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Smärre meddelanden. 

Biskop Siward och Gamla Uppsala. 

I HENRIK CORNELLS: Sigtuna och Gamla Uppsala, s. 15, framhälles, att 
flyttningen av biskopssätet frän Sigtuna till Gamla Uppsala ägt rum mellan 
1134—1141; Gamla Uppsalakyrkan har dä påbörjats omkring 1140. Nu kan 
tidpunkten ytterligare fixeras. Den hos KNUT B. WESTMAN: Den svenska kyr
kans utveckling, s. 45, omtalade biskop Siward av Uppsala, vilken vistades 
1141 i det bremensiska ärkestiftet, har nämligen redan pä 1130-talet vilat i exil 
i biskopsdömet Mainz och förrättade där på uppdrag av stiftsherren talrika 
kyrko- och altarinvigningar inom diocesen. 1138 vigde han klosterkyrkan pä 
Disibodenberg, vilken besattes med frän Mainz komna benediktiner (RUDOLF 
KAUTZCH: Der Ostbau des Doms zu Mainz. Zeitschrift fiir Gesch. d. Architek-
lur VII, s. 95). Härigenom är tidpunkten för Gamla Uppsalakyrkans grundlägg
ning ingränsad till 1134—1137. Siward blev senare abbot i Rasted i Oldenburg. 
Nägra rester av därvarande romanska kyrka äro dock knappast bevaiade. 

Gamla Uppsala stiftskyrka har tillkommit vid en tidpunkt, dä torn- och 
västbyggen pågingo i Skara, Lund, Dalby, Ribe och måhända även i Växjö. 
Västmuren i Gamla Uppsala (CORNELL Pl. 5) var c:a 210 cm. B , medan läng-
husmurarna visade endast c:a 150 cm. Detta tyder pä en kraftig västfasad. Vi 
måste här tänka oss en tredelad förhall, vilkens mittrum öppnat sig mot lång
husets mittskepp med tvenne arkader, tvä rundbågar vilande pä en mittpelare, 
samt sidokamrarna inrymmande trappor upp till en västempor. Dä de norra 
och södra längdmurarna äro tunnare än västmuren, finnes ingen hållpunkt för 
rekonstruktionen av en tvåtornad fasad. Sidorummens murar ha gått upp till 
sidoskeppens höjd, avtäckta med pulpettak, och däröver har mittpattiet höjt sig 
tornartat ytterligare en våning liksom i Hulterstad på Öland, Bunkeflo i Skåne, 
i Skarpsalling m. fl. danska kyrkor, i Breklum samt flerstädes i Friesland. Att 
uppfatta biskop Siward säsom bärare av denna typ till Gamla Uppsala i vad 
det rör västpartiet, är kanske vågat. Den är där fullt förklarlig om vi se för
hållandena mot bakgrunden av Lund och ärkebiskopssätet. Dettas stora, impuls-
givande betydelse för kyrkoarkitekturen i Sverige och Danmark under 1100-
talet, börjar mer och mer framträda. Talrika lantkyrkor i Slesvig, Jylland, pä 
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Bornholm, i Blekinge, Kalmarbygden, pä Öland, i norra Småland samt Öster-
och Västergötland visa att de, som naturligt är, fått byggnadslust, plantyper och 
idéer frän det skånska ärkestiftet. 

William Anderson. 

Stenrevlar, en förbisedd fornminnestyp. 

En fornminnesform, som pä sista tiden blivit föremal för livlig uppmärk
samhet och ett energiskt utforskande i Östergötland, är de s. k. stenrevlarna, 
länga linjer av block- och klumpstenar lagda 2—4 i bredd och framdragna ge
nom skog, åker och äng i kilometer-, ja halvmilslånga sträckningar. Här och 
där äro de brutna i skarpa vinklar eller utbyggda till formliga skansverk — 
varje tvivel om att de äro människohänders verk har hävts genom de mänga 
besök som i fjol och i är ägnats dem av fackmännen i och för studium av de
ras byggnad och rimliga uppgift. 

Dä det är av vikt att fä närmare kännedom av denna egendomliga forn-
minnesarls utbredningsområde — huvudbygden synes vara Qötalandskapen, 
framför allt Östergötland — mä här antecknas att de finnas på Öland och 
Gotland. Enligt vad överstelöjtnant N. D. Edlund i sommar kunnat konstatera 
äro de gotländska "stenvastarna" alltigenom identiska med de östgötska revlarna 
och alltså ingalunda blott väganläggningar eller vadanordningar genom myrar 
och kärr. 

Även i Uppland synas de förekomma. Jag har följt och studerat en syn
nerligen präktig och typisk stenrevel, som löper strax väster om Boglösa kyrka 
i Enköpingstrakten och går nära 1 km. NV ut, fram till den i sommar nyupp
täckta hällristningen i Brandskogen. 

Det vore av stort intresse, om bygdeundersökare i olika delar av värt 
land ville ägna sin uppmärksamhet ät detla hittills förbisedda slag av forn
minnen och bringa dem till riksantikvariens kännedom i och för den registrering 
av dem, som med början i Östergötland nu igångsatts. 

A. Norden, 

Litteratur. 

SVERIGES KYRKOR. Konsthistoriskt inventarium, med stöd av K. Vitt.-Hist.- o. 
Ant.-Akad. utgivet av SIGURD CURMAN och JOHNNY ROOSVAL, 

Stockholms kyrkor. Band I. Haft 1. S. Nikolai el. Storkyrkan I. Församlings
historia, Stockholm 1924. 

Säsom det påpekas i förordet till detta häfte, avviker beskrivningen av 
Storkyrkan frän "Sveriges kyrkor' hittills följda program däruti att den avdel-
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ning, som går under benämningen'Församlingshistoria", svällt ut till att omfatta 
omkring en tredjedel av hela beskrivningen. I och för sig måste det ju betraktas 
säsom synnerligen värdefullt att ha kyrkans ekonomiska och personalhistoria 
närsluten till dess konsthistoria, dock ligger detta ju utanför ramen för verket 
och torde, enligt redaktionens anmärkning, icke komma att upprepas. Alt det 
skett i fråga om Storkyrkan, får väl tillskrivas den omständigheten, att försam
lingen själv förekommit redaktionen med initiativet till beskrivningen och även 
fullständigt bekostat manuskriptets framställande. 

Det föreliggande häftet utgör det första av de tre, som äro avsedda alt 
ägnas åt Storkyrkan, och i en överskådlig uppdelning i olika avdelningar, var 
och en m.ed sin författare, framlägges församlingens historia. Synnerligen fylligt 
har avdelningen "Storkyrkans egendomar, stiftelser och personal under medel
tiden" blivit behandlad av Frans de Brun, och N. J. Welinder fullföljer skild
ring n av kyrkans präster med "Series pastorum efter reformationen". 1 en 
utmärkt översikt berättar Ivar Simonsson församlingens öden ända frän den tid, 
dä den intog den blygsamma ställningen säsom del av Vanthörs, numera 
Biännkyrka, socken och fram till dess nuvarande rangställning bland Stockholms 
talrika församlingar. Stort utrymme ägnas ät den mängd av glansfulla högtid
ligheter, Storkyrkan pä grund av sitt läge nära slottet varit skadeplatsen för, 
även denna avdelning författad av Ivar Simonsson. Man kan, dä man gör be
kantskap med detta häfte, icke underlåta att reflektera över vilket ofantligt vär
de för kyrkokonsthistorikern en motsvarande fyllig redogörelse i samband med 
övriga Svenska kyrkor skulle ha. Däremot torde medtagandet i detta arbete av 
den i och för sig mycket förtjänstfulla beskrivningen av Kronprinsessan Marga
retas jordfästning förefalla mången tämligen omotiverat. För övrigt tycks delen 
om Storkyrkan arta sig att bli en verklig monumental kyrkoskildring, som man 
önskar mänga efterföljare. Man får hoppas att landets övriga stadsförsamlingar 
följa storkyrkoförsamlingens exempel och lämna utgivarna av 'Sveriges kyrkor' 
det bistånd de i allra högsta grad förtjäna. 

Värmland. Band I. Haft 1 och 2. Grums härad. Av HELGE KJELLIN. Stock
holm 1924. 

Helge Kjellin är född värmlänning och började redan som fil. stud. sina 
forskningar i Värmlands kyrkliga konst. Detta var för "Sveriges kyrkor' en 
synnerligen lycklig tillfällighet, så mycket mera som så gott som inget av fack
man ulfört förarbete dessförinnan blivit gjort. Talande nog är den omständig
heten, att det förflutit tolv är mellan Värmlandsarbetets början och dessa första 
häftens tryckande. 

Det är Grums härads kyrkor vi här få göra bekantskap med. Den som 
väntar finna uråldriga tempel med intressant byggnadshistoria blir emellertid 
grundligt besviken och torde fä mörka aningar om vad som kan komma i föl-
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jande värmlandshäften. Det är onekligen anmärkningsvärt, att av de fem kyrkor, 
som finnas i häradet, samtliga äro byggda under 1700-talet, endast Grums kyrka 
kan ståta med en äldre del, nämligen korpartiet, som dock inte går längre till
baka än till senare hälften av 1600-talet. Vid alla äro spåren av de äldre an
läggningarna omsorgsfullt utplånade, och dock ha tvä av dem, Grums och Nor, 
haft föregångare av sten, vilkas utseende författaren dock med ganska gott re
sultat sökt få klarhet om. Det tycks inte ha varit nägra bastanta kyrkobygg
nader, som uppfördes i denna del av Värmland under medeltiden, Eds nuva-
varande kyrka har haft icke mindre än tvä föregångare, båda av trä. Dock 
tycks Nors gamla kyrka härvidlag ha utgjort ett undantag, det förvånar en 
inte att den kunde bliva skröplig, dä man läser om huru kyrkovården i bonat 
50 är fullständigt underlät alt reparera kyrkan för att spara pengar till ett nytt 
kyrkobygge. 

Om inte kyrkornas arkitektur erbjuder så mycket av intresse — de äro 
samtliga av vanlig värmländsk 1700-tals typlänghus med tresidig koravslutning 
samt västtorn — sä saknas emellertid inte inventarier. Jag vill endast nämna 
altarprydnaden i Grums, av trä, snidad omkring år 1700 av mäster Nils Falk. 
Författaren påpekar dess överenstämmelser med det hamburgska silveraltaret i 
Stockholms Storkyrka, av vilket Nils Falk tydligen varit direkt influerad. Även 
predikstolen i Grums, daterad 1701, är förfärdigad av denne Nils Falk och lika
så finner författaren skäl att tillskriva predikstolen i Ed denna mästare, av 
viken ytterligare flera arbeten finnas pä andra häll. 

Överhuvudtaget visa dessa båda häften, att utarbetandet av Värmlands-
delen lagts i synnerligen goda händer, och man får hoppas att författarens övriga 
krävande värv måtte låta honom fä tillfälle att fullfölja arbetet. 

Stockholms kyrkor. Band V. Haft 1. Adolf Fredriks kyrka. Av OSCAR MANN-
STRÖM. Stockholm 1924. 

Liksom delen om Storkyrkan och för övrigt alla tidigare om Stockholms 
kyrkor har även denna tillkommit pä initiativ av församlingen. Denna hade är 
1924 tvä födelsedagar att fira, det var dä 250 är sedan den bildades och 150 
är sedan dess kyrka invigdes. Minnesäret skulle hugfästas genom en festskrift, 
ooh församlingen var nog välvillig att lata arbetet för denna komma "Sveriges 
"kyrkor' till godo. Utförandet anförtroddes åt en kyrkans man, och resultatet 
vittnar fördelaktigt om värt prästerskap, författaren har skilt sig synnerligen väl 
från sitt uppgift. 

Adolf Fredriks kyrkas föregångare var av trä och tillkom 1674. För att 
hedra handelsmannen Olof Larsson, som bekostat hela uppförandet och inred
ningen, fick den namnet Sankt Olovs kapell. Samma år bildades Sankt Olovs 
församling av norra delarna av Klara församling. Den var emelleitid annex lill 
den senare ända till år 1773, dä den döptes med Adolf Fredriks namn, till 
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åminnelse av att grundstenen till den då nästan färdiga nya kyrkan lagts av 
nämnda konung. 

Trots att kyrkan inte är mer än 150 år gammal, är det utomordentligt 
intressant att ta del av dess byggnadshistoria. Här finnas visserligen inga be
tydelsefulla problem och svårtolkade arkitekturdetaljer säsom i sä många me
deltida tempel, tvärtom, tillblivelsehistorien ligger sä klar man kan önska, upp
hovsmannen är känd även till namnet, det är ingen mindre än vår store gusta-
vianske arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz, som uppgjort ritningarna och lett upp
förandet. Men kyrkans tillkomst faller just under den tid då de klassicistiska 
impulserna började göra sig gällande, och man kan pä ritningarna iakttaga, huru 
Adelcrantz sä småningom överger rococomotiven och tillägnar sig den klassicis
tiska formläran. En del av Gustsf 111 med stort intresse omfattade förslag till 
portik i rent nyantik stil vid västra ingängen kommo på grund av bristande 
medel aldrig till utförande, men de poängtera dock Adelcrantz studium av 
kyrkan Madonna della Superga vid Turin, uppförd 1717—1731 av Filippo 
Juvara. 

För den inre utsmyckningen ha verkat sädana krafter som Adrian och 
Jean Baptisfe Masreliez, Sergel, Olle Hjortsberg och Julius Kronberg, av vilka 
var och en ensam gör kyrkan värd ett studium. 

Gotland. Band I. Haft. 2. Tingstäde kyrka i Lummelunda ting. Av EFRAIM 
LUNDMARK. Stockholm 1925. 

"Jag häller före, att Tingstäde tempel, eller basilika, som jag hellre skulle 
vilja säga, hör till de ståtligaste och vackraste kyrkorna, icke blott pä Gotland 
utan även i vilket annat (svenskt) landskap som helst " skriver biskop 
Georg Wallin pä 1740-talet och sedan man genomföreliggande häfte gjort kyr
kans bekantskap, är man frestad att instämma i hans superlativa omdöme. Ri
kedomen pä rikt smyckade portaler, inte mindre än sex stycken, kyrkogåids-
porten inräknad, är anmärkningsvärd, och intressanta skulpturdetaljer finnas här 
och var. Det imposanta tornet hör till landets ståtligaste. 

Författaren gör en god utredning av kyrkans byggnadshistoria, som inte 
tycks vara någon lättknäckt nöt. Särskilt beträffande dateringen av de olika de
larna gä meningarna i sär. En del värdefulla iakttagelser och synpunkter fram
läggas i detta häfte och med stöd av dessa kommer författaren till en del andra 
resultat än tidigare forskare. 

Bildmaterialet är gott, om man undantar vissa av fotografireproduktionerna, 
som äro mörka och otydliga och av mycket ringa värde. 

Ragnar Blomqvist. 

• * 
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Halländsk Bygdekultur, studier redigerade av DAVID ARILL, HJ . LINDROTH, 
ELOV LINDÄLV. 

Wettergren & Kerberg, Göteborg, 1925, 236 ss. Kr. 6: —. 

Med denna bok riktas vär hembygdslitteratur med en intressant och vär
defull samling uppsatser med arkeologiskt, kulturhistoriskt och folkloristiskt 
innehåll. De bidrag, som närmast böra intressera arkeologerna, äro väl Ahlbergs, 
som behandlar vägar och fornminnen i norra Halland och särskilt söker utreda, 
var den urgamla kustlandsvägen i dessa trakter gick fram, samt Ewalds, som 
ger en kortfattad beskrivning av några sydhalländska stenäldersboplatser vid 
Tjuvhälan i Söndrum socken, Påarp i Trönninge socken, vilka båda upptäckts 
1924 och ännu ej äro systematiskt utgrävda, samt en del boplatser i Ö. Karups 
socken. Den förra uppsatsen åtföljes bl. a. av en karta, den senare illustreras 
av flera goda fotografier över de olika boplatsernas fyndbesländ. Vidare Elov 
Lindälvs väl illustrerade redogörelse för tvä hällkistor med gavelhål från norra 
Halland, det s. k. Dvärgahuset i Lindome socken, som förmodas ha givit namn 
ät byn Dvärred, och den sydligaste hittills kända svenska med gavelhål, frän 
Alafors i Älvsåker socken. Författaren visar, att Lindomekistan, som 1889 under
söktes av Montelius, av denne blivit felaktigt restaurerad; dess gavelhål har 
sannolikt bildats genom att tvenne hällar, vardera med en halvcirkelformig ur
tagning, ställts bredvid varandra, alltså tillhörande en typ, som särskilt finnes 
representerad i England, medan Montelius ansåg, att det funnits blott en gavel
häll med urtagningen nedåt, bildande liksom en låg port, alltså av en närmaat 
kaukasisk typ. 

Alin lämnar ett kort meddelande om labyrinterna på Onsalalandet, Berg
lund skriver om den nordhalländska ryggässtugan, Jöran Sahlgren påvisar sam
bandet mellan namnet Börsäs och fornborgarna, Celander har en längre upp
sats om den halländska Knutgubben, Arill en utredning om bröllopsträdet i 
Halland, Sverker Ek en intressant studie över visan om Palle Bosons brudrov, 
som han visar vara av svenskt ursprung. Boken är tillägnad den halländske 
fornminnesvännen och forskaren Johan Kalén pä hans 60-årsdag. 

Axel Bagge. 
* • 

KARL KELLER-TARNUZZER u. HANS REINERTH: Urgeschichte des Thurgaus. Ein 

Beitrag zur Schweizerischen Heimatkunde. 
Huber & Co., Frauenfeld, 1925. 296 ss. br. 12: — geb. 15: — schw. frs. 

Detta arbete torde vara det första, som behandlar en schweizisk kantons 
hela förhistoriska tid. Även i ett annat avseende intar det en särställning i den 
arkeologiska litteraturen. Här äro nämligen för första gängen, åtminstone för 
Schweiz' vidkommande, de betingelser, vilka natur och kultur ha till varandra, 
och som spela den allra största roll, i synnerhet under förhistorisk tid, starkt 
framhävda och av författaren till den egentliga bebyggelsehistorien (Reinerth) 
konsekvent lagda till grundval för framställningen. Med anledning därav pres-
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sar R. ej heller Thurgaus förhistoria in i det vanliga arkeologiska schemat utan 
indelar enligt en mera kultur- och bebyggelsehistoriskt orienterad synpunkt, 
som referatet i det följande visar. 

Förf. börjar med en kortfattad redogörelse för Thurgauomrädets nuvarande 
beskaffenhet i geologiskt, botaniskt och klimatologiskt avseende, samt ger till 
slut en summarisk återblick över klimatets växlingar sedan sista istiden, i an
slutning till Blytt, Sernander, Weber m. fl. Den växtgeografiska forskningens 
fastställande av steppflorans utbredning påpekas särskilt, enär de områden, som 
nu intagas av denna flora, under förhistoriska torrvarma perioder (särskilt den 
Sernanderska subboreala tiden) med all sannolikhet voro skoglösa buskstepper, 
beboeliga för människor, till skillnad frän urskogsomrädena. Under fuktiga kli
matperioder (t. ex. den atlantiska) vinner urskogen terräng och den mänskliga 
bebyggelsen tränges tillbaka, omvänt under torrvarma perioder. 

Sä kämpa urskog och stepp med varandra och förflytta därvid gränserna 
för människans utbredning, tills en dag en tredje faktor griper korrigerande in 
i naturens spel, nämligen människan själv. 

Den sista stora nedisningen gjorde all bebyggelse i Thurgau omöjlig lik
som i stora delar av det övriga Europa. När isen drog sig undan till följd av 
det allt varmare klimatet, vandrade tundran in i landet vid Alpernas fot, och 
med den visade sig äter människan (som med all sannolikhet bott där redan 
under föregående varma mellanistider — åtminstone under den sista). Klimatet 
blev allt varmare, på tundran följde steppen, och snart kom skogen. Nu upp
stod den atlantiska tidens fuktigt varma klimat, som gynnade skogsvegetationen 
pä steppens bekostnad; hela Europa fylldes av enväldig och ogenomtränglig 
urskog, människorna, som dittills varit fritt kringströvande jägare och samlare, 
trängdes ut mot kusterna i norr och väster samt mot Donauomrädets stepp-
trakter i öster. 

Därmed lägges under denna länga tid, som vi här i Sverige kalla Litto-
rinatiden, grunden till den starka differentiering i olika kulturer, som sedan vid 
den fullt utpräglade neolitiska periodens inbrott möter oss. Vid det Baltiska 
havets kuster utvecklas den nordiska kulturen, uppburen av den långskalliga, 
blonda och krigiska nordiska rasen, i väster vid Atlantens kust utpräglas en 
västisk (wcstisch) kultur, uppburen av en mörk, kortskallig ras och i öster 
utvecklas en ostisk (ostisch) kultur, uppburen av en ras av fredliga åker
brukare. 

Reinerths användande av termerna "ostisch", 'westisch" och "nordisch" 
om de tre kulturgrupperna, vilka han även anser uppbäras av tre skilda raser, 
liknar den rasterminologi, som en av Tysklands modernaste rasforskare HANS 
GONTHER infört (se hans Rassenkunde des deutschen Volkes 1924, som ger 
en utmärkt orientering inom icke blott Tysklands utan hela Europas rasproblem), 
men likheten är tydligen blott skenbar. Qtinthers "westische Rasse" är en 
mörk, längskallig ras, medan Reinerths "västiska" invandrare äro ett kortskal-
ligt, mörkt folk, som närmast skulle motsvara Giinthers "ostische Rasse". Den 
nordiska, längskalliga, blonda, krigiska rasen är hos bada forskarna densamma, 
"die Indogermanen", som den ofta använda och missvisande termen lyder. 
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Det fuktiga, varma klimatet avlöses sä småningom av ett torrt och varmt, 
pä den atlantiska tiden följer den subboreala. Nu glesnar den ogenomträngliga 
urskogen, och steppen och människan vinna äter terräng. De tre hittills isolerade 
raserna och kulturerna tränga in i det inre av kontinenten. 

De västiska pionjärerna äro de första, som nå Thurgauområdet vid Boden-
sjöns sydvästsida, omkring är 3000 f. Kr. Deras huvudverktyg var en stenyxa 
av en typ, som vi närmast skulle kalla en bredeggad trindyxa med flat nacke. 
De ha även lämnat efter sig hjorthornshackor, som visa, att de känt till 'hack-
bruket" (ej att förväxla med vad vi kalla åkerbruk). De bodde i smä, avlånga, 
låga hyddor av vass el. liknande, med ingång pä ena långsidan nära gaveln, 
och en härd omedelbart innanför denna ingång. Dessa primitiva hyddor lågo 
vid sjöstranden sammanförda till små byar. 

Omkring 2200 f. Kr. nä de krigiska nordmännen Thurgau. Deras kultur 
står betydligt högre än den västiska. Deras förnämsta verktyg i Schweiz är den 
fyrsidiga, slipade stenyxan, en översättning i landets material av den nordiska 
flintyxan. Huvudvapnet är stridsyxan med något utsvängd egg, starkt utsvängd, 
halvsfärisk nacke, rännor å över- och undersidor, av sten med skafthål. Kera
miken, som de äldsta invandrarne sällan ornerade, prydes hos nordfolket med 
rika snörornament. En av de nya kolonisternas förnämsta bidrag till kulturen 
var det rektangulära huset med sitt höga gaveltak. 

Detta hus var för sin tid ett mästerverk av byggnadskonst, byggt som det 
var med tillhjälp endast av stenverktyg och utan användning av en enda spik 
eller nagel. Alla tvärslåar voro lagda i grenklykor. Huset var tvårummigt med 
härden i det inre rummet, och en bakugn m. fl. hushållsattiraljer i det yttre; 
golvet var av stampad lera, det höga gaveltaket av vass eller annat strå. 

Dessa hus lågo samlade i byar utefter Bodensjöns och andra insjöars 
stränder, ordnade i en oregelbunden klunga omkring ett torg i mitten, där ett 
samlingshus reste sig. Det gatsystem, som snart utvecklade sig, fanns icke ur
sprungligen. 

De hus, som lågo vid vattenbrynet, stodo på pålar i vattnet, dock är det 
här sannolikt ej fråga om några pälbyggnader i traditionell bemärkelse. Man har 
trott detta och har ej betänkt, att Bodensjöns vatten vid denna tid stod 2 m. 
lägre än nu (under torrtidens klimat omkr. år 2000 ända till 3 m.). De s. k. 
pälbyggnadslämningar, som alltså nu ligga under vatten, lågo då i de flesta 
fall pä torra land. 

Den gamla västiska och den nya nordiska kulturen sammansmälta snart i 
Thurgau-området till en blandkultur, den s. k. pälbyggnadskulturen, som hade 
sitt huvudsakliga hemvist kring Bodensjöns stränder. Reinerth ger en intressant 
överblick över densamma, för lång att här referera. Denna period räcker till 
inemot år 800 f. Kr., dä Hallstatt-tiden och därmed järnåldern begynner. 

Bronsens upptäckt och införlivande som vapen-och redskapsmaterial omkr. 
1800 tillägger R. ej någon omvälvande betydelse. "I Thurgau liksom i hela 
Schweiz betyder bronsen blott en förbättring av de gamla vapnen och redska
pen, för ingen del deras fullständiga undanträngande, och i varje fall ingen 
genomgripande förändring av kulturbilden". Bebyggelseomrädet förblir ocksä 

21 — F o r n v ä n n e n 1925. 
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under bronsåldern detsamma som under den närmast förcgäende tiden av 
stenåldern. 

Frän mitten av andra årtusendet f. Kr. börjar sä klimatet äter bli fukti
gare och kallare. Bodensjön stiger och den blomstrande pälbyggnadskulturens 
strandbyar dränkas av vatten. Urskogen pressar äter människorna mot nordväst. 

Samtidigt med klimatförändringen sker sannolikt en rasväxling i dessa 
trakter. Under den föregående torrperioden utdör det åkerbruk, som sä små
ningom avlöst det mera trädgårdsartade hackbruket i länderna norr om Alperna, 
och den bofasta befolkningen blir nomadiserande. Vid den subatlantiska klimat
periodens inbrytande blir betingelserna för verkligt åkerbruk (plogbruk) åter 
gynnsammare och en ny bondekultur uppblomstrar, men nu uppburen av en 
befolkning, som uppblandats med en ny ostlig ras, som påminner något om 
den urgamla Neanderthalrasen (enl. Schliz). Denna nya färgglada bondekultur 
är den s. k. Hallstattkulturen. Med järnets upptäckt tager (utan att kulturen som 
sådan för övrigt gör nägra spräng) i synnerhet den vapentekniska utvecklingen 
ny fart. 

Under Hallstatt-tiden ligger kulturens tyngdpunkt öster ut i Donauländerna, 
men framemot första förkristliga årtusendets mitt flyttas den allt mer väster ut. 
Kelterna uppträda på arenan och La-Téne-tiden tar sin början. Att följa förfat
tarens intressanta framställning om kelterna förbjuder här utrymmesskäl. I och 
med helvetiernas, den keltiska stam, som bebodde Schweiz, bekanta utvand
ring är 60 f. Kr. och deras krossande vid Bibracte av Caesar förlora schweizarna 
sin urgamla självständighet och bli "det romerska folkets bundsförvanter", som 
det sä vackert hette. Den romerska tidens fyra århundraden tager vid, och 
Schweiz blir en förpost mot de fruktade germanerna. 

Klimatet, som i stort hittills dirigerat bebyggelsen i Thurgau, hade mot 
slutet av första förkristna årtusendet åter blivit torrare och varmare. Under 
romartiden hade människan återerövrat allt det land, som "fimbulvintern" frän-
ryckte henne, bebyggelsen täckte åter hela det område, som de nordiska, neoli
tiska invandrarna och pälbyggnadsfolket lagt under hacka och plog. Och nu har 
ocksä människans verktyg och teknik givit henne vapen i hand mot den förr 
oemotståndliga urskogen. Den rent mänskliga faktorn börjar från denna tid spela 
en roll i naturens växlande drama. 

Vid romerska rikets undergång omkr. år 400 e. Kr. komma alamannerna, 
en germansk stam, i besittning av Thurgau, och under deras tid börjar i större 
utsträckning en verklig röjning av den alltjämt mäktiga urskogen; först nu är 
människan naturen någorlunda vuxen i dessa trakter. 

Pä Reinerths briljant skrivna avdelning, som ger ej endast Thurgaus för
historia utan genom ständiga anknytningar skisserar även det övriga Mellaneu
ropas, följer en fullständig material- och litteraturförteckning, uppgjord av 
Keller-Tarnuzzer. Boken är utrustad med en mängd goda illustrationer, vartill 
komma tre separata bebyggelsekartor. Axel Bagge. 



Smärre meddelanden. 325 

KURZE MITTEILUNGEN. 

Es ist bekannt, dass der Bischofsitz in Sigtuna zwischen 1134 und 1141 
nach Alt-Uppsala verlegt wurde. Es gab zu dieser Zeit einen Bischof Siward 
in Uppsala; da er nach 1137 in Deutschland gelebt hat, muss der Grund zu 
der Kirche in Gamla Uppsala zwischen 1134 und 1137 gelegt worden sein. 
Dieses Qebäude ist von dem skånischen Erzbischofstum aus beeinflusst wor
den. A. Norden macht auf die östgötschen "stenrevlar" aufmerksam, die den 
gotländischen entsprechen und so wie diese kilometerlange Linien von Blocken 
und unbehauenen Steinen biidet, 2—4 nach der Breite gelegt. Das Heft schliesst 
mit Literaturnotizen. 


