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skilt gjort sig känd som psykiatriker. — Redan pä 1880-talet hade dock hans 
intresse för den förhistoriska tidens människor blivit väckt, och man finner från 
och med dä hans namn i flera antropologiska tidskrifter; han blev en av 
"L'Anthropologies" huvudmedarbetare. Det var framförallt hemtrakten kring 
Bordeaux samt paleolitikens hemland framför andra, Veséredalen, som fångade 
hans intresse. Främst är hans namn knutet vid de betydelsefulla forskningar 
han utfört vid Laussel, vars "Venus frän Laussel" och storartade hästskulpturer 
på klippan vid Cap-Blanc intaga en given särställning bland fynden frän denna 
benådade trakt. 

Vid sin charmanta villa i Castel d'Andorte, au Bouscat, utanför Bordeaux 
hade doktor Lalanne kring sig något av allt det hans håg överspände. Vid 
Castel d'Andortes sjukhem hade han börjat som underläkare för att sluta som 
chef. I hans yppiga trädgård funnos mänga minnen efter hans botaniska in
tressen och i hans laboratorium och museum möttes naturvetenskapsmannen 
och förhistorikern. Bland de paleolitiska föremålen funnos mänga rariteter och 
hans schweiziska pälbyggnadsfynd hade nummer, som de schweiziska museerna 
i någon mån kunde avundas honom. Jag skall aldrig glömma de timmar jag 
våren 1923 i min mans sällskap hade förmånen tillbringa i hans gästfria hem. 
Och jag ser när som helst framför mig den patriarkaliska gestalten, vilken i 
det lilla, välordnade museet med en iver och en älskvärdhet, som rörde oss, 
gjorde sig all möda att pä den alltför korta, tillbuds stående tiden visa de 
långväga gästerna resultatet av ett livslängt med kärlek bedrivet arbete. 

Hanna Rydh. 

Litteratur. 

SIXTEN STRÖMBOM: Forskningar pä platsen för det forna Nya Lödöse (1915 
— 1918). Göteborgs jubileumspublikationer V, Göteborg 1923. 

Nya Lödöse grundades är 1473 och slutade sin tillvaro som stad är 1624. 
Minst tre gänger blev det brännt av fiender och dess invånare skingrade. En 
gäng, är 1547, nödgades dess borgare dessutom av konungen att bosätta sig vid 
Gamla Alvsborg, men fingo efter nära 20 är återvända, sedan Älvsborgsstaden 
blivit avbränd. Trots dessa nyckfulla öden kunde Nylöse dock under vissa pe
rioder väl fylla sin uppgift som vår enda dåtida västkusthamn och som en av 
rikets största och viktigaste städer. Del var därför med full rätt, som Göte
borgs stad lät omfattande undersökningar om denna sin omedelbara föregångare 
ingå i den storstilade kulturhistoriska återblick, varmed den beredde sig till 
firandet av sitt eget 300-årsjubilcum. 

SIXTEN STRÖMBOM, som åtog sig denna uppgift, har också pä ett värdigt 
sätt löst den genom ovan angivna publikation. I dess företal skriver författaren, 
att dä han våren 1915 fick i uppdrag att övervaka de första undersökningarna 
i Nya Lödöse, han ej anade, att dessa skulle ge anledning till ett av de mest 
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omfattande vetenskapliga utgrävningsföretag, som ägt rum i Skandinavien. "Hade 
jag den gängen förutsett omfånget och arten av den uppgift, som skulle läggas 
i mina arkeologiskt oerfarna händer, är det sannolikt, att jag ryggat tillbaka 
och avsagt mig det hela säsom nägot, vilket helt översteg min förmåga." De 
i mark och arkiv gjorda iakttagelserna läto företaget efter hand organiskt ut
veckla sig, sä att fyra somrars fältarbeten krävdes för dess genomförande. För
fattaren säger sig ha hoppats fä tillfälle att samarbeta det vunna materialet till 
en brett formad stadsmonografi. Av giltiga skäl har den citerade publikationen 
emellertid "måst begränsas' — enligt hans egna ord — till väsentligen en 
grävningsberättelse med en historisk inledning och en avslutande fyndkatalog. 

Den som efter dessa anspråkslösa inledningsord övergår till granskning 
av den 300 sidor starka volymen, skall likväl icke finna anledning beklaga sig 
vare sig i ena eller andra avseendet. De omfattande och dyrbara utgräv
ningarnas ledning har, under angenäm medverkan av Göteborgs Gattt- och 
vägförvaltning, skötts efter den enda rätta metoden, d. v. s uteslutande be
stämts av fornlämningens egen individuella beskaffenhet cch av en klart lättad 
föresats att vid varje tillfälle pä bästa möjliga sätt — emellanåt tirdei mycket 
originella förhållanden — tillvarataga de utsikter till god vinning, som efter 
hand yppades. 

Och i betraktande av att sä mycket verkligt nytt och värdefullt material 
här kunnat erbjudas till gagn för vitt skilda forskningsgrenar, torde det knappast 
behöva beklagas, att iakttagelserna därom framlagts i omedelbar form. 

Även för den, som likt anmälaren tagit arbetet i hand utan ditekta, 1500-
talet berörande specialintressen, är boken en verkligt fängslarde läsning. Den 
utförliga, av talrika goda fotografier och planer belysta grävningsberättelsen 
låter den gamla staden stiga livslevande upp ur mullen med sina vallar, gator 
och torg, sina allmänna och enskilda byggnader, broar och kajer. Fyndkata
logens knappa text och mänga bilder om dräktdclarna med allehanda tillbehör 
och smycken, bältedelar, ringar, relikgömma, pilgrimsmärke o. s. v., om vapnen, 
om de många in- och utländska mynten, om plomberna från de kläcicspackar, 
som genom denna hamn införts i riket, om skedarna, knivarna, faten, krusen, 
kaklen o. s. v. av in- och utländsk tillverkning ge ät invånarnas dagliga liv 
och näringsfång en klar belysning,omedclbart förstärkta gencm de i Kammararkivet 
förvarade tullräkenskapernas omfattande uppgifter om stadens export och import. 

Boken är ägnad åt minnet av Axel Nilsson, som helt visst med sin eldiga, 
oförskräckta håg till stordåd pä den kulturvetcnskapliga forskningens områden 
delar äran med författaren för att de givande forskningarna inom Nya Lödöses 
mark kunnat fullföljas trots de stora ekonomiska offer, de krävt av det för 
humanistiska intressen alltid vakna Göteborg. 

Sune Lindqvist. 
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KURT IHLENFELD: Die mittelalterlichen Grabsteine in Mecklenburg und Vor
pommern. Phil. Disp. Greifswald 1923. 

Av denna avhandling av en lärjunge till Max Semrau har senare ett ut
drag utkommit i tryck — opuset tillkom nämligen mitt under den svåra tiden. 
Katalogen omfattar 155 nummer; centra äro de stora klostren vid Östersjö
kusten (Doberan, Rostock, Elderna, Cammin). Normgivande för utvecklingen är 
det nära sambandet med måleriet. 1 ett fall kan för en gravsten i Cammin 
påvisas ett tydligt sammanhang med det böhmiska måleriet. Mot 14-lalets slut 
ha även de graverade metallplattorna verkat influerande. Verkstäder kunna på
visas i Doberan (sedan 1370 och Rostock 1350—1450). Tre urkunder från 12— 
1300-talet lämna upplysning om import av gotländsk kalksten; i en annan frän 
1365 kallas en magister Johannes inscirior calculorum. 

W. A. 

KURZE MITTEILUNGEN. 

Einige Schmieden aus der jiingeren Eisenzeit wurden in Östergötland 
entdeckt, eine derselben liegt im Kirchspiel Borg, die anderen bei Ringstad im 
Kirchspiel Eneby. Lic. Arthur Norden hat sie untersucht. Der Fussboden der 
in Borg gelegenen Schmiede bestand aus mit Schlacken gemischten Lehm, 
der auch stark mit Kohle vermischt war. Die Ringstad-Schmiedcn liegen neben 
einem prähistorischen Gehöftkomplex. Die Schmiede war ein richtiges Haus, 
9 x 6 m. Sein russiger Fussboden war uberall mit Gusseisen und Schlacke ver
mischt. 

Der Baron E. Hermelin hat diesen Sommer einen Burgen bei Baidersta 
im Kirchspiel Hälla, Södermanland, untersucht. Dieser besteht im Norden und 
Osten aus kräftigen Mauern, die aus Steinblöcken aufgebaut waren. Innerhalb 
der Burg, im Siidosten, befindet sich eine meterdicke Kulturschicht, in welcher 
Kohle, gcspaltene unverbrannte Tierknochen, Tongefässscherben und eine Tiil
lenaxt aus dem 4. Jahrh. n. Chr. Geb. 

J. Nihlén veröffentlicht 3 Steinzeitgegenslände (Fig. 114—115) von Ihre 
im Kirchspiel Hangvar, Gotland, sämmtliche aus gebrannten Thon. Zwei von 
ihren stellen Hundekopfe vor, der dritte hingegen einen Ziergegenstand. H. 
Rydh berichtet iiber einige neue Goldfunde im Statens Historiska Museum. 
Einer derselben riihrt vom Byälv in Ökne, Kirchspiel Glllberga, Värmland, her 
(Fig. 116). Derselbe besteht aus mehreren kleinen Barren und Ringen, sowie 
aus Schmucksachen aus Goldblech. Ein Qoldfingerring wurde in Väla im Kirch
spiel Björnlunda, Södermanland, gefunden (Fig. 117). Zwei Ringe stammen aus 
Stenstu, im Kirchspiel Stänga (Fig. 118), und ein Ring aus Bobbenarve im 
Kirchspiel Öja (Fig. 119); beide Örte liegen auf Gotland; Der Brakteat Fig. 120 
wurde in Skoga im Kirchspiel Öja auf Gotland gefunden. 

Ein Depotfund aus der fiinften Periode der Bronzezeit (Fig. 121) wurde 


