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Hednatemplet I Arcon på Rugen, 

I Fornvännen 1923, sid 99 ff., återgav jag Saxos skildringar av nägra 
hedniska tempel pä Rugen, vilka skildringar tycktes mig sä detaljrika, att de 
med full rätt kunde tillmätas värde för det byggnadshistoriska problem, jag 
där behandlade. Rugentemplen, och särskilt det i Arcon, kunde med stöd härav 
förmodas ha till sin grundplan och allmänna form i huvudsak motsvarat våra 
gammaldags.klockstaplar, 
liknande den vid Häverö 
kyrka. Riktigheten av den
na slutsats erhåller elt 
värdefullt stöd genom en 
arkeologisk undersökning, 
varom jag först efter upp
satsens tryckning erhöll 
kännedom. / Sitzungsbe
riehte der preuss. Aka
demie der Wissenschaf-
ten. 1921, sid. 756 ff., 
lämnar nämligen CARL 
SCHUCHHARDT en preli
minär redogörelse bl. a. 
för sina samma år utförda 
grävningar inom den av 
Saxo beskrivna borgen Ar
con. Inom borgens högsta 
del anträffades tempel
grunden. Jfr fig. 49. Av 
ytterväggarna iakttogs 
västra sidans grundval: 
en 20 m. läng och 2 m. 
bred läggning av knyt-
nävsstora stenar i tre eller 
fyra lag. Vid ömse ändar 
utgingo rätvinkligt häri-
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Fig. 49. 
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frän nord- och sydväggarnas lika beskaffade grundvalar. Härinom anträffades lik
nande stenläggningar för tre av de fyra innerstolparna; avståndet mellan de två 
västligares mittpunkter var 6x/2 m. och lika stort var avständet mellan dessa mitt
punkter och den omslutande stenläggningens mittlinje. Även mellan den sydvästra 
och den sydöstra stolpgrunden var avståndet 6 Ml m. frän mitt till mitt. Om den 
väldiga gudabilden meddelade Saxo bl. a., att "fötterna tycktes stå pä marken, 
men deras bas var nedsatt i jorden". Denna uppgift fann en anmärkningsvärd 
bekräftelse. Belätet har statt inom det centrala rummet, men icke i mitten, utan 
närmare östra sidan. Dess av stenar kringsatta bas mätte 1,80 m. i N—S och 
0,60 m. O—V och gick intill 1,05 m. ned i jorden; bildens höjd ovan jord liar 
varit minst 8—9 m. — Arcontemplets grundplan har alltså, ehuru dess propor
tioner helt naturligt voro vida större, motsvarat Häveröstapelns. Även med hän
syn till templets resning, varom ju Saxo lämnar klarare uppgifter än beträffande 
grundplanen, torde jämförelsen med stapeln fä anses fullt berättigad. 5. Lqt. 

Erik Dahlbergs teckning av Mora sten. 

Om utseendet av den plats, där ännu flertalet av medeltidens svenska 
konungar valdes, fä vi de första upplysningarna av Olaus Magnus (hist., bok 3, 
kap. 1). "Ej långt frän Uppsala", säger han, "finnes ute pä slätten en stor sten
häll, av befolkningen sedan urminnes tid kallad Mora sten, som i en krets 
omkring sig har tolv jordfasta, nägot mindre stenar." En ofta återgiven bild, 
visande en konung stående pä en runskriven häll, åtföljer denna beskrivning. 
Som den emellertid utan tvivel är tecknad i främmande land, har den foga 
värde utöver den antydan, den ger, att stenen var försedd med runor. 

Erich Lassota von Steblau har, säsom dr T. Arne påpekar för mig, i sin 
dagbok (ed. Schottin, Halle 1866, sid. 166 f.) lämnat ej oväsentliga tillägg här
till under åberopande av ett besök pä platsen är 1593. 

Först 1600-talets livliga intresse för antikvariska forskningar har emellertid 
föranlett mer omedelbara, på platsen gjorda skildringar av den långt dessförinnan 
övergivna och skövlade platsen. I första hand märkes den beskrivning, som Gerhard 
Stalhoff är 1660 lämnat i sina i Uppsala Universitetsbibliotek förvarade reseanteck
ningar, och vilken är tryckt av E. Lewenhaupt i 3:dje bandet av Upplands forn
minnesförenings tidskrift, sid. 290. 

En god komplettering härtill ger den bild, som Erik Dahlberg tecknat och 
som förvaras bland det övriga rika materialet till Sveciaverket i Kungl. Biblio
teket. Den utfördes med blyerts, men har sedermera, tydligen vid skrivbordet, 
fyllts i med bläck och samtidigt tillökats bl. a. genom ett på fri hand skisserat 
förgrundsträd av måleriskt värde. I detta skick har teckningen det utseende, 
fig. 50 visar. Innan kopparstickarens arbete vidtog, utfördes emellertid en mer 
omsorgsfull handteckning (bevarad i samlingsbandet Nescher 82, Kungl. bibi.). 
Av det NB, som är tillskrivet vid den förra teckningens högra sida, framgår, 
att detta arbete ej gjordes helt pä fri hand: "Steenarne mäste skrifwas af hvar 
särdeles för sigh siälf oh setties i Loxenij Relation". 
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Det vore emellertid helt visst oriktigt att påbörda den förträfflige Locce
nius ansvaret för den förbluffande tillväxt, Mora stenar — som de sedermera 
vanligen kallas — vid ritbordet undergått. Se fig. 51, som återger slutresultatet: 
den undre hälften av pl. I, 64 i Svecia antiqua et bodierna. 

Om värdet av sistnämnda bild yttrade sig Antikvitetskollegiet, som då 
hade säte i Uppsala, i ett i Riksarkivet förvarat brev till M. G. de la Gardie 
den 21 aug. 1668 sälunda: 

"Morastenar anlangande. så finnas der uthi dette kopperstijcke fast 
många införde, som hwarken nu, eller i länglig tijd der warit hafwa. Och 
wore högdt Onskandes, att Hr Daleberg kunde hafwa till denne delineation 
nägot wist fttndament eller autoritet, på hwad tijd der sä mänge warit 
hafwa, hwilcket icke ringa skulle dette monument beprijda. Elljest synes 
wara bäst, både för främmande och inländske, som det besichtiga, att mo
numenten eij annorlunda affattades, än dee i Sanning befinnas, sä frampt 
Rijket icke mera förtaal än beröm af sddane hafwa will. Sedan hafwer 
Assessoren Hr Axehielm oss nylig presenterat 4. kopperstijcke på Mora
stenar, såsom dee i hans Sal. Swärfaders tijd hafwer der warit, men icke 
nu alle tillstädes eller oskadde. Och i synnerheet är till beklagandes, om den 
förnämbste stenen, pä hwilcken 3 Croner äre afrijtade, hwilcken sönderslagen 
ligger, och snart torde med dee förrige bortkomma; der om E(de)rs högh 
Grefl. Excell. täcktes late sig gunstelig wårda. ' 

I liknande ordalag yttrade sig kollegiet om den andra på samma plåt 
graverade bilden: Uppsala högar. Jfr därom sid. 33 i Erik Vennbergs text till 
den nyligen fullbordade nya utgävan av Svecia antiqua et bodierna. 

Om bada bilderna gäller i lika grad, att "renritningen" helt och hållet för
tagit bildernas sanningsvärde. Däremot kunna vi lätt nog övertyga oss om de 
Dahlbergska originaltcckningarnas goda beskaffenhet. Ett gott prov erbjuder den 
pä fig. 50 i bakgrunden synliga konturen av Uppsala högar. Den mittersta högen 
är minst och den längst till vänster nägot högre än de tvä andra. Hur mänga 
av dem, som i vär tid betrakta dessa högar, ha väl riktigt observerat dessa 
detaljer? 5. Lqt. 

Tvenne hundraåriga gravplaner. 

Med anledning av mitt meddelande i Fornvännen 1924 sid. 245 ff. om 
tvä bohuslänska gravplaner frän 1800-talets början har intendenten G. Sarauw 
välvilligt fäst min uppmärksamhet vid att en A. Lindgren, f. d. kapten vid 
kongl. Artilleriet och ledamot av K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göte
borg, är 1805 öppnat och undersökt en gånggrift pä Axvalla hed i Skaraborgs 
län. Lindgren hade härvid uppgjort en ritning över graven, vilken tillsammans 
med en berättelse över undersökningen publicerats i K. Vetenskaps- och Vitter
hetssamhällets Nya Handlingar I, 1818 (jfr även samhällets Handlingar, will.-
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afd., femte stycket, 1806). Sarauw framkastar nu, att denne A. Lindgren skulle 
vara identisk med den person med samma namn som utfört de av undertecknad 
påträffade båda ritningarna. En efterforskning i Antikvarisk-topografiska arkivet 
visar att originalritningen till Axvalla-planen finnes bevarad därstädes och en 
jämförelse mellan handstilarna ger omedelbart vid handen att Sarauws förmodan 
är fullständigt riktig. Lindgrens identitet har sälunda härmed blivit fastställd 
och pä ett ganska intressant sätt, i det att han redan tidigare visats ha ägnat 
sig ät arkeologisk forskning. Skola måhända nya dokument kunna lämna ytter
ligare belysning åt hans person? 

Här mä även rättas ett meningsstörande tryckfel i anförda uppsats. Sid. 253, 
rad 13 uppifr. står Åfvan, bör vara Åfvan. B. Th. 

Ett silverfynd från Estland. 

Statens Historiska Museum förvärvade 1923 de här fig. 52 avbildade 5 
silverringarna frän Estland. Enligt säljarens uppgift (en baltisk emigrant) hade 
ringarna för åtskilliga är sedan inköpts i Hapsal frän en till staden inkommande 
bonde; förmodligen ha de också anträffats i trakten av Hapsal och tillhöra ett 
slutet fynd. 

Fig. 52. 
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Tvä av ringarna äro spirallagda, den ena i två, den andra i nära tre varv. 
De ha begagnats som armringar. Pä större delen av sin yta äro de strierade. I 
ena ändan avslutas de med en facetterad, tämligen flat knopp, i den andra ses 
å den ena en rund ögla, ä den andra en S-formigt upprullad hake. 

De tre halsringarna äro så beskaffade, att ändarna skjuta nägot förbi var
andra. En avslutas med en knäböjd hake och en sadelformad platta, en annan 
med facetterad knopp och en enkel ögla, den tredje med facetterad knopp 
och en ögla, varvid ringändan kluvits och böjts upp ät tvä motsatta häll. Man 
får intryck av ett huvud med två käftar eller möjligen en "akantushake". Även 
halsringarna äro strierade, dock ej ä mittpartiet. 

Alla ringarna äro av östlig proveniens och av arter, som stundom även 
anträffas i Sverige. Mycket karakteristiska för Kurland äro arm- och halsringar 
av silver med sadel och hake (Rigakatalog 1910, Pl. XVI: 1, 3). Ett brottstycke 
av en sådan silverring har hittats vid Boters i Gerums sn, Gotland, och i 
brons är en stor dylik ring känd frän Mörbylänga pä Öland. (T. J. ARNE, La 
Suéde et 1'Orient, fig. 99 och 102). I brons äro de även kända frän guverne
mentet Vitebsk (Mat. po arch. Rossii, 14). 

Ringar av silver med facetterad ändknopp och ögla äro särskilt vanliga i 
Östryssland (guv. Viatka och Perm). Åtskilliga importerade dylika ha även hit
tats på Öland och Gotland liksom i Fintand och Norrland. (ARNE, La Suéde 
et 1'Orient, sid. 166 och 167.) Att ena ändan är kluven torde vara mycket säll
synt, och inte heller den S-formiga avslutningen ses i allmänhet. Fyndet för
skriver sig frän 800- eller möjligen 900-talet. 7. J. Arne. 

En enmansgrav från stenåldern på Ösel. 

Gravar frän stenåldern äro hittills i Estland jämförelsevis sällsynta. M. 
Ebert uppräknar de flesta år 1913 kända i sin uppsats "Die baltischen Pro-
vinzen Kurland, Livland, Estland 1913 (Prähistorische Zeitschrift, h. 3, 4, 
1913). På fastlandet ha dylika upptäckts vid Kivisaare (M. BOLZ, Das neolith. 
Gräbefeld von Kivisaare in Livland, Baltische Studien, 1914), Woiseku och 
Karlowa nära Dorpat, pä Ösel tvä, därav en vid Köljala i Piiha och en vid 
Koki i Kihelkonna. Av de tvä senare gravarna innehöll den förra ett antal 
ringar av bränd lera eller sten, den senare en skafthålsyxa (Saaremaaja Muhu 
muinasjäänused, Tartu 1924). Även frän Tamsal, Kiilasema på ön Moon före
ligger en stenåldersgrav med en båtformig yxa och (troligen) en benharpunspets 
{Saaremaa etc. fig. 47, Rigakatalog n:r 192). De flesta gravarnas inventarium 
erinrar om de samtida boplatsernas, men graven vid Karlowa var liksom graven 
pä Moon en enmansgrav samt innehöll en båtformig stenyxa och en smal pil
spets. Båtformiga stenyxor äro tidigare även funna på ösel (Rigakatalog 1896, 
Pl. 2, 21; R. HAUSMANN, Das Steinzeitgrab von Karlowa bei Dorpat, sid. 61, 
i Sitzungsber. d. get estn. Gesellschaft, 1911, Saaremaa etc. fig. 7 från Salu
kula i Jaani). Sannolikt böra, säger A, M. Tallgren, de flesta fynden av dylika 
yxhammare, som hittas vid grustäkt pä V2—1 m. djup, betraktas som gravfynd. 
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Frän hela Estland föreligga c:a 1,000 föremål av sten och 1,900 av ben 
från stenålden (A. M. TALLGREN, Zur Archäologie Eestis, Dorpat 1922). Av dessa 
stensaker äro 124 funna på ösel och Moon. 

År 1923 förvärvade Statens Historiska Museum ett intressant fynd av 
stenyxor (fig. 53, 54) frän Kaasiku, Kihelkonna, nordvästra Ösel. (Inv. n:r 17141.) 
Det omnämnes i det av Arkeologiska kabinettet i Dorpat utgivna arbetet 
Saaremaa j a Muhu muinasjäänused, där frågan lämnas öppen, om det är ett 
boplats- eller gravfynd. Fyndet utgöres av en båtformig yxa och en tjocknackad 
yxa utan skafthäl, båda av en mörk, härd, finkornig bergart. Strax nordväst 
om boningshuset vid Kaasiku och i västra ändan av en kort stengärdesgärd 

Fig. 53 och 54. 

hittades de båda yxorna jämte en sten, som förmodats vara en meteorit. Detta 
skedde vid borttagande av sten före plöjning. Möjligen ha stenarna täckt elt 
skelett, av vilket dock inga rester anträffades. Den särskilt i Sverige vanliga 
yxkombinationen i stenålderns enmansgravar gör det troligt, att vi även här ha 
med ett gravfynd att göra. 

Bätyxan är av samma typ som den, vilken funnits på Moon. (Rigakatalog 
Pl. 2, 17), ehuru denna kanske har mindre utvecklade smalsidor. Den har skarpt 
avsatta smalsidor, mycket svagt välvd, nästan rak ryggsida med en smal ås 
längs mitten. Banen är utan knopp. Kring skafthälet ses ä buksidan en låg, 
ringformig hålk. Eggen är från ryggsidan starkt tillbakadragen mot buksidan. 
(Med ryggsida menas här den sida, som vid yxans skattning är vänd frän den 
person, som häller i skaftet, med buksidan den sida, som är vänd mot honom.) 
L. 17,7 cm. Br. 6,5 cm. Tjocklek 4,5 cm. 

Den tjocknackade stenyxan är i det närmaste räteggad; likväl är ena 
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bredsidan mot eggen något mera välvd än den andra. L. 14,5 cm. Br. 5,4 cm. 
Tj. 3,1 cm. 

Ifrågavarande båtyxtyp är vanlig i Finland. Den förekommer även med 
smärre variationer, ehuru mera sällan i Sverige. (MONTELIUS Minnen fig. 307, 
310, 321.) T. J. Arne. 

Några gravfynd från den äldre järnåldern på Gotland. 

Hösten 1924 hämtades flitigt grus i det allmänna grustaget i Laubacken, 
Lau sn, Gotland. Laubacken med grustaget är belägen pä hemmansägaren Karl 
Lindströms ägor och befinner sig ä Ancylusvallen c:a 1,000 m. NO om Lau 
kyrka i vallens västra del. I grustagels östra och nordöstra del upptäcktes gäng 
pä gäng skelett och även fornsaker. Tydligen har man rakat pä ett större grav
fält, vars gravar i allmänhet befinna sig under flat mark. Utom skelett har an
träffats sä vitt man vet keramik, ett spänne, en sölja, en benkam och en vacker 
glasbägare (fig. 55). I åtminstone ett fall har liket omgivits av en kista, byggd 
av kalkstenshällar. 

De till Statens Historiska Museum inlämnade fynden härröra ur minst tvä 
gravar. Glasbägaren, benkammen och en lerkruka tros ha hittats i en grav, 
fibulan och en kruka i en annan. Detta är dock högst osäkert. 

Den i Lau funna glasbägaren är 18,9 cm. hög, 9,2 cm. vid mynningen, 
6,8 cm. över foten, till större delen av sin längd nästan cylindrisk, dock med 
nägot vidare mynning och indragen mot basen. Kärlet vilar på en fot, som är 
underifrån konkav. Det kan alltså inte jämföras.med en omvänd, stympad kägla, 
en jämförelse som ofta uppdrages för besläktade vaser. Upptill omges glaset 
horisontalt av i 51 /4 varv pålagd glastråd; glasets kropp är belagd med grövre 
glastråd anordnad runtom i sicksack med 6 nedätriktade spetsiga vinklar. Färgen 
är grön. 

Nägra besläktade glas äro förut kända frän Sverige. Ett härstammar frän 
Nygårds i Västerhejde sn pä Gotland (Inv. n:r 6504), det är funnet med 2 
skelett i en kista. Ett annat är funnet i en grav i Sjögerstad sn i Västergöt
land jämte bronsspänne, träspann m. m. (Inv. n:r 7327). Båda glaskärlen äro 
gröna till färgen. 

Frän Norge föreligga åtskilliga dylika glasbägare. (RYOH, Norske Old
sager. fig. 338.) En annan besläktad sort, mera spetsig mot bottnen (RYOH, 
fig. 337) torde vara något yngre. Av båda tillsammans äger Norge säkert ett 
20-tal. I Danmark äro minst 5 hela och några fragmentariska dylika glasbägare 
funna (S. MULLER, Ordning II). Glasträdarna kunna även vara vita eller blå hos 
dessa norska eller danska kärl. 

Frän Kossewen i Ostpreussen förskriver sig en glasbägare lik den gotländska. 
(O. MONTELIUS, Den nordiska järnålderns kronologi. Sv. Fornmf. Tidskr. IX, 
sid. 250.) Ett mycket liknande glas är anträffat i en grav med bronskärl etc. 
vid Teterow i Mecklenburg (R. BELTZ, Ein Grabfund der Völkerwanderungs-
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zeit von Teterow in Mecklenburg, Prähist. Zeitschr. 1910. Tafel XLV). Glaset 
är vitt och har vita trådar med svag guldbeläggning. 

Ett dylikt glas har funnits i Rheinhessen. Ett annat frän Trebur, Kr. Qross-
Gcrau, Prov. Starkenburg, saknar fot. (LINDENSCHMIDT, Die Altertiimer uns. 
heid. Vorzeit, Bd. IV, Tafel 59, 4 och Bd. V, Tafel 6, 105.) Dessa glasbägare 
anses ha tillverkats i trakten av Köln. De tillhöra period V och början av period 
VI, och koncentreras särskilt till 300-talets slut. 

Den intressanta fibulan torde tillhöra 200-talets senare hälft eller början 
av 300-talet (250—325). Spännet är gjort av silver, säkert med någon koppar-
tillsättning, som åstadkommit den gröna ärgen. Det har hög nålhylsa och bär 
nu 5 större och 4 smärre knappar. Tre stora och fyra smä knappar äro hop
smälta med den runda skiva, å vilken nålen och nälspiralen äro fästa och var
ifrån bagen utgår, till en enda huvttdskiva. Pä bågen sitter en knappliknande 
skiva, högst upp pä nålhällaren ännu en, och förmodligen ha en eller möjligen 
tvä varit ytterligare anbragta ä nålhällaren. Knappskivorna äro klädda med en 
yttre krans och pärlträdsring av silver samt en inre tunn skiva av förgyllt silver
bleck. Den horisontala platta, som efter hela dess längd vilar uppä den verti
kalt stående nälhylsan, har en ram med ett innanför liggande förgyllt silver
bleck. Å detta ses tvä bevarade pressade figurer, en fågel och ett behornat(?) 
fyrfotadjur. L. 9,5 cm. 

Spännet tillhör den grupp som O. Almgren kallar "tvälemmade armborst-
fibulor med hög nälhylsa" (O. ALMGREN, Studier iiber nordeuropäische Fibel
formen, 2 uppl. 1923). Närmast släkt är den med hans figurer 216—221. Dessas 
utbredningsområde är i Sverige Gotland, Öland, Östergötland och Västergötland, 
vidare Norge, Sjaelland, Fyen och Bornholm i Danmark samt Ostpreussen och 
Pommern i Tyskland, alltså en utpräglad nordgcrmansk typ. Spännegruppen 
tillhör enligt Almgren 200-talet. Lauspännet är tydligen en sen länk i kedjan. 
De i silverbleck pressade djurfigurerna återfinnas även pä silverbägare från 
samma tid, funna i Danmark, och de ses jämväl pä andra föremål även frän 
Sverige. (O. MONTELIUS, Den nordiska järnålderns kronologi i Sv. Fornmf. 
Tidskr. Bd. IX.) 

Den lilla söljan av brons mäter 4,1 cm. i längd. Den ovala ramen är van
lig hos söljor frän period V, 2, likaså den genombrutna beslagsdelen, ehuru 
någon fullt liknande är svår att påvisa. (O. ALMGREN och B. NERMAN, Die ältere 
Eisenzeit Gotlands II, sid. 103 och 104.) 

Benkammen är av en under period V vanlig typ, kort och hög. (T. J. ARNE, 
Bidrag till Värmlands förhistoria, sid. 26 ff., Fornvännen 1917.) 

Av minst ett lerkärl föreligger ävefl ett 30-tal smä bitar. Kärlet har haft 
en tydligt avsatt bukkant samt ett nästan rakt, uppifrån och ned genomborrat 
öra. Det är eller har varit mörkt polerat. Ornamenten utgöras av horisontala 
reliefband med sneda "nagelintryck", inristade eller inpunkterade linjer, ordna
de till vinkelformade sicksackband eller fyrkantiga ramar. Slutligen förekomma 
instämplade enkla smä kretsar, enstaka eller flera tillsammans. Kärlet torde ha 
utgjort ett mellanting mellan fig. 480 och 481 i ALMGREN-NERMAN, Die ältere 
Eisenzeit Gotlands och tillhör period V: 1, 200-talet e. Kr. 
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Från Laufyndplatscn förskriver sig slutligen en plankonvex benskiva av 
1 cm:s diameter, genomborrad med en femuddig stjärna. 

Gravfältet kommer att närmare undersökas under sommaren 1925. 
T. J. Arne-

En nyupptäckt östgötisk stenåldersboplats. 

Vid tillfälligt besök i Valdemarsvikstrakten sommaren 1924 erhöll jag 
kännedom om, att tvenne stenyxor (fig. 56), den ena med oval genomskärning 
och ansats till smalsidor den andra fyr
sidig och håleggad (inv. 17554) hade an
träffats vid dikesgrävning å hemmanet 
Lundby ä Rosenlunds gärd, Gryt sn, 
Östergötland. Efter därom gjord anmälan 
och pä uppdrag av Riksantikvarien före
togs en närmare besiktning av fynd
platsen. Därvid kunde förefintligheten 
av en stenäldersboplats konstateras. En 
del provgrävningar för konstaterande av 
boplatsens utsträckning utfördes. Förutom 
nederdelen av en mejsel och nägra djur
ben tillvaratogs ett antal krukskärvor med 
gropintryck (inv. 17551), påminnande om 
den keramik, som tidigare anträffats vid 
Säter1 i Kvarsebo socken på Bråvikens 
norra strand. 

Boplatsen vid Lundby är belägen 
i en kjusa på Valdemarsvikens norra 'S- 5o. 
strand. Den ligger pä sluttande mark och dess höjd över havet torde uppgå till 
c:a 25—22 m. O. R. J—e. 

Ernest Chantref. 

I sitt hem i Fontville nära Lyon avled helt nyligen, något över åttioärig, 
den franska arkeologiens nestor Ernest Chantre. 

Med ett aldrig slocknande intresse hade Chantre ägnat ett långt liv åt 
förhistorien och därmed besläktade vetenskaper. Han debuterade 1873 med en 
Monographie géologique des andens glaciers et des terrains erratiqes de la 
partie moyenne du bassin du Rhone. Pä detta arbete följde sedan ett flertal 
artiklar och skrifter, huvudsakligen behandlande brons- och järnåldern. 

1 O. ALMGREN, En nyupptäckt stenäldersboplats vid Bråviken (Meddelanden frän 
Östergötlands Fornminnesförening 1905, 1906), Jfr B. NERMAN, Östergötlands stenålder. 
(Meddelanden frän Östergötlands Fornminnesförening 1911). 
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Pä 1880-talet företog Chantre vetenskapliga resor i Asien, särskilt Kauka
sien, över dessa har han lämnat många betydelsefulla redogörelser. 

Chantre var utlänsk ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi
tetsakademien i Stockholm. O. R. J—e. 

Jacques de Morgan f. 

Den 12 juni 1924 avled i Marseille den kände franske arkeologen och 
orientalisten Jaques de Morgan. 

De Morgan föddes den 3 juni 1857 pä slottet Bion vid Husseau-sur-
Cosson i departementet Lofre et Cher. 

Efter att först ha ägnat sig ät geologien övergick han sedan definitivt till 
förhistorien. 

I sitt första större arbete: Mission scientifique au Caucase (1889) söker 
han besvara frågan: varifrån har kännedomen om metallerna framför allt bron
sen kommit till Västeuropa? Hans svar går närmast ut pä att kännedomen om 
bronsen skulle via Egypten kommit till Oecidenten frän västra Kina och Tibet, 
där såväl koppar som tenn förekommer i naturligt tillstånd. 

Pä 1890-talet ägnade sig de Morgan huvudsakligen ät egyptologien och 
företog betydande och givande fältundersökningar i Nil-Iänderna. Hans vikti
gaste arbete frän denna tid är: Recherches sur les origines de lEgypte (1896). 

Det är emellertid främst genom sina grävningar i Persien, framför allt i 
Susa (Elam), som de Morgan gjort sitt namn känt. Resultaten av undersök
ningarna, som han framlagt i de betydelsefulla verken: Mémoires de la Dele
gation en Perse (1901 — 1914), äro synnerligen värdefulla för kännedomen om 
den gamla världens äldsta kultur. Det var här, som dioritblocket med Hammu-
rabis lagar påträffades. 

Den övervägande delen av de Morgans samlingar förvaras i Musée du 
Louvre i Paris och i Musée des antiquités nationales i Saint-Qermain-en-Laye. 

Av de Morgans övriga arbeten förtjäna följande att här särskilt nämnas: 
Voyage en Scandinavie (1877), Histoire de i Elam dapres les matériaux 
fournis par les fouilles de Suse, Les premiéres civilisations, Recherches ar
chéologiques, leurs buts, leurs procédes i Revue des Idées (1906) och L'Hu-
manité préhistorique (1921), den sistnämnda en handbok i arkeologi.1 

O. R. J - e . 

Mäster Notkes levnad. 

Bernt Notkes ledande ställning inom den baltiska konsthistorien omkring 
1500 är bekant; det torde därför icke vara ur vägen att påpeka den uppsats 
om hans levnad, som FRIEDRICH BRUNS pä grundval av akterna i Statsarkivet 

Jfr O. JANSE i Ymer. 1924. 
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i Liibeck utarbetat och tryckt i 'Nordelbingen. Beiträge zur Heimatforschung 
in Schleswig-Holstein, Hamburg und Liibeck', band 2. 

Först måste dock påpekas, att hittills frän Liibeck intet framkommit som 
rubbat tidigare uppgifter, att Notke var född omkring 1440 i byn Lassahn vid 
Schaalsee i Lauenburg. Huru detta skall kunna sammanjämkas med F. DE BRUNS 
uppgifter i Stockholms Storkyrkas beskrivning i Sveriges kyrkor återstår där
för att se. 

Bernt Notke eller Notken — han brukar egenhändigt båda namnformerna 
— är påvisad i Liibeck först den 14 april 1467 och namnes redan dä säsom 
självständig mälare. Då han icke tillhörde mälarskrået, besparades naturligtvis 
ej heller för honom de vanliga trakasserierna. Sannolikt liar han närmast haft 
förbindelse med guldsmederna, möjligen har han även ursprungligen lärt delta 
yrke och för detta antagande talar även den omständigheten, att han en tid 
var anställd säsom svensk riksmyntmästare. Vid denna tid eller 1467 arbetade 
han i Nowgorodfararkapellet i Marienkirche. Detta lyder pä att han redan tidi
gare dokumenterat sig såsom en framstående mälare. Möjligen har han deltagit 
i arbetet pä "dödsdansen" frän 1463 i samma kyrka. Dä denna, som bekant, i 
sin nuvarande form är en är 1701 verkställd överföring frän originalet, torde 
ett avgörande i denna fråga vara förbundet med stora svårigheter. 

År 1469 förgyllde han tuppen, knappen och stången pä takryttaren i Ma
rienkirche, 1475 utförde han målningen pä de rustvagnar och tält för hjälp
trupperna, som rådet i Liibeck vid denna tid sände till kejsaren. Samma år 
namnes han säsom svärson till den dåvarande fogden pä Ritzerau, Hans Jeger. 
1478 började hans verksamhet för danska och svenska kyrkor1 och som sedan 
skulle omfatta flera ärtionden. Nämnda är arbetade han i Liibeck på altarskåpet 
för domen i Aarhus; detta tycks ha fullbordats våren 1479. Vid denna tid hade 
han planerat en resa, obekant varthän eller i vilket ändamål, men pä hösten 
1479 är han äter i Liibeck och han inköper egendomen Breitestrasse 9. I juli 
1481 namnes han för första gången såsom borgare i Liibeck, 1482 avslutade 
han andra arbeten för domen i Aarhus. I mitten av april 1483 reser han frän 
Liibeck till Sverige, målet var Stockholm. Därifrån skriver han 28 maj 1484 till 
rådet i Reval rörande altarskåpet i Heiliggeistkirche; detta synes ha uppstått 
i Liibeck före avresan till Sverige, 1485 namnes ej Notke i Liibeck, han synes 
alltså fortfarande vistats i Sverige, men den 18 mars 1486 är han äter i hem
staden; troligen har han seglat dit i sällskap med de tvenne ombuden för Sten 
Sture, vilka där skulle föra underhandlingar om ett förbund mellan denne och 
de nordiska hansestäderna. I början av augusti hade Notke ännu ej lämnat 
Liibeck, sedan tycks han gjort ännu en resa dit frän Sverige, eftersom han till
fälligt namnes där i augusti 1487. Därefter är Notke under ett helt årtionde icke 
omtalad i Liibeck; sä mycket mera veta vi om hans verksamhet i Stockholm. 
Där uppställes Göransstatyn 1489. 1491 och 1493 är han även påvisad i Stock
holm, där han åtminstone den 9 mars 1493 namnes såsom riksmyntmästare. 

1 Docenten ANDREAS LINDBLOM har i Nordtysk skulptur och måleri i Sverige frän 
den senare medeltiden (19)6) tillskrivit honom skulpturerna i Storkyrkans altarskåp frän 
1468, en attribution, som hittills icke blivit bestridd. Red:s anm. 
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Vilken betydelse Notke haft för den svenska mynthistorien, torde bäst kunna 
besvaras frän Statens Historiska Museum. 

Hans verksamhet i Stockholm synes ha avslutats 1497 efter Sten Stures 
störtande; efter denna tid är Notke intill sin död uteslutande pävisad i Liibeck. 
Han namnes där i mars 1498 och februari 1499; en övergående sjukdom ger 
honom anledning att där den 27 mars 1501 upprätta sitt testamende. Även under 
följande år påträffas namnet ofta i stadsböckerna. Från omkring 1506 är brevet 
frän hans förra gesäll Heinrich Wylsynch, "de den Jörgen help maken toe dem 
Holm" med det för Notke betecknande omdömet "et is en selsen man". 

Vid påsken 1505 övertog Notke befattningen säsom verkmästare vid St. 
Petrikirche och i denna ställning slutade han sina dagar under första tredje
delen av år 1509. Han bör dä ha hunnit till en ålder av omkring 70 är; ännu 
i hans handstil frän 1507 kan man dock ej upptäcka ett spär av början till 
ålderdomssvaghet. 

Under de senaste ären har en rad av verk i Liibeck hunnit attribueras 
till Notke eller dennes verkstad. Ännu är det dock oklart, i vad omfång skulp
tören Notke verkat inom stafflimåleriet. Till de största problemen höra även 
förbindelserna mellan Notke och dödsdansträsnitten frän 1489 samt de av sam
ma hand utförda träsnitten till Liibeckcr-Bibeln frän 1494, likaså Notkes för
hållande till den stora altarmålningen Grcgorii mässa i Marienkircke. Nu senast 
har Notkeforskningen fått en allvarlig stöt sedan Bruns fastställt (i föredrag i 
Verein fiir LUbeck. Geschichte u. Altertumskunde 17 dec. 1924) att det tidigare 
Bernt Notke tillskrivna Fronleichnamsaltaret frän 1496 i verkligheten härrör frän 
Henning von der Heide enligt vad som framgår av utbetalningar till denne 
åren 1495—97. Henning von der Heide är som bekant mästare till den i St. 
Annenmuseum i Liibeck uppställda St. Göransgruppen. Genom denna överras
kande upptäckt har en ny utgångspunkt vunnits för bestämning av en rad andra 
betydande baltiska konstverk frän denna tid. William Andersson. 

Litteratur. 

H. \V:SON AHLMANN, C. C:ZON CALDENIUS och R. SANDEGREN, Ragundasjön, en 

geomorfologisk, geokronologisk och växtgeografisk undersökning. — Sver. 
Geol. Undersökn. Ser. Ca n:o 12 (1924) 4:e. Pris 6 kronor. 

Tidsbestämning måste givetvis bliva en av centralpunkterna i varje ut-
vecklingshistorisk frågeställning. Geologen är visserligen i regel i tillfälle att 
pä stratigrafiska eller paleontologiska grunder ordna utvecklingsmomenten i en 
viss, ostridig tidsföljd, men hans material erbjuder endast sällan möjlighet att 
med absoluta mätt tidfästa de funna utvecklingsförloppen, vare sig inom dem 
själva eller i relation till nutiden. Det senare har beträffande äldre epoker under 
de senare årtiondena blivit i viss grad möjligt, i det genom radiologiska under
sökningar somliga bergarters ålder kunnat uppskattas i ärmillioner. För den 



Litteratur. 87 

yngsta geologiska perioden kan emellertid numera, tack vare GERARD DE GEERS 
pä vissa avlagringars ärsvarvighct grundade geokronologiska metod, året an
vändas som mätningsenhet, och med hjälp av denna metod pågå för närvarande 
geokronologiska undersökningar inom vitt skilda delar av jordklotet. 

Det för DE OEER'SK "lermätning" ägnade materialet var länge inskränkt 
till de i samband med landisens bortsmältande avsatta varviga lerorna, och 
DE GEERS tideräkning syntes till en början endast med arkeologiens hjälp och 
ungefärligt kunna sammanknytas med den historiska. Emellertid upptäckte 
RAGNAR LIDEN, en av DE GEERS mest energiska "lerjungar", att de norrländska 
älvarna, lill följd av sin extremt minimala vatten- och slamföring under vintern 
och omedelbart därpå följande maximala arbetsintensitet under värfloden, även 
i postglacial tid avsatt och sannolikt ännu avsätta ärsvarviga sediment. Därmed 
var vägen visad för den svenska glaciala tidsskalans framförande till nutiden, 
och samtidigt som LIDEN fullföljde sitt uppslag i Ångermanälven, sökte DE 
GEER i Indalsälven mättet pä den postglaciala tidens längd. Här kunde nämligen 
de numera av erosionen genomskurna och sålunda bekvämt tillgängliga sedi
mentserierna på bottnen av den genom Dödafalls-katastrofen 1796 torrlagda 
älvsjön "Qedungsen" — eller Ragundasjön — väntas giva den önskade konnek-
tionen i ett enda steg. Emellertid visade det sig snart nog önskligt, att Ragunda
sjön blev underkastad mera allsidig utvecklingshistorisk undersökning. Utförandet 
av en dylik överlät DE GEER ät de tre författarna lill den vackra bok med ovan
stående titel, som för nägra mänader sedan, efter många svårigheter, kunde i 
sin helhet utgivas. 

"Ragundaboken" omfattar följande helt fristående delar: 
I. AHLMANN, Ragundasjöns geomorfologi (125 sidor). 
II. CALDENIUS, Ragundasjöns stratigrafi oeh geokronologi (91 sidor). 

III. SANDEQREN, Ragundatraktens postglaciala utvecklingshistoria enligt 
den subfossila florans vittnesbörd (55 sidor). 

För denna tidskrifts läsare torde huvudintresset knyta sig till delarna II 
och III, d. v. s. de geokronologiska resultaten och de klimalhistoriska data 
undersökningen av Ragundasjöns vattenständsförändringar och dess avlagringars 
växtrester skänka oss. 

Ragundasjön uppfyllde icke förhandsförhoppningen, att den geokronologiska 
skalan med hjälp av dess avlagringar skulle kunna föras fram till är 1796. Sjön 
visade sig långt tidigare hava förlorat sin karaktär av slamsamlingsbäcken till 
Indalsälven. Det var "mättad med sediment", d. v. s. dess botten hade pä-
byggts och dess tvärsnitt därigenom förträngts intill den gräns, vid vilken det 
genomströmmande vattnets hastighet blev för stor för att ytterligare slamdepo-
sitioner skulle kunna bliva kvarliggande. Därefter förbyttes den regelbundna ärs-
varvsanlagringen i mera oregelbunden ackumulation, avbruten av stagnations
skeden eller erosion. Det yngsta uppmätta ärsvarvet i den kontinuerliga serien 
bär årtalet 3689. Som året 1 i denna tidsskala räknas året efter det, då det 
stora issjökomplexet kring Storsjön i Jämtland definitivt genombröt isbarriären 
i Indalsälvens dalgäng och det 'syndaflodsvarv" avsattes, som DE GEER valt 
till gränsmärke mellan sina finiglaciala och postglaciala avsmältningsskeden. Till 
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sedimenteringens upphörande i Ragundasjön hade frän israndens stilleständ vid 
de stora fennoskandiska ändmoränerna (det finiglaciala skedets början) förflutit 
c:a 6,000 är och efter det Skäne blev isfritt c:a 9,000 år. 

Såväl i vissa strandprofilers och Döda fallets utformning (AHLMANN), som 
i sedimentserierna (CALDENIUS), men framför allt genom förekomsten av torv
mossar, som före 1796 stodo helt under vatten (SANDEGREN), har det kunnat 
konstateras, att Ragundasjön genomgått ett skede med sänkt vattenstånd. Denna 
sjöns "torrperiod" är av allt att döma ett nytt utslag av den subboreala perio
dens allmänna uttorkning. 

CALDENIUS förlägger torrperioden efter är c:a 3500, och vissa, av författarna 
ej påpekade förhållanden synas undertecknad tala för att dess början infallit 
samtidigt med att det yngsta ärsvarviga sedimentet avsattes. 

Ända sedan RUTGER SERNANDER år 1889 påvisade rikliga växtrester i Ra
gundasjöns sedimentbäddar, ävensom att granen saknades i dessas subfossila 
flora, har Ragundaomrädet varit föremål för vegetationshistorikernas intensiva 
uppmärksamhet. SANDEGREN har nu dels genom slamning, dels pollenanalytiskt 
genomarbetat såväl en rad växtförande, av CALDENIUS tidsbestämda provserier 
som ett flertal torvmossar på sjöbottnen och i omgivningen. Härigenom har, 
för första gången, den DE GEERSKA kronologien införts i vår floras invandrings-
historia. 

De växtlämningsförande Ragundasedimenten tillhöra helt den postglaciala 
värmetiden. I lager frän tiden c:a 1230 till c:a 1240 börja sydliga arter visa att sig. 
De kulminera enligt pollendiagrammet mellan c:a 1800 och c:a 2700, men av
taga äter framemot "torrperioden". Först i de under denna bildade totvlagren 
uppträder granen och visar nästan med ens de för norra Svealands och södra 
Norrlands subboreala lager utmärkande höga pollenfrekvenserna. "Klimatoptimet" 
blir alltså här liksom i Sydsverige atlantiskt. 

Genom Ragundaundersökningarna har den geokronologiska tidräkningen 
bragts ett stort steg närmare den historiska. Men det lyckades, som nämnt, icke 
att nä fram till denna och icke heller att vinna direkt anknytning till den för
historiska periodföljden. Det oaktat innehåller Ragttndaboken i form av ett av 
SANDEGREN utarbetat tidsschema ett försök till dylik sammanknytning. Med ut
gångspunkt i en av DE GEER verkställd konnektion mellan Indalsälvens och 
Ängermanälvens varvserier och med hjälp av preliminära data frän LIDÉNS under
sökningar av de sistnämnda beräknas den postglaciala tidens början (är 1 i den 
geokronologiska tidsskalan till c:a 6800 f. Kr. och den sydbaltiska Litorina-
transgressionens maximum (Ertebolletid) till c:a 4500 f. Kr. Årsvarvsserien i Ra
gundasjön skulle sluta och "torrtiden" börja tre årtusenden f. Kr., d. v. s. pä 
övergången mellan frindyxtid och döstid. 

Dessa siffror förefalla nu nägot överraskande. Jag förmodar, att fornforsk-
ningen finner halvtannat årtusende vara överflödigt lång tid mellan Ertebolle-
tidens slut och döstiden och klimathistorikern måste stå betänksam inför slut
satsen, att den subboreala uttorkningen redan vid döstidens början skulle hava 
nätt full intensitet, i stället för att säsom hittills synts sannolikt, omkring sten
ålderns slut. Detta, liksom t. ex. även de sydliga florelementens begynnande 
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tillbakagäng strax efter Litorina-maximet i SANDEGRENS sammanställning, fram
tvingar frågan, huruvida icke den postglaciala tiden genom de tillämpade be-
beräkningarna kan hava gjorts ungefär ett årtusende för läng. Svaret torde icke 
kunna givas med mindre beräkningsgrunden (LIDÉNS Ångermanälvsmaterial) blir 
tillgänglig för granskning. Detta lärer emellertid snart nog vara att förvänta. Till 
dess bör Ragunda-bokens tidsschema visserligen ägnas all uppmärksamhet, men 
icke obetingat accepteras. Lennart von Post. 

RICHARD HÄGG: Stångenäskraniets skalbank. — Geol. Fören. Förh. Bd. 46 
(1924), h. 5, sid. 443—492. 

År 1843 påträffades vid en grustäkt i skalgrusavlagring vid Röe i Bro 
socken pä Stängenäs i Bohuslän tvä människoskelett, vilka delvis tillvaratogos 
av den bekante Bohuslänsforskaren A. E. HOLMBERG och överlämnades till SVEK 
NILSSON. Denne omnämnde fyndet vid naturforskaremötet i Kristiania följande 
är och lämnade 1868 i 'Les habitants primitifs de la Scandinavie", en mera 
utförlig beskrivning av detsamma. Han framhöll, att den tillvaratagna kranic-
kalotten visar betydliga olikheter mot nu i Sverige levande rasers, men där
emot nästan helt och hållet samma form som en "huvudskäl frän en uråldrig så 
kallad phoenicisk Katakomb pä Malta". 

"Stångenäskraniet" har sedan spelat en viss roll i den antropologiska litte
raturen. QUATREFAGES och HAMY räkna det till den s. k. första fossila männi
skorasen, Cannstattrasen (Homo primigenius). G. och A. DE MORTILLET där
emot påpeka olikheterna mellan de säkra paleolitiska människoresterna och 
Stängenäsfyndet samt betona, att också fyndomständigheterna tala mot dess 
"diluviala" ålder. Av G. RETZIUS, SCHWALBE och FRÉDÉRIC är fyndets antropo
logiska samhörighet med Homo Sapiens bevisad. Dess ålder har emellertid 
först genom HÄGGS undersökning blivit fastslagen. 

Genom såväl HOLMBERGS som SVEN NILSSONS iakttagelser på fyndplatsen 
torde det vara otvivelaktigt, att de båda skeletten ej nedgrävts utan måste 
härröra frän ett par drunknade, vilkas rester inlagrats i och övertäckts av havs
bottnens avlagringar. SVEN NILSSON ställer sig emellertid med rätta tvivlande 
inför HOLMBERGS försök att med ledning av den nu pågäende landhöjningens 
intensitet och fyndplatsens höjd över havet räkna sig till fyndets ålder och 
tillägger, att "intet berättigar oss att avgöra, huruvida skeletten tillhöra sten
åldern eller icke*. Under sina omfattande studier över vår västkusts skalbankar 
uppsökte HÄoo (1903) fyndplatsen och fick denna utpekad av en SVEN NILSSONS 
ledsagare frän 1844. 

Stångenäskraniets skalbank är enligt HÄGG 'belägen omkring 1,i km. söder 
om Röe gård strax väster om vägen mellan Röe och Björneröd och strax söder 
om ett torp", "pä västra sidan av en dalgäng mellan tvä berg". Hans nivelle-
ring gav för dess yta 44V2 ("44,60") m. ö. h. Dä spären av den postglaciala 
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landsänkningen i denna trakt nä högst 35 å 40 m. ö. h., måste banken hava 
bildats under ett landhöjningsstadium före denna. Fyndet härstammar alltså frän 
vär älsta stenålder eller "benälder". Det är med andra ord det älsta antropo
logiska material vi äga frän värt land. 

Den funna höjdrelationen till den postglaciala landsänkningens gränsnivä 
är fullt utslagsgivande i frågan om Stängenäsfyndets ålder. HÄGG nöjer sig 
emellertid icke därmed utan bestyrker tidsbestämningen med en malakologisk 
analys av den avlagring, i vilken skeletten legat. I samband därmed kommer 
han in pä klimathistoriska spörsmål, även de av stor betydelse för den förhi
storiska forskningen. Det mä tillåtas mig att här i korthet beröra även denna 
del av HÄGGS skrift. 

1 likhet med sä gott som varje annan skalbanksforskarc har HÄGG upp
ställt sitt eget system av efter varandra följande, genom sin artkombination 
kännetecknade banktyper. Större delen av skriftens utrymme upptages av ett 
försök att rekonstruera vär senkvartära klimatutveckling, sådan den avspeglar 
sig i den marina molluskfaunans förändringar. Till grund för detta försök lägger 
HÄGG en översikt av molluskernas utbredning inom alla jordens hav. Han be
gagnar därvid en i väsentliga stycken originell och klimatografiskt tillskärpt 
regionindelning — och en ännu originellare terminologi. 

Stångenäskraniets skalbank tillhör nu i HÄGGS system de "övre Cardium-
bankarnas" grupp, och dess malakologiska karaktär antyder klimatförhållanden 
närmast liknande de nutida inom kustbaltet mellan Lofoten och Tromsö. 

Först i följande bankgrupp, de "övre Tapes-bankarna", vilka tillhöra den 
postglaciala landsänkningens maximum, finner HÄGG de älsta resterna av syd
liga, numera i Bohuslän utdöda molluskarter (4 st.). Antalet dylika värmetids
former kulminerar emellertid i nästa grupp, de 'lägre Tapes-bankarna* i vilka 
18 nu till sydligare hav hänvisade arter träffats. HÄGG förlägger med anled
ning härav 'det postglaciala klimatoptimet" till dessa lägre Tapes-bankars tid, 
och finner orsaken till de sydliga arternas utdöende vara framemot nutiden 
sänkt vintertemperatur. 

Att HÄGGS lägre Tapes-bankar representera den tid, då molluskfaunan vid 
vär västkust hade sin sydligaste prägel, torde efter hans grundliga och pä ett 
synnerligen omfattande material fotade utredning vara obestridligt. Men dä han 
förlägger dessa skalbankar och med dem klimatoptimet till 'subboreal tid, 
bronsäldern", kommer hans resultat i direkt motsatsförhållande till landsflorans 
vittnesbörd. Enligt detta, sådant det tagit form genom de kvantitativa under
sökningarna av de olika skedenas fossila pollenregn, faller de sydliga skogs
elementens största frekvens och vidsträcktaste utbredning mot norr icke i sub
boreal tid utan i närmast föregående skede, det atlantiska, och, åtminstone 
vad trakterna frän norra Götaland och norrut angår, i denna periods senare del, 
yngre stenåldern. Under den egentliga subboreala perioden, d. v. s. under 
bronsäldern, vars klimat med säkerhet haft kontinental prägel med bland annat 
strängare vintrar, visa pollendiagrammen generell tillbakagäng av skogarnas 
sydliga element, en tillbakagäng, som ytterligare skarpes vid den mera marke
rade, s. k. postglaciala klimatförsämringen i järnålderns början. 
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Motsättningen mellan havsfaunans och landsflorans vittnesmål angående 
klimatutvecklingens förlopp torde emellertid endast vara skenbar. Förklaringen 
synes ligga däri, att HÄGG troligen uppfattat sina lägre Tapes-bankar som yngre 
än de verkligen äro. Dessa bankar ligga visserligen pä nivåer, som under brons
åldern eller ännu senare stego över havsytan, och detta är grunden för HÄGGS 
tidsbestämning. Men nu äro de bohuslänska skalbankarna endast undantags
vis verkliga strandbildningar. I de flesta fall hava de sammansvämmats på större 
eller mindre djup, inom sädana partier pä havsbottnen, där pä grund av topo
grafien materialanhopningcn varit tämligen stark, men som dessutom legat jäm
förelsevis skyddade för böljegäng och strandströmmar (jfr R. SANDEGREN i Göte
borgstraktens natur — Göteborgs Jubileumspiiblikationer 11, sid. 256 o. ff.). 

Skalbankarnas nuvarande höjdlägc säger oss alltså endast deras minimi
ålder. För att fastställa deras verkliga bildningstid fordras kännedom om den 
mot dem svarande strandnivån. Det säger sig självt, att detta blir sä mycket 
nödvändigare, när det som i detta fall gäller de yngsta av de över den nutida 
havsytan upplyftade bankarna, vilka bildats, när landshöjningens intensitet blivit 
mycket ringa, och i all synnerhet inom ett område, där 3 å 4 höjdmeter mot
svara ett tiotal procent av det totala höjningsbeloppet efter den postglaciala 
landsänkningens maximum. Det mått av ibland några fä, oftast flera meter, som 
man mäste lägga till en skalbanks höjdsiffra för att erhålla dess vattennivå, kan 
här betyda en flyttning bakåt till ett avsevärt tidigare landhöjningsstadium än 
det, bankens höjdläge skulle utpeka, om den vore en verklig strandavlagring. 
Var vattennivån för de lägre Tapes-bankarna faller är ännu outrett. Följaktligen 
är deras förläggande till bronsäldern pä sin höjd en arbetshypotes, som dock 
synes åtminstone undertecknad hava föga utsikt att vinna bekräftelse. 

Det förtjänar nämnas, att den norske kvartärgeologen P. A. 0YEN finner 
"den klimatisk gunstigste periode" efter istiden "med utprsget varmt konti
nentalklimat' vara vad han benämner 'Trivia-nivauets' lid. Denna motsvarar 
enligt 0YEN nivåerna mellan 47 och 22 m. ö. h. i Oslo-fjordens innersta del, 
eller mellan c:a 65 och 30 % av hela höjningsbeloppet därstädes efter den 
postglaciala sänkningens maximum (c:a 70 m.). Såväl 0YENS klimatdiagnos som 
denna hans lidsbestämning av Trivia-bankarna gör mycket sannolikt, att dessa 
motsvara övergångsskedet mellan atlantisk och subboreal tid (ungefär gånggrifts
tid). Huru 0YENS och HÄGGS system skola samordnas sinsemellan och med öv
riga indelningar av den senkvartära epoken är emellertid ännu oklart, liksom 
för övrigt sä mycket annat av skalbankarnas geologi. 

Lennart von Post. 

CARL J. S. MARSTRÄNDER. Spredte bidrag til voegtens og vwgtterminologiens 
historie hos germanerne (Kristiania, Videnskapsselskapets Skrifter. II. 
Hist.-filos. kl. 1924. No. 9). 

Med Caesars erövring av Gallien och romaniseringen av Rhentrakterna bröt 
romersk kultur oemotståndligt in över germanskt område och satte snart djupa 
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spär pä alla områden av germansk kultur. Ett nytt och mycket betydelsefullt 
exempel på denna sats framvisade A. W. BROGGER i sitt märkliga arbete Ertog 
og ere (anf. ser., 1921, No. 3). I fem norska fynd, tillhörande tiden omkring 
200—900 e. Kr. föreligga nämligen hela uppsättningar av någorlunda oskadade 
vikter i olika storlekar, och en kritisk analys av dem visade, att man i Norge 
före vikingatiden använt ett viktsystem, som byggde på en minsta enhet om 
0,9 gr. samt fyr- och tjuguätta-dubblingar av densamma. Dessa tre vikter mot
svarade i det närmaste romarnas scripulum (0,973 gr.), denarius och uncia 
under republiken och före Neros tid eller sä länge man ännu räknade 7 denarer 
på ett uns. Medan flera enstaka vikter samt guldringar frän 300— 800-talen be
kräftade den vidsträckta tillämpningen av samma system, visade äter andra fynd, 
att ett avvikande system jämsides varit i tillämpning åtminstone alltsedan 400-
talet. Dess enhet var 8,4—7,9 gr. (en fördubblad republikdenar) och delades i 
tio (icke åtta) scripula. Den medeltida norska örtugens delning i 10 penningar 
hade nordiska traditioner alltifrån 400 eller 300-talet! 

Till utredningen av dessa lika invecklade som betydelsefulla problem har 
nu CARL J. S. MARSTRÄNDER lämnat ett värdefullt bidrag, utgående frän en kri
tisk värdering av det språkliga materialet. 

Han finner det omöjligt att pä språklig väg påvisa ett indoeuropeiskt eller 
ens västindoeuropeiskt viktsystem. Ej heller kan man pä samma väg påvisa 
något germanskt-keltiskt viktsystem eller något som helst keltiskt inflytande 
på germanernas vikt och myntterminologi. Likväl antyda de över hela det ger
manska språkområdet förekommande orden "vikt* och "väga", att germanerna 
haft vikter och ett mer eller mindre utvecklat viktsystem redan under äldsta 
järnåldern. De nordgermanska termerna öre (i äldsta skrift eyrir, plur. aurar) 
och örtug (norskt ertog) äro däremot relikter av de myntnamn, som romarna 
brukade före en av Konstantin vidtagen myntreform, nämligen attreus, guld
mynt, och argenleus, silvermynt, det senare i sammansättning med nord. 
väg, vikt. 

Skäl tala t. o. m. för, att dessa termer nådde Norden under romersk järn
ålder pä tvä skilda vägar, över nedre Rhen och frän Donaugränsen över Weichsel. 

Den germanska termen skilting för aureus eller solidus har uppstått under 
200-talet i Rhen-trakterna som en översättning av clipeus, clipeolus, 'liten 
sköld", en förmodad folklig benämning för kejsarmedaljerna, vilka kunde be
nämnas så pä grund av seden att anbringa kejsarens bröstbild på sköldar, som 
upphängdes i templen. 

Under 100- och 200-talen e. Kr. undergick romarriket en finanskris, som 
innebar, att republikens och den äldsta kejsartidens goda silverdenarer, vilkas 
metallvärde motsvarade kursvärdet, ersattes av efter hand allt mer undermå
liga "nödmynt". Denna kris avspeglas i Norden genom avstannandet av denar-
importcn och genom att eyrir övergick frän myntnamn till viktenhet: en uncia 
silver fick ett fastställt värde av en aureus, och sälunda blev eyrir den språk
liga beteckningen för uncian. 

Detta låga värdeförhållande (1:7) mellan guld och silver finner sin natur
liga förklaring i 300- och 400-talcns starka guldimport. Ännu i Frostalingslagen 
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iakttages det osedvanligt låga relationstalet 1:8. Att förhållandet senare ändra
des nägot till guldets favör, kan tillskrivas vikingatidens starka silverimport. 

Örtugen, tredjedelsöret, är kejsar Valerians tredjedelssolidus, omräknad i 
silver i likhet med den gamla aureus. Romarnas aureus och tremissis, nord
germanernas öre och örtug. öst- och västgermanernas skilling och tremiss 
(denar) äro i sista instans samma sak. 

Upphörandet av Nordens äldsta, företrädesvis Danmark och Norge be
rörande guldmyntström faller under Valerians regering och antages till väsent
lig del bero av denne kejsares är 374 utfärdade förbud mot utförsel av guld 
över romarrikets gränser. Detta förbud blev emellertid icke följt i öster, säsom 
den östnordiska solidusimporten under 400-talet visar. 

Den gamla nordgermanska viktterminologien är den mest arkaiska i 
Europa; utgången från den romerska, var den redan pä Konstantins tid mera 
arkaisk än den romerska terminologien. Den är tydligen utvecklad före folk
vandringstiden. 

Ovanstäende satser, som återge MARSTRANDERS sammanfattning av under
sökningarnas resultat, torde ge en klar föreställning om den vittgående bety
delsen av de problem, som det citerade arbetet i kort och lättläst form be
handlar. 

Huruvida dess språkliga utredning skall vinna odelat bifall inom filologiska 
kretsar, vågar anmälaren icke förutsäga. Arbelet äger emellertid en mycket so
lidare grund, än vad filologien i och för sig skulle kunna åstadkomma, i det på 
förtroendeingivande sätt bearbetade fyndmaterialet. 

Det vore önskligt, att Sveriges talrika guld- och silverfynd frän samma 
tider bleve behandlade i större omfattning, än vad BROGGER redan gjort, efter de 
linjer, han och MARSTRÄNDER utstakat. Men än betydelsefullare vore, om den ar
keologiska forskningen framdeles i högre grad än hittills komme alt präglas av 
den mångsidighet, av den oförskräckta håg till sammanknytning av olikartat 
material samt av den klara logik, som utmärka nämnda arbeten. 

5. Lqt. 

KLEIN, E.: Runö. Folklivet i gammal svensk by. Upps. 1924. — Söderman
land i Nordiska museet, Stockholm 1924. — Bilder från Skansen. Hus 
och gärdar. Stockholm 1924. — Fredrik Ls tid i Nordiska museet. Stock
holm 1924. — Svensk rokoko i Nordiska museet. Stockholm 1924. — 
Karl-Johansstilen i Nordiska museet. Stockholm 1924. — Nordiska 
museet: Bilder frän avdelningen för de högre stånden. Stockholm 1924. 

Under det gångna året har Nordiska museet lyckats ta ett stort steg 
framåt i sin strävan att göra tillgängligt — och framför allt i bild publicera — 
det stora material till kännedom om svenskt folkliv i gängen tid, som finnes 
samlat inom dess murar. 

Till omfånget störst och till planen vidlyftigast av de ovannämnda böc-
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kerna är amanuensen KLEINS Runö-bok. Den bygger pä resultaten frän tvenne 
"byundersökningar" (somrarna 1922 och 1923), men ocksä pä värdefulla forsk
ningar i arkivaliskt material och den jämförande litteraturen. 

Den lilla ön i Riga-bukten ligger i periferien av det svenska kulturom
rådet och har i mänga stycken varit utsatt för påverkningar frän olika häll, men 
pä grund av det avskilda läget har där också gammal odling bevarats och ut
vecklats i självständig riktning. Av största intresse är vad förf. har att meddela 
om samhälls- och bostadsförhållanden, vilka till dels ha intressanta men litet 
kända svenska paralleller. När förf. går att skildra jordäganderätten är det helt 
visst ett gott grepp att först framlägga materialet såsom skett i kapitlet Från 
gärd till gärd, där man kan följa familjernas öden under de tvä sista århund
radena och konstatera hur gårdarna alltid bytt ägare efter vissa bestämda socio
logiska principer. Bland övriga samfunds förhållanden synes särskilt organisa
tionen vid det gemensamma sälfisket ha nätt en synnerligen rik utveckling. — 
I boken behandlas ocksä med rikligt illustrationsmaterial öboarnas kläder, föda 
och arbetsliv. Särskilt förtjänar att nämnas den noggranna beskrivningen av 
dräktritualen med dess betonande av färgnyanserna, som bilda en hel serie frän 
det helröda som glädjens symbol till det kolsvarta som tecken pä djup sorg. 
Härtill kommer ett par kapitel rörande tro och sed samt en delvis pä egna ar-
kivstudier fotad framställning av Runös historia, där förf. i förbigäende ocksä 
nämner om ett par stenäldersfynd. 

Förf. har förelagt sig den givande uppgiften att pä ett naturligt avgränsat 
område tillämpa de metoder som utexperimenterats vid de senare arens etno
grafiska undersökning av värt land och han har lyckats med det sä insamlade 
materialet giva en levande bild av Runöbornas liv. 

Också Södermanland i Nordiska museet avser att, ehuru endast i huvud
drag framställa bilden av en begränsad bygds kultur. Illustrationsmaterialet — 
i förnämligt rotogravyrtryck — dominerar, men till varje bild har fogats en 
kort beskrivande text. Dessutom förtjänar särskilt att framhållas inledningen, 
vari bokens utgivare, intendenten ERIXON, skisserar landskapets kulturgeografiska 
betingelser. Han betonar, hur odlingen här intresserar särskilt genom sin svenska 
karaktär, men hur samtidigt svårigheterna att urskilja det älsta och gamla äro 
oerhört stora till följd av huvudstadens närhet och den blomstrande herrgårds-
kulturen. — I en särskild uppsats sammanfattar amanuensen GERDA CEDERBLOM 
vårt vetande om de sörmländska folkdräkterna. 

Av annan karaktär är Skansen-boken, som närmast är att betrakta som en 
planschbilaga till vägledningen. I samma förnämliga tryck meddelas där exteri
örer och interiörer av de flesta gärdar och hus, som under årens lopp räddats 
undan förstörelse till detta vårt nationella Pantheon. Delvis äro de av rent 
monumental verkan och visa med vilken smak våra svenska bönder gingo att 
uppföra sina bostäder och med vilken väl avvägd prakt de förstodo att in
reda dem. 

Den samling stilböcker som börjat utgivas av intendent WALLIN och av 
vilka nu tvenne föreligga, avse att skildra den svenska smakens utveckling 
under nyare tid hos de högre samhällsklasserna. Ocksä här äro bilderna det 
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väsentliga, men de äro försedda med kommentarer av de inom avdelningen 
arbetande tjänstemännen. Härtill har för varje bok fogats en inledning av utg., 
vari han tecknar den allmänna bakgrunden och ger en översikt av periodens 
strävanden, sädana de gestalta sig under olika utländska impulser och växlande 
inhemsk mottaglighet. I många punkter äro dessa inledningar av stort intresse 
och komma med nya synpunkter och tankegångar. 

Intendent WALLIN har ocksä utgivit den lilla planschboken Bilder frän av
delningen för de högre stånden, som utgör ett kort repetitorium över vad dessa 
samlingar omfatta. Gösta Berg. 

KLEINERE MITTEILUNGEN. 

Ein kurzes Referat iiber Professor Carl Schucharts Ausgrabungen in der 
von Saxo beschriebcnen Burg Arcon wird gegeben, wo er die Grundmauern 
eines heidnischen Tempels angetroffen hat (Sitsungsbericht der preussischen 
Akademie der Wissenschaften, 1921). Die Signatur S. Lqt hebt hervor, dass die 
Originalzeichnungen von dem Mora Stein (Fig. 50), wo die Könige des Mit
telalters gekrönt wurden, und die bekannten Grabhiigel von Uppsala viel zu-
verlässiger sind, als die in Svecia Antiqua et bodierna veröffentlichten. Dr. Thor
deman teilt mit, dass der Urheber der von ihm in Fornvännen 1924, H. 4 ver
öffentlichten Qrabpläne ein Hauptmann A. Lindgren war, der schon im Jahre 
1806 ein Ganggrab bei Axwalla in Wästergötland untersucht hatte. Das Histo-
rische Museum in Stockholm hat 5 Silberne Arm- und Halsringe, aus der Ge
gend von Hapsal in Estland (Fig. 52) erworben. Sie gehören der Vikingerzeit. 
dem 9. öder Beginn des 10. Jahrh. an und sind östliche Typen. 

Ein Einzelgrab aus der Steinzeit ist bei Kaasiku, Kihelkonna, Ösel (Estland) 
entdeckt worden, und sein Inhalt (ein Steinmeisel und ein bootförmiges, Beil 
(Fig. 53, 54), wurden vom Historischen Museum in Stockholm, gekauft. Im 
Herbst 1924 entdeckte man in einer Kiesgrube ein Skelettgräberfeld unter 
dem flachen Erdboden(?) auf dem "Laubacke" im Kirchspiele Lau Gottland. 
Die Funde ruhren vom 3. und 4. Jahrh. n. Chr. Geb. her, und bestehen bis 
jetzt aus einer Silberfibel, einer Schnalle aus Bronze, einem Beinkamm und 
Tongefässscherben (Fig. 55). 

Ein Steinzeitwohnplatz wurde auf dem Gehöfte Rosenlund, im Kirch
spiel Gryt, Östergötland, entdeckt. Er liegt 22—25 m. tiber dem Meeres
spiegel. Die Funde bestehen aus Steinbeilen, (Fig. 56), Tierknochen und Wohn-
platskeramik. 

Zwei kurze Nekrologe folgen, iiber Ernest Chantre und Jacques de Morgan. 
Der Lebenslauf des Bildhauers Meister Bernt Notke wird nach Forschungen 

von Friedrich Brun, in Nordelbingen, Beiträge zur Heimatforschung in Schleswig-
Holstein, Hamburg und Liibeck, II veröffentlicht. 

Ein paar auch fiir die Arcbäologie wichtige naturwissenschaftliche Unter
suchungen, werden von L. v. Post refiriert. Die eine, von Ahlman, Caldenius 
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und Sandegren verfasst, betrifft den Ragundasee, geomorphologische. geo-
chronologische und pflanzengeographische Untersuchung. Durch Pollenanalysen 
u. s. w. wurde hier zum ersten Mal die de Geer'sche Chronologie in die Ein-
wanderungsgeschichte der schwedischen Flora eingefiihrt. Die geochronolo-
gische Zeitrechnung ist der historischen durch die Ragundauntersuchung um 
ein gutes Stiick näher geriickt. Das Buch enthält ein Zeitschema, von Sande
gren ausgearbeitet, der eine derartige Zusammenkniipfung versucht. Den An
fang der postglacialen Zeit berechnet er um zirka 6,800 v. Chr. Geb., und das 
Maximum der siidbaltischen Litorinatransgression (Ertebollezeit) um 4,500 v. 
Ch. Geb. 

Richard Hägg hat durch seine Untersuchung der Muschelbank des Stänge-
näskraniums (1924) gezeigt, dass das 1843 gefundene, und in der Literatur 
vielbesprochene Kranium unser ältest bewahrtes ist, da es dem Ende der An-
zyluszeit angehört. 

Es folgen noch einige Kurze Anmeldungen von Marstranders Untersuchung 
zur Geschichte der Gewichte und der Gewichtsterminologie, von E. Kleins 
Buch tiber Runö, die kleine Insel im rigensischen Meerbusen und iiber ver
schiedene neue Publikationen des Nordischen Museums in Stockholm. 


