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Andreas Oldebergs tryckta skrifter 
1927 - 1980 
Av Jannis Ambatsis, Maja Lundqvist och Inga Serning 

Den 31 december 1980 gick fil. dr. Andreas 
Oldeberg bort vid en ålder av 88 år. Olde
berg, som 1933 disputerade på en avhand
ling om Det nordiska bronsåldersspännets 
historia verkade åren 1917—23 inom bank-
och affärsvärlden. 1928 kom han i Statens 
historiska museums tjänst och var där 1953— 
58 förste antikvarie och chef för sten- och 
bronsåldersavdelningen. 

Andreas Oldeberg var framför alla andra 
i vårt land en de förhistoriska metallernas 
forskare. Under sitt långa och vetenskapligt 
mycket verksamma liv byggde han upp en 
imponerande kunskap om metallemas ut
vinning och bearbetning och delade också 
med sig av sina kunskaper i en mängd publi
kationer. Dessa utgör för hans nutida efter
följare nära nog outsinliga källor att ösa ur. 

Inriktningen i Oldebergs forskning kom re
dan tidigt till uttryck i ett antal uppsatser, 
där tekniska undersökningar av framställ
nings- och bearbetningsteknik presenteras. 
Oldeberg var nämligen redan då medveten 
om att den tekniska kunskapen är minst lika 
viktig för bedömningen av den förhistoriska 
situationen som föremålens yttre typologiska 
kriterier. 

1942—43 utgavs ett av hans första stora 
verk Metallteknik under förhistorisk tid. Det 
blev livligt uppmärksammat och recensera
des i en rad tidskrifter i Europa. De två 
tjocka banden visar en omfattande kunskap 
både i tid och rum. I sin faktarikedom är 
de nära nog enastående. Oldeberg systemati
serade det stora materialet under utnyttjan
de av tekniska undersökningar. Materialet 
omfattade allt från malmer och gruvbryt
ning till ämnen, färdiga föremål och deras 
ornering. Trots den höga vetenskapliga nivån 
är presentationen mycket lättillgänglig. För 

de arkeologer — och de är många — som 
idag arbetar med metalltekniska problem är 
Oldebergs undersökningar av grundläggande 
betydelse och hans Metallteknik är en efter
sökt bok. 

I sitt sista stora verk Die ältere Metallzeit 
in Schweden (1976) följer Oldeberg upp och 
sammanfattar sina forskningar från 40-talet 
under redovisning av de resultat som nåtts 
och de diskussioner som varit sedan dess. 

Om Oldebergs stora arbetskapacitet vittnar 
att han under mellantiden också hann med 
det väsentliga arbetet Metallteknik under 
vikingatid och medeltid (1966). 

Mot bakgrunden av de mängder av in
formation hans arbeten innehåller skulle man 
ha trott, att Oldeberg var en jäktad och 
ständigt upptagen person. I själva verket var 
det tvärtom, vilket kanske är förklaringen till 
de goda resultaten av hans kunskapssamlande. 
Ofta mötte man honom på Historiska museet 
när han var på väg att verifiera eller söka 
efter faktadetaljer. Han hade då alltid tid 
att tala om andras och egna arbeten och var 
alltid generös att dela med sig av sitt kun
nande. 

Mycket av vad som sagts och skrivits av 
Oldeberg har idag fått ny aktualitet; så t. ex. 
hans uttalande i Metallteknik (1943), att 
man icke helt kan utesluta möjligheten, att 
man i Norden utnyttjat vissa i dagen gående 
kopparfyndigheter redan tidigt. Det har sti
mulerat till nya projekt. Exemplen skulle 
kunna mångfaldigas. Det kommer även på
gående och framtida forskningar att visa. 
Vid sin avgång ur tjänsten tillägnades An
dreas Oldeberg en festskrift, som i ett ma-
skinskrivet exemplar finnes i KVHAA :s bib
liotek i Stockholm. Bland uppsatserna i skrif
ten som har namnet Andreas Oldeberg från 
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v ä n n e r 3 1 / 1 2 1958, f inns (s. 124—132) e n 

"Bibl iograf i över A n d r e a s O l d e b e r g s t ryck ta 

skr i f ter" s a m m a n s t ä l l d av M a j a L u n d q v i s t . 

D e n n a skrift h a r i na rbe t a t s i n u före l iggande 

a rbe t e . 

Ti l l by råchefen H a n s O l d e b e r g , son till 

A n d r e a s O l d e b e r g , r iktas e t t v a r m t tack för 

go t t s a m a r b e t e . 

1927 
Ett smedfynd i Ystad från yngre bronsåldern. [Dt. 
Zus.] Ein bronzezeitlicher Fund aus Ystad. Forn
vännen, årg. 22, s. 107—121. 

Några bidrag till kännedom om Fylgiaföreställ-
ningen hos nordborna. Rig, bd 10, s. 173—178. 
[Smärre meddelanden.] 

1928 
Ett bronsäldersfynd från Hjärpetan i Värmland. 
[Dt. Zus.] Ein bronzezeitlicher Fund aus Hjärpe
tan in Värmland. Fornvännen, årg. 23, s. 321 — 
345. 

1929 
"Bräckanfyndet" — ett gjutfynd frän bronsålderns 
fjärde period. Rig, bd 12, s. 37—48. 

En ornerad gravsten frän Södermanland. Fornvän
nen, årg. 24, s. 180—183. [Smärre meddelanden.] 

1930 
Fylgia och dubbelsjäl. So dal-Demokrat en, 19/10. 

Metalltekniken hos våra fäder under bronsåldern. 
Social-Demokratens söndagsläsning, 31/8. 

1931 
Statens historiska museums utställning 1930, om
fattande föremål från Antikvitetskolegiets och An
tikvitetsarkivets tid. .Rig, bd 14, s. 28—40. 

1932 
Föremål i Statens historiska museum från Antikvi
tetsarkivets tid. Rig, bd 15, s. 51—54, 104. 

Some contributions to the earliest history of the 
side. Acta archaeologica ,vol. 3, fasc. 3, s. 209— 
230. 

1933 
Det nordiska bronsåldersspännets historia med sär
skild hänsyn till dess gjuttekniska utformning i Sve
rige. [Dt. Zus.] [Akad. avh. Upps.] Sthlm 1933. 
276, (1) s. = Kungl. Vitterhets historie och an
tikvitets akademiens handlingar. D 38: 3. 

Egypten — järnets ursprungsland. Social-Demo-
kraten, 4 /6 . 

Ett uppländskt gjuteri från yngre bronsäldern. So
cial-Demokratens söndagsläsning, 3/12. 

1934 
Några nya guldfynd frän Bohuslän. Vikarvet, s. 
29—39. 

Två bronsåldersfynd från Asle socken i Väster
götland. Västergötlands fornminnesförenings tid
skrift, 4: 7—8, s. 1—34. 

7955 
Bronsåldersfynd från Hulterstad socken på Öland. 
Fornvännen, årg. 30, s. 244—248. [Fynd o. före
mål i svenska museer.] 

Entgegnung. [Till H. Kiihns anmälan av "Det nor
diska bronsåldersspännets historia" i Ipek 1934.] 
Praehistorische Zeitschrift, bd 27, s. 306—307. 

Fisk- och fågelfigurer på en bronskniv från Bohus
län. [Dt. Zus.] Fisch- und Vogelfiguren auf einem 
Bronzemesser von Bohuslän. Fornvännen, årg. 30, 
s. 343—355. 

Fågel och fisk. Ett bidrag till kännedom om våra 
fäders mytologi. Social-Demokraten, 12/5. 

Förhistoriska smedfynd från Bohuslän. Göteborgs 
och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift, s. 4 3 — 
84. 

Nyttjades vagnen i förhistorisk tid? Social-Demo
kraten, 17/3. 

1936 
Från solklocka till armillarsfär. Social-Demokraten 
15/3. 

1937 
Där Babelstorn bygdes. Babylon. [I] Kunskapens 
bok, bd 1, s. 287—289. 

Folkvisan i sagodiktningen. Norrlands-posten 22/12. 

Från runstav till tidur. Nägot om våra förfäders 
hjälpmedel för årets indelning. Norrlands-Posten 
5/3 . 

Glimmingehus. Norrlands-posten. 

Hur våra förfäder uppfattade sjukdomarna. Social-
Demokraten, 23/5. 

Julbad och andra bad. Norrlands-posten 21/12. 

I.idlan "Svinotta" och "Nattal". Norrlands-posten 
13/3. 

Nordiska stenålderns konsthantverk. Social-Demo
kraten, 5/12. 

Några märkliga Statens historiska museum tillhö
riga astronomiska och matematiska instrument. 
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Popul. astron. tidskr., h. 1 o. 2, s. 42—59, 139— 
153. 

Rätt skeppa och rätt besman. Social-Demokraten, 
7/2. 

Stenålderns naturalistiska konst. Social-Demokraten, 
3/10. 

Två urgamla kulturländer. Babylon och Assyrien. 
[I] Kunskapens bok, bd 1, s. 290—296. 

1938 
Bronsålderns ornamentik. Social-Demokraten, 23 /1 . 

"Den europeiska kulturens vagga". Egeisk kultur. 
[I] Kunskapens bok, bd 2, s. 835—839. 

Den nordiska forntidsmannens bildkonst. Hällmål
ningar och hällristningar. [I] Kunskapens Bok, bd 
3, s. 1670—1672. 

En bronsåldersgrav och ett järnåldershus. Haga. 
[I] Kunskapens bok, bd 3, s. 1669—1670. 

En hemlighetsfull skrift. Kilskrift. [I] Kunskapens 
bok, bd 4, s. 1962—1963. 

En märklig forngrav. Kivik. [I] Kunskapens bok, 
bd 4, s. 1983. 

En rakkniv frän Södermanland med fågelfigurer. 
Fornvännen, årg. 33, s. 117—121. [Fynd o. före
mål i svenska museer.] 

En värmländsk gjutform från äldre bronsålder. 
Fornvännen, årg. 33, s. 309—310. [Smärre med
delanden.] 

Ett mäktigt forntida handelsvälde. Kartago. [I] 
Kunskapens bok, bd 4, s. 1931—1932. 

Ett ovanligt hängsmycke från Skåne. Fornvännen, 
årg. 33, s. 307—309. [Smärre meddelanden.] 

Ett forntida köpmannavälde. Fenicien. [I] Kunska
pens bok, bd 2, s. 986—989. 

Ett västgötskt bronsåldersgravfynd med doppsko 
till svärdsslida. Fornvännen, årg. 33, s. 121 —125. 
[Fynd o. föremål i svenska museer.] 

Frän Hallstatt till vikingatid. Järnåldern. [I] Kun
skapens bok, bd 4, s. 1877—1882. 

Förhistorisk koppar, dess utvinning och bearbet
ning. Metallarbetaren, nr 42, s. 82. 

Germanskt guldsmide i Sverige från äldre järn
åldern. Metallarbetaren, nr 33, s. 8—10. 

Hedniska svears huvudstad. Gamla Uppsala. [I] 
Kunskapens bok, bd 3, s. 1377—1379. 

Kring bronsålderns hällristningsgåta. Social-Demo
kraten, 3/4. 

Kring Delaware-minnet. Norrbottens-Kuriren, 11/6. 

Livet i Norden för 3000 år sedan. Bronsåldern. [I] 
Kunskapens bok, bd 2, s. 566—572. 

Luren gjuten — formen förskjuten. Metallarbeta
ren, nr 14, s. 8—10. 

Med puns och degel. Spridda drag ur vårt metall
hantverks äldsta historia. Social-Demokratens sön
dagsläsning, 20/2. 

[Rec. av] J. Bing, Fra trolldom til gudetro. Stu
dier över nordiske helleristninger fra bronsealderen. 
Fornvännen, årg. 33, s. 183—186. [Litteratur o. 
kritik.] 

Världshandeln för 3000 år sedan. Norrlands-Posten 
30/4 [osignerad] 

Symfonisk medeltid. Ett värdefullt bidrag i serien 
Nordisk Kultur. [Rec. av] Hortnese Panum, Mid
ddalderens musikinstrument [I] Nordisk kultur 25 
(1934). Norrlands-Posten 19/9. 

"Dra hank" och "daska Markus". [Rec. av] Johan 
Götlind, Idrotter och friluftslekar [i] Nordisk Kul
tur 24(1933). Norrlands-Posten 15/10. 

1939 
Afrikas Pompej. Timgad. [I] Kunskapens bok, bd 
7, s. 3449—3451. 

Där guldet flödade på klassisk mark. Mykene och 
mykenska kulturen. [I] Kunskapens bok, bd 5, s. 
2386—2388. 

En märklig fornforskare. Oscar Montelius. [I] Kun
skapens bok, bd 5, s. 2343. 

Forntida myrjärnsutvinning i Sverige. Metallarbe
taren, nr 6, s. 8—10. 

Ett forntida herrefolk. Hettiterna. [I] Kunskapens 
bok, bd 3, s. 1619—1623. 

Ett märkligt bronsäldersfynd från Asle socken i 
Västergötland. Falbygden, h. 4, s. 3—15. 

[Kapitlet] Das Rad und seine Datierung aus vor
geschichtlichen Geschichtspunkt [I] L. v. Post, A. 
Oldeberg & I. Fröman, Ein eisenzeitliches Rad aus 
dem Filaren-See in Södermanland, Schweden. 
Sthlm. 98 s. = Kungl. Vitterhets historie och anti
kvitets akademiens handlingar. D. 46: 1. 

Stenåldersmänniskans liv i Norden. Stenåldern. [I] 
Kunskapens bok, bd 6, s. 3229—3233. 

Åldersklasser och yngligalag. Personhistoria och 
medeltida silversmide. [Rec. av Sigurd Erixon, 
Svenskt folkliv, Sthlm 1938, Sigurd Erixon och 
Sigurd Wallin, Svenska kulturbilder, Sthlm 1938.] 
Norrlands-Posten 4/4. 

[Rec. av] W. Witter, Die älteste Erzgewinnung im 
nordisk-germanischen Lebenkreis. Fornvännen, ärg. 
34, s. 124—127. [Litteratur och kritik.] 
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1940 
Aquae Vitae, ur historiens källor. Sv. D., 5/5. 

Bronsindustri i det gamla Egypten. Metallarbeta
ren, nr 15. 

Forntida myrjärnsutvinning i Sverige. Metallarbe
taren, nr 15, s. 8—10. 

Förhistoriska och moderna påskägg. Ostgöta Cor-
respondenten, 20/3. 

Förhistoriska soldyrkare. Norrbottens-Kuriren, 22/6. 

Mörkhultsfyndet — ett depåfynd från yngsta brons
åldern. [Dt. Zus.] Der Fund von Mörkhult, ein 
Depotfund aus der jiingsten Bronzezeit. Fornvän
nen, årg. 35, s. 85—91. 

[Rec. av] W. Witter, Die Kenntnis von Kupfer und 
Bronze in der alten Weit. Mannus Bucherei, Bd 63, 
Leipzig 1938. Fornvännen, årg. 35, s. 56—58. 
[Litteratur o. kritik.] 

Våra förfäder på jaktstigen. Norrlands-Posten, 
17/2. 

Vårt kyrksilver. Ibid. 21/12. 

1941 
Vikingatidens internationella handel. Metallarbeta
ren, nr 10. 

[Rec. av] H. Ohlhaver, Der germanische Schmied 
und sein Werkzeug. Fornvännen, årg. 36, s. 50—53. 
[Litteratur o. kritik.] 

1943 
Metallteknik under förhistorisk tid. D. 1—2. Lund 
& Leipzig. 1. 1942. 243 s., 1 potr. 5 pl-bl. 2. 373 
s., 17 pl-bl. 

1945 
Är redskapet från Randstadsmossen i Västergöt
land en sticktorvspade? [Rés fr.] L' ustensile dé-
couvert dans le marais de Ranstad en Vestergöt
land, a - t - il servi å couper la tourbe? Fornvän
nen, årg. 40, s. 69—75. 

[Tills, med Birger Nerman] Bronsålder. [I Statens 
historiska museum], Tiotusen år i Sverige. Sthlm. 
S. 79—122. 

1947 
A contribulion to the history of the Scandinavian 
bronzdur in the bronze and iron ages. Acta archaeo
logica, vol. 18, s. 1—91. 

1948 
Sandgjutning eller ä cire perdue? [Dt. Zus.] Sand-
gus oder "å cire perdue"? Fornvännen, årg. 43, 
s. 257—273. 

1949 
En bronsåldersgrav från Slagersta på Öland. Forn
vännen, årg. 44, s. 54—57. [Smärre meddelanden]. 

Grav- och boplatskomplexet vid Sneby i Litslena. 
Upplands fornminnesförenings tidskrift, 47: 2, s. 
212—230. 

7950 
Gravfynd frän Hovgården, Ivö sn, Skåne. [Dt. 
Zus.] Ein Grabfund aus Hovgården, Kirchspiel Ivö, 
Schonen Fornvännen, årg. 45, s. 353—361. 

Vallhorn, herdepippor och lurar. En studie med ut
gångspunkt från ett värmländskt järnåldersfynd. 
Värmland förr och nu, 48, s. 19—67. 

1951 
Burials. Bronze age. [I] Swedish archaeological 
bibliography 1939—1941. Uppsala. S. 33—36. 

Den tunnackiga flintyxan i Dalsland. Hembygden. 
Dalslands fomminnes- och hembygdsförbunds års
bok, s. 36—44. 

En båtyxgrav från Påverås i Märka sn. Falbygden, 
8, s. 36—39. 

Miscdlaneous finds. Bronze age. [I] Swedish ar
chaeological bibliography 1939—1941. Uppsala. 
S. 73—75. 

1952 
Ett märkligt järnsvärd från Höganäs i Skåne. [Dt. 
Zus.] Ein bemerkenswertes dsernes Hallstattschwert 
aus Höganäs in Schonen. Vänersborgs söners gilles 
årsskrift. Vänersborgs museums skriftserie, 4, s. 
27—73. 

Studien iiber die schwedische Bootaxtkultur. Sthlm. 
282, (1) s., 37 pl.-bl., 1 karta. = Kungl. Vitterhets 
historie och antikvitets akademiens monogrdjiserien, 
38. 

Två Hallstattsvärd. [I] Arkeologiska forskningar 
och fynd. Svenska arkeologiska samfundets hyll
ningsskrift till H. M. Konungen 11 nov. 1952, s. 
372—381. 

Vorgeschichtliche Blashörner. Musica. Monatschrift 
fiir alle Gebiete des Musiklebens. Jhrg. 6, s. 149— 
152. 

1953 
Bronsskölden från Nackhälle i Halland. Vår bygd, 
årg. 38, s. 14—27. 

Koppar och därmed legerade metaller under för
historisk tid. Kopparålder och bronsålder. Nordisk 
Kultur, 14, s. 125—154. 

Påskägg och påskalamm. Hallands Nyheter, 2/4. 

Soldyrkare i forntid och nutid. Norrköpings tid
ningar 19/6, Eskilstuna-Kuriren 27/6, Skånska 
Dagbladet 27/6, Öresunds-Posten 20/8. 

[Rec. av] En bok om Mälarlandskapen. Eskilstuna-
Kuriren 26/9. 

Fornvännen 78 (1983) 



A. Oldebergs skrifter 1927— 1Z80 41 

[Rec. av] H. Otto—W. Witter, Handbuch der 
ältesten vorgeschichtlichen Metallurgie in Mittel
europa. Leipzig 1952. Fornvännen, årg. 48, s. 139 
—143. [Litteratur o. kritik]. 

[Rec. av] H. Quiring, Geschichte des Goldes, die 
goldene Zeitalter in ihrer kulturellen und wirt-
schaftlichen Bedeutung. Stuttgart 1948. Fornvän
nen, årg. 48, s. 139—143. [Litteratur o. kritik]. 

[Rec. av] H. H. Coghan, Notes on the prehistoric 
metallurgy of copper and bronze in the Old World. 
Oxford 1951. Fornvännen, årg. 48, s. 43—45. 
[Litteratur o. kritik]. 

1954 
En tandstämpd av skiffer från Värmland. Forn
vännen, årg. 49, s. 56—58. [Smärre meddelanden]. 

Ett fynd från Norrby i Vårfrukryka, sn, Uppland. 
Fornvännen, årg. 49, s. 319—322. [Smärre med
delanden]. 

Hammare eller penningväska? Hammare från brons
åldern? Fornvännen, årg. 49, s. 52—53. [Smärre 
meddelanden]. 

Hällkistan från Ingemarstorp i Västergötland. Med 
benbestämning av N.-G. Gejvall. Lund. 68 s. = 
Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien. 
Antikvariskt arkiv 1. 

Två förhistoriska vagnfynd från Skåne och Små
land. [Dt. Zus.] Zwei vorgeschichtliche Wagenfunde 
von Schonen und Småland. Fornvännen, årg. 49, s. 
193—210. 

[Rec. av] En bok om Mälarlandskapen. Sundsvalls 
Tidning 3 /1 . 

7955 
Förlusten av nya Sverige. Ett 300-årsminne. Katri-
neholms-Kuriren 29/8 , Blekinge Läns Tidning 
30/8, Sundsvalls Tidning 8/9, Svenska Morgonbla
det 9/9, Norrköpings tidningar 10/9, Karlstads-
tidn. 16/9, Göteborgs-Posten 24/9, Jönköpings-Pos
ten 1/10. 

[Rec. av] H. C. Broholm, Danske oldsaker I I I—IV. 
/Eldre bronzealder, Yngre bronzealder. Fornvännen, 
årg. 50, s. 58. 

[Rec. av] R. Pittioni, Urgeschichte des österreichi-
schen Raumes, Wien 1954. Fornvännen, årg. 50, 
s. 195—197. 

1956 
Bågfyndet från Jokkmokk. Norrbotten. Norrbottens 
läns hembygdsförenings årsbok, s. 47—54. 

Några förhistoriska föremål från Trolle-Ljungby 
mosse i Skåne. Fornvännen, årg. 51, s. 44—49. 
[Smärre meddelanden]. 

Några förhistoriska jordbruksredskap av trä. Forn

vännen, årg. 51, s. 143—148. [Smärre meddelan
den]. 

"Tjautjerfyndet" i Västerbotten och några parallel
ler till de däri ingående föremålen. [Dt. Zus.] Der 
"Tjautjerfund" in Västerbotten und einige Paral
lelen zu den in ihm vorkommenden Fundstiicken. 
Fornvännen, årg. 51, s. 225—244. 

7957 
Bly. [I] Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medel
tid, bd 2, sp. 14—16. 

Laténegravar från Skällebräcka i Bohuslän. Forn
vännen, årg. 52, s. 184—186. [Smärre meddelan
den]. 

Några träidoler frän förhistorisk och senare tid. 
[Dt. Zus.] Zu einer Gruppe hölzerner Idole aus 
praehistorischer und folgender Zeit. Fornvännen, 
årg. 52, s. 247—258. 

[Rec. av] Ilse Schwidetzky, Das Problem des Völ-
kertodes. Ethnos, s. 70—73. 

795c? 
Ett bidrag till dateringen av bronsålderns 4:e pe
riod. Fornvännen, årg. 53, s. 125—138. [Smärre 
meddelanden.] 

Nägra gotländska husurnor. [Dt. Zus.] Eine Gruppe 
gotländischer Hausurnen. Fornvännen, årg. 53, s. 
1 — 16. 

1959 
Träfynd i mossar. [Dt. Zus.] Holzfunde aus Siim
pfen. Fornvännen, årg. 54, s. 177—187. 

[Tills. m. N.-G. Gejvall] Bronsåldersfyndet från 
Granhammar i Västra Ryds socken, Uppland. Der 
bronzezeitliche Fund von Granhammar im Kirch
spiel V. Ryd, Uppland, Fornvännen, årg. 54, s. 
225—240. 

[Rec. av] H. H. Coghan, Notes on prehistoric and 
early iron in the old world, [i] Occasional papers 
on technology, 8. Oxford, 1956. Fornvännen, årg. 
54, s. 54—56. [Litteratur o. kritik]. 

[Rec. av] R. Pittioni, Urzeitlicher Bergbau auf 
Kupfererz und Spurenanalyse. Wien, 1957. Forn
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