTERNATIONELLA AKADEMISKA UNIONENS 
SAMMANTRÄDE I BRUXELLES 1947 

Ilen 18 oktober 1919 stiftades i Paris VUnion académique internationale. 
vars statuter slutgiltigt stadlästes i Bruxelles don 18 april 1923. I denna 
sammanslutning inga nationella akademier eller likställda vetenskapliga 
sammanslutningar, alla förenado i on stämning av broderskap, frihet och 
jämställdhet. Unionens uppgitt iir internationellt samarbete för främjande 
av kollektiva undersökningar och publikationer inom akademiernas verksam
hetsområden, filologiska, arkeologiska, historiska vetenskaper liksom även 
moraliska, politiska och sociala (alltså ej naturvetenskaper). 

Vid sammniilrädti i Bruxelles 1923 deltogo representanter för Belgien, 
Danmark, Spanien, Förenta Staterna (Amerika), Frankrike, Storbritannien. 
Grekland, Italien, Japan, Norge, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, 
Ryssland, det serbisk-kroatisk-slovenska kungariket och Tjeckoslovakien. 
Tyskland med 5 akademier och Österrike upptogos i Unionen år 1935, Un
gern 1927. Finland 1929, Sverige och Kina 1939. 

4 J. Braun, Tracht und Attribute der Heiligen . . ., Stuttgart 191:!, sp. 34, 
lig. 7. 

' H. Busch. Meister des Nordens, Hamburg 1940, s. 74, Bertil >um 1480>. 
• C. H. af Ugglas i Tiotusen år i Sverige, Stockholm 1945, s. 321. Färg-

reproduktion av vänstra dörrpartiet i .samma arbete vid sid. 317. 
7 W. Paatz. Nordelbingen 7, 1928, s. 01. //. Wentzel. Johannes Stenrat. 

Maler. Nordelbingen 15, 1939, s. 72, fig. 10. 
8 Jag avser det lilla förnämliga altarskåpet i Torsås, Småland, som 

tidigare fanns i Kalmar museum, en Smärteman ur elt förkommet altarskåp 
i Karlslunda, Småland, ett av denna avhängigt ehuru enklare Iriumfkriicifix 
i Högsruin, Öland, samt en madonna i Granbiill, Smaland. Kn Kristoffer i 
Östervåla, Uppland, och ett altarskåp i Vinnerslatl, Östergötland, äro för
modligen svenska arbeten i direkt beroende av Stenrat. Tidigare har en 
relief med Marie kröning i Kalmar museum (II. Cornell) samt en apostel 
från Qothem (Roosval) satts i samband mod Stenrat. Gothemsaposteln är 
emellertid otvivelaktigt ett Vadstenaarbete från omkr. 1475, utfört av .samma 
man som snidat madonnan i Kumla, Närke, år 1473. Beträffande den upp
läggning av Stenratproblemet som gjorts i S. Karling, Den medeltida trä
skulpturen i Estland, Göteborg 1946, ämnar jag återkomma i samband 
med publiceringen av Stenrats verk i Sverige. 
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Sverige hade visserligen inbjudits redan 1919, men först 1939 hade K. Vit
terhets, historie och antikvitets akademien anhållit om inträde och på 
förslag av Norges, Danmarks och Finlands delegerade invalts vid London-
sessionen på våren samma år. Meningen var att Sverige skulle ta sitt in
träde i Unionen vid Bruxelles-sossioncn i maj 1940. Tyvärr fick Bruxelles 
vid denna tid helt andra gäster. 

Enligt statuterna representeras varje nation vid det årligen återkommande 
mötet av två ordinarie medlemmar, oavsett antalet frän varje land anslutna 
akademier (Amerikas Förenta Stater äger exempelvis 18 anslutna lä nia 
akademier och korporationer). Vid mötet 1939 saknades företrädare för 
Sovjetunionen, och flera andra länder voro förhindrade att sända en eller 
två representanter. Är 1947, vid det första sammanträdet efter världskriget 
saknades åter Ryssland, men även Polen och Tjeckoslovakien hade fält för
hinder. Med den Sovjetryska Vetenskapsakademien skulle man dock gärna 
önska komma i förbindelse. Jugoslavien företräddes däremot av två profes
sorer från Belgrad och Zagreb. Tyskland ocli Japan voro uteslutna enl. 
artikel 12 i statuterna. 

Vitterhets, historie och antikvitets akademiens representanter vid mötel 
i Bruxelles 29 sept.—1 okt. 1947 voro prof. E. Löfstedt oeh prof. T. J. Arne. 

Kostnaderna för Unionens rent administrativa uppgifter bestridas genom 
anslag från do olika i densamma ingående korporationerna, lika för alla. 
Utgifterna för undersökningar och publikationer täckas i främsta rummet 
genom de medlemmars av Unionen försorg, som tagit initiativet ocli åtagit 
sig ett visst uppdrag i sin akademis namn, varvid medlen antingen utbetalas 
genom resp. regeringar eller från de fonder, som Unionen kan förfoga 
över. 

Unionens styrelse utgöres av en byrå med en ordförande, två vice ord
förande, en sekreterare och två biträdande sekreterare. Sekretariatet har sitl 
permanenta säte i Bruxelles i den belgiska vetenskapsakademiens hägn och 
ställiga lokaler, där också Unionens möte år 1947 ägde rum. Förslag till 
undersökningar och publikationer framläggas enligt regler, som innehållas 
i artikel 23 av statuterna. Förslagsställarna böra noggrant angiva uppgif
tens ändamål och omfattning, vidare motiven, arbetsplan, beräkning av 
utgifterna och i vilken utsträckning de själva ämna bidraga till genomfö
randet oeh vilket bistånd de fordra i fråga om medarbetare oeh medel. 

Vid det senaste sammanträdet fungerade söm ordförande engelsmannen 
Sir David Ross och som sekreterare holländaren prof. C. W. Vollgraff. 
Unionens administrative sekreterare iir belgaren baron Marc de Belys 
Longt-hamps. Vid nyvalet blev den belgiske juristen och f. d. ministern de 
Vischer ordförande, sekreterare prof. Karsten lloeg och adjungerad sekrete
rare prof. Einar Löfstedt. Representanter för Danmark voro professorerna 
Karsten lloeg och Louis L. Ilammcrich, för Norge juristen Helge Klestai! 
och prof. Leif Amundsen, för Finland överbibliotekarien O. Th. Tudrer. 

Förhandlingarna börjades med en redogörelse för räkenskaperna under 
perioden 1939—1916, Endast Belgien, Tyskland och Italien hade Inbetalat 
sina bidrag. 
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Därefter följde tillsättande av ett antal kommissioner för att granska 
redogörelserna för de av Unionen drivna företagen. Dessa voro omkring 
ett dussin. En av de viktigaste är kommissionen för utgivande av antika 
vaser, ;Corpus vasorum anliquorum••-. Detta företag är ett av de mest fram
skridna med bortåt 70 publicerade eller förberedda häften. Från England kan 
väntas två häften, innehållande beskrivningar och avbildningar av kärl, 
befintliga i universitetet i Reading samt i Australien och på Nya Zeeland. 
Ett par samlingar i Wien beskrevos och färdigställdes 1942 av Hedvig Kcn-
ner mod resp. 32 ocli 22 planscher. Ytterligare 15 häften äro planerade för 
Wiens konsthistoriska museum, vidare ett för universiteten i Graz och Inns
bruck samt ett för privatsamlingen Trau. Tryckning av ett häfte med 50 
rödliguriga attiska vaser har måst uppskjutas, emedan klichéerna förstördes 
vid bombardemanget av Leipzig 1943. Text ocli fotografier finnas dock be
varade i Wien. Frän de kungl. museerna i Bruxelles kan snart väntas ett 
tredje häfte, och elt sjunde dylikt föreligger snart från nationalmuseet i 
Köpenhamn. 

I Förenta Staterna ha inalles 10 häften publicerats, därav tre efter 1039. 
De återge keramik från Fogg Art Museum, Metropolitan Museum ot-li frän 
San Francisco. Av don franska serien utkommo under kriget häftena 18 
och 16, som omfatta keramik ur Dutuit-samlingen, Palais des Beaux-Arts 
do la Ville de Paris och från Musée Rotlin. Ytterligare elt häfte väntas med 
ett urval av Louvrens samlingar, framställande svartfiguriga kärl senare 
än år 530. 

Den italienske professorn G. Lugli framlade sex nya volymer, varmed den 
italienska serien uppgår till 19 nummer. Det är do skatter, som förekomma i 
cn rad museer från Sicilien och i IJrabrien, som nu offentliggjorts, och flera 
häften väntas från museet i Neapel. 

Från Norgo kan man sa småningom påräkna ett häfte med vaser frän mu
seer i Oslo och Bergen. 

Inalles ha alltså 13 häften utkommit under tlc sista åtta åren. Även Sverige 
äger ett vasmaterial, som väl förtjänar inneslutas i den internationella 
serien. Då publikationskostnaderna numera stigit så, att de överskrida 
flera länders förmåga att lämna bidrag uttalar kommissionen en förhopp
ning om understöd från Unesco. 

Den nederländska akademien har åtagit sig att publicera och kommen
tera den store rättalärde Hugo Grotius' arbeten. Prof. van Eysinga medde
lade, att den främste Grotiuskännaren, doktor Molhuysen, avlidit under ocku
pationen, men att han före sin död hunnit förbereda en numera tryckt för
teckning över Grotius' korrespondens efter 1626. Molhuyscns efterträdare, 
fröken doktor P, Franken, omkom vid luftbombardcmanget av staden Zut-
phen, och i hennes ställe har nu trätt bibliotekarien van Gulik. Grotius' in
lägg vid vissa anglo-holländska konferenser 1613 och 1615 ha publicerats 
1940 i Bibliotheca visseriana. Den publikation rörande Sedvanerätten i Indo
nesien och särskilt på Filippinerna, vartill materialet finnes i Washington, 
vädjade man till American Council of learned Societies att utgiva. 

I Kommissionen för utgivande av en medeltidslatins!: ordbok, alltså en ny 
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Du Cange, invaldes prof. Löfstedt. Ytterligare 16 medlemmar av denna kom
mission voro närvarande. 

Vid ett föregående sammanträde 24 mars 1947 hade frän belgisk sida 
meddelats, att omkring 100 000 excerpter samlats av belgiskt medeltidslatin, 
medan den franske representanten tillkännagav, att omkring 300 000 excer|>-
tcr ur material äldre iin ar 1000 insamlats och 30 ä 10 tusen frän 1000-talol. 
I Storbritannien hade man samlat ett material av mellan 2 och 3 miljoner 
excerptcr och emotsåg en publikation av en Storbritannisk medeltidslatinsk 
ordbok inom en ej avlägsen tidpunkt. 

Holländarna och norrmännen hade haft många svårigheter att kämpa 
mot. Den italienska kommittén hade gått igenom 1060 texter och insamlat 
854 000 excerptcr. 

Under hela kriget hade utgivandet av Bulletin Du Cange (Arch ira m 
Lalinitatis Medii Mvi) fortsatts genom Mme Paul Faider, änka efter en av 
publikationens grundare, avliden år 1940. Sålunda utkommo under aren 
1941 till 1945 delarna XV, 2 till XVIII. Det hade lyckats utgivarinnan .-.it 
hindra bulletinens överflyttande till en tysk-italiensk iitgivarkommitlé. 

Vid höstsiunmanträdel anmäldes, all holländarna gäll igenom material 
fram till ar 1300. 1 Jugoslavien hade man granskat alla sina latinska texter 
utom arkivmaterialet samt tryckt en lista omfattande ord på A till E som 
ej finnas hos Ou Cange. I England kommer man all trycka en tredje upp
laga av en lista på ord, som saknas hos Du Cange. 

Ordföranden framhöll, att fransmännen önskade cn fullständig genom
gång av allt tillgängligt latinskt medeltidamaterial, innan man skred till 
publikation av den stora ordboken, medan engelsmännen nöjde sig med ett 
mindre fullständigt och alltså mindre idealt verk, som kunde utkomma i cn 
ej alltför avlägsen framtid och hoppas på nödigt understöd av diverse fon
der. Vid anställd omröstning fick det franska förslaget blott en röst, me
dan England, Österrike, Belgien, Förenta Staterna och Italien röstade för 
det engelska systemet. Sex staters representanter nedlade sina röster. En 
kommitté på fem medlemmar tillsattes för att utarbeta ett organisationsförslag 
lill nästa möte. 

Forma Orhis Romani är ett företag, till vilket Frankrike och Italien under 
krigsåren lämnat bidrag. Från Frankrike föreligga tre nya häften av den 
arkeologiska kartan över det romerska Gallien, och av Italiens arkeologiska 
karta ha utkommit två volymer, Surrentum och Augusta Pnstorio, medan 
ett par andra äro tryckliirdiga. 

Dr Lugli uttalade en förhoppning om samarbete mellan Forma Orhis 
Romani och Tabula Imperii Romani. . . . . 

En Corpus omfattande grekiska och latinska inskrifter tillhör också Unio
nens intressesfär. Man önskar att de olika ländernas publikationer av dy
lika inskrifter samordnas efter on gemensam plan. Redogörelser lämnades 
för de grekiska eller latinska inskrifter som under de senaste åren utgivits 
i Österrike. Italien och Frankrike. Genom sistnämnda lands försorg ha 
inskrifter från Syrien och Tunis blivit tryckta. 

Ett fjärde häfte av Codices Lalini Antiquiores, som avslutar beskrivningen 
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av italienska manuskript, har utkommit med understöd av American Council 
of learned Societies. 

Förberedelser träffades att till Unionen frän del Italienska Statsbibliotekets 
regi överföra utgivandet av Katalogen över Meddtidsfilosofernas arbeten 
(Corpus Philosophorum Medii .Evi). Meddelanden lämnades även rörande 
fortsatt utgivande av raeddtidsfilosofiska texter, särskilt i Frankrike. 

Genom den nederländska akademiens försorg har även under kriget ett 
antal häften kunnat utkomma av den ^Concordance et Indices de la Tradition 
Musulmune , som utgivits under ledning av professorerna Wcnsinck och 
Mensing, men som nu fordrar cn betydande utvidgning och ökad medeltill-
tlelniiig. Viktigt iir även deltagande av den arabiska akademien i Kairo, pä 
vilket nian livligt hoppas. 

I kommissionen för utgivande av Monumenta Musicse Byzantinue framlade 
professor Karsten lloeg från Köpenhamn en längre rapport, av vilken fram
gick hur arbetena trots kriget framskridit i olika länder, särskilt i Danmark. 
Kngland och Förenta Staterna. Carlsberg- och Rask-Orstedfonderna ha med 
stora summor bidragit till tryckningen liksom också firman Munksgaard. 
Emellertid äro både penningmedel och antalet medarbetare otillräckliga i be
traktande av företagets omfattning, oeh samarbetet med det byzantinska in
stitutet i Boston har icke varit tillfredsställande ordnat. Kommissionen före
slog, att Unionen skulle bevilja ett understöd av 10 000 belgiska francs. 

Utgivandet av cn ordbok rörande terminologien inom den internationella 
rätten har legat i händerna på den norska vetenskapsakademien, som hu
vudsakligen bar till sin disposition norska medel men hoppas pä bidrag 
även Iran andra akademier för att kunna fortsätta sitt arbete. 

En viktig fråga upptogs slutligen lill diskussion, nämligen om Unionens 
förbindelser med Unesco (United Nations odtu-ational, scientific nnd cultural 
organisation), varvid herrar Mayoux och Barnes som observatörer repre
senterade Unesco. Man beslöt inom don tillsatta kommittén föreslå: 

1) att Unionen fortsätter att huvudsakligen ägna sig åt rent vetenskapliga 
foretag. De enda modifikationerna skola vara: 

a) att utvidga sitt arbetsfält genom att inlaga nya medlemmar och 
b) att fullständigare erkänna sill ansvar på de moraliska, politiska och 

sociala vetenskapernas område i överensstämmelse med statuternas artikel 2. 
2) att Unionen tar initiativet till sammankallande av ett möte mellan de 

internationella humanistiska sammanslutningarna för att studera möjlig 
betorna atl bilda en federation för befrämjandet av de humanistiska stu
dierna ooh samarbetet med Unesco. 

Beträffande den internationella tidskriften »Erasmus>, som ägnar sig åt 
biimaiiistisk-vetenskaplig kritik, uttalades cn önskan att den ej blott skulle 
representera den västeuropeiska traditionen utan utvidgas i mondlal skala, 
och att en kompetent kommitté skulle tillsattas, i stånd att övertaga ansvaret 
fiir utgivandet av en tidskrift. Under diskussionen framhölls även önskvärd
heten att understöd lämnades al Krasmus . 

Under mötesdagarna ägde en ståtlig mottagning rum i Musée du Cinquan-
tenaire med undervisningsministern Camille Huv-nians som värd och en 
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gemensam lunch i Taverne Royale. Nästa möte kommer atl hållas i Bruxelles 
11—17 juni 1948. 

Till slut uttalade kommittén en önskan, att akademierna vid fördelningen 
nv representantplatser inom Unionen ej skullo glömma bort, att denna syss
lade även med studier av nyare tid och av moraliska, politiska ocli sociala 
vetenskaper. 

T. J. A. 

UTGRÄVNINGARNA I VALLHAGAR 1947 

I slutet av maj månad 1947 återupptogos do under sommaren 1946 påbör
jade undersökningarna av järiiålderssamhället i Vallhagar i Fröjds socken 
på Gotland, denna gång på vida bredare basis än året dessförinnan. I gräv
ningarna doltogo sammanlagt ott sjuttiotal votenskapsidkaro frän do nor
diska länderna och England, flertalet arkeologer mon även åtskilliga repre
sentanter för arkeologien angränsande vetenskapsgrenar. Grävningarna av
slutades i mitten av september månad. Do möjliggjordes genom anslag från 
danska och svenska staten, II. K. H. Kronprinsen, Humanistiska fonden. 
Rask-Orstodfondet, (iollaudsf.indi n samt enskilda personer. 

Såsom angivits i ett tidigare meddelande (Fornvännen 1947, s. 52 f.) var 
avsikten mod dotta forskningsföretag, förutom att i gemensamt arbete under 
gemensamt ansvar sammanföra yngre nordiska arkeologer, alt få till stånd 
fullständig utgrävning av dot stora, forntida bobyggdsekomplex. Vallliagar-
fiiltot bildar. Uppgiften var avsedd aft slutföras 1947 och det uppgjorda pro
grammet kunde också väsentligen genomföras. Nya problem, helt oförut
sedda men fördenskull långt ifrån ovälkomna, framträdde under arbetets 
gång, och för att i möjligaste mån kunna lösa dessa, blir en kortare under
sökning i fältet nödvändig sommaren 1948. 

Själva Vallhagarfältet, ti. v. s. det egentliga liusgiundsonirådct, har tidigare 
beräknats innesluta 19 husgrunder av växlande storlek. Antalet nu kända 
'grunder uppgår till 22, därav några efter hus, som med all sannolikhet varit 
nedbrutna eller legat i förfall redan före bygdens definitiva öddäggelsc. 
och det finns anledning tro att ytterligare en eller annan grund finns i>a 
platsen. Det blir innevarande års planerade undersökning, som får avgöra, 
om detta är riktigt eller ej. Sommaren 1940 utgrävdas 1 grunder, medan 17 
utgrävdes och 1 partiellt avtäcktes 1947. Den sistnämnda förefaller här
stamma från ett riktigt stenhus mod betydligt höga murar. I sin helhet låg 
byn blottad i slutet av augusti 1947. Det tordo dröja länge, innan ett mot
svarande tillfullo återkommer i vårt land att studera de frilagda lämningarna 
efter en järnåldcrsbebyggelso av sådan omfattning som denna. Nu iir flertalet 
grunder igenfyllda och torvtäckta. 

Bland husgrunderna låta sig urskilja 5, möjligen 6, sora tillhört bonings
hus — byggnadssätt, innehåll, dörrnrrangemang och i viss mån även orien
tering tyda bestämt i>å detta. Kring dessa ligga utan bestämd gruppering. 
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