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Smärre meddelanden. 
Båten från Fiholm, Västmanland. 

De här bredvid avbildade fragmenten av en båt (fig. 1) insändes åren 
1869 och 1870 till Statens historiska museum av kapten greve C. G. Ridder-
stolpe med uppgift, att de hittats vid grävning i Svänö kärr pä Fiholms ägor, 
Rytterns s:n, Västmanland. Såsom museets inventarium (nr 4064 och 4278) vi
sar, sattes fragmenten omedelbart i samband med den bekanta, i Nydams 
mosse pä Sydjylland funna ekbåten. Fiholmsfyndet har ocksä upprepade gånger 
omtalats i den tryckta litteraturen som föregiven rest av en plankbyggd båt 
lik den nämnda från Nydam. 

En närmare granskning har emellertid ådagalagt, att Fiholmsbåten varit 
en ur en enda furustam halkad "ekstock", vars längd knappast överstigit 4 
m. Gent emot de gamla ekor, som eljest ej sällan träffas i våra mossar, ut
märker den sig genom sin lätta byggnad; ehuru väggens tjocklek, säsom pro
filerna visa, växlar avsevärt, uppnår den ej ens i bottnen 4 cm. (i nuvarande 
fnösktorra skick). Den behövliga stadgan har vunnits genom insättandet af tre 
spant, såsom framgår av de tre tvärs över båtens insida gående rader av upp
stående klackar med vardera ett häl, vari ännu ses rester av de vidjor, som 
fasthällit spanten. Liksom pä Nydambätens bordplankor äro fyra av dessa klackar 
utsparadc ur stocken. Klackarna i raden närmast den bättre bevarade stäven 
ha däremot skurits av lösa stycken, som fastsytts med vidjor vid skrovet. 

Vidjesöm liar även flitigt använts för lagning av sprickor. Tvärs över 
nämnda stäv gä resterna av tre sådana parallella sömmar. Längre sprickor ha 
tätats med enkelt kyprat tyg och enribbor, lagda pä båtens insida och fast
hållna genom vidjesöm. 

Med hänsyn till sina konstruktiva detaljer torde Fiholmsbåten sålunda, 
ehuru reducerad frän skepp till eka, alltjämt förtjäna intresse och beaktande. 

S. Lqt. 

Kraniefynd från Närtuna socken i Uppland. 

Under sommaren 1924 gjordes till Statens historiska museum anmälan 
om, att vid dikesgrävning i mossen nedanför Närtuna kyrka invid den nu ut
dikade sjön Hederviken nägra kranier blivit påträffade, vilkas fyndomständig-
heter ej tydde på begravningar i vanlig mening. Vid den därpå följande under
sökningen befanns den först gjorda iakttagelsen riktig. Förutom de redan till
varatagna kranierna hittades ytterligare ett jämte nägra större extremitetben, 
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ett skulderblad och ett nyckelben. Däremot 
saknades alla mindre ben liksom djurben. 
De funna människobenen härrörde frän 4 
individer. Vidare låg pä samma ställe en 
stor mängd träbräte — ris, kvistar och tjoc
kare grenar jämte nägra bearbetade träföre
mål. Tillspetsade pålar av 7 till 8 cm. dia
meter voro neddrivna ända till en halv me
ters djup i den under mossen befintliga 
gyttjan. De bearbetade träföremälen utgjor
des huvudsakligen av tillspetsade, stundom 
ytligt förkolnade trästycken. Särskild upp
märksamhet förtjänar ett ärbladsliknande fö
remål med genomborrat "blad". Träslaget 
tycks i de flesta fall vara furu. Förutom 
dessa mer eller mindre bearbetade trästycken 
tillvaratogos ett runt skivformigt flöte av 
bark, ett sänke, bestående av en mindre 
sten, omlindad med näver och ett bryne av 
skiffer. Alla föremålen lågo i övergängs-
lagret mellan gyttjan och torven. 

Tyvärr lämna varken fynden själva eller 
fyndförhållandena någon upplysning om ti
den för eller anledningen till människobe
nens nedsänkande i mossen eller den forna 
sjön. Ett motstycke härtill finnes dock i de 
av L. von Post behandlade offerdammarna 
från Vemmerlöv i Skåne, vilka av honom 
tillskrivas bronsåldern (i Studier tillägnade 
Oscar Almgren 1919, s, 160 o. f.). Den hu
vudsakliga överensstämmelsen består däri, 
att i båda fallen endast kranier och större 
extremitetben funnos, under det alla mindre 
ben saknades — en omständighet, som av 
d:r von Post anses tyda pä offer. Skulle 
genom en kommande geologisk och pol
lenanalytisk undersökning kraniefyndet frän 
Närtuna visa sig vara frän förhistorisk tid, 
vilket d:r von Post vid en första analysering 
av ett medfört jordprov icke ansåg uteslu
tet, sä ha vi i detta och i fyndet från Vem
merlöv tvä exempel pä en ny fyndkombi
nation eller fyndgrupp — offerfynd av styc
kade människodelar. 

Fyndet från Närtuna förvaras i Statens 
historiska museum under inv.-nr 17559. 

N. N—son. 
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Fig. 1. Båt frän Fiholm, Västmanland. 
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'. Ornerat stenklot. 
Fresta s:n,Uppland. 

Ett nyupptäckt ornerat stenklot. 
Vid ett besök på Wallensjö gärd i Fresta s:n, Upp

land, upptäcktes ett mindre stenklot av omkr. 3 dm. dinm. 
och med ungefär vidstående ornering pä översidan (fig. 2). 
Stenklotet skall, enligt uppgift av ägaren till Wallensjö, 
hava påträffats för 70 ä 80 år sedan och skall hava legat 
pä en mindre stenplatta uppe pä ett litet röse ute i åkern. 
Andra fynd, häntydande pä en grav eller dylikt, voro ej 
kända. N. N—son. 

Ett bidrag till kännedomen om bronsålderns klimat. 
(Preliminärt meddelande.) 

Vid arkeologiska undersökningar i prov. Sachsen har jag vid flera till
fällen iakttagit en hittills oförklarad geologisk företeelse, vilken tycks vara 
genomgående för ifrågavarande område, närmare bestämt trakten kring Halle 

och Weissenfels. (SIEGERT och WEISSER-

MEL, Das Diluvium zwischen Halle och 
Weissenfels. Abh. des Preuss. Geol. Lan-
desanstalt. N. F. Heft 60. Berlin 1911, 
S. 320 och pl. 17, fig. 1.) 

Undcrgrunden utgöres här till största 
delen av istidsavlagringar, grövre och 
finare grus och sand. Dessa täckas av 
humuslagcr av varierande mäktighet, 
växlande mellan omkring 0,5 till 1,5 m. 
I humuslagret, omkring 30 till 50 cm. 
under jordytan, framträder med större 
eller mindre tydlighet ett omkring 5 cm. 
brett band eller skikt av anrikade kisel-
stenar av ungefär en fingernagels stor
lek (fig. 3). Dessa skikt följa, oberoende 
av höjdförhållandena, höjder och sänkor. 
Genom nägra sammanstötande lyckliga 
omständigheter har det lyckats alt be
stämma tiden för bildningen av det
samma. Jag nämner här endast den vik
tigaste. 

Vid undersökningen av en boplats från stenåldern (vid Treben i byn Lö-
sau vid Weissenfels i prov. Sachsen), pä vilken bland annat hittades typiska 
kärl tillhörande den s. k. Bernburgerkeramiken, en motsvarighet till yngre nor
disk gänggriftskeramik (omkring mitten och slutet av 3:e ärt. f. Kr.), gjordes 
den iakttagelsen, att stenskiktet löpte oavbrutet över densamma. Härav kunde 
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Fig. 3. 
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den slutsatsen dragas, att det förra måste hava bildats efter det den senare 
blivit övergiven. 

Ett fåtal meter frän denna plats påträffades en bostadsgrop med fynd frän 
bronsålderns slut eller järnålderns början, den s. k. Hallstatliden (runt 1CC0 f. 
Kr.); bostadsgropen skar här igenom stenskiktet. 

Bildningstiden för det senare måste alltså hava fallit under bronsåldern 
eller i stort sett under andra årtusendet f. Kr. 

Förklaringen till den ovan beskrivna anhopningen av småstenar av en 
viss storlek torde vara följande: 

Under en tid av varmt och torrt klimat med åtföljande ringa skogs- och 
buskvegetation, dä jordytan ej skyddades av nägot eller endast av ett högst 
obetydligt växttäcke och sälunda vindarna hade fritt spelrum, ha de ytliga lösa 
jordlagren sopats bort (s. k. deflation) och de i dem inneslutna stenarna, vilka 
vinden ej rätt med, hava sjunkit tillsammans till sin nuvarande nivå. De sär
egna klimatiska förhållanden, vilka sälunda varit orsaken till bildandet av det 
i början skildrade stenskiktet, måste säsom den arkeologiska dateringen utvisat, 
hava varit rådande under andra årtusendet f. Kr., under bronsåldern. 

I de nordtyska torvmossarna har man i den s. k. gränshorisonten bevis 
för en period av torrt och varmt klimat. Denna gränshorisont har av prof. 
Serninder daterats till bronsåldern. Stenskiktet och gränshorisonten skulle alltså 
vara kongruenta företeelser, bildade under samma tid och av samma orsaker. 

Dateringen av ovannämnda stenskikt har även en annan betydelse. 1 mel
lersta Tyskland liksom i andra områden förekommer ofta den säregna humifi-
cering av de övre jordlagren, som går under namn av svarta jorden (Sclnvarz-
erde). Tiden för bildningen av svarta jorden har] hittills, varit en geologisk 
stridsfråga (se ovannämnda arbete av Siegert och Weissermel, s. 324). Nu bil
dar i de flesta fall stenskiktet undre gränsen för svarta jorden, endast i undan
tagsfall sträcker den sig under detta. Bildningen av svarta jorden, vilken för
siggår "från jordytan och nedåt, måste alltså ha försiggått i tämligen sen tid, 
möjligen sammanhängande med den stora klimatförsämringen under förra år
tusendet f. Kr. Nils Niklasson. 

Läroverkshuset i Strängnäs — ett medeltidspalats. 
Pä uppdrag av de kommitterade, som handhava frågan om restaurering 

och tillbyggnad av läroverkshuset i Strängnäs, företog undertecknad i somras 
tillsammans med arkitekten Ärland Noreen, vilken hade att utföra de erforder
liga uppmätningsritningarna, en undersökning av den minnesrika byggnaden. 
Som bekant meddelar traditionen, att den skall vara uppförd pä 1490-talet av 
biskop Kort Rogge, och en närmare granskning av monumentets eget vittnes
börd är endast ägnad att bestyrka denna uppgift även om några direkta bevis 
för densamma icke kunna sägas ha framkommit. De båda pä byggnaden be
fintliga Rogge-vapnen, av vilka troligen det ena, enligt Hallmans Strängnäs
beskrivning, i mitten av 1700-talet fanns uppsatt "öfwer dörren", äro dock ta-
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lande indicier, särskilt som sistnämnda läge gör intryck av att vara ursprung
ligt. Att byggnaden verkligen varit ett biskopspalats bevisas av den upphöjda 
gång, som tidigare fört härifrån och till domkyrkans sakristia; dess tillvaro 
upptäcktes först pä urkundlig väg av den framstående Strängnäskännaren lek
tor I. Fehr, och vid domkyrkans restaurering framträdde sedermera dess öpp
ning mot denna under putsen — den motsvarande öppningen pä läroverkshusets 
västra gavel blottades vid av undertecknad företagen partiell putsavknackning. 

Fig. 4. Gamla gymnasiet i Strängnäs. Källarvåningens plan, 
uppmätt av Ärland Noreen 1924. 

(Trappanläggningen säväl som samtliga längsgäende innermurar äro sekundära). 

Vad som återstår av detta medeltida biskopspalats är yttermurarna — upp
förda i munkförband under den senare pålagda putsen — samt källarvåningen, som 
varit uppdelad i fem välvda transversala rum utan hjärlmurar (se fig. 4). Huru
vida i övervåningarna spär finnas av den ursprungliga rumsfördelningen är ännu 
ovisst, men troligen är detta i ganska stor utsträckning fallet, och det förelig
ger i så fall ett gott hopp om, att man vid den kommande restaureringen ge
nom minutiösa undersökningar av murverkct skall kunna fä ett grepp på denna 
rumsfördelning, vilket kommer att lämna ett synnerligen viktigt bidrag till 
kännedomen om medeltidens profanarkitektur. Denna till sin karaktär medel
tida byggnad synes ha stått relativt orörd till 1700-talets början, dä en om
fattande restaurering ägde rum under ledning av lektor C. G. Bilberg. Lyck
ligtvis kan man fä en mycket god uppfattning om förloppet och utsträckningen 
av denna restaurering dels genom läroverkets räkenskaper för åren 1715—19, 
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dels även genom en i konsistoriets akta 1715 bevarad, synnerligen intressant 
redogörelse, pä vilken lektor Febr godhetsfullt fäst min uppmärksamhet. Dessa 
källor lämna tillsammans med Sveclasticket en åskådlig bild av Kort Rogges 
praktbyggnad; sammanställd med gjorda iakttagelser pä monumentet självt sy
nes den ge vid handen, att vi här ha framför oss en nära anförvant till den 
byggnadsgrupp, varpå här i Sverige Qlimminge och Ervalla hus ger och givit 
exempel. 

Läroverkshuset i Strängnäs är riksbekant säsom den plats, där enligt tradi
tionen Gustav Vasa skall ha utropats till konung. För min del kan jag ej hysa 
något tvivel om, att traditionen härvidlag är riktigt underrättad. Den högtidliga 
hyllningen ägde rum å rådets vanliga sammanträdeslokal — säsom angivesiden 
av Tunberg nyupptäckta källskriften —, och att denna är att söka i biskops
palatset, där av allt att döma funnits en större sal just där läroverkets högtids
sal nu är belägen, förefaller med hänsyn till topografiska och andra förhållan
den sä osökt, att man saknar rimlig anledning till allvarligare tvivel på denna 
punkt. B. Th. 

Från sommarens arkeologiska grävningar i Visby. 

Sommarens arkeologiska utgrävningar pä Stora torget och i S:t Drottens-
gatan i Visby ha vattenledningsarbetena att tacka för sin tillkomst. Genom dessa 
ha rörgravar grävts i de flesta av stadens galor, och man har därigenom fått 
en intressant och sällan återkommande möjlighet att göra iakttagelser angående 
de medeltida och förhistoriska lager, som gömma sig under ytan. På trenne 
ställen voro dessa iakttagelser, gjorda under arbetets gäng, av sä stort intresse, 
att Riksantikvarien föranstaltade om en närmare undersökning, nämligen på 
norra delen av Stora torget och pä en punkt av S:t Drottensgatan (fig. 5). 

Pä Stora torget upptogs, som bilden visar, trenne schakt, vardera på c:a 
12 kvm:s ytstorlek, med vattenledningsgraven som utgångspunkt. Det första 
schaktet, som låg i torgets nuvarande hörn, hade främst tillkommit för att klar
lägga en ordnad bädd av smärre stockar, som rörgraven avskurit c:a 1,30 m. 
under gatunivån. På grund av begränsat utrymme kunde ej några egentliga 
gränser klarläggas för kavelbäddcn, som bestod av 21 tunna halvstockar. lagda 
intill varandra och som till sitt utseende ganska mycket erinrade om en vanlig 
kavelbro. Men under densamma blottades en stockbädd av helt annat slag, 
ganska väl bevarad och med en hel del intressanta detaljer (fig 6). 

Ungefär parallellt med vattenledningsröret, i ungefärlig riktning Ö—V och 
vinkelrätt mot de övre kavlarna sträckte sig här tvä stora stockar, 2,5 och 3,5 
cm. i tjocklek. Den förra kunde följas till en längd av c:a 5 m. och av den 
senare klarlades c:a 3,5 m. Avståndet mellan de båda stockarna var 1 till 2 dm. 
På den ena fanns ett ungefär vinkelrätt urtag, i vilket 12 tvärstockar vilade. En 
av dessa stockar hade en tydlig dymling, som fäste den i urtaget pä den stora 
syllstocken. Mellan tvä av de tvärgående stockarna var ett mellanrum på c:a 
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0,5 m., där den svarta jorden var härd och tilltrampad. Pä motsvarande ställe 
av syllstocken syntes en svag urbuktning, tydligen åstadkommen genom lång
varig slitning. Den större längsgäende stocken torde ocksä haft karaktären av 
syll. Detta kunde dock ej med absolut säkerhet avgöras, då den var synner
ligen illa ätgängen genom röta. Även frän denna gingo tvärgående stockar till 

Fig. 5. Situationsplan över grävningarna pä St. torget 
och i S:t Drottensgatan, Visby. 

(Ritad av J. Fardelin). 

ett antal av minst 10. De voro dock tunnare och hade mer karaktären av grovt 
tillhuggna bräder. Även i schaktets östra del funnos en del trälämningar, härda 
kakor av jord och bark m. m., men utan nägon synbar ordning. 

I lagret ovan stockbädden gjordes talrika fynd av bearbetat ben och horn, 
kammar, prylar och nålar av tidig medeltidstyp. Mellan de båda träbäddarna, 
som skiljdes ät genom ett decimetertjockt lager av mörk mylla, upptogs bl. a. 
flera fragment av kammar med dubbla hälrader och delvis kvarsittande brons-
nitar, tvä bronsnålar av enkel typ samt en vacker prydnadsnäl av brons med 
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sköldformigt överstycke och med punktornering på den förtjockade halsen.1 Nålen 
kan dateras till sen vikingatid men tillhör säkerligen övergången mellan forntid 
och medeltid. 

Den undre träbädden torde utgöra fragment av en eller två träbyggnader 
frän slutet av vikingatiden eller början av medeltiden.2 

På ett djup av c:a 1,65 m. under gatans nivå påträffades ett typiskt sten-
älderslager, som innehöll gropornerad keramik, trindyxa av grönsten, ben av 
däggdjur och fisk m. m. Lagret sträckte sig ned till strandgruset, som började 
pä ett djup av c:a 1,90 m. 

Foto J. Nihlcn. 
Fig. 6. Undre stockbädden i schacktet I, Stora torget, Visby. 

Undersökningen i det andra schaktet, som upptogs mitt pä nordkanten av 
torget, där de flesta fynden gjorts under vattenledningsarbetena, var ur alla syn
punkter den mest givande. Jorden undersöktes här till ett djup av nära 2,5 m. 
i icke mindre än 10 olika schikt. Fig. 7 visar en schematisk profil av schaktet. 
Av denna framgår, att djupt under den nuvarande gatan lågo tvenne massiva 
stenläggningar av kalkstenshällar. Den övre (fig. 8), som låg c:a 0,80 m. under 
ytan, bestod av stora, ända till 2 dm. tjocka, väl sammanfogade hällar, vilka 
tydligen fortsatte över schaktets gränser. Den undre hade ungefär samma ka
raktär och skiljdes frän den övre endast genom ett 1 å 2 dm. tjockt lager av 
packat kalkgrus. Dessa stora kalkstenshällar, som med all säkerhet stamma från 

1 Jmf N. LITHBERO: Forn-Visby. Gamla Svenska Städer, häfte 8, fig. 11. 
1 Jmf NATTYR GUDMUNDSSON: Privatboligerpaa Island i Sagatiden, Kphm 89, sid. 71. 
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medeltiden, ha antingen utgjort beläggningen på en här framstrykande gata 
eller ocksä, vilket väl är det mest antagliga, tjänat som stenläggning pä det 
gamla, medeltida torget. Den undre stenläggningen, som måste representera en 
ganska tidig del av medeltiden, var märkbart nött pä ytan och har, säkerligen 
efter lång användning slopats och ersatts med en ny. De kring torget stående 
husen förstördes upprepade gånger under medeltiden genom eldsvådor och sköv-
lingar. Då de ånyo byggdes upp, utjämnades avfallet och det nya huset kom 

^ 5 ^ » / * S K O 

Fig. 7. Schematisk profil genom schakt II, St. torget, Visby. 
(Ritad av J. Fardelin). 

att stå högre än det gamla. Detta gjorde att torget sä småningom blev betyd
ligt lägre än kringliggande trakter. Kanske har man just häri att söka förkla
ringen till, att en ny stenbeläggning lagts näsfan omedelbart pä den äldre och 
lägre. Försök till en närmare datering av de båda torgniväerna kan göras först 
efter fyndbearbetningen. 

Under hällarna vidtog ett 0,5 m. mäktigt kulturlager av ungefär samma 
slag som det ovan stocklagrct i schakt I men betydligt rikare. I de flesta kul
turlager frän medeltiden i Visby (liksom bl. a. i Lund) är förekomsten av ben 
och horn, mer eller mindre arbetat, mycket stor. Här pä Stora torget tycktes 
mängden av benartefakter och råmaterial rent av tyda pä nägot centrum för till
verkning av benföremäl. Vad som särskilt frapperade, var den rika förekomsten 
på hjorthorn, som i stor utsträckning synas ha kommit till användning vid till
verkningen. Ur detta lager upptogs ett flertal kammar, vävkammar, knivskaft, 
prylar, en del metallföremål samt påbörjade eller halvfärdiga ben- och hornsaker. 
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Härunder vidtog ett 1 å 2 dm. tjockt myllager utan fynd, troligen repre
senterande någon äldre vegetation, och under detta gömde sig ett typiskt sten-
älderslager, nedtill begränsat av strandgruset på ett djup av c:a 2,3 m. Detta 
stenålderslagcr, som efter fynden att döma ej kan vara tidigare än slutet av 
gänggriftstiden, tillhör sannolikt samma boplats som 1909 påträffades mellan 
S:t Lars och S:t Drottens kyrkoruiner,1 ocli som sedan påträffats upprepade gånger 
vid grävningar i trakten. Fynden voro både rika och intressanta. Bland de rik
ligt förekommande bensakerna märkes tvenne pil- och spjutspetsar av skiffer-

Foto A. Edle. 

Fig. 8. Den undre stenläggningen i schakt II, St. torget, Visby. 

typ, knivar av vildsvinsbetar, prylar, harpuner, polerade "benpärlor", ornerings-
redskap och 1 bladformig pilspets.- Även keramiken var rikligt företrädd. Utom 
ornerade lerskärvor funnos flera bottenfragment av spetsig eller trubbig form 
samt en hel kopp av lera (fig. 9). Fynd av skal (troligen använda som smycken) 
till molluskcn Dentalium dentale, som aldrig funnits i Östersjön, men däremot 
i Skagerack och Kattegat,3 visar pä de dåtida förbindelserna mot väster, främst 
med Danmark. En vacker flintyxa av tjocknackig typ, vars material stammar 
frän Sydskandinavien, troligen Limhamn i Skänc, ger oss ännu en antydan om, 
att det var till länderna mot sydväst gotlänningarna under denna tid hade sina 
kraftigaste relationer.4 1 schaktets botten iakttogs dessutom ett flertal stolpar 

1 Se N. LITHBERG: Gotlands stenålder. Stockholm 1914. 
1 ,lmf G. EKHOLM: Studier i Upplands bebyggelsehlst., fig. 117 — pilspets av flinta 

frSn hällkisttiden, av ungefär samma typ som föreliggande spets av ben. 
3 Enligt statsgeologen, fil. dr H. Hedströms, utlåtande. 
1 Märk att trindyxan, som hittades i samma lager, lever kvar vid sidan av den 

tjocknackiga, representerande en mycket sen del av stenåldern pä Gotland! 

15 —Fornvännen 1923. 
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0,5—1,5 dm. i tjocklek, vilka troligen utgjorde resterna efter en hydda.1 Fynd 
av lerklining bestyrkte antagandet. Även lämningar efter härden kunde iakttagas. 

Under själva stenålderslagret, pä eller delvis 
nedgrävda i strandgruset, lågo de mer eller mindre 
fullständiga skeletten efter minst 5 individer. Flera 
av de vid dessa gjorda fynden äro att betrakta 
som gravgods. Ett fynd värt att omnämnas, är 
ocksä att c:a 3 kbdm. mäktigt lager av starkt fär
gande rödockra, sannolikt använt som färgämne. 

Undersökningarna i S:t Drottensgatan voro mera 
flyktiga och bestodo endast i ett par smärre ut
vidgningar av rörgraven. Fig. 10 visar en schema
tisk profil genom gatan. Även här funnos två undre 
gatuläggningar, den första pä ett djup av 0,45 ra. 
och den undre, som låg pä en bädd av kalkgrus 
och bestod av små, slitna kalkstenshällar, pä ett 

djup av 1,25 m. Under dessa låg ett mörkt, tydligen orubbat kulturlager, som 
pä ett djup av 1,65 m. hade osviklig stenålderskaraktär. Det sträckte sig ned 

Foto: St. H. M. 

Fig. 9. Kopp av lera, funnen 
i schakt II, St. torget, Visby. 

Stenläggning med sand
bädd från nuvarande 
tid. 

Kalkstenshällar, troligen 
från slutet av medel
tiden, vilande på res
ter av byggnadsavfall. 

Multnad trärand m. un
derliggande kolskikt, 
jämte sågade och be
arbetade djurben. 

Gatubeläggning av min
dre kalkstensluillar m. 
underbädd av grus. 

Kulturlager med ljusa 
lerbollar och djurben. 
vilande på ett tunnt 
kolskikt. 

Stenålderslager. 

Strandgrus 

Fig. 10. Profil genom S:t Drottensgatan i Visby. 
(Ritad av J Fardelin). 

till ca 2 m:s djup. där strandgruset började, och innehöll gropornerad keramik, 
huggen flinta, krossade djurben samt ett människoskelett. 

1 Jmf S. LINDQVIST: En uppländsk gårdsanläggning frän stenåldern, Fornv. 1916, s. 165_ 
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En närmare redogörelse för dessa undersäkningar i Visby kommer att fram
läggas i Fornvännen, sä snart fynden blivit närmare bearbetade. J. N. 

Hallands hembygdsförbunds hembygdsting. 
Den 17 och 18 aug. 1923 hölls i Göteborg en konferens för hembygds-

forskning oeh hembygdsvård i västra Sverige, varvid konstituerades Västsven
ska hembygdsnämnden och beslöts att hälla ärliga konferenser av samma art 
som den nyss avhållna. I nämnden invaldes representanter för olika grenar av 
hembygdsforskning och hembygdsvärd, säsom: naturskydd, fornminnen, mate
riell allmogekultur, byggnadsvärd, hemslöjd, folkminnen, ortnamn, folkmäl, folk
musik och folklekar. 

Till nämnden ha hittills anslutit sig ett 20-tal västsvenska föreningar, som 
ha hembygdsvård och hembygdsforskning pä sitt program. Nämnden har hit
tills utöver organisationen sysslat med rådgivande verksamhet. 

Den 17—18 aug. 1924 öppnades i Halmstad andra västsvenska hembygds-
konferensen i samband med Hallands hembygdsförbunds tredje hembygdsting. 

Rektor D. Anell redogjorde för och kritiserade det förslag till systematiskt 
utforskande av den svenska allmogekulturen, som framlagts av den av riks
dagen tillsatta kommittén. En resolution fattades, vari konferensen uttalade som 
sin mening, att vid en organisation av allmogeforskningen huvudvikten bör 
läggas pä stödjandet av den direkta insamlingen och att administrationen så
lunda i största möjliga utsträckning förenklas. 

Kapten Liungman frän Göteborg behandlade frågan om anställande av 
sockenombud, som kunde ha stor betydelse för värden av fornminnena och 
för insamlingens bedrivande. Man beslöt att ge hembygdsnämnden i uppdrag 
att söka anställa sockenombud i den utsträckning, som befunnes lämpligt, och 
särskilt i Bohuslän. 

Dr T. Arne höll föredrag om sina under sommaren 1924 företagna gräv
ningar i Laholmstrakten. (Efter referat i Hallandsposten.) 

Litteratur. 
ELIAS WESSÉN, Studier till Sveriges Itedna mytologi och fornhistoria 

(Uppsala universitets årsskrift 1924). 
I detta arbete har Wessén samlat en rad ingående undersökningar, som 

väl i första hand framlagts för filologiskt grundligt skolade läsare, men som 
ocksä, särskilt genom de resultat, vartill den leder, har intresse för vidare kretsar. 
Början göres med de svenska stamgudarna, svearnas Yngve-Frö och götarnas 
Gaut-Oden. Jordanes har i sin Qetica nämnt en Gapt som förste stamfader till 
goternas hövdingar, vilka ocksä sägas ha blivit kallade halvgudar eller åsar 
(Ansis). Dessa åsar motsvara uppenbarligen den nordiska mytologiens åsar eller 
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'åsar'; nu uppvisas en redan tidigare antydd möjlighet att ocksä tolka Gapt 
som en felskrivning av Gaut, samma namn, som i den fornnordiska litteraturen 
är ett binamn till Oden och dessutom även tillskrives stamfadern till en fram
skymtande västgötsk kungasläkt, men naturligtvis ytterst är en ur själva folk
namnet (gautar-götar) utgången fantasiskapelse likt danernas kung Dan och ro
marnas Romulus. 

Prokopios' berättelse om de människooffer till krigsguden, vilka plägade 
utföras av thuliterna, bland vilka götarna uppgavs vara en av de största stam
marna, jämföres med vad Jordanes meddelat om goternas dyrkan av "Mars'. 
Den märkliga överensstämmelsen mellan götisk och gotisk religion enligt dessa 
källor frän 500-talet sättes, säkerligen med rätta, i beroende av äldre kulturför
bindelser och utgör enligt Wessén en bekräftelse på Salins och Stjernas pä ar
keologiska grunder utformade uppfattning om Odenstrons hitförande med den 
kulturström, som under tiden 175—350 e. Kr. gått frän länderna norr om Svarta 
havet till Skandinavien. Det vore i hög grad önskligt, att någon ocksä pätoge 
sig att framvisa de litterära spären — exempelvis bland de många kristna dragen 
i vär "hedniska" mytologi — av de ur arkeologiska synpunkter och särskilt med 
hänsyn till sina efterverkningar för oss uppenbarligen vida mer betydelsefulla 
förbindelserna mellan utvandrare och hemfolk under 400-talet och 500-talets 
början. Som bästa källa för Athalariks sjutton stamfäder åberopar Jordanes 
'fabulae", vilka säkerligen innehållit, vad han lovat, men glömt att meddela om 
samma stamfäder, nämligen 'varifrån var och en härstammar och varifrån lian 
leder sitt ursprung samt varest han funnit sitt slut". Dessa fabulae ha, säsom 
Wessén framhåller, haft precis samma syfte som Ynglingatal, det äldsta nor
diska ättkvädet. 

Sedan förf. ytterligare belyst sambandet mellan goter och götar samt ka
raktäriserat Njord och dennes förhållande till sina fränder, övergår han till en 
granskning av Adams av Bremen framställning av Norden och uppsvearnas he
dendom. Bland de många intressanta och ej sällan mycket fyndiga förklaringar, 
som här framläggas, mä endast tvä anföras. Adams uppgift, att Fricco 'skänker 
de dödliga fred och vällust" (paccm voluptatemquc) utgör tydligen en mindre 
lycklig överflyttning till latinet av en i fornnordisk litteratur, särskilt om Frö, 
vanlig, ja rent av stereotyp fras med något avvikande innebörd: år ok frid, 
årsväxt och fred. Och den besynnerliga namnformen Fricco. där man väntat 
Frö, förklaras sä, att sistnämnda ord i Adams transskription skulle ha lytt Fro, 
vilket emellertid var oanvändbart pä grund av dess sammanfallande med det 
tyska frö. 'herre', som även förekom i det religiösa språket (jfr nht. Frohn-
leichnam). Adam fick alltså fundera ut en mer passande namnform, och synes 
ha löst gåtan genom att helt enkelt ta upp en snarlik, vilken han antecknat 
för en västgötsk gud: Fricco = Frigg (jfr Friggeråker). S. Lqt. 

OTTO V. FRIESEN, Röstenen i Bohuslän och runorna i Norden under 
folkvandringstiden {Uppsala universitets årsskrift 1924). 

Hösten 1919 bekantgjordes förekomsten av en förut obeaktad runsten i 
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det på dylika sä fattiga Bohuslän. Den finnes på den med Otterö numera sam
manvuxna ön Rö, '/4 sv. mil rakt söder om Grebbestad och har sä stor betydelse, 
att v. Friesen betecknar detta fynd som ett av de märkligaste runstensfynd, 
som någonsin gjorts i Norden. Inskriften tillhör tiden före 600 och är den längsta 
av de urnordiska inskrifterna i Sverige. Dess innehåll återger v. Friesen så
lunda; Svävar är "sviken" (d. v. s. svekfullt tillfångatagen och väl också dödad). 
Stenar (ett mansnamn) skrev, jag Hrarar satte stenen (avslutningen, som starkt 
skadats, betyder möjligen) här för alla tider. 

Till denna tolkning anslutas så vittgående undersökningar, att det citerade 
arbetet i själva verket, säsom ocksä dess titel anger, blivit en översikt av hela 
det nordiska runskriftförrädet frän folkvandringstiden (med åtföljande, förträfflig 
karta). Särskilt uppehåller sig förf. vid inskrifternas datering, en fråga, som in
timt sammanhänger med, för att icke säga beror av den arkeologiska tidsbe
stämningen för samma skede och sälunda ännu länge torde vila pä tämligen 
osäkra grunder. Med särskild utförlighet behandlar förf. härefter herulerna, vilka 
han anser ha under en del av folkvandringstiden haft sina boplatser inom det 
senare danska området och särskilt intill är 500 pä Fyen och i Sönderjylland 
och frän denna den handelsgeografiskt sett pä den tiden viktigaste punkten i hela 
Östersjöområdet förmedlat handeln mellan Rhen och den skandinaviska Norden. 
"Det är genom denna sin ställning som handelsfolk som de — jämte goterna 
de enda läs- och skrivkunniga i Europa utanför den klassiska odlingen — blevo 
lärare i skrivkonsten ät den germanska Norden — åt daner, norrmän och svear 
— och sedan åt den germanska södern, ät tyringar och alemanncr, bairare, bur-
gunder o. s. v. samt ät västern, ät friser och anglosaxare." Jordanes' egen
domligt sammansatta lista på nordiska folkstammar, och J. V. Svenssons be
tydelsefulla utredning härav (Namn och Bygd 1917), ger v. Friesen viktigt 
grundlag för sin i övrigt mycket allsidiga behandling av frågan om de folk
vandringstida "handelsvägarnas" sträckning. Att Theustes är den sydligaste 
stam, som av Jordanes namnes pä svenska ostkusten, får en intressant förkla
ring: "Vägarna från det romerska riket till Norden voro i huvudsak tvenne: en 
västlig och en östlig. Den västra gick frän Rhens mynning över Sönderjylland 
in i Östersjö-Kattegatt-omrädet; den östra gick frän Carnuntum, en stad mellan 
Pressburg och Wien vid Romerska rikets Donau-gräns uppför Mardi (genom 
Mähren) och nedför Weichsel till Östersjön. — Kursen frän Weichsel-mynningen 
gick först utefter Ost-Preussens och Kurlands kust ungefär till höjden av Libau 
och Vindau. Här var kortaste överfarten till Gotland (inemot 15 sv. mil). Frän 
Gotlands västkust styrde man kurs på Ölands norra udde, och därifrån kom 
man i land pä Skandias kust i den trakt där Theustes bodde. Den av Svens
son förmodade östliga källan (för Jordanes' uppgifter om stammar pä östra 
sidan av den skandinaviska halvön) "är sålunda en resande, som frän Weichsel
mynningen nätt Skandias strand i Tjusts skärgård och härifrän genom Göta-
skären — Vagoth avser förmodligen vikbolänningarna vid Bråviken... — kom
mit upp i den havsvik, som Mälaren pä denna tid var och där Suehans do
minerade.' 

Även om detta uttalande innehåller synnerligen beaktansvärda synpunkter, 
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förefaller det mig, som om det, och särskilt den åtföljande kartan, vilken endast 
anger en romersk handelsväg till Svealand — över Weichsel-mynningen — åt
minstone kräver komplettering genom uttryckligt betonande av, att vägen över 
Sönderjylland och längs Rhen ocksä för svearnas, gutarnas och bornholmarnas del 
nog fr. o. m. 500-talets begynnelse varit vida mer trafikerad och betydelsefull 
än den gamla Weichsel-vägen, vilken helt naturligt mist sin betydelse i samma 
män som de stamfränder, det gällde att uppsöka, flyttat sina boplatser västligare. 

I själva verket räknar naturligtvis v. Friesen ocksä med leden Sydjylland 
—Svealand, ja, betecknar (sid. 47) Sydjylland som hela Östersjöområdets huvud
port mot Europa (Romerska riket). Dock tyckes han härvid väsentligen tänka pä 
herulernas förmedling av trafiken. Den betonas särskilt i samband med den 
avslutande översikten av de urnordiska inskrifternas namnförråd. Däri ingå näm
ligen, jämte otvetydigt nordiska namn, ett starkt västgermanskt inslag, påfal
lande vid jämförelse med de genom Ynglingatal kända namnen pä folkvan
dringstidens sveakonungar. Förf. finner en fullt tillräcklig förklaringsgrund för 
de främmande namnen i "kulturblandningen utefter en livligt trafikerad bandels-
väg" : herulernas förbindelser, även äktenskapliga, med sina affärsvänner väster 
om Sönderjylland och rimligheten av att ocksä västgermaner tagit direkt del i 
handeln inom Norden och av detta skäl bosatt sig här. — Det är väl sannt, att 
hypoteser om folkvandringar väl ofta tillgripits, när det gällt att förklara nya 
elements uppdykande i främmande miljö, men det förefaller anmälaren påtag
ligt, att man också kan räka vilse, om man, av förklarlig reaktion mot över
drifter i antydd riktning, gör det normala handelsutbytet till uteslutande be
stämmande även för händelseutvecklingen under de fä sekler, som med största 
rätt förtjäna namn av folkvandringstid. 5. Lqt. 

GEORG SARAUW och JOHAN ALIN, Götaälvsomrädets fornminnen (Göte
borgs jubileumspublikationer, 1923). 

Ifrågavarande arbete ingår som nr 3 i den värdefulla skriftserie, som utgör 
ett av de beståndande resultaten av den stora Göteborgsutställningen. Det ger 
oss en utmärkt överblick över kulturutvecklingen i ett stort västsvenskt land
område, framlägger resultaten av det ivrigt bedrivna, genom intendenten Sa
rauw organiserade forskningsarbete, som i 8 års tid pägick före utställningen, 
och klargör jämväl, vilka skatter den förhistoriska avdelningen av museet i Gö
teborg nu besitter. Om dessa senare icke sä mycket utgöras av guld och silver 
vilka metaller genom fornminneslagstiftningen i stor utsträckning förbehållits 
centralmuseet i Stockholm, sä äro de i vetenskapligt avseende desto värde
fullare. Göteborgsmuseet har icke sä mycket hållit pä att vara arvprinsen, som 
borde äga hälften av rikets skattkammare; det har desto mera energiskt för
valtat de pund, som blivit det givna, och gjort dem fruktbärande för en stor 
allmänhet. Det var ju ocksä vad man kunde vänta frän rikets andra stad, om
given av några av våra rikaste sten- och bronsäldersbygder och med ävenledes 
väl bevarade och högintressanta jämåldersminnen. 
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Arbetsuppgiften har sä fördelats, att folkskolläraren J. Alin, d:r Sarauws 
förnämsta medarbetare, pä sin lott tagit beskrivningen av stenåldern och d:r 
Sarauw själv brons- och järnåldern förutom inledningskapitlen. 

Boken inledes med en historik över fornforskningen i Bohuslän, Halland 
och Alvsborgs län, varpå följer en nyttig översikt av de olika fornlämningarnas 
utbredning och beskaffenhet. Tabeller över fornminnena bifogas. Av dessa fram
går, att antalet kända fornlämningar på det till 8,580 kvkm. beräknade undcr-
dersökta området belöper sig till 21,974, därav 11,356 i Bohuslän med dess 3,507 
kvkm. land. Om man får antaga, att hela Svealand och Götaland äga fornminnen 
i samma proportion, skulle vi för hela Svealand med dess 86,255 kvkm. komma 
upp till omkring 220,000 fornminnen, och för Götaland med 92,607 kvkm. till 
bortåt 240,000. alltså för bada områdena till c:a 460,000. Bohuslän och Halland 
uppvisa omkring 3 fornminnen på 1 kvkm., Västergötland knappt 2 och Dals
land nägot mer än 1. Om vi räkna blott med tätheten i Västergötland, vilket 
ej får anses överdrivet, skulle vi för Svealand och Götaland komma upp till 
över 350,000. Ännu mera på den säkra sidan stär man, om man även inberäknar 
alla Norrlands fornlämningar i detta antal och approximativt antar siffran 350,000 
som det antal förhistoriska fornlämningar, till vilket riksantikvarien har att ut
sträcka sin fornminnesvårdande verksamhet. Då emellertid Sarauw i sin siffra 
21,974 även inräknat 2,556 depotfynd och lösa fynd, komma vi för hans om
råde till 17,418 säkra fasta fornlämningar, alltså en reduktion av omkring 12 %. 
Även om en liknande minskning företoges för det postulerade antalet fornläm
ningar i Sverige, skulle man komma upp till åtskilligt över 300,000. Att en be
tydande del av dessa, kanske den största, äro skadade, det torde vara ganska 
säkert. 

Alin ger goda skäl för, att de av Montelius som våra tidigaste stenred
skap antagna "flintmandlarna" härröra frän den yngre stenåldern. Däremot visar 
han, att de äldsta stenredskapen i Västsverige äro stenhackor med skafthål, da
terbara till tiden före den postglaciala landsänkningens maximum, fägelpilarnas tid. 

Ett stort antal boplatser ha upptäckts, och av dessa ha icke mindre In 
180 blivit avvägda pä sträckan Varberg—Svanesund. Åtskilliga ba ocksä blivit 
utgrävda. Boplatsen vid Hallehög i Onsala s:n lämnade 1,000-tals bitar av ke
ramik, ej blott sådan, som hittas pä de östsvenska boplatserna utan även av 
den art, som förekommer i de äldre gänggrifterna. En del boplatser härstamma 
ocksä frän Erteböllctid, men sakna i regeln keramik. 

Det märkliga skelettfyndet från Rolfsäker i Kungsbackatrakten — nu Götc-
borgsmuseets stolthet — publiceras här för första gängen och dateras till över
gången mellan dös- och gånggriftstid. 

Utrymmet förbjuder tyvärr att närmare ingå på de mänga intressanta de
taljer, som meddelas i Alins arbete. Detsamma är också fallet med Sarauws 
avdelning. Erinras bör dock om hans märkliga fynd av en gjutverkstad frän 
bronsåldern vid Broäsen nära Qrimetons järnvägsstation med dess många deglar, 
gjutformar och keramik, av vilka några förvärvats även för Statens Historiska 
Museum. Hällristningarna ha behandlats mycket kortfattat. De ha ju ocksä publi
cerats pä andra häll. 
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Egendomligt nog vill Sarauw till romersk järnålder datera ett par lerkärl 
från Högarna i N. Björke s:n och frän Slädene s:n i Västergötland, vilka man 
hittills fört till stenålderns enmansgravkultur. Sarauws skäl är, att ornamenten 
skulle ha åstadkommits med romersk s. k. rullstämpel. Jag kan icke finna fynd-
omständigheterna sä säkrade, ej heller form och ornamentik sä beskaffade, att 
Sarauws nya datering har något fog för sig. 

De av Sarauw undersökta gravfälten från yngre romersk järnålder ha rikt 
lönat utgrävarens omsorgsfulla och förebildliga arbete. I fråga om sammanhållna 
gravfynd frän denna tid innehar nu Göteborgs museum en rangplats. Arbetet 
avslutas med ett ortsregister, vars nytta är lika uppenbar som dess förekomst 
är sällsynt i våra arkeologiska arbeten. T. J. A. 

CHRISTOPH ALBRECHT, Beitrag zur Kenntnis der slawischen Keramik auf 
Grund der Burgwallforschung im mittleren Saalegebiete. Mannusbibliothck 
Nr. 33. 

Ehuru författaren här rör sig pä ett fält, vilket ligger utanför den speciellt 
nordiska arkeologiens område, torde dock ifrågavarande arbete även hos oss 
kunna påräkna ett visst intresse, i synnerhet som en den slaviska mycket när
stående keramik även blivit funnen i Sverige, på Björkö och vid Sigtuna. 

Undersökningen utmynnar i en pä utbildningen av keramiken grundad 
uppställning av tre skilda tidsperioder för det sydslaviska området, av vilka 
den första omfattar tiden frän 600 till 800 och den andra tiden frän 800 till 
1000; den sista perioden — från 1000 till omkring 1200 — endast antydes, dä 
vallborgarna i Saaleområdet, pä vilkas material undersökningen grundar sig, om
kring är 1000 förlorade sin betydelse. Den första perioden karaktäriseras av kärl 
med en enkel randprofilering och ornerade med slutna våglinjer- eller streck-
punktornament; till den andra räknas kärl med en mer utbildad randprofil och 
upplösta ornament samt av ett finare utförande, delvis med tillhjälp av drej-
skiva. Till den tredje perioden höra de pä en snabbt roterande drejskiva ut
förda, starkt bukiga kärlen med omböjd och särskilt kraftigt profilerad rand. 
Vissa historiska data bidraga att styrka dessa pä typologisk väg vunna resultat. 
Tilläggas kunde, att den 3:e periodens keramik har att uppvisa kontinuerliga 
övergängar till 12- och 1300-talets kupiga kärl, vilka ref. kunnat konstatera frän 
en medeltida by vid Treben (byn Lösau vid Weissenfels) i prov. Sachsen. 

I stort sett överensstämmer denna under sydslaviskt inflytande stående 
keramik med den nordslaviska. Dateringen av de ovannämnda svenska fynden av 
slavisk keramik, vilka varit okända för förf., ge ett visst stöd ät den av Albrecht 
gjorda periodindelningen. Dessa torde nämligen att döma av avbildningar till 
större delen tillhöra den 3:e perioden, av Thordeman närmare bestämt till 1000-
talet (Upl. Fornm. För. tidskr. XXXVII. s. 24). N. N - s o n . 
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JULIUS ANDREE, Bergbau in der Vorzeit. 8:0. 72 sid. 206 avb. Leipzig, 
Curt Kabitzsch 1922. 

I föreliggande arbete har förf., assistent vid mineralogiska institutet vid uni
versitetet i Munster i Westfalen, gjort en sammanställning av hittills kända 
uppgifter om förhistorisk gruvdrift rörande flinta, koppar, tenn oeh salt, sä långt 
det varit honom möjligt ur tillgänglig litteratur och genom personlig hänvän
delse till forskare och museer. I ett bihang lämnas även uppgifter om fynd
orter för kalkspat, ockra och bergkristall, vilka i förhistorisk tid varit föremål 
för bearbetning. Arbetet är sålunda ingen förstahandsundersökning utan avser 
endast att ge en sammanhängande framställning av hittills gjorda undersökningars 
resultat och har sitt huvudsakliga värde däri, att de på mänga och ofta svår
åtkomliga ställen spridda uppgifterna blivit samlade och under en enhetlig syn
punkt bearbetade. Värdet förhöjes ytterligare genom det rikhaltiga bildmateria
let och en omfattande litteraturförteckning. 

De äldsta liksom de talrikaste flintgruvorna finnas i Belgien och Frank
rike. I två av de belgiska gruvorna, Strépy och Obourg, har man funnit skelett 
av förolyckade bergsmän, båda med sitt arbetsredskap — hjorthornshackan—• 
vid handen. Dessa anses härstamma frän äldre campignien-eller maglemosetiden. 
Utom frän Belgien och Frankrike känner man ett flertal flintgruvor från England, 
vidare frän Sicilien, Portugal och Sverige — de av Sehnittger undersökta gru
vorna vid Sallerup och Kvarnby i Skäne. 

Vilken betydelse flintindustrien under stenåldern ägde, 'förstår man därav, 
att vid Qrimes Graves i England icke mindre än 254 schackt blivit fastställda 
och att gruvfälten vid Spiennes i Belgien omfattade en areal av 50 har. 

De flintförande lagren, som bekant krita, bearbetades dels i öppna gru
vor eller snarare gropar (Tagebau), dels i underjordiska gångar och schackt 
(Tiefbau). 

I Europa äro förhistoriska kopparbergverk kända från Österrike, Tyskland(?), 
Frankrike, England och Irland, Spanien och Portugal, Italien, Grekland (Kieta) 
och Ryssland. Bäst utforskade äro koppargruvorna i Salzburgeralperna och i 
Tyrolen. 1 anslutning till de ingående undersökningar av koppargruvorna vid 
Mitterberg vid Bischofshofen i Salzburg, vilka under senare är utförts och publi
cerats av den österrikiske arkeologen Kyrle (österr. Kunsttopographie XVII, 
1918) ger förf. en utförlig skildring av den tämligen långt komna tekniska fär
dighet, med vilken man redan under bronsåldern förstod att utvinna kopparn ur 
den ofta svåråtkomliga och svårarbetade kopparmalmen — mest kopparkis, men 
därjämte även kopparfalmalm, kopparlasur och malakit. 

Bearbetningen av de österrikiska koppargruvorna kan ej med säkerhet 
dateras tidigare än till mitten av bronsåldern. Äldre äro däremot de spanska 
gruvorna (Almeria i södra Granada), där den spanske arkeologen Bosch-Gim-
pera kunnat påvisa brytning redan under stenålderns sista period, den sydeuro
peiska koppartiden (3 ärt. f. Kr.). 

I intimt samband med kopparbrytningen stär tennbrytningen, dä som be
kant tennet jämte kopparn är den viktigaste beståndsdelen i bronsen. Likväl 
äro uppgifterna om förhistorisk tennbrytning mycket sparsamma. Detta har en-
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ligt Andree sin grund dels i de fätaliga tennförekomsterna i Europa, dels i det 
sätt, varpå tennmalmen uppträder. De viktigaste tennförekomsterna ligga i Erz-
gebirge, Bretagne, Centralfrankrike, Toskana och framför allt Cornwall. Från 
förhistorisk tid känner man inga underjordiska utan endast öppna gruvor. Det 
vanligaste och äldsta förfaringssättet för utvinnande av tennmalm torde ha varit 
vaskning. Pä vissa franska lennmalmsförekomstcr har man kunnat påvisa bryt
ning redan vid slutet av den yngre stenåldern. 

Av förhistoriska saltverk känner man hittills endast tre — Salzberg vid 
Hallstatt i Salz-Kammergut, Diirrnberg vid Hallein i Salzburg och saltbergver
ken vid Koulpe(vid Igdir i södra Kaukasien). Intet av dessa saltverk kan dock da
teras längre tillbaka än till bronsålderns mitt. Vid början av järnåldern tycks 
brytningen åter hava upphört, dä man i stället började att söka utvinna salt 
ur salta källor, s. k. satiner. Pä förekomsten av saliner grundar sig den talrika 
bosättningen under äldre järnålder vid Hallstatt och Hallein i Österrike och 
vid Halle i prov. Sachsen. 

Vid behandlingen av det ofta bristfälliga materialet har förf. visat den 
största urskillning och försiktighet. Dä han därtill givit sin framställning en 
nästan populär form, så bör arbetet kunna påräkna intresse icke blott bland 
arkeologer och bergsmän av facket utan även bland för hithörande frågor in
tresserade lekmän. N. N—son. 


