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SMÄRRE MEDDELANDEN 

till 1100-talet förefaller förf. med hänsyn till bl. a. det faktum, att 
steatit vid den tiden i stor utsträckning trädde in som ersättning för 
det dyrbara elfenbenet, synnerligen plausibelt. 

Icke mindre intresseväckande är emellertid tolkningen av de hittills 
icke beaktade ristningarna på reliefens ganska grovt och ojämnt 
skurna baksida (fig. 2) . Arkivarien S. Söderlind, Biksarkivet, som 
ombads granska dessa,' läser dels två A, placerade utan sammanhang 
sinsemellan, dels därunder tvä rader minu.skcl.skrift från 1400-talet, 
av följande innehåll: d (omi )n (u ) s jacob(us) jn vagstu(m), och: pat (er) 
N(oste)r qui es in celis. Besultatct måste verkligen noteras med nöje. 
För det första får vi antagandet bekräftat, att Källungereliefcn verk
ligen redan under medeltiden befann sig i svensk ägo. På grund av de 
knapphändiga notiserna om fyndomständigfaetema har man ibland 
framkastat tanken, att reliefen skulle Importerats i sen tid. Uttrycket 
in Vagstum, som enligt fil. dr Herbert Gustav-son bör tolkas som »in 
Valgstenum», dvs i Vallstena, som är grannsocken till Källunge, onö-
diggör nu detta tvivel. Landsantikvarien G. Svahnström, som delgivits 
resultaten av undersökningen, påminner om den av G. Lindström'' 
upptecknade inskriften på en gravsten från Vadstena, lagd över 
»Petrus curator ecclesie in Walgusten», som dog år 1350;° vi har så
ledes pa gravstenen en form av ortnamnet, som nära överensstämmer 
med korsfästelsereliefens. Ett annat resultat av läsningen är att herr 
Jacob innebär ett nytt namn att foga till den medeltida gotländska 
prästlängden. Även om han skulle vara identisk med någon av 1 mil
talets tidigare kända präster med samma namn, är lian okänd i för
bindelse med Vadstena, som sålunda nu borde betraktas som den 
egentliga hemorten för steatitreliefen frän Källunge, denna i vart land 
unika arfefakt. M o / l ( V ( ( R g d b e e k 

MEDELTIDA MÅTTOLKAR. ETT NYTT BELÄGG 

1 samband med min undersökning av runinskrifterna pä en medeltida 
mättolk, som 1903 påträffades i Lödöse, sökte jag — delvis med hjälp 
av etnologisk expertis — förgäves några motsvarigheter. Efter det att 
Lödösefyndet publicerats (E. Svärdström, Erik tunnbindares tolk, 
Fornvännen 1904:2-3, s. 115-130) har antikvarien Mogens Bencard, 
Ribe, gjort mig uppmärksam på ett liknande föremal i Den Antikva
riske Samling i Bibc, inv.nr D 238, av vilket han haft vänligheten 
sända mig fotografier och vilket hittills tett sig gåtfullt. 

1 lill arkivarien Södcrlind framföres ett uppriktigt tack för hans möda 
och för tillståndet att publicera hans resul tat . 

r- Anf. arb. II, s. 110 och I, s. 55. 
" l i l l landsantikvarie Svabnströin liksom till fil. dr Herbert Guslavson, 

Uppsala, framföres ett varmt lack. 
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Fig. 1. Medeltida måttolk från Hibc, Den Antikvariske Samling i Ribe, inv.nr 
D 238. 1/1. Foto BS. 7 1965, Den Antikv. Saml. — Medieval gauge from Hibe. 

Hibetolken, fig. 1, är tillverkad av idegran (Taxus baccata) , med
delar Bencard. Den är fyrsidig, 13,4 cm lång och 1,3 cm bred. »Hove
det er udf0rt i drejet arbejde, resten er knivskåret.» Föremålet »er 
fundel i middelalderlige jordlag her i byen men kan ikke datcres ud 
fra lagene». På själva föremålet står inga mattsiffror e. d. uttryckta, 
men Bencard har lämnat följande uppgifter on) måttytornas längd 
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(efter polyglykolkonservering) : »Hovedet er 3,7 cm långt, den f0l-
gende indsnasvring 2,4 em läng, fortykkelsen 5,2 cm läng, og det sidste, 
tyndc stykke i spidsen 2,1 cm långt.» Sa mycket torde sta klart, att 
mallen ursprungligen har Utgått från tum. Skurna hak och ritsar före
faller åtminstone delvis att vara senare tillsatser. De har synbarligen 
givit verktyget en större differentiering. Användningsområdet kan 
utifrån föremålet ensamt icke bestämmas, men formatet pekar på små-
hantverk. 

För närvarande är endast des.sa tvä tolkar mig bekanta frän medel
tiden. Men säkerligen har det lilla behändiga mattverktyget varit van
ligare än vad fyndfrekvensen visar. Professor Gösta Berg har också 
erinrat mig om några tolkar från nyare tid, som går under benäm
ningen »polhemsstickor». Se T. A[ l th in] , Polhcmsstickan (i: Daedalus 
1932, s. 25 f.) samt L. Way-Matthiesen, Polhemsstickan II (ibid. 1944, 
s. 94 f.). Materialet i dessa sena tolkar är trä, järn eller gulmetall, 
och de kommer genomgående frän Stjärnsund i Dalarna och trakten 
däromkring. Av den traditionella benämningen polhemsstickor har 
man velat sluta, att Christopher Polhem »uppfunnit eller åtminstone 
infört detta mätverktyg». Vidare har man tänkt sig, att tolkarna »san
nolikt använts i begränsad omfattning under tiden 1700-1850 vid 
klensmide, vissa mekaniska konstruktionsarbeten, möjligen vid serie
tillverkning av delar till ur, lås och liknande samt vid kontrollmät-
ning av stångjärn». Mättytornas längd finns pa de sena tolkarna an
given i tum och halveringar av tumtal. 

Principiellt sett är Lödöse- ocli Bibctolkarnas vcrktygstyp den
samma som polhemsstickans, ehuru de särskilda måtten icke finns 
klart angivna på föremålen. Lödösctolkens användningsområde, lägg-
kärlstillverkning, framgår av en av dess runinskrifter. Stilhistoriskt 
hör Lödöselolken snarast hemma i äldre medeltid. Bunologiskt och 
språkligt faller den naturligast in i 1300-talets förra hälft, även om 
ingenting direkt h indrar ett vidgande av tidsmarginalen med nägra 
decennier hakat i tiden. En nyligen reviderad uppfattning om lager-
följdens kronologi pa fyndplatsen har också givit vissa hållpunkter 
för en nägot tidigare bebyggclsearkeologisk datering av föremålet 
såsom mest sannolik, nämligen tiden omkring 1300. Bibetolken kan 
ocksä hänföras till medeltiden, dock på grund av handtagets profile
ring till dess senare del (Monica Bydbeck). Därmed har den fätaliga 
men intressanta föremålsgruppen i Skandinavien kunnat beläggas 400 
är före Christopher Polhems framträdande. 

Elisabeth Svärdström 

EN HYPOCAUSTPLATTA FRÅN BISKOPS-ARNÖ 

Antikvarie Erik B. Lundberg har i denna tidskrift (1963, s. 264 ff.) 
redogjort för de hittills verkställda byggnadshistoriska undersökning-
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