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Bror Sehnittger 

Av 

T. J. ARNE. 

å morgonen den 1 juni 1924 bortgick vid 42 års ålder 
antikvarien, dr Bror Sehnittger i sitt hem i Mörby 
efter ett långvarigt lidande (kräfta), buret med stort 
och föredömligt hjältemod. Sjukdomen kunde dock 

ej . bryta hans vetenskapliga intressen utan blott nedsätta hans 
arbetskraft. Ännu under de sista månaderna, efter en svår, men 
ofullbordad operation, lyckades han nedskriva tvänne omfattande 
avhandlingar, den ena om sin födelsestad Helsingborgs äldre 
historia, den andra om sina undersökningar av Torgils Knutsons 
gamla borg Aranäs, numera Årnäs. 

Bror Sehnittger var född den 29 april 1882. Efter avlagd 
studentexamen ägnade han sig i Lund och Köpenhamn åt studier 
i nordiska språk och litteraturhistoria men drogs från dessa veten-
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skaper över till fornkunskapen, det nya examensämnet, som under 
Knut Stjernas och Oscar Almgrens ledning fängslade så många 
lärjungar under århundradets första decennium. I detta ämne av
lade också Bror Sehnittger sin licentiatexamen 1910 (i Uppsala), 
efter att 1904 ha blivit filosofie kandidat i Lund. 

År 1910 promoverades S. till fil. doktor på grundval av en 
avhandling om Förhistoriska flintgruvor och kulturlager vid 
Kvarnby och S. Sallerup i Skåne. (Tryckt i Antikv. Tidskrift för 
Sverige 1911). Samma år utnämndes han till docent vid Stock
holms högskola i nordisk och jämförande fornkunskap, en be
fattning som han innehade till 1916. 

Redan år 1907 hade S. antagits till amanuens hos K. Vitter
hetsakademien, och då den Hjertbergska antikvariebefattningen år 
1915 blev ledig, sökte och erhöll han densamma efter att ha speci-
minerat för denna numismatiska post med en ganska vidlyftig 
avhandling om Silverskatten från stora Sojdeby (Fornvännen 1915). 
I denna gick han genom sina bestämningar av de anglosachsiska 
mynten i Bror Emil och Hans Hildebrands fotspår, men skänkte 
därjämte fyndet en stark, allmänt kulturhistorisk belysning, vilket 
den mera exklusive numismatikern i regeln försmår eller ej förmår. 

Såsom Hjertbergsk antikvarie företog S. vissa omändringar 
i K. Myntkabinettet. En instruktiv samling svenska mynt utställdes, 
framställande de olika typerna alltifrån Birkamynten och Olof 
Skötkonungs mynt fram till Karl XV:s tid. Genom S:s förmedling 
lyckades även Myntkabinettet som gåva erhålla en större sam
ling kinesiska mynt och en omfattande samling krigsmedaljer. 
S:s undersökningar rörande Olof Skötkonungs mynt och enskilda 
större skattfynd hunno aldrig bli utarbetade. 

Under Schnittgers anlikvarietid genomfördes den för flera 
decennier sedan av P. Ch. Hauberg vid Köpenhamns Kgl. Mont-
og Medaillesamling fastslagna viktiga principen att ej splittra ny-
inkomna myntfynd genom mynts återsändande, försäljning, byte 
eller nedsmältning. Genom dylika förfaringssätt ha myntkabinet
tets samlingar tidigare lidit ofantligt. 

Nedskrivaren av dessa rader hade nöjet att handleda Bror 
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Sehnittger vid hans, så vitt jag vet, första deltagande i en arke
ologisk utgrävning. Det skedde i juni 1905, då en i Söndrum 
nära Halmstad befintlig hög med hällkista undersöktes. Följande 
år utförde Sehnittger på egen hand under ett par månader om
fattande grävningar i flintgruvorna och kulturlagren vid Kvarnby 
och S. Sallerup. Även vid andra tillfällen lärde han "med spaden 
i handen" känna sin födelseprovins fornlämningar, och han har 
i "Sverige, geografisk, topografisk, statistisk beskrivning" lämnat 
bidrag till Skånelands förhistoria. Såsom tjänsteman vid Statens 
historiska museum hade han tillfälle att på många håll anställa 
grävningar, men hans intressen voro särskilt förlagda till Öster
götland och Gotland. I den förra provinsen sattes han också 
genom frikostigt bistånd av olika medlemmar av familjen Flach 
i tillfälle att planlägga och utföra grävningar på längre sikt än 
som är möjligt vid en vanlig tjänsteresa, då det oftast gäller att 
rädda resterna av redan mer eller mindre förstörda fornlämningar. 
En redogörelse för Bjerka-Säby-traktens fornlämningar, färdig att 
tryckas, är S:s sista hälsning till den av honom högt skattade 
östgötabygden. 

Såsom arkeolog var S. en allround man, intresserad för den 
mänskliga kulturutvecklingen alltifrån dess första gryning. I Frank
rike studerade han de ungpaleolitiska, mesolitiska och neolitiska 
fynden med särskild tanke på den förestående publiceringen av 
Kolmodins och Hjalmar Stolpes undersökningar i grottan Stora 
Förvar på Stora Karlsö, vilken anförtrotts åt honom. År 1913 ut
gav han ett första häfte om grottan Stora Förvar, skildrande 
Karlsöarnas naturbeskaffenhet, grottorna på ön och undersök
ningens förlopp. Grävningarna kompletterades av Sehnittger själv 
och han hade redan bearbetat en stor del av fynden, då sjuk
domen nedbröt honom. Det viktiga benmaterialet hade redan be
stämts av den nyligen avlidne zoologen dr Adolf Pira, och det är 
att hoppas, att verket snart skall kunna utgivas. 

En av Schnittgers förnämsta insatser på det förhistoriska om
rådet utgöres av hans undersökningar av en del fornborgar i 
Götaland. Man antog i allmänhet tidigare, att dessa härstammade 
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trän övergången mellan heden och kristen tid. Schnittgers ganska 
omfattande grävningar, särskilt i östgötska fornborgar, klarlade 
emellertid, att åtminstone Götalands borgar väsentligen höra till 
början av folkvandringstiden, omkring 400 e. Kr., och deras an
läggning har ställts i samband med de strider, som utkämpades 
mellan götar och svear, innan Götalands införlivande med Svea
väldet fullbordades. 

Åren 1906 och 1907 hade prof. Oscar Almgren gjort början 
till dessa undersökningar genom sin grävning å Boberget, en av 
Vikbolandets borgar. Redan denna grävning gav vissa kronolo
giska hållpunkter. 

Sehnittger fortsatte och utvidgade Almgrens forskningar 1908 
och följande år. En översikt av resultaten lämnade han i sin 
uppsats Die vorgeschichtlichen Burgwällc in Schweden (Opuscula 
archaeologica Oscari Montelio dicata 1913). 

På Gotland ägnade sig S. under någon tid åt undersök
ningen av de skeppsformiga stensättningarna, som där förekomma 
till ett antal av omkring 60. Bortåt halva antalet av dessa ha 
genomgrävts av honom själv och fil. kand. Harald Hansson. Det 
visade sig, att dessa skeppssättningar härröra från slutet av brons-
och början av järnåldern och i några fall innehålla skelett. Dessa 
resultat voro både oväntade och högst intressanta ur flera syn
punkter. Sehnittger har i korthet omnämnt ifrågavarande gräv
ningar i ett meddelande vid 1919 års nordiska arkeologmöte i 
Köpenhamn (Aarböger f. nord. oldk. 1920). 

Schnittgers starka intresse för religionshistoria, folklore och 
folkmedicin tog sig uttryck i flerfaldiga uppsatser om våra häll
ristningar, om offerfynd och urgamla troll- och läkemedel. 

Fornvännens läsare känna väl hans vägande inlägg om 
"Storken som livsbringare" (1916), och om olika nyfunna häll
ristningar i Västergötland och Södermanland (1911 och 1922). 
1 Etnologiska Studier, tillägnade E. Hammarstedt, beskrev han 
"några i Statens historiska museum befintliga stenåldersföremål, 
som varit i vidskepligt bruk", och Nordisk Tidskrift innehåller 
en uppsats av hans hand, betitlad "Ett läkemedel från kejsar 
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Neros dagar". "En trolldosa från vikingatiden", förvarad i Statens 
historiska museum, kommenteras av Sehnittger i Fataburen 1912. 

Bror Sehnittger hyste ett brinnande intresse för fornminnes
vården ute i landet och utvecklade på detta område en stor för
måga och organisationstalang under de korta perioder, då det 
var honom förunnat att sköta detta arbete. Med praktisk kon
servering av medeltida fornlämningar kom han i beröring under 
sin utgrävning av Aranäs borg. Fornvården i Stockholms närhet 
har han också i hög grad främjat genom den i förening med 
hans hustru, dr Hanna Rydh, utgivna handledningen vid arkeo
logiska exkursioner "Där fädrens kummel stå" (1922). Ett uttryck 
för hans varma fornminnesvårdsintresse är också hans i Tid
skrift för Hembygdsvård offentliggjorda uppsats om "Den före
slagna lagen ang. kulturminnesvärd ur arkeologisk synpunkt". 
Såsom arkeologisk medarbetare i "Aftonbladet" och omtyckt före
läsare bidrog han flitigt till spridande av upplysning om forn
lämningarnas betydelse och värde. 

Under åtskilliga resor i utlandet förkovrade Bror Sehnittger 
sitt omfattande vetande på det kulturhistoriska området och knöt 
många goda förbindelser. I Danmark var han som hemma, Tysk
land och Frankrike kände han gott och hade även besökt Spanien, 
Italien, England, Holland och Belgien samt den österrikiska mo
narkien. Vid världskrigets utbrott befann han sig med en kollega 
i Ryssland och blev vittne till mobiliseringen på landsbygden med 
alla dess utbrott av ärlig förtvivlan och konstlad entusiasm. 

Till börden delvis dansk ägde Bror Sehnittger en hos dan
skarna mera än hos oss vanlig litterär läggning, en satirisk ådra 
och en ovanlig berättarförmåga. Hans kulturella intressen voro 
högst omfattande, och han var ingalunda någon lärd stugusittare. 
Den något nervösa oro som stundom präglade hans uppträdande 
i yngre dagar, gav under senare är vika för ett manligt lugn, en 
större koncentration och en ihärdig vilja att inom den kort till
mätta arbetsdagen inrymma ett maximum av gott och samvets-
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grant arbete. Hans vänner sörja i honom en god, glad, energisk 
kamrat, hans forna lärjungar en nitisk och för deras välgång varmt 
intresserad lärare. 
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