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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

hösten och hittills har utom dot konstituerande sammanträdet hållits ett väl 
besökt höstsamraanträdo i Statens historiska museum, den 14 nov. Följande 
föredrag ha förekommit: prof. Andreas Alföldi, Budapest, Eine Insignie des 
awarischen Khaganen-tums und die postsassanidische Kunst; prof. Sune 
Lindqvist, Uppsala, Några iakttagelser angående Sutton Hoo-fyndet; doc. 
Olof Vessberg, Stockholm, Problem och metoder i romersk porträttforskning. 

Samfundets verksamhet skall emellertid inte begränsas till sammankoms
ter med föredrag, diskussioner och efterföljande samvaro. I längden torde 
det nog komma att visa sig att samfundets livsnerv ligger i dess publika-
tionsvcrksamhet. Styrelsen ämnar inte låta denna inskränka sig till de pe
riodiska referat av samfundets förhandlingar som det enligt stadgarna ålig
ger styrelsen att utge. För närvarande undersöks de ekonomiska möjlig
heterna till att utge en på engelska skriven bibliografi över viktigare svenska 
arkeologiska arbeten under de senasto 10 åren. Ett sådant arbete skulle vara 
en nyttig vetenskaplig insats, som kunde bli en god start åt samfundets kom
mande publi kat ions verksamhet. 

Olof Vessberg 

NYA FYND OCH FORSKNINGAR RÖRANDE SVERIGES 
ÄLDSTA BEBYGGELSE 

Att svensk mark varit besökt av kringströvande fångstmän redan under 
den sista varma interglacialtiden och kanske ännu tidigare är mycket san
nolikt, ehuru några verkliga belägg för den saken iinnu icko framkommit. 
Att mammutar och renar vistats häruppe före sista istiden vet man genom 
säkra fynd och jägarna ha väl då icke varit långt borta. De äldsta spåren 
av människor härröra tillsvidare från den fjärde och sista landisens långa 
avsmältningsskede. Ännu för några år sedan kände man inga fynd äldre 
än det postglaciala skedets äldre del — Ancylustiden. Till dess mitt räk
nas ju bl. a. Sandarnaboplatsen i Göteborg och till dess tidigaste del 
(ehuru med ganska stor osäkerhet) bl. a. ett bearbetat renhorn från 
Bara lilla mosse och en älghornsyxa från V. Nöbbelöv, båda i Skåne (Tage 
Nilsson: Die pollenanalytische Zonengliederung der spät- und post-
glacialen Bildungen Schonens, Sthlm 1935, s. 531). 

Men under de senaste åren ha en del fynd påträffats under förhållan
den, som göra det sannolikt, att de härröra redan från något skede 
av den senglaciala tiden, d. v. s. före år 7000 f. Kr., (om man med Do 
Geer sätter det s. k. bipartitionsåret ca 6800 f. Kr. som gräns mel
lan senglacial [finiglacial] och postglacial tid). I Fornvännen 1940, s. 
68 ff., publicerade sålunda Sverker Janson det märkliga fyndet av en 
typisk, grov flintpilspets av s. k. Lyngbytyp, funnen för länge sedan på 
en boplatslokal vid Torskär på Tjörn, men begravd i Historiska museets 
väldiga bohuslänska stenålderssamlingar såsom ett >flintredskap (spets-
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redskap'?).» Fyndplatsens höjd över havet (46,5 m) ger den — under 
förutsättning att det rör sig om eu strandbunden lokal — en avse
värt högre ålder iin Ancylustidon, med andra ord senglacial tid. I 
Göteborgs museum finnas ytterligare en del fynd av Lyngbypilspetsar 
från dylika mycket högt belägna och alltså möjligen senglaciala fynd
lokaler, vilka kommit fram på västkusten under de senaste åren. I Dan
mark har ju nyligen den första verkliga boplatsen tillhörande de äldsta 
nordiska renjägarnas »Lyngbykultur» påträffats och undersökts vid 
Bromme på Själland (se min recension av E. Westerby, Da Danmarks 
aeldste Stenalderboplads blev fundet, i Fornvännen 1947, s. 188 ff., samt 
Th. Mathiassen, En paleolitisk boplads ved Bromme, Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark 1947). Den härstammar från det senglaciala, varmare Alleröds-
skedet, d. v. s. tiden omkr. 9—10000 f. Kr. De flintor från fyndplatser vid Råö 
på Onsalalandct och från Varberg, som publicerades av N. Niklasson 1932 
(i Arkeologiska studier tillägnade HKH Kronprins Gustaf Adolf, s. 9 ff.) 
och som tillskrivits senglacial tid, äro så diskutabla beträffande sin arte-
fakt-karaktär, att de tills vidare nog icke bör räknas med i detta sam
manhang. 

Västkusten har alltså hittills varit dominerande, när det gällt de äldsta 
spåren av mänsklig förekomst i vårt land. Och det är möjligt, att i en 
snar framtid denna förrangsställning kan komma att ytterligare tillskär
pas. I Svenska turistföreningens årsskrift 1946, som ägnats åt Sveriges 
mer än 10 000-åriga förhistoria, har professor Lennart von Post skrivit 
en intressant uppsats om »Vår fornkultur i naturhistoriens ljus», där vi 
på slutet läsa följande (s. 88): »Västkustlandets forntida havsområden — 
både i Bohuslän och i Halland — hysa en lång serie av strandnivåer, som 
äro utomordentligt väl urskiljbara i terrängen. De ha på senare tid under
kastats systematiska uppmätningar och dot har visat sig, att de äldsta av 
dem utskurits långt tillbaka i tidsskedena före värmetiden. Forntida bo
sättning är redan konstaterad vid dessa urgamla havsstränder. De vid
sträckta fornskärgårdarna och de långa fornfjordarna i Bohuslän och 
Nordhalland måste också ha erbjudit do ypperligaste visten för ett fiskar
folk. Sommaren 1945 påbörjades ett planmässigt uppspårande av boplatser 
vid dessa trakters fornstränder från tider, som ligga bortemot 15 000 år 
tillbaka. Och jakten efter dem blev icke utan resultat. Törhända äro läm
ningarna funna efter Sydsveriges törsta bebyggare. Kansko håller den 
tidslucka på att överbryggas, sora hittills har synts åtskilja landisens för
svinnande från Götaland och människans ankomst.» 

Realiteterna bakom dessa i högsta grad intresseväckande uttalanden 
kunna sammanfattas i det inom geolog- oeh arkeologkretsar redan väl
kända ordet »Viskaundersökningen». Redan 1932 startade Stockholms 
högskolas geologiska institution under ledning av L. von Post denna 
stort anlagda undersökning av Viskana dalgång i Nordhalland. Syftet 
har varit att lösa ett av de mest fundamentala huvudproblemen inom 
den del av geologien, som behandlar den senaste istiden och årtusendena 
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därefter, nämligen det ytterst invecklade växelspelet mellan den skan
dinaviska landmassans egna »isostatiska» höjningar och sänkningar samt 
världshavets samtidigt skeende »eustatiska» nivåförändringar, de förra 
beroende på jordskorpans strävan att återta sitt ursprungliga höjdläge 
sedan landisens enorma tryck försvunnit, de senare beroende på världs
havets tillskott av landissmältvatten under värraeperioder respektive 
förlust av vatten under köldperioder, då landisarna jorden runt ånyo 
tillvuxit. Viskadalen ansågs genom sitt läge och andra omständigheter 
särskilt väl lämpa sig för denna i teorien enkla men i praktiken oerhört 
komplicerade arbetsuppgift. Konsekvenserna av en lyckad lösning av 
problemet ifråga äro av mycket stor räckvidd. Icke allenast därigenom 
att Viskadalens mångfaldiga forna strandlinjer ända tillbaka till isens 
avsmältande från denna trakt för kanske 15 000 år sedan klarläggas och 
tidfästas, varigenom en geologisk datering av till desamma eventuellt an
knutna gamla strandboplatser möjliggöres, utan även därför att om världs
havens höjdväxlingar bli kända och tidsbestämda, man ju däri har ett 
kalendarium, som ligger tillgängligt vid varje havskust på jordklotet. 
I många fall skulle då de svenska tidsbestämningarna kunna överföras 
på både naturhistoriska och kulturhistoriska utvecklingsförlopp i trans
oceana länder. Och detta får ännu större betydelse, när Gerard de Geers 
absoluta geokronologiska tidsskala, som grundar sig på den årsvarviga 
leran och ger en praktiskt taget exakt lidräkning fiir den sista landisens 
hela avsmältningsskede på svensk mark, blivit sammankopplad med de 
svenska pollendiagrammens relativa tidssystem. 

Sedan den geologiska delen av den vidlyftiga Viskadalsuudersökniugen 
blivit i huvudsak genomförd i fältet sattes von Post tack vare understöd 
av Humanistiska fonden i stånd att under somrarna 1945 och 1946 låta 
eftersöka eventuell stenåldersbebyggelse knuten till de konstaterade 
gamla strandlinjerna inom området och dess närmaste omgivning inom 
Nordhallands fornskärgård. Denna inventering har upplagts som en sys
tematisk fosfatprovstagning i tvärprofiler på platser, som förefallit lämp
liga som visten för fångstmän. Meningen är att på de fosfatrikaste loka
lerna sedermera utföra arkeologiska utgrävningar. Det är ju först där
igenom, som en bosättning kan säkert fastställas. Det är fil. kand. Gustaf 
Arrhenius (son till fosfatanalysmetodens uppfinnare fil. dr Olof Arrhe
nius), som under von Posts ledning utfört arbetet. 

I do preliminära rapporter, som L. von Post inlämnat till Vitterhets
akademien över fosfatinventeringen 1945—1946 framhåller han bl. a., att 
»det insamlade materialet är tillräckligt fiir att jakande besvara frågan, 
huruvida det med sannolikhet inom området finnes boplatser, vilkas ålder 
går tillbaka till gotiglacial tid». Fosfatprofilerna sträcka sig stundom ända 
uppifrån marina gränsen (MG) och ned till områden omkring och under 
gränsen för den stora postglaciala transgressionen (PG) och kunna alltså 
passera såväl senneolitiska boplatser som senglaciala (finiglaciala och 
gotiglaciala) och mellanliggande. Fosfathalten visar sig genomgående 
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större hos de genom fynd redan säkert konstaterade neolitiska och Lihull-
lokalerna. Dock når den aldrig ens för dessa högre än till omkr. 300 
fosfatgrader, vilket är litet i jämförelse med den östsvenska boplats
kulturens, där en fosfathalt upp till 1 000 grader är ganska vanlig, von 
Post framkastar den tanken, att det fuktigare västsvenska klimatet verkat 
starkare urlakande på de västliga boplatslokalernas fosfatmaterial, vilket 
förefaller rimligt. På keramikförande gånggriftstidsboplatscr, som under
tecknad utgrävt, bl. a. vid Brattbergstorpet och Hakeröd i Kville sn, 
översteg fosfathalten icke 100 resp. 300 grader. 

Det finiglaciala strandlinjebältets lokaler visa stundom en överras
kande hög fosfathalt,. uppemot 300 grader, medan däremot de inom det 
gotiglaciala bältet fallande genomgående hålla sig under 50 (härvidlag 
har jag emellertid endast 1945 års inventeringsresultat tillgängliga). Nu 
äro visserligen enligt min erfarenhet även ganska höga fosfatvärden 
ibland svårt missvisande såsom indikationer på stenåldersbosättning. 
Jag kan exempelvis erinra om, att på av mig år 1946 utgrävda, förmodade 
stenåldorslokaler inom Saltoluoktaområdet i Lappland, som visade sig 
absolut fyndlösa, fosfathalten på vissa ställen sprang upp till 240 grader! 
Där måste tydligen senare tiders renslakter eller dylikt ha spelat in. 
Fosfathalten är ju i och för sig tyvärr ingen kronologisk faktor, först 
spaden och fynden kunna skapa klarhet härvidlag. 

Ännu ett memento: vi äro sedan länge vana vid att anse boplatser till
hörande stenålderns olika fångstkulturgrupper mestadels såsom knutna 
till respektive skedens havsstrandnivåer. Denna tankegång har ju just 
beträffande västkustens enorma boplatsbeständ från olika stenåldersske
den spelat en dominerande roll (se t. ex. H. Thomasson, Aldersgruppe-
ringen inom västsvensk stenålder, Göteb. fornminnesfören. tidskr. 1936, 
där förf. konnektorar boplatsmatcrialet med en serie fornstrandnivåer). 
Och utan tvivel är detta i de flesta fall och särskilt ifråga om fiskar-
och säljägarstationerna fullt berättigat. Men renjägarnas, Lyngbykultu-
rens visten, vilka vi väl närmast ha att vänta oss inom de nu ifråga-
kommande senglaciala höjdzonerna? Ila de verkligen varit så genom
gående havsstrandbundna, att man av deras höjdlägen i förhållande till 
på geologisk väg åldersbestämda fornstrandlinjer kan draga säkrare slut
satser om åldern? Man skulle a priori knappast vänta sig detta. Ty Lyng-
by-renjägarna representera väl dock en utpräglad inlandskultur. Hnm-
burgkulturens renjägare vid Meiendorf och undre Stellmoor i Holstein 
samt Ahrensburg- och Lyngbykulturens vid övre Stellmoor och Bromme 
på Själland vistades ju på inlandsboplatser. 

Men detta problem om den mera detaljerade kronologien kan blott lösas 
genom noggranna utgrävningar, varvid fosfatkurvor, svallningsfenomen 
oeh andra iakttagelser få samverka till acceptabla resultat. I stort anges 
naturligtvis åldern av strandlinjesystemet i så måtto, att boplatser inom 
det finiglaciala bältet icke kunna vara äldre än detta men väl yngre, att 
gotiglaciala lokaler måste vara belägna ovan goti-finiglaciala gränsen 
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etc. Därför avvakta vi med stort intresse de kommande arkeologiska ut
grävningar, vilka vi livligt hoppas att Lennart von Post blir satt i tillfälle 
att anordna, framför allt inom de gotl- och finiglaciala zonerna inom 
Viskadalen och dess fornskärgård, vilka namn redan knutits till en av 
vårt lands mest storstilade och vittutseende fältundersökningar. 

Ovanstående data om Viskadalsundersökningen äro hämtade ur följande 
preliminära publikationer av L. von Post, Geologiska institutets Viskau-
undersökning 1932, Geol. fören. forhandl. 395, 1933; Isobasytor i den sen
kvartära Viskafjorden, Geol. fören. forhandl. 414, 1938; Oceanytans höjd-
växlingar och Nordens nivåförändringar, Nordisk Familjeboks Månads
krönika nr 4, 1938; Viskadalens fornfjord, Från Borås och de sju hära
derna I, 1943; Redogörelse för en utredning av de marina strandförskjut-
ningarna i Halland under senkvartär tid, Ymer 1946: 1; Vår fornkultur 
i naturhistoriens ljus, Svenska turistföreningens årsskrift 1946. 

Axel Bagge 

HÖRSNE KÄRNKYRKA. ETT MÖNSTEREXEMPEL PÅ 
GOTLÄNDSKA PROPORTIONERINGSREGLER UNDER 

CISTERCIENSISK TID 

Man måste föreställa sig ett konkret fall in i detaljerna. Det följande 
är alltså ingen saga, endast ett experiment för att pröva om och hur 
teorierna1 kunna verka i levande livet. 

1 Det gäller trianguleringsteorierna. Då nu så gott som alla gotländska 
torn blivit noggrant uppmätta, kan förf. nu med ganska stor säkerhet 
påstå att trianguleringsförfarandet överallt varit regel, då det gäller att 
bestämma ett torns total-höjd i förhållande till kyrkans längd. Jag upp
repar här, vad som i kortaste form är angivet i min uppsats om 1300-
talsarkitektur i Turistföreningens årsskrift för 1947, s. 70. 

Den mest använda triangeln i byggnadsteori, ej blott gotländsk och ej 
blott medeltida, torde vara den liksidiga. Den förekommer i otaliga tem
pel, mausolé- och kyrksektioner från antiken och långt in i nyare tid. 
Se G. Dehio's två avhandlingar, Untersuchungen iiber das gleichseitige 
Dreieck als Norm gotischer Bauproportionen, Stuttgart 1894 och Ein 
Proportionsgesetz der antiken Baukunst und sein Nachleben im Mittelalter 
und in der Renaissance, Strassburg 1895, samt Viollet-le-Duc, Dictionnaire 
raisonné de 1'architecture V, 532—56L På Gotland kan den liksidiga 
triangeln rent av sägas ge något av sin klang åt landskapsbilden. Då man 
skådar västerut, ser man i de flesta socknarna de vita gavlarna av kor 
och långhus staplade över varandra, båda äro liksidiga trekanter. 

Den för tornhöjdens tagande använda figuren är vid dessa landskyrkor 
dock icke hela utan halva liksidiga triangeln. Vinklarna i en dylik äro 
90, 60 och 30 grader, av vilka den minsta upptill. Den kortare kateten är 
hälften av hypotenusan och denna korta katet används som bas. Ställ 
triangeln med kyrkans marklinje som bas-katet, så blir tornhöjden = den 
långa, stående kateten. 

Regeln ger i sig möjlighet till tre varianter, som resultera i ett »högt 
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