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Smärre meddelanden. 

Kort redogörelse för arkeologiska grävningar i Sigtuna 
sommaren 1925. 

Sigtuna stad har under sommaren lätit nedlägga vattenledning, varvid 
schakt 0,5 m. breda och 1—5,2 m. djupa dragits fram längs stadens huvudgator. 
Härigenom har man kommit i tillfälle att noga undersöka lagcrföljden inom det 
mäktiga kulturlager, som sträcker sig under den centrala delen av det nutida 
Sigtuna och som i många hänseenden liknar "svarta jorden" i Birka. Man har 
även i det närmaste kunnat bestämma detta kulturlagers utsträckning och däri
genom fått gränserna för det medeltida Sigtuna. Staden har begränsats av de 
vattendrag, som norrifrån flyta ut i Mälaren, det ena strax Ö om St. Pers ruin 
(nu nästan uttorkat) del andra strax ö om Mariakyrkan. 1 N har Klockberget 
utgjort begränsningen. 

I förhällande till schaktens utsträckning äro de påträffade lämningarna efter 
äldre byggnader mycket få. Detta beror till stor del på, 
att schakten endast skära igenom den övre delen av kultur
lagret. Genom provborrningar har konstaterats att dess största 
mäktighet är omkr. 4,5 m. I samband med vattenlednings-
grävningen ha en del utvidgningar av schakten företagits, 
där träkonstruktioner påträffats och där de lösa fynden varit 
särdeles talrika. På den s. k. Trekanten (en obebyggd tomt 
belägen mitt inne i staden) ha fyra schakt upptagits. I ett 
av dessa påträffades på endast 1 — 1,2 m. djup ett stort antal 
deglar, gjutformar, färdiga och halvfärdiga bronsföremål, en 
mängd bronsavfall och slagg. Fyndet härrör troligen frän 
en bronsgjutares verkstad. Bland de färdiga föremålen mär
kes en liten oval spännbuckla med djurornamentik (fig. 199). 
Omkring 20 m. V om denna verkstad påträffades ett kom
pakt lager med avfall frän tillverkning av älghornsföremål. 
Liknande avfallslager ha under sommaren påträffats pä flera 
ställen samtliga pä elt ringa djup (1 — 1,5 m.). 

Med utgångspunkt från en starkt förmultnad och vid 
grävningen skadad träkonstruktion, upptogs på trekanten ett större schakt 
(10,5 x 7 m.). Här påträffades på 1,5 m. djup en stengrund av mycket primitiv 
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art, en rektangulär väl byggd härd, en av stockar lagd, nött väg samt några obe
stämbara träkonstruktioner. Nägot djupare hittades lämningarna av ett klenhus, 
(fig. 200). Pä en svag och oregelbunden grund äro de fyra ekstockar, som utgöra 
syllarna, lagda. Hörnen äro av mycket enkel konstruktion, med den ena syllcn 
skjutande in i en obetydlig urtagning i den andra. Pä omkr. 15 cm. avstånd 
från varandra äro häl borrade i syllarna och störar resta i dessa. Mellan störarna 

Fig. 200. 

är ris flätat och därefter är väggen pä in- och utsidan översmetad med lera. 
Norra väggen stod delvis upprätt till 1 ä 1,5 dm. höjd. Dörren är belägen pä 
södra sidan vid V hörnet. Kring dörren liksom i hörnen finnas, i stället för de 
runda hålen för störar, avlånga urtagningar troligen avsedda för stockar, som 
med en tapp gått ned i syllen. Ungefär mitt i huset är härden belägen. Den 
är oval med en yttre ring av kullriga stenar kring den jämna yla, pä vilken 
elden brunnit. Golvet är gjort av stampad lera. De lösa fynden från klenhuset 
äro ytterst fä: ett par bennälar, några pärlor, läder och lerkärlsfragment av 
mycket grovt gods. Under den kullfallna väggen utanför huset är en bältesölja 
av brons funnen under den nedrasade kleningen ovanpå det gyttjeartade lager, 
som utgjort marken kring klenhuset. Söljan är av sen vikingatidstyp troligen 
från slutet av 1000-talet. 

De lösa fynden från sommarens grävningar äro synnerligen talrika. Bland 
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dem märkas en fingerring av guld med en infattad ametist, ett stort antal 
kammar och andra föremål av älghorn, ett flertal bennälar varav tvä med 1000-
talsornamentik och en med ett mycket väl skuret djurhuvud, fragment av vågar 
av vikingatidstyp och vikter dels av brons dels av järn, överdragna med en tunn yta 
av brons, bland dem en i form av ett fyrfotadjur, pärlor av karneol, glas och 
glasfluss, tvä hela klackringar av glas och flera fragmentariska, ringspännen och 
bältesöljor av brons, ett mycket stort antal lerkärlsfragment av grovt, mörkt 
gods med samma ornamentik som-tidigare i Sigtuna funna skärvor (se B. THOR
DEMAN: Från det äldsta Sigtuna. U. F. T. IX, sid. 14 ff.) 

Ett fätal av årets fynd ha införlivats med Statens Historiska Museums 
samlingar, medan den övervägande delen fält stanna i Sigtuna Fornhem. I den 
träbyggnad, där museet nu har sina lokaler äro dock utrymmena alldeles för 
knappa, för att man tillfredsställande skall kunna exponera detla rika och för 
vår kännedom om äldre medeltid sä betydelsefulla material, och dä det dess
utom i de nuvarande lokalerna är omöjligt att åstadkomma ett så effektivt 
brandskydd, som en dylik samling kräver, är det ett livsvillkor för Sigtuna 
Fornhem att nya, brandsäkra och rymliga lokaler inom den närmaste framtiden 
uppföras. Holger Arbman. 

Hängningsoffer i Gamla Uppsala. 

Adams av Bremen uppgifter om kulten i det stora Uppsalatemplet ha, 
säsom det enda utförligare vittnesbörd vi äga om hednatidens svenska guds
tjänstbruk, en utomordentlig, sedan flera århundraden observerad betydelse. 
Tolkningen av hithörande texter är därför en väsentlig fråga. Bristen på en full
god edition med kritisk behandling och värdesättning av samtliga kända manu
skript har dock hittills i hög grad försvårat denna uppgift. Sedan SCHMEIDLERS 
stora Adam-edition utkommit (1917) är dock denna brist avhjälpt. De därur 
vunna upplysningarna ha ocksä kastat en klarare dager över en, visserligen i 
allmänhet förbisedd, men icke desto mindre väsentlig svårighet i tolkningen 
av ett centralt ställe i IV bokens 27 kap., det för svensk religionshistoria 
viktigaste. 

Den text, det här gäller att granska, lyder enligt SCHMEIDLER: 

Sacrificium itaque tale est: ex omni animante, quod mas-
culinum est, novem capita offeruntur, quorum sangttine deos 
[tales] placari mos est. Corpora autem suspenduntur in lucum, 
qui proximus est templo. Is enim lucus tam sacer est gentilibtis, 
ut singtdae arbores eius ex morte vel tabo immolatorum divi-
nae credantur. 
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Om översättningen av detta stycke råder i allmänhet icke stor menings
skiljaktighet. Det är ju, särskilt om man bortser frän det inom [ ] satta ordet, 
icke svårt att tolka rätt fram, som det står. En av de senaste svenska över
sättarna, prof. OTTO VON FRIESEN (i Främmande religionsurkunder utg. av N. 
Söderblom, III s. 318) återger detsamma pä följande sätt: 

"Offret är av följande art: av allt levande, som är mankön, offras nio indi
vider; deras blod är det sed att bringa som en försoningsgärd ät gudarna. 
Kropparna däremot upphängas i lunden, som ligger intill templet. Denna lund 
är nämligen sä helig för hedningarna, att varje enskilt träd tros vara heligt ge
nom offrens död och förruttnelse." 

Den första svårigheten erbjuder, enligt min mening, frasen "ex omni 
animante". W. KOHLMANN {Adam von Bremen, Leipziger Histor. Abh. 10, 1908, 
s. 116) jämför den med uttrycket Gen. 7, 2 i den latinska bibeltext, som Adam 
tydligen begagnat: "Ex omnibus animantibus mundis tolle septena*. 

Möjligt är, att frasen hos Adam formellt påverkats av delta uttryck. Svår
ligen kan likväl innehållet tolkas i överensstämmelse med Gen. 7, 2, där det 
är fråga om Guds befallning till Noa att i arken rädda alla djurarter, som skola 
undslippa syndafloden. Adam kan omöjligt ha menat, att svearna offrade alla 
slags djur. Antagandet skulle varit orimligt, icke blott därför, att alla slags 
djur icke stodo svearna till buds, utan ocksä emedan, såsom den teologiskt och 
klassiskt bildade prästen säkert visste, överallt endast vissa djurslag kommo till 
användning vid offren. Vad menar han dä med "ex omni animante" ? 

Enligt min mening måste man söka den närmare bestämningen (den, som 
motsvarar "mundis, "rena", i det förebildande bibelordet), i den relativbisatsen: 
"quorum sanguine mos est". Denna innehåller då icke, åtminstone ej 
explicife, någon upplysning om, vad som skett vid offren i Uppsala, utan en
dast en upplysning om, vad slags djur som offrades. 

Satsen bör i sä fall översättas: 
*Av alla slags djur av hankön, med vilkas blod det är brukligt att blidka 

[dylika] gudar, offra de nio individer." 
Denna, i motsats till den vanliga, med hänsyn till innehållet fullt moti

verade tolkning får ett starkt stöd i det inskjutna '[tales]', vilket i annat sam
manhang blir ganska dunkelt. Detta ord, som saknas i det av Schmcidler som 
Al betecknade ms (Wien), men står i stället deos i All (Leiden), antages av 
den lärde utgivaren ha förekommit i den numera förlorade urtexten, A, där det 
stått över raden. Man torde dä böra uppfatta det som en korrekttträndring, 
avsedd att förtydliga den genom två inskjutna mellansatser nägot fördunklade 
meningen och undanröja den missuppfattning, som tydligen låg nära till hands. 
Genom att skriva "deos tales" i stället för deos får satsen en allmännare giltig
het, kan icke längre hänföras till det speciella fallet och måste därför uppfattas 
säsom allmän bestämning till 'ex omni animante". 

Denna tolkning undanröjer ocksä en annan svårighet. Om offerdjuren 
slaktats på vanligt sätt och deras blod hemburits ät gudarna, måste de ha 
varit döda, innan de upphängdes i träden. Sä har man också allmänt tolkat. 
Men vad menas dä med upplysningen, att "de enskilda träden tros gudomliga 
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{divinae) genom offrens död eller förruttnelse? Offrens död, d. v. s. slaktan
det och blotandet, bör ha försiggått i templet i samband med de där uppställda 
gudabilderna. Offrens förruttnelse måste däremot ha skett på själva träden. 
Varför dä, på tal om trädens gudomliggörande, denna sammanställning av off
rens död, som skett oberoende av träden, men deras i desamma skeende för
ruttnelse? Det ligger närmare tillhands att förklara uttrycket genom antagandet, 
att Adam ansett såväl djurens död som deras förruttnelse äga rum i samband 
med träden. Dä vi nu sett, att det som sägs om blodsoffer, icke bör tolkas som 
en upplysning, vad som skett i Uppsala, utan därom, att de djur, som här 
offras, äro av de arter, med vilkas blod dylika hednagudar i allmänhet blidkas, 
äga vi rätt att antaga, att offrandet genom hängning är den speciella kultfoim, 
som Adam vill framhäva i fråga om de stora Uppsalaoffren. Därav uttrycket 
"Corpora autem". Autem stär för att beteckna ett motsatsförhållande mellan 
den vanliga seden att offra endast blodet och den här speciella, att offra hela 
djuret, kropp och allt. Den enligt min mening rätta översättningen blir här: 

"Men de hänga kropparna (d. v. s. hela offren) i en lund, som står invid 
templet". 

1 ett sammanhang kan sålunda Adams utsago om Uppsalaoffren tolkas: 

Men offret tillgår på följande sätt: Av alla slags djur av 
hankön, med vilkas blod det är brukligt att blidka dylika gudar, 
offra de nio individer. Men de hänga kropparna i en lund, som 
stär invid templet. Denna lund är just därför sä helig för hed
ningarna, emedan varje enskilt träd tros hava blivit gudom-
liggjort genom de offrade varelsernas död eller förruttnelse. 

Att här utreda den religionshistoriska innebörden av detta egendomliga 
offer, vars specifika form genom denna översättning klarare framträder, skulle 
föra för långt och kan endast antydas. Att det är fråga om "träddyrkan" har 
länge observerats. Det synes mig, som om Adam genom sina sagesman fått 
en osedvanligt klar och distinkt upplysning om, vad denna "dyrkan" gått ut 
pä. Offrens död och förruttnelse i träden göra dessa "divinae', d. v. s. "gudom
liga". Detta orts innebörd är mycket omfattande. Det kan gälla en allmän, 
övernaturlig 'makt' eller en speciell verkningskraft. Betrakta vi de heliga träd 
i Norden, vilka med största sannolikhet böra erbjuda paraleller till Uppsala
lunden, vård- eller boträden, finna vi, att dessa anses innehålla gärdens eller 
släktens "lycka" i allmänhet lika väl som speciella nyttoegenskaper, säsom att 
underlätta barnsbörd. Dylika föreställningar äro ytterst vanliga och spridda över 
stora delar av världen (se J. G. Frazer, Den Gyllene grenen, Stockholm 1925, 
I s. 146 o. f.) Träd av denna art tillföras ofta näring i form av offergåvor, så
som då bonden i Värend ännu på Hyltén-Cavallius' tid hällde öl eller mjölk på 
värdträdets rötter. Ett särdeles raffinerat sätt att s. a. s. transplantera liv pä det 
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heliga trädet brukades hos de hedniska preussarna, vilka, när de offrade en 
fånge, plägade taga ut en tarmslynga ur hans öppnade navle, fästa denna vid 
trädet och sedan tvinga honom att gä runt stammen, tills tarmarna sä vitt möj
ligt lindats upp omkring denna Seden förefaller alt hava uppstått i analogi med 
den naturliga navelsträngsförbindelse, genom vilken livet från modern överföres 
pä barnet. 

Vad speciellt hängningen beträffar, hör enligt min mening detta dödssätt 
till dem, vid vilka enligt ett primitivt åskådningssätt "livet" eller "själen" i en 
viss bemärkelse, d. v. s. den specifika kiaft, som innebor i en varelse och gör 
den till vad den är, kvarstannar i kroppen i stället för alt avgå med det sista 
andedraget eller blodet. Otvivelaktigt ligger häri orsaken till, att detta dödssätt 
använts gentemot personer, frän vilka man velat pä ett radikalare sätt än van
ligt befria sig, t. ex. brottslingar av svårartat slag. Att den hängdes kropp, mer 
än en pä annat sätt avlidens, innehåller för honom karaktäristiska egenskaper 
av andlig art, därpå ger folktron många bevis. Tjuvar måste ju direkt vaktas i 
galgen för att icke deras fingrar m. va. skulle stjälas och brukas som magiska 
hjälpmedel vid stöld. Och av den säd, som föll pä marken från en hängd (van
ligen just en tjuv) uppväxte alrunan, den mystiska växt, vars rot blev en alls-
mäktig hjälpare, när det gällde att förskaffa sig gods på orätta vägar. Det 
mosaiska förbundet mot att äta "kvävt" grundar sig pä föreställt.ingen, att det 
kvävda djurets "l iv är kvar i kroppen, — samma skäl, som uttryckligen mo
tiverar förbudet mot att äta blod, "ty djurets liv är blodet". Att samma före
ställning funnits i Norden är säkerl; därav förklaras seden alt begå självmord 
pä ett blodigt sätt för att komma till Oden. "Livet" måste ut pä marken för 
att (genom korpar och ulvar eller pä annat sätt) kunna upphämtas av guda
makterna. Det sannolikt tydligaste och naivaste uttryck för en likartad uppfatt
ning om "den instängda själen" som existerar, är battakernas på Sumatra metod 
att skaffa sig ett trollmedel. De tilltäppa alla kroppsöppningar pä en levande 
människa, låta därefter liket torka och mala det slutligen till pulver, som ut
delas och begagnas av de troende. 

Det är i ett dylikt sammanhang man, enligt min åsikt, bör se trädoffren 
i Uppsala. Grovt uttryckt kan lunden anses ha bestätt av rikets "vårdträd". Dessa 
försägos med "liv" av varje slag, vars fortplantande ansågs för riket nyttigt, 
vilket, säsom Adam säger, skedde genom att olika levande varelser fingo dö 
och ruttna i trädens grenar. Vart nionde år måste denna process förnyas, för 
att "livet" skulle förnyas, på samma sätt som Ane den gamle fick nytt "liv" 
genom det periodiska offrandet av hans söner. Ett inre samband mellan Ane-
myten och de periodiska storoffren i Uppsala torde, jämte det rent formella, 
sälunda existera. 

Att blodsoffer åt gudarna förekom och var det vanligaste kultbruket i 
Norden, veta vi av flera andra källor än Adam. Han visar oss i det anförda 
stycket en annan kult, hängningsoffret, av primitivare slag, som står i samband 
med den urgamla germanska träddyrkan. Ernst Klein. 
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Hulterstad. 

En dansk kyrkoplan pä Öland. 

På Öland har funnits en kyrka med en frän öns andra gudshus avvikande 
utformning av grundplanen, nämligen Hulterstad (Ug. 201).1 En treskeppig pelar-
basilika utan tvärhus med absidioler ä sidoskeppen, långt kor med absid samt 
i väster en tredelad förhall, i vilkens mittparti en arkadmur — tvenne pä en 
mittpelare vilande rundbägar — öppnat sig mot huvudskeppet. Kyrkan är nu
mera ombyggd och ter sig enskeppig med ett torn över västpartiet. Dettas 

Fig. 201. 

bottenvåning — vapenhuset — täckes av ett tunnvalv med vederlag i väster-
öster, sidoarmarna, vilka nu äro raserade, hade troligen yttre pulpetfak samt 
voro ej högre än sidoskeppen. Ur denna massa höjde sig tornet till mittskep
pets bredd säsom i nägra jylländska kyrkor: Hem vid Mariager, Bjerring och 
Vrigsfed vid Horsens. 

Huruvida denna plantyp varit representerad i Lund veta vi ej, men det 
är mycket antagligt. I Norden är den speciellt dansk och tillhör de älsta kända 
stenkyrkorna, den av Sven Norbagge (d. 1088) fullbordade domkyrkan i Ro
skilde, Vär Frue i Roskilde och kyrkan i Tamdrup. Vid de båda sistnämnda är 
visserligen västpartiets avslutning okänt, men sannolikt har där funnits förhall 
och torn. Med Sven Norbagges kyrka i Roskilde överensstämmer Hulterstads-
planen fullständigt, utom däri, att västpaitict vid den förra var nägot framskjutet, 

R. STEFFEN, Romanska småkyrkor, fig. 29 o. s. 55. 
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flankerat av kvadratiska trapptorn. Dessutom är Hulterstadsplanen reducerad i 
längdutsträckningen och närmar sig breddbyggnaden. 

Närmast står dock Hulterstad en jylländsk kyrka, nämligen Skarpsalling 
vid Lfgstör (fig. 202).' Denna synes även haft samma proporlioner som Hulter
stad, den egentliga skillnaden är, att Skarpsalling har en kolonn, men den förra 
en pelare i förhallens arkadmur mot öster. Denna lilla olikhet betyder dock 
föga. Även om vi icke behöva tänka på någon direkt inverkan från Skarpsalling 
på Hulterstad- — vi veta ju ej, huru de mänga raserade Lundakyrkorna tett 
sig — kunna vi dock väga säga, att den öländska kyrkan fått grundplanen frän 
Danmark. 

Skarpsallings typ är avledd ur de större stiftkyrkornas, uppförda efter 

Fig. 202. 

tyska förebilder. Den lisendekorerade absiden tyder pä att kyrkan uppförts sedan 
de lombardiska arkitekturformerna hunnit spridas i Danmark med utgångspunkt 
från Lunds domkyrkas krypta — alltså under 1100-talets förra halvt. Att den 
bibehållit mycket av den inhemska traditionen visar grurdplanen samt porta
lerna, vilka äro rektangulära, med en enkel täcksten — ett arv frän de angel-
sachsiska kyrkorna. Skarpsalling dateras av LÖFFLER, troligen något för sent, lill 
omkring 1100-talets mitt.3 

Pä Jylland ha vi mycket goda exempel på, huru pelarbasilikan med tre
delad förhall underkastats lokala reduktioner tills den framstår som en efter be
hovet avpassad, inhemsk typ. Utvecklingen för till att sidoskeppsabsiderna ute
lämnas och kyrkan göres enskeppig, men bibehåller den tredelade förhallen med 

1 J. KORNERUP, Salling Kirke vid Legsteir, Aarböger for Nordisk Oldkyndighed 
1867, s. 145 ff. 

2 Den raserade Bunkeflo kyrkas västparti visade samma uppbyggnad som Hulterstad. 
3 J. B. LÖFFLER, Utsigt över Danmarks Kirkebygninger, s. 88. 
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mittornet. Sä i de ovannämnda Hem och Bjerring. Vrigsted, som av LÖFFLER 
sättes till omkring 1150,1 är mycket lärorik, ty den visar, huru förhallens sido
kammare blivit allt smalare, endast lämnande plats för de frän långhuset till
gängliga symmetriska trappgångarna. Denna anordning är sä gott som full
ständigt lik Östgöta- och gotlandstornens samt de Westfaliska. Ännu ett litet 
steg i breddminskning, och det kvadratiska tornet är färdigt! 

Hulterstad har med all sannolikhet varit den betydligaste kyrkan under 
tidig tid pä södra Öland, en huvudkyrka med mera än en präst. Det är även 
intressant att se, att hit koncentrera sig de kända gravhistorierna från senare 
delen av 1000-talet liksom till Köping i norr.' 

Det breda västtornet, karaktäristiskt för östra Skåne, har därifrån spritt sig 
bl. a. till Blekinge och Öland. I Blekinge har det åtminstone förekommit i 
Mjällbys och Ramdala, troligen även i Hjortsberga och Nättraby. Men — och 
det är det märkliga — även den mellansvenska reducerade centralkyrkotypen 
med tornet över koret eller absiden, i Skåne okänd, har även varit represen
terad i Blekinge. Så i Hjortsberga, Listerby och Fridlerstad samt i Ramdala, 
där det rektangulära östtornet över absiden ännu är bevarat. Anbringandet av 
östtornet och dess valv av kalkstensflis visar på Öland långhusets innertak 
med dess tvenne paralella längdtunnor, vilande på en i mittaxeln stående ar-
kadmur, pekar mot Bornholm (Öster- Marie- och Aakirke) och det breda väst
tornet mot östra Skäne. Vi fä här en antydan om, att dessa fyra folkstammar 
stått i livlig bytesförbindelse även under 1100-talet. Den förmedlande länken 
kan knappast ha varit nägot annat än sillfisket mellan Ölands södra udde och 
Bornholm. 

I södra Möre finna vi det breda Skänetornet i Arby, på Öland i norra 
Möckleby och Glömminge samt tidigare även i Gräsgärd, Stenåsa, Sandby och 
Alböke (västtornet). Det senare var av Östra Ingelstad—Fjellingetyp med tvenne 
rundbägar mellan en pelare i bottenvåningen mot öster samt längdtunnor i bada 
våningarna. Dessutom hade kyrkan i öster över koret ett torn med rektangulär 
grundplan. Här liksom i Blekinge se vi alltså, hurusom den reducerade central
kyrkotypen och de breda västtornen mötas. Detta och Hulterstad tyder pä, att 
Skäne och Danmark givit signalen till det första stenkyrkobyggandet pä Öland, 
men snart nog — omkring 1100-talets mitt eller måhända även nägot tidigare 
— bliva influenserna från östgötastiftet allt kraftigare, och inom kort avgår 
detta med segern, säsom de öländska kvadratiska tornen med dess rika rums
anordningar visa. William Anderson. 

1 LÖFFLER, anf. arb. s. 141 o. fig. 98. 
2 SUNE LINDQVIST, Den heliga Eskils biskopsdöme, s. 72. 
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Torpa slotts byggnadshistoria. 

I en liten anspråkslöst framträdande skrift1 har kaptenen greve R. Sten
bock underkastat Torpa slotts byggnads- och ägarehistoria en förnyad ompröv
ning, som pä grund av de värdefulla nya forskningsresultat, som utvunnits, är 
värd att uppmärksammas även inom de fackkretsar, till vilka skriften egentligen 
i övrigt ej vänder sig. Torpa fasta stenhus har uppförts i tre repriser. Älst är 
ett litet nästan kvadratiskt tornliknande hus till vilket sedermera fogats ett 
kraftigt fyrkantigt hörntorn inneslutande en trappanläggning. Slutligen har hela 
längan förlängts på så sätt, att det forna hörntornet kom att ligga mitt pä ena 
fasaden av ett långsträckt rektangulärt hus. 

Vad som här främst fångar intresset är anläggningens älsta del, det torn-
artade befästa boningshuset. Detta faller helt inom ramen för den slutande 
medeltidens fasta hus, såväl med avseende pä plantyp som våningsfördelning. 
Vi återfinna häi den markerade transversala uppdelningen av våningarna lika
som dispositionen med lokaliteternas underordnade betydelse i bottenvåningarna 
medan förnämligare bostadsrum och representationsrum komma högre upp. 
Huruvida, som förf. i analogi med andra byggnader tänker sig, riddarsalen legat 
i övre väningen och borgherrens bostadsrum i väningen inunder eller förhällan
det här varit omkastat, som byggnadens nuvarande utseende synes ge vid 
handen, mä tills vidare läranas oavgjort. Detta spelar givetvis ringa roll vid 
fastställandet av att byggnaden tillhör den monumentsgrupp, som använder sig 
av angivna väningsschema. Att ytterligare funnits ett skytteloft ovanför dessa 
våningar kan med hänsyn till murtrappans fortsättning till denna nivå betrak
tas som säkert. Den av förf. framkastade möjligheten, att ytterligare en väning 
ursprungligen varit inskjuten mellan två av de nuvarande, torde knappast ha 
fog för sig, dä detta i så fall borde återspeglas i trappsystemet. Detta hus da
teras av förf. i anslutning till undersökningar av arkitekt Brandel till 1400-talets 
senare hälft, snarast till en tidig del av denna period. 

Omkring 1540 tillbyggdes till husets ena hörn det fyrkantiga tornet med 
den dubbla avsikten att dels tillgodose flankförsvaret — det utgör i detta av
seende en variation av vasatidens typiska rundtorn — och att dels även åstad
komma en bekvämare trappförbindelse mellan de olika våningarna. Säsom trapp-
torn har det visserligen föregångare i den tidigare palatsarkitekturcn, men 
denna renässansmässiga anläggning är ändå påfallande tidig och man frågar sig, 
om icke trappan möjligen kan vara senare infogad. 

Sä följer endast ett tiotal är senare den stora tillbyggnad som utökade 
borgen till dess dubbla storlek. Intressant nog fasthåller man alltjämt vid den 
transversala uppdelningen av våningarna. Denna byggnadsperiod är dalerad till 
är 1550 av den utomordentligt vackra vapenstcn, som bevaras å Torpa. 

Förf. påpekar redan från början att han ej i denna lilla skrift haft till
fälle att ingående argumentera de resultat han vunnit rörande borgens bygg-

' R. STENBOCK: Torpa. Historik jämte ägarelängd, Södertälje 1925. 50 sidor. 
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nadshistoria och äldre tillstånd. Det vore synnerligen önskvärt, att förf. ville i 
en nägot mera detaljerad framställning göra sin intima kännedom om den märk
liga byggnaden tillgänglig, helst i förbindelse med en ny uppmätning av den
samma. Den byggnadstyp, som här representeras — enligt min uppfattning en 
utvecklingsform av det äldre medeltida palatset under påverkan av eldvapnet 
och det rent fortifikatoriska borgtornet — är känd i ett så fåtaligt antal exem
plar och intar samtidigt en arkitekturhistoriskt sett sä intressant ställning att 
varje noggrann utredning rörande monumenten är av största värde. 

B. Th. 

Litteratur. 

NILS ÅBERG: Förhistorisk nordisk ornamentik. Föreningen Urds skrifter III, 
Lindblads förlag, Uppsala 1925, 154 s. Kr. 4: 75. 

Detta arbete, ingående i Uppsalaföreningen Urds förträffliga arkeologiska 
skriftserie, fyller en kännbar lucka i den svenska förhistoriska litteraturen. Hit
tills har, det vet nogsamt varje adept i svensk arkeologi, intet orienterande 
arbete funnits för den viktiga och intressanta del av fornmaterialet, som utgöres 
av ornamentiken. Åbergs bok vill söka råda bot för denna brist. Enligt hans 
förord gällde det alt inom ramen av 200 sidor ge en översiktlig framställning 
av den nordiska ornamentikens utveckling under förhistorisk tid. Det förefaller 
emellertid som om förf. varit väl sparsam pä utrymmet, när man märker, att 
han använt endast tre fjärdedelar av det anslagna sidoantalet, varav dessutom 
18 sidor ägnats en teoretisk analys av ornamentbegreppet, som enligt vad han 
själv säger i förordet, knappast framstår som nödvändig för den efterföljande 
egentliga behandlingen av ämnet. Den personliga uppfattning om ornamentikens 
väsen, han här utvecklar, är i alla händelser av intresse och inbjuder till di
skussion — vilket alltid inom vetenskapen är en god sak. 

Förf:s framställning av den nordiska ornamentiken frän vär äldsta stenålder 
fram till vikingatidens slut ansluter sig i huvudsak till Montelius och Sophus 
Muller vad sten- och bronsåldern beträffar, lill Salin ifråga om folkvandringstid 
och Vendeltid samt till Shetelig, Muller och Bröndsted i vad som rör vikinga
tiden. 

I fråga om folkvandringsstilarna (de berömda och omstridda stilarna 1,11,111) 
bygger visserligen förf. väsentligen pä den traditionella Salinska uppfattningen, 
men representerar dock en i viss mån ny och modifierad ståndpunkt, delvis i 
anslutning till den avvikande mening, som under de senare åren med allt större 
skärpa framförts av Sune Lindqvist. 

Arbetet prydes av ett rikt bildmaterial för alla stilperioderna, dock saknar 
man för vikingatidens slut bilden av någon svensk runsten, som man med skäl 
kunde ha väntat där. 

Axel Bagge. 
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KURZE MITTEILUNGEN. 

Holger Arbman gibt einen kurzen Bericht iiber die archäologischen Aus
grabungen in Sigtuna 1925. In der vom Anfang des Mittelalters (11. Jahrh.) 
herstammenden Stadt Sigtuna in Uppland wurde eine Wasserleitung gelegt, 
und man hat dabei Gelegenheit gehabt die Verbreitung und Schichtenfolge der 
Kulturschichten, die sich innerhalb des zentralen Teil- es der Stadt befinden 
zu studieren. Die mächtigste Kulturschicht ist 4—5 m. dick. Es wurde eine 
Bronzegiesserwerkstätte angetroffen, mit Tiegeln, Gussformen und mit ganzen 
öder halbfertigcn Gegenständen, darunter die Spange (Fig. 199) mit Tierorna
mentik. In der Nähe traf man ein Haus mit lehnen beworfenen Wänden und 
mit Herd in der Mitte an. (Fig. 200). Die Schwellen bestehen aus 4 Eichcn-
stämmen. In einer Entfernung von ungefär 15 cm. sind Löcher in den Schwel
len gebohrt, und in diesen stånden Stangen. Zwischen diesen gab es ein Flecht-
werk aus Reisig, welches mit Lehm beworfen war. Das Haus kan zirka 1100 
datiert werden, durch eine Giirtelschnalle, die unter dem abgefallencn Lehm lag. 

Die bei den Ausgrabungen gefundenen lösen Gegenstände waren sehr 
zahlreich: Keramik, Kämme aus Elchhorn, Nadeln aus Knochen, Wagen und 
Gewichte, Ringe und Spången, Glas und Karneolperlen, u. s. w. zumeist aus 
dem 11. und 12. Jahrh. 

Ernst Klein gibt eine neue Deutung einer Phrase bei Adam von Bremen, 
die erzählt, wie in dem Heidenlempel von Alt-Uppsala geopfert wurde. Das 
Opfcr wurde auf einmal durch Aufhängen im Baum ohne vorhergehendes 
Schlachten im Tempel und darauf folgendes Hängen gebracht. Die Bäume 
wurden alle 9 Jahre mit "Leben" aller Art versehen, deren Fortpflanzung als 
fiir das Reich niitzlich angesehen wurde. 

Die chemalige Hulterstadkirche auf Öland (Fig. 201) wird von W. An
dersson mit der Domkirche in Roskilde und einer jutländischen Kirche bei 
Skarpsalling verglichen (Fig. 202). Die alte Kirche war eine 3-schiffige Säulen-
basilika ohne Querhaus mit Absidiolen an den Seitcnschiffen, langem Chor 
mit Absid, und im Westen mit einer dreiteiligen Vorhalle, in deren Mitte eine 
Arkadenmauer zwei auf einer Mittelsäule ruhende Bogen ge
gen das Hauptschiff zu öffnet. Die Hulterstadkirche hat sicher ihren Grundplan 
vor Mitte des 12. Jahrh. von Dänemark bekommen. Diese ist die wichtigstc 
Kirche von Sud-öland gewesen. 

Die Ramdala Kirche in Blekinge zeigt spezielle Details, sowohl von Ost-
Skåne Bornholm als auch von Öland während des 12 Jahrh. Auch auf Öland 
begegnen sich der reduzierte Zentralkirchenfypus und die breiten Westtiirme — 
Skäne und Dänemark haben deutlich das Signal zu dem ersten Steinkirchcnbau 
auf Öland gcgeben, aber in der Mitte des 12. Jahrh. wurde der Einfluss des 
Linköpingsstiftes immer stärker. 

E. Thordeman macht einige Mitteilungen iiber die Baugeschichte des Torpa-
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Schlosses, laut einer neu erschienenen Schrift, von Hauptmann R. STENBOCK 
verfasst. Der älteste Teil des Schlosses stammt aus der 2. Hälfte des 16. Jahrh. 
und besteht aus einem turmartigen, befestigten Wohnhatise. Die späteren Zu-
bauten kamen 1540-1550 hinzu. 

A. Bagge ineldet eine Arbeit von NILS ÅBERO an: Nordisk Ornamentik 
(Uppsala 1925). 



Rättelser. 

Seite 104 Zeile 9 von unten stellt: zu friih, soll sein: zu spät. 

Sid. 212 rad 1: läs: Smältsmedjan. 
Sid. 213 rad 1: Innerstycke, skall vara: Munstycke. 
Sid. 247 rad 1: Dentalium entale, skall vara: D. entalis. 
Sid. 249 not: Zur Kronologi, skall vara: Kranologie. 
Sid. 262 rad 6. Frågetecknet efter in situ utgär. 

Seite 264 Zeile 12: "und 1925" fällt weg. 
Seite 264 Zeile 9 von unten steht: Fnnde, soll sein: Funde. 
Seite 264 Zeile 2 von unten steht: n, soll sein: in. 
Seite 265 Zeile 12 von oben stellt: zwei friihere Funde, soll sein: nur wenige 

friihere Funde. 
Seite 265 Zeile 17 von oben steht: gehört der Ganggräber, soll sein: gehört 

vielleicht der Ganggräber. 

Sid. 297 rad 10 stär: Silte, skall vara Slite. 
Sid. 314 rad 18 stär: Oeh, skall vara: Och. 
Sid. 317. Tillägg till A. Nordens meddelande: Stenrevlar, en förbisedd forn-

minnestyp. Efter meddelandets tryckning har Riksantikvarien funnit lämp
ligt att den arkeologiska företeelse, som hittills gått under benämningen 
stenrevel, för undvikande av sammanblandning med en lika benämnd geo
logisk företeelse hädanefter vid St. H. M:s registrering skall benämnas sten
sträng. 

Sid. 319 rad 11 uppifrån stär: kyrkovården, skall vara: kyrkovärden. 
Sid. 319 rad 15 uppifrån: ett kolon inskjutes mellan typ och långhus. 
Sid. 319 rad 6 nedifrån står: sitt, skall vara sin. 
Sid. 328 rad 2 stär: 2, skall vara: 12. 

Seite 345 Zeile 6 steht: 40 Gräber, soll sein: 60 Gräber. 
Seite 345 Zeile 11 steht: hiigel, soll sein: Htigel. 
Seite 345 Zeile 11; Die Qedankenstriche fallen weg. 
Seite 345 Zeile 14 steht: Fig. 162, soll sein: Fig. 163. 
Seite 345 Zeile 16 steht: Fig. 163, soll sein: Fig. 164. 
Seite 345 Zeile 19 steht: ein Tongefäss mit schwarzer Ornamentierung, soll 

sein: ein schwarzes Tongefäss mit Ornamentierung. 
Seite 345 Zeile 15 von unten steht: Föhrendlanken. soll sein: Föhrenplanken. 
Seite 345 Zeile 15 von unten steht: Figg. 166—68, soll sein: Figg. 166—69. 
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Seite 345 Zeilen 14 u. 13 von unten: das Komma zwischen Bodenplanken u. 
eine wird zwischen (Fig. 170) ti. im gezogen. 

Seite 346 Zeile 1 von oben steht: Gudhiullaker, soll sein: Gudhiuaker. 
Seite 346 Zeile 5 von oben steht: Vermutlich ist Gödåker ein Vorgänger von 

"Gamla Uppsala", als Sitz der alten Ynglingadynastie gewesen doch nicht 
sein unmittelbarer, soll sein: Vermutlich ist Gödåker als Sitz der alten Yng
lingadynastie ein Vorgänger von "Gamla Uppsala", doch nicht sein unmittel
barer. 

Seite 346 Zeile 5 von unten: das Komma zwischen Gödåker u. Bliihte fällt weg. 
Seite 316 Zeile 3 von unten steht: hetten, soll sein: hatten. 
Seite 346 Zeile 2 von unten steht: Zusammenschliessung, soll sein: die Zusam-

raenschliessung. 

Sid. 348 rad 1—2 står: en korg, skall vara: ett kors. 
Sid. 348 rad 15 stär; Trehövdat, skall vara: Tvehövdat. 
Sid. 351 rad 9 står: Växtorp I, skall vara: Våxtorp II. 
Sid. 354 rad 6—7 stär: dopfuntarnas, skall vara: dopfuntarna. 
Sid. 354 rad 9 nedifrån står: Njudungsmästarens, skall vara: Njudtingsmästaren. 
Sid. 354 rad 8 nedifrån stär: porthistoria, skall vara: konsthistoria. 
Sid. 354 rad 4 nedifrån står: som hos, skall vara: hos som 
Sid. 355 rad 11 uppifrån står; hans, skall vara: han dennes. 
Sid. 356 rad 3 nedifrån står: Beskrivning, skall vara: Beskrivning. 
Sid. 356 rad 1 nedifrån står: S. Wrangel, skall vara: E. Wrangel. 

Seite 356 Zeile 5 von unten steht: des, soll sein: der. 
Seite 357 Zeile 6 von oben steht: die Taufbecken, soll sein: die anderen Tauf

becken. 
Seite 357 Zeile 7 von oben steht: "Sunnebogruppe", soll sein: ' Sunnerbogruppe". 
Seite 357 Zeile 7 von oben: das Komma nach "Sunnerbogruppe" fällt weg. 
Seite 357 Zeile 7 von oben; der Satz: Das Våxtorps Taufbecken wird etc. wird 

mit dem folgenden Satze ersetzt: Das Våxtorps Taufbecken wird als gleich
zeitig mit den friihesten Werken des "Njudtingsmeisters" (der Verfertiger 
der sog. "Nottebäcksgruppe") befunden. 

Seite 391 Zeile 3 von unten steht: diirfte, soll sein: diirfte. 

Sid. 400 rad 9 uppifrån står: gravhistorierna, skall vara: gravkislorna. 
Sid. 400 rad 16 uppifrån står: Fridlerstad, skall vara: Fridlevstad. 
Sid. 400 rad 18 uppifrån: ett komma inskjutes mellan orden Öland långhusels. 

Seite 403 Zeile 6 von oben steht; Teil- es, soll sein: Teiles. 
Seite 403 Zeile 8 von oben steht: Tiegeln, soll sein: Ziegeln. 
Seite 403 Zeile 10 von oben steht: mit lehnen beworfencn Wänden, soll sein: 

mit lehmbeworfenen Wänden. 
Seite 403 Zeile 1 von unten steht: E. Thordeman, soll sein: B. Thordeman. 
Seite 404 Zeile 2 von oben steht: 16. Jahrh., soll sein: 15 Jahrh. 
Seite 405 Zeile 5 von oben steht: Nordisk Ornamentik, soll sein: Förhistorisk 

nordisk ornamentik. 


