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Smärre meddelanden. 

En gotländsk huggtandskniv från stenåldern. 

Den här avbildade kniven (fig. 1), förfärdigad av en huggtand av vildsvin, 
hittades är 1923 pä en stenåldersboplats vid Ejvide, Eksta s:n, Golland. Den 
finnes nu i Stat. Hist. Mus. (inv. 17225). 

Fig. 1 

Tillverkningen av detta ganska egenartade verktyg har varit enkel. Tan
den har kluvits. Den nedre, härdare delen, har genom tillslipning försetts med 
en egg, och den övre, naturligt kupiga delen, har fått tjänstgöra som fäste för 
skaftet. Detta har bundits fast med senor e. d. genom de pä båda sidor gjorda 
fästehaken. 

En liten bit av knivens övre del är avbruten. Här har tydligen funnits 
ett mindre cirkelrunt häl, möjligen använt vid skaftningen. Man kan ocksä tänka 
sig, att genom hålet varit trätt ett snöre, som, fastbundet kring livet, hindrade 
den säkerligen dyrbara kniven att tappas bort. 

Huggtandsknivarna äro sällsynta i Sverige. Pä Gotland ha nägra exemplar 
förut hittats, dels i grottan St. Förvar pä St. Karlsö och dels pä Hemmorbo-
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platsen i Närs s:n (fig. 2). Även pä Visbyboplatsen finnes den företrädd (tvä 
exemplar hittades vid förra sommarens utgrävningar). På det svenska fastlandet 
äro de representerade på Alvastraboplatsen (enligt muntligt meddelande av d:r 
Frödin). I Danmark äro de vanliga. De förekomma där redan under Maglemose-
Kundastadiet (Q. SARAUW: En stenaldersboplads i Maglemose ved Mullerup, 
Aarb. 03, sidd. 233, 234. S. MULLER: Aarb. 96, sid. 370) och leva kvar under 
Ertebölleskedet (C. NEERGARD: Affaldsdynger fra Stenåldern i Danmark, Kbhvn 
1900, sidd. 66, 99, 168). Den är även genom ett exemplar frän Ruskenesset 
företrädd i Norges stenålder (H. SHETELIG: Primitive tider i Norge, sid. 215). 

Fig. 2. 

Huggtandskviven hör till de redskapsformer, som bibehålla sig tämligen oför
ändrade stenåldern igenom. 

Föreliggande kniv är av en sådan form, att man är frestad att i den se 
prototypen till krumknivar av typ som Minnen, fig. 541, 542 (Åloppeknivarna) 
och 543, alla tre av skiffer. Likheten torde knappast vara tillfällig. Uppkomsten 
av dessa egendomliga skifferformer får härigenom en fullt naturlig förklaring. 

Denna översättning frän ben till sten betonades starkt av STIERNA (Före 
hällkisttiden, A. T. 19:2, sid. 82), som ansåg, att huggtandsknivarna påverkat 
sädana skifferformer som krumknivarna, även om övergången här ej vore sä 
påtaglig. De gotländska fynden av detta slag synas bekräfta antagandet. 

De pä de gotländska stenäldersboplatserna rikligt förekommande ben- och 
hornartefakterna inbjuda till flera liknande jämförelser, som jag hoppas senare 
få beröra. John Nihlén. 

Stenåldersfynd vid kulturlager å Storön i Glan. 

Storön pä Risingesidan av sjön Glan i Östergötland är i sin rundformadc 
östra del brant, bergig och översållad av stenblock. Åt V skjuter ön ut en 
långsmal landtunga, som slutar i ett par bergklackar. Snett ned mot denna land
tunga sluttar en vacker liten strandäng, som möjliggjort bebyggelse här — på 
ön äro hittade mynt frän 1573 och 1764, och även om lantmäterikartan från 
1809 ej känner någon åbyggnad ä ön, finnes där i vara dagar en fiskarstuga, 
som är hemmet för en stor familj. 
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Pä tvenne punkter å denna lilla låga, sandiga landtungas södra strand ha 
hittats flintföremäl frän stenåldern, dels intill foten av brygghuset i V en pil
spets (fig. 3), dels i vattenbrynet nedanför ladugårdsbyggnaderna en liten vacker 
nära nog rund skivskrapa, svagt svallad av böljegången (fig. 4). 

Dä nägra provgropar upptogos i sanden ä näsets mittparti märktes en bit 
under grästorven ett svart, fettglänsande, kolblandat sandlager av samma art 
som det å vissa stenäldersboplatser (ex. Järavallen) vanliga kulturlagret. Vid en 
närmare undersökning kunde detta lager begränsas till en ovalformad fläck nära 
strandkanten av ett 15-tal meters utsträckning. Lagret är i mitten mycket ut
präglat, med en tjocklek varierande mellan 3—5—10—12 cm. och täckes av elt 

tunnt lager av översvallad fin strandsand, över vilket grästorven 
ligger. 

Med en viss grad av sannolikhet kan man kanske hän
föra detta kulturlager till de stenåldersmänniskor, som vistats 
pä ön och pä ömse sidor om lagret tappat dels pilspetsen, dels 
skivskrapan. Full visshet stär ej att vinna, förrän en fullständi
gare utgrävning än den, omständigheterna medgävo mig att 
anställa, bragt eventuella fynd frän kulturlagret i dagen. 

T. v. har emellertid fyndplatsen sitt otvivelaktiga intresse 
därigenom, att den i sviten av östgötska kustboplatser med 
deras dominerande grönsten och lera fört in den väl bearbe
tade flintan som arbetsmaterial. Vid Marmorbruket, alltså ej 
långt frän Säter, har bland talrika grönstensfynd även hittats 
en skivskrapa av flinta (fig. 5), snarlik den från Storön men 

större. Och i fynden frän den av d:r Olov Janse år 1924 undersökta stenålders
boplatsen vid Lundby, belägen pä samma nivå som Storö-boplatsen, ingår en 
minimal liten flintsplittra. Vid de stora Säterboplatserna förekommer av flinta 
endast nägra smä formlösa stycken å den "östra" boplatsen, den mellersta där
emot visar talrik flintförekomst, och flintorna äro här större, dock av tämligen 
fattiga, fragmentariska former. Den "östra" boplatsen, vars höjd över havet är 
25 m., har en spånpilspets, där dock partiet kring tången synes vara avslaget. 

Beträffande den tidsställning, som dessa skivskrapor och flintspetsar in
taga, må antecknas, att skrapor av den rundade typen att döma av förhållan
dena pä exempelvis boplatserna vid Jonstorp i Skåne och Gettersö i SV Små
land, där de särskilt studerats,1 förekomma under hela boplatstiden men synas 
särskilt tränga fram till dominerande typ mot denna kulturs senare del.2 Även 
spänpilar av Glanpilens typ med mer än 3-sidig genomskärning ä egg och 
tänge samt med ena eggen snett utskjutande synas mest tillhöra mellanstadiet 
i Jonstorpsboplatserna eller deras senare del.3 

Fig. 3. 

1 OSKAR LIDEN, Boplatsen vid Gettersö jämte andra sydvästsmäländska stenälders
boplatser i belysning av de stora boplatsfynden i nordvästra Skåne, i Norra Smålands 
fornminnesförenings Meddelande 1924. 

' LIDEN, a. a., sid. 11. 
3 LIDEN, a. a., sid. 9. 
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Dessa paralleller synas ägnade att tilldela Glanfyndplatsen dess ställning 
bland de yngre eller yngsta av de östgötska kustboplatserna. Det har dä sitt 
intresse att efterse fyndplatsens höjd över havet, till jämförelse med Bråviks-
boplatserna vid Säter, där keramiken kan tjäna som utvecklingens mätare. 

Skivskrapan hittades i Glans vattenbryn, pilspetsen ungefär 0,5 m. över 
vattenytan i juli 1924, vilken torde ha stått ungefär 1 m. över normalnivån (71 
fot, d. v. s. 21,5 m. ö. h.). Kulturlagrcts översta punkt ligger 0,84 m. över Glan-
ytan i juli 1924, dess lägsta 0,50 m. Genomsnittligt kan alltså boplatsens läge 
anslås till närmare 22,5 å 23 m. ö. h. 

Detta är just siffran för den lägst belägna, i kulturhänseende även yngsta 
av Säterboplatserna i Kvarsebo s:n, liksom även för den nyupptäckta boplatsen 

Fig. 5. 

vid Lundby vid Valdemarsviken, 
yngsta Säterboplatsens. 

vars keramik synes vara identisk med den 
Arthur Norden. 

En nordisk bronspincett från Hallstattid, funnen i Frankrike. 

Dä jag förlidct år biträdde vid ordnandet och utställandet av det franska 
nationalmuseets i Saint-Oermain samlingar av nordiska fornsaker, upptäckte jag 
bland föremålen en bronspincett av nordisk typ (fig. 6), som enligt museets 
register är funnen i fransk jord, närmare bestämt vid Vieux-Mont i kommunen 
Cambrone (dép. Oise), norra Frankrike.1 

Pincetten är förfärdigad av ett tunnt bronsbleck, snarast triangelformigt, 
med bred bas och långsidorna kraftigt inätböjda. Det övre partiet har erhållit 
formen av en cylinder. Läpparne äro pä utsidan ornerade med ett tunnt streckat 
band, som löper längs kanterna oeh nedtill bildar en våglinje. Innanför denna 
våglinje ses tvä "ormar" och tre cirklar. Pincetten, som är ett gott arbete så
väl ur teknisk som ur konstnärlig synpunkt, är 7 cm. lång. Den bör tillhöra 
Montelii IV eller V period (tiden frän omkr. 1050 till omkr. 850 f. Kr.), ett skede, 
som pä kontinenten delvis motsvaras av Hallstattid. 

1 Enligt museets register skall ännu en bronspincett ha anträffats pä samma plats, 
men denna har jag ej lyckats återfinna. Tyvärr känner man icke nägot närmare angående 
fyndomständigheterna. I museets register bär pincetten numret 15294. 
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Pincetter uppträda i Skandinavien redan under Montelii andra bronsålders-
period (1450—1250 f. Kr.),1 men ha dä en helt annan form än den här säsom 
fig. 6 avbildade. Pincettens mynning skjuter dä betydligt ut över de övriga 
partierna, sä att den snarast erhåller formen av ett upp- och nedvänt T. Under 
de därpå följande två perioderna äro sidorna i det närmaste raka.2 Under IV 
och V perioderna synas de bliva först svagt, sä kraftigare inätböjda.3 Sidorna 
äro dä ofta prydda med tre smä, runda upphöjningar. En våglinje vid basen är 
ett icke ovanligt motiv under IV och V perioderna. För den VI och sista av 
Montelii bronsäldersperioder känner man, såvitt mig bekant, inga pincetter. 

I regeln äro pincetterna av brons, någon gång 
av guld. De ha en tendens att tilltaga i storlek i samma 
mån de bli yngre. 

Dessa föremål tillhöra i huvudsak södra Skan
dinavien och Slesvig-Holstein. Utanför Norden ha de 
såvitt mig bekant endast anträffats i norra Tyskland4 

och en gäng i Bosnien.5 

Värt fynd är ett nytt vittnesbörd om de för
bindelser, som tvivelsutan måste ha existerat mellan 
Skandinavien och Västeuropa under Hallstattid. Om 
arten av dessa förbindelser är det f. n. omöjligt att 
med bestämdhet yttra sig. Det synes mig emellertid 
icke otänkbart att åtminstone enstaka skandinaver 
eller i varje fall germaner slagit sig ned vid eller 
väster om Rhen vid denna tid. Därpå tyda ett flertal 
här gjorda fynd av fornsaker av germansk tillverkning 
och huvudsakligen tillhörande Montelii IV och V pe
rioder. Här nedan uppräknas dessa fynd, av vilka 
nägra synas vara avsedda för rituella bruk. 

1. En rund bronsdosa, s. k. hängkärl och hälften 
av en fibula, bägge funna i en pälbyggnad vid Corae-
lette vid Neuchätel-sjön i Schweiz/' 

Fig. 6. Bronspincett frän 
Vieux-Mont, Frankrike. 

Vi. 

1 O. MONTELIUS, Minnen frän vår forntid (citeras här Minnen), Stockholm 1917, 
fig. 977, 978. SOPHUS MÖLLER, Ordning af Danmarks Oldsager, (citeras här Ordning), 
Kjabenhavn 1888-1895, fig. 18. 

' Minnen, fig. 1040 a, b, 1041, 1105, 1116 a, b, 1117, 1119, 1120, 1122; Ordning. 
fig. 86, 88, 194, 195, 197, 198. 

' Minnen, fig. 1118, 1121, 1361, 1362, 1363, 1364. — Ordning, fig. 196, 295, 296. 
' R. BELTZ, Die vorgeschichtlichen Altertämer des Grossherzogtums Mecklenburg-

Schwerin (Schwerin i. M. 1910), pl. XXXVIII fig. 36, pl. XLI fig. 80. — W. SPLIETH, In
ventar der Bronzealterfunde aus Schleswig-Holstein (Kiel u. Leipzig 1900), fig. 190. 

5 M. HOERNES, Grabhugelfunde von Glasinac in Bosnien i Mitteilungen des an-
thropologischen Gesellschafts In Wien, del XIX (1899), sid. 141. 

* O. MONTELIUS, Tvä nordiska bronsdlderssaker funna i Schweiz i Kungl. Vitter
hets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsblad (citeras här Månadsbladet), Stock
holm 1879, fig. 37—39. — Archiv fiir Anthropologic (Berlin 1880), del XII, sid. 525. — O. 
MONTELIUS, Deux bromes d'origine scandlnave découverts en Suisse i Matériaux pour 
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2. Sex fragment av bronsdosor, ett fragment av en bägare i brons, den 
senare av samma typ som den, vilken är avbildad fig. 360 i S. MOLLERS, Ord
ning af Danmarks Oldsager och en dolk av en typ, som synes förekomma 
huvudsakligen i norra Tyskland (fig. 7). Samtliga dessa föremål ha anträffats 
vid Petit-Villatte (dép. Cher), Frankrike, jämte andra bronsföremäl, huvudsak
ligen av inhemsk tillverkning.1 Hela fyndets vikt uppgår till 22 kg. 

3. Tvä guldskålar (fig. 8), funna jämte ytterligare nägra föremål av guld 
vid Villeneuve-Saint-Vistre (dép. Marne), Frankrike.2 Guldskålarne äro försedda 
med en geometrisk ornering, bestående av upphöjda rundlar och koncentriska 
cirklar i zoner och gjorda "au repoussé". 

4. En guldskål lik de föregående men något lägre, funnen jämte ytterligare 
några guldföremäl vid Rongéres nära Varennes-sur-Alller (dép. Allier), Frankrike.3 

5. Munstycke av en lur, möjligen av nordisk typ, funnen tillsammans 
med andra föremål vid Illiat (dép. Ain), Frankrike.4 

6. En liten tutulusformad bronspjäs (som Montelius och Reinach Les temps 
préhistoriques, pl. X: 5), funnen ej långt frän Rhen i Wiirtemburg torde även 
kunna nämnas i samband med dessa fynd. 

Fyndet frän Petit-Villatte, som med sitt myckna kram ger intryck av att 
ha tillhört en dåtida handelsman, synes giva vid handen, att handeln spelat en 
viss roll vid spridandet av de ovan citerade föremålen. Men denna förklarings
grund är icke tillräcklig för alla de nyss uppräknade fynden. Guldskälarne 
(fig. 8) vilka ju anses som för germanerna karaktäristiska kultföremål,5 kunna 

servir ä l'Historie primitive et naturelle de VHomme, vol. XV (Paris 1880), sid. 14—18. — E. 
BEAUVOIS i Materiaux, etc, vol. XXII (Paris 1888), sid. 38. — O. MONTELIUS och S. REI
NACH, Les temps préhistoriques en [Suéde (Paris 1895), sid. 107 ff. — J. DÉCHELETTE, 
Manuel d archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, 1.11 (Paris 1910), sid. 396. 

1 P. GOY, La cachette de fondeur du Petit-Villatte i Mémoires de la Société des 
antiquaires du Centre (Bourge 1885). MONTELIUS och REINACH, Op. cit., sid. 109. -
DÉCHELETTE, Op. cit.. t. 11:1, sid. 396. 

2 JUHEN CHAPPÉE, Objets d'or découverts å Villeneuve-Saint-Vistre i Monuments 
et Mémoires publiés par 1'Académie des inscriptions et Belles-Lettres t. XIX: 2 (Paris 
1912). — J. DÉCHELETTE, Les trésors de Rongéres et de Villeneve-Saint-Vistre, ibid. Jfr 
även G. KOSSINNA, Der germanische Goldreichtum in der Bronzezeit i Mannus-Bibliotek, 
nr 12 (Wiirzburg 1913). 

1 J. DÉCHELETTE, Le trésor de Rongéres etc. — L. MONTAONE i Bult. de la Soc. 
dF.mulation de l'Allier, februari 1911. 

1 J. DÉCHELETTE, Manuel t. II: 1 sid. 240, fig. 79. — Angående de nordiska lurarnc 
se OLSHAUSEN, Vorgeschichtliche Trompeten i Verhandlungen der Berllner Gesellschaft 
fiir Anthropologle, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin 1891. - ANOUL HAMMERICH, Les 
lurs de 1'äge du bronze au musée de Copenhague i Mémoires de la Société des Anti
quaires du Nord (Copenhague 1892). — Minnen, fig. 1236-1239. 

5 G. KOSSINNA, Das germanische Goldreichtum in der Bronzezeit. 1. Der Gold-
fund von Messingwerk bei Eberswalde and die goldenen Kulifässe der Germanen i 
Mannusbibliotek n:o 12, Wiirzburg 1913. Jfr O. ALMQREN i Månadsbladet n:o 29 (1900), 
sid. 119 sqs. - O. MONTELIUS i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, del XII, sid. 
280 sqs. — O. LUNDBERG, Smörkullen och andra ortnamn pd smör i Fataburen 1910, 
sid. 193—212. 
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Fig. 7. Bronsdolk och fragment av nordiska bronsdosor. 
Petit-Villatte (Clier), Frankrike. Va. 

Fig. 8. Guldskålar frän Villeneuve-Saint-Vistre, Frankrike. 
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knappast betraktas säsom kuranta handelsvaror. Snarare synas de mig då tyda 
på germansk bosättning. Mot denna hypotes kanske någon invänder att de ovan 
uppräknade fynden äro för få för att berättiga talet om bosättning. Härpå kan 
man emellertid svara, att fynden äro talrika, om man betänker att vi för vikinga
tidens vidkommande icke känna mer än tre å fyra säkra fynd av nordiska forn
saker gjorda i Frankrike, och dock veta vi genom litterära vittnesbörd, att nord
bor vid denna tid och i stora skaror bosatte sig i Frankrike. Ol. J—e. 

En Trojaborg i ett medeltida manuskript. 

I det 1924 i Miinchen av dr A. BOECKLER utgivna arbetet Die Regens-
burg-Priifeninger Buchmalerei des XII. und XIII. Jahrhunderts1 avbildas å 
Tafel LXXXV1 omstående bild (fig. 9) av en labyrint eller "trojaborg". I dennas 
mitt ses odjuret Minotaurus och hjälten Theseus med inskriften Cum Minothaur 
pugnat Thesevs labyr . . . Den andra vidstäende bilden omgives av inskriften 
Urbs lericho Luna? fuit assimilata figura? och framställer alltså staden Jeriko, 
också ett slags labyrint. 

Bilderna förekomma i manuskriptet Clm 14731 frän Regensburg och dateras 
till 1100-talets sista tredjedel. 

Förf. framhåller, att labyrinter visserligen under medeltiden oftast före
komma å golvmosaiker, men även ses i handskrifter (t ex. Rhabanus Maurus' 
encyklopedi i Monte Cassino). Han erinrar om, att från Salzburg ännu finnes 
en antik mosaiklabyrint med Thesevs kamp i mitten (nu i Wien); möjligen kan 
Thesevsframställningen i manuskriptet gå tillbaka pä bekantskap med denna. 

Av intresse är labyrintframställningens noggranna datering. Som bekant 
äro de stenbyggda labyrinterna, som så talrikt förekomma i värt land, mycket 
svära att datera. Troligen ha de tillkommit under olika tider. 7". J. A. 

Glad, glo och bälg i östgötska ortnamn. 

Prof. E. Hellqvist har för länge sedan givit den riktiga förklaringen till 
det flerstädes förekommande sjönamnet Glan, i det han sammanställer det med 
ordet 'glad i skog", isl. glapr, fsv. glaår. För sjön Glan i Östergötland har 
dock intet belägg med bevarat -d- i namnet kunnat uppbringas (Glawen, slutet 
av 1500-talet, Olaan 1663). Undertecknad har bidragit med Gladlunda, nu
tida namn pä ett torp och fiskarställe vid Glanstranden (namnet kan dock i 
jorde- och kyrkoböcker ej föras tillbaka längre än till 1778).2 Att det av Hell
qvist supponerade grundordet i adj. form dock ännu kvarlever i bygden överty-

1 Ur Miniaturen aus Handschriften der bayerischen Staatsbibliothek in Miinchen, 
Band VIII. 

' Däremot vet jag ej, om det intill Gladlunda belägna Glädja (uttalas gläjja) är 
att uppfatta annat än som ett torpnamn av vanlig typ: Glädjen. 
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gades jag om, dä jag hösten 1923 hörde en åkare ge följande order: 'Vi vänner 
den glae sida opp!" Det gällde att placera en synnerligen stor, blankpolerad 
bokskåpsbotten i förvaringsläge pä en vind. Baksidan var obearbetad, med ram
verk o. s. v. "Gla" kunde i sitt ifrågavarande sammanhang ej betyda annat än 
"blank, ren, polerad". 

Glo är i Valdemarsvikstrakten beteckning pä en liten insvängd vassvuxen 
vik: 'uppe i glot". 

Gloholmen är en holme i S:t Annae skärgärd. 
Ringarums bälg är beteckning pä slättlandet kring kyrkan. "Det blåste 

pä Ringarums bälg" — "han bor på balga" är uttryck, som jag antecknat och 
fått förklarade i Valdemarsvikstrakten. Arthur Norden. 

Balders hage. 

Näppeligen torde någon nordisk mytforskare vara hågad att ä Qeneral-
lantmäterikontorets realistiskt-prosaiska kartor spåra upp någon verklighetens 
motsvarighet till den tegnérska diktens Balders hage. Helt ofrivilligt träffas 
kartgranskaren kanske dock av detta namn pä sena kartor från bygden norr 
om Norrköping, där namnet i våra dagar är fäst vid en ekhage till Lida i Kvil-
linge s:n, belägen mellan komministerbostället och Lida och numera till större 
delen uppodlad. Man stannar först konfunderad, men sedan man ä äldre kartor 
fatt upp tidigare namnformer, viker det irriterande obehaget av en bokstavlig 
överensstämmelse mellan en ärlig lantmätarkarta och ett sublimt men ökänt 
litterärt falsarium. Balders- eller Ballershagen (jfr ej långt frän denna i Kvil-
linge skogsbygd Stora och Lilla Ballergöhlen!) visar sig nämligen på den äldsta 
kartan, är 1699 (G. 29:137), heta Ballershagen; namnet avser här ett "Torp 
till Qvillinge Prästgärd uti Bollershagen", beläget där bäcken, som går förbi 
Skärlöta by, skär ägogränsen till Dövestad. Närheten till Ballergöhlarna gör, att 
man väl känner sig mest böjd för att söka en gemensam förklaring för de bägge 
namnen; snarast vill man väl tänka pä det i nsv. bäld bevarade adjektivet med 
betydelsen 'präktig, stor" o. d. Arthur Norden. 

Litteratur. 

HAUPT, R., Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein. 
Fiinftes Band. Geschichte und Art der Baukunst im Herzogthum Schles
wig. Heide in Holstein 1924. 

Genom de kända publikationerna med titel Bau- und Kunstdenkmäler 
eller liknande är Tysklands äldre kyrkliga arkitektur med inredning fullständi
gare publicerad än något annat lands. Det stora verket är visserligen icke lik-
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forraigt utfört, dä det bearbetats utan enhetlig ledning, i varje stat, ja ofta i 
varje provins enligt den lokala fornminnesvärdens privata uppfattning. Men dessa 
ojämnheter börja nu att neutraliseras genom inventering i områden, som förut 
blivit alltför knappt behandlade. Sålunda utgives provinsen Brandenburg f. n. 
i minst tiofaldigt större omfång än den första bearbetningen frän 1880-talet. Av 
större, för hela riket genomgripande betydelse är den sammanfattning av lan
dets monumentinventering, som skett i GEORG DEHIOS Handbuch der deut
schen Kunstdenkmäler, som i fem volymer, vardera icke större än ett litet Bae-
deker-band, sammanpressar ett noggrant reviderat koncentrat av de mänga hyll-
meterna Bau- und Kunstdenkmäler. En annan form av syntes är den, som nu 
föreligger i RICHARD HAUPTS nyutkomna Geschichte und Art der Baukunst im 
Herzogthunt Schleswig, tryckt som 5:e band i provinsen Schleswig-Holsteins 
konstinventering. Den vördnadsvärde, åldrige f. d. provincialkonservatorn för 
Schleswig-Holstein, som redan 1887—89 publicerade provinsens monument och 
därefter offentliggjort en rad av särundersökningar över problem ur de nord
tyska och danska trakternas medeltida arkitektur, har här framlagt de veten
skapliga resultaten av sin ämbetsgärning, vad norra hälften av provinsen angår, 
Slesvig. Pä närmare 800 sidor meddelas en raisonnerande överblick av arkitek
turens material och detaljformer och slutligen en kort i kronologisk ram given 
historisk sammanfattning av kyrkotyperna. 

Haupt har alltid oförbehållsamt erkänt Slesvigs konstnärliga samhörighet 
med det övriga Danmark, åtminstone större delens. Sälunda betraktas också i 
denna bok hela Danmark, inklusive Skåne, som en enhet med hertigdömet. 
De nuvarande politiska gränsförhällandena, som lagt en stor del av Haupts forna 
område under det köpenhamnska "Nationalmuseets II afdeling", ha icke om
nämnts. Icke heller den efter kriget i ny upplaga utkomna, ovan citerade Hand
buch der deutschen Kunstdenkmäler, II, Nordostdeutschland, tar hänsyn till de 
nya gränserna. 

Ställvis givas, om än utan principuttalande, bidrag till uppfattningen om 
hela den Baltiska Nordens enhet. Gotlands sammanhållande och centrala be
tydelse framträder mångfaldigt. Haupt avbildar flera gotlandsfuntar ur den (av 
mig) s. k. "musselcuppornas" familj med tillägget: 'man sollte meinen er (König 
Waldemar) habe ganze Ladungen aus Gotland kommen lassen". Han anför ur 
Heinrici chronicon Livoniae gotländingarnes byggnadsverksamhet i Rigatraktcn 
1185. Sedan Waldemar II 1222 intagit Ösel, byggdes borg av sten, "medan 
man i Nord-Tyskland brukade använda jord och sten" — "Murare och stenhug
gare kommo icke från Tyskland, utan frän danskarnc" — 'namentlich von Got
land, was ja zunächst lag". Ett högst betydelsefullt erkännande om kulturström
mens riktning, i synnerhet som det dikterats av en livslång erfarenhet i syd
västra östersjöområdets byggnadshistoria. Visserligen är det egendomligt att kalla 
gotländingarne av 1222 för danskar. Det måste betraktas som en lapsus calami, 
ävensä registrets uttryck om: "altdänischc Insel". 

En mängd enskildheter betyga ytterligare sammanhanget, icke endast med 
Danmark och Gotland utan även svenska fastlandet. Sälunda sakristians plats i 
norr. Här känner Haupt parallellismen med Sverige. I andra fall nämner — eller 
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känner han icke dylikt samband, men förhållandet är icke desto mindre uppen
bart. Sälunda i den stora frågan om "södervändningen" i vårt konstområdes 
kyrkofasadbildning, som rec. principiellt behandlat i Konsthistor. Sällsk. publ. 
1920 samt i den Baltiska Nordens kyrkor, sidd. 145—147. Haupt ser icke pä 
företeelsen som stilbildningsprincip i stort, men lämnar icke desto mindre en 
rad värdefulla bidrag. Han observerar att västportaler. vilkas förekomst i andra 
länder är regel, i nationellt slesvigsk (och dansk) art äro förbjudna. Om undan
tagsvis västportal fanns, bevisar det för Haupt byggnadens utländska karaktär, 
t. ex. Wengs klosterkyrka, som han med viss rätt betecknar som engelsk. Det 
är ett drag i samma tendens mot längsfasadens betoning, när denna förses med 
en kapellaktigt framskjutande flygel. Han anför sädana exempel ur olika tider 
såväl från Jylland som Slesvig. För Sverige har rec. i den "Baltiska Nor
den" huvudsakligen påpekat de till 1300-talet daterade företeelserna av samma 
sort. Det bör dock erinras om att redan 1200-talet kände dem, t. ex. i Eckhoffs 
"fjärde Clemens-kyrka". Efralm Lundmark har påpekat — i ett under tryck va
rande Sveriges Kyrkor-häfte — att en liknande avsikt förelegat i Tingstäde. Tro
ligen även i Lau pä Gotland. 

Betonandet av "södervändningen" i kyrkornas fasadsyslem genom vapen
hus ligger i Slesvig som i Sverige vid medeltidens slut (1400-t. och senare) och 
vapenhusportalerna äro därför ofta stickbägiga. 

Landskyrkornas tornbyggnader äro likaledes samlade till relativt sen go
tisk tid. Ett av de första exemplen är — säger H. — Geltorf, begynt 1438. Man 
observere samstämmigheten med "Engelbrektsperioden" omkring 1410 å 30 — 
50 å 70, i "Den baltiska Nordens" system, enligt min uppfattning karaktäriserad 
av tornbyggen. På tal om torn avvisar Haupt all tanke på försvarsändamål. De 
bekanta radierande bjälkkanalerna har han iakttagit, men anser dem som ställ
ningshål rätt och slätt, utan att kunna övertyga. Saken erinrar pä nytt om 
den svära förlust medeltidsarkeologien gjorde genom Emil Eckhoffs bortgång. 
Han fick aldrig tid att lägga fram bevismaterial i övertygande mängd för sin 
fasta tro på kyrkornas fortifikationskaraktär. Vi hoppas, att hans efterlämnade 
anteckningar dock skola kunna lämna material till problemets lösning. 

Den svenska skalmurstekniken tyckes vara regel i Slesvigs grästenskyrkor. 
Principen är känd frän senromersk tid och i europeisk medeltid, t. ex. i Frank
rike, som regel i prae-gotisk tid. Strzygowski har påvisat den i Armenien. Men 
det finnes flera arter, och det krävs mycket utförligare iakttagelser, än hittills 
gjorts, för att fastställa den hantverkliga teknikens strömningar, särskilt för 
den (av Haupt icke snuddade frågan om den) östliga influensen. 

Pä tal om sakristiorna visas, att de i regel äro sekundära och att koret 
ursprungligen självt tjänat som sakristia, och därför varit försett med piscina 
och väggskåp. Ur denna korets funktion förklarar Haupt också det s. k. Schiel-
fenster, en liten, lågt belägen glugg i södra kormuren, som skulle tjänat till 
att upplysa arbetet med de heliga kärlens putsande o. s. v. I Husaby, Vg. 
finnes ett liknande, varpå Eckhoff har en avvikande förklaring. 

I sin historiska översikt förnekar Haupt träkyrkornas betydelse som period
bildande byggnadssätt. Danskarne äro i hans ögon redan frän 1000-talet framför 
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allt ett stenbyggande folk. Man obscrvere huru häri stödes rec:s uppfattning 
i "Den Baltiska Nordens kyrkor" av 1000-talels mitt säsom "de första sten
kyrkornas tid". Att stavkyrkorna dock samtidigt, men framför allt i tidigare tid, 
spelat en avsevärd roll, vore dock orimligt att neka. Förklaringen pä Haupts 
negativa hållning tycks vara obekantskap med Eckhoffs slavkjrkoveik 

Att granitkyrkor med rektangulära dörröppningar med karm i fasadens liv 
och rakslutet kor kunna stamma frän Sven Estridssons lid, är icke osannolikt. H. 
är emellertid försiktig i absoluta dateringar och synes tro, att regionala typer 
fortlevat oberoende av tidernas växling. En portal i Grundhof kallar han *ur-
altertiimlich". Dess kolonner äro rent Hegwaldska i proporlioner och sirat och 
synes mig datera portalen till omkring 1100. Det följande 1100-talet får ingen 
klar kronologi. Att sälta Sörup med dess rika lisenbildning av Ribetyp till ciika 
1130, förefaller ogrundat djärvt. Därmed sammanlänkar Haupt funten i Sörup, 
opponerande mot rec:s omkring ett hundra är senare tidssättning. Att döma av 
litteraturförteckningen känner Haupt icke till det utförligaste arbetet i ämnet, 
Die Steinmeister Gottlands (endast rec:s små-uppsatser i de kyrkliga utställ
ningspublikationerna), eljest skulle väl den typologiska logiken, enligt vilken 
Sörup står i slutet av de ikoniska gotlandslypernas rad, övertygat honom. Jag 
begagnar dock tillfället att påpeka, att en förskjutning bakåt av SteinmeisUrs 
d iteringssystem pä i genomsnitt 10 är torde vara pä sin plats — men icke en 
förskjutning pä 100 är! Komma vi till tegelbyggnaderna, deras datering och 
inspirationskälla, blir antalet av växlande åsikter, som borde nämnas, överväl
digande stort. Vi nöja oss med påpekande av Haupts allmänna (jag tror här 
ofta riktigt tillämpade) tendens att datera äldre än eljest brukligt. 

Ehuru skulptur och måleri icke inbegripas i titeln, fä vi dock upplysningar 
om triumfkrucifixgrupperna, vilka alltjämt ofta med sin trabes ingå som fast led 
i den arkitektoniska ensemblen, funtar, gravstenar m. m., allt av omedelbar be
tydelse för uppklarande av svenska och danska frågor. 

Haupts bok ansluter sig värdigt till den danska forskningen, pä samma 
gång den i sin stad är en prydnad, ja ett slags krona pä din tyska konstin-
venteringsorganisationens verk. Det bör anmärkas att hans kännedom om den 
svenska litteraturen är rätt bristfällig. Men pä visst sått ger dttta ett särskilt 
värde ät hans vittnesbörd. Aft hädanefter behandla någen som helst aikUklo-
nisk fråga i den Baltiska Nordens medeltid utan att rådfråga denna sakrika, 
redigt uppställda skrift vore ett förbiseende. I en rad viktiga punkter har Haupt 
redan nu givit väsentliga bidrag till Nordens konsthistoria och i tacksamt er
kännande av detta motse vi hans nästa bok, som skall fullständiga den ut
komna, nämligen en likartad översikt av Holsteins kyrkoarkitektur samt där
efter en eller två med kompletterande översikt av hela områdeis måleri och 
skulptur, vilket i den ursprungliga inventariseringen behandlats väl knappt. 

Johnny Roosval. 
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Visby av HANS WÅHLIN. Nr 1 i serien Svenska kulturorter. P. A. Norstedt & 
Söners förlag. Stockholm 1924. 64 sidor. Pris 2 kr. 

Visbylitteraturen har i är riktats med tvänne värdefulla tillskott: Gamla 
Svenska Städers åttonde häfte, behandlande huvudsakligen Visby medeltida pro
fanarkitektur, samt föreliggande bok om Visby av Hans Wåhlin. Trots att litte
ratur av detta slag ej fattas, fyller dock denna sista Visbybok -ett behov. Det 
är ett i ordets bästa mening välskrivet arbete, som förenar vetenskaplig veder
häftighet med en lätt och distinkt stil. De 64 sidorna ge en klar och samman
fattande bild av Visby som det framstår genom de senaste årens livliga och i 
mängt fruktbringande Ootlandsforskning. De talrika och utmärkt valda fotogra
fierna, tagna av författaren själv, förhöja intrycket av det även i yttre avseende 
tilltalande alstret. 

Serien Svenska kulturorter har fått en god start. Dess Visby-häfte är värt 
den spridning, det har all utsikt att fä. J. N. 




