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Litteratur och kritiker. 

L. M. BAÄTH, Hälsingborgs Historia 1. Forntiden och den äldre medeltiden. 
Hälsingborg 1925, 310 sid. 

Inom Hälsingborgs stadsfullmäktige väcktes 1911 förslag om utgivandet 
av en historisk redogörelse över stadens utveckling sedan dess stadsfullmäktige-
institutions tillkomst, vilken tanke omsider resulterade i -utgivandet av en 
minnesskrift 1913. Emellertid hade planer varit å färde att komma med ett bre
dare lagt arbete över stadens historia frän äldsta tider. Detta större verk skulle 
omfatta en allmän del och en speciell med statistik. 

Första delen av den av arkivarien Bäåth redigerade allmänna avdelningen 
föreligger nu i en diger och vackert utstyrd volym, som sysslar med stadens 
historia från urtiden till den nordiska äldre medeltidens slut. 

UNO SUNDELIUS rikt illustrerade skildring av Hälsingborgstraktens geolo
giska historia bygger till stor del pä originalmaterial och blir särskilt beträffande 
kvartärtiden instruktiv därigenom att de lokala företeelserna ständigt ses i sitt 
samband med de mera omfattande, som gälla hela Skandinavien och Nordeu
ropa. För arkeologer (och även andra icke geologiska fackmän) föreligger här 
en förträfflig orientering över de viktiga och intressanta istidsfenomenen, och i 
innehållsrika noter refereras de ledande istidsforskarnas divergerande åsikter om 
huvudproblemen. En litteraturförteckning jämte 5 kartor komplettera beskriv
ningen. 

Antikvarien B. SCHNITTGERS posthuma bidrag behandlar Hälsingborgstrak
tens arkeologi och grundar sig på fornsaksmaterialet frän Luggude härad (in-
clusive Hälsingborg) samt är rikligt försedd med illustrationer. 

I kapitlet om stenåldern uppehåller sig förf. särskilt vid invandringspro
blemet. Den nära till hands liggande tanken att Sundets smalaste del, linjen 
Helsingör-Hälsingborg, framför allt förmedlat invandringen av den skånska 
(och skandinaviska) urbefolkningen visas vara oantaglig, enär Hälsingörs om
givningar, Lynge-Kronborg Herred, i gammal tid säkerligen varit en öde skogs
bygd. I stället framhälles routen mellersta Själland-Ven-Luggudekusten säsom 
mera antaglig. Förf. antyder, att de s. k. flintmandlarna, som av Montelius och 
flera andra forskare ansetts tillhöra tiden närmast efter isens avsmältning i 
Sydskandinavien, kunna markera ett invandringsstråk. Dä nu dessa redskap i 
Danmark synas förekomma mera koncentrerat på öarna Falstcr och Möen samt 
i Stevns Herred (sydöstra Själland), dessutom äro funna i tvä el. tre exemplar 
å ön Ven samt vidare förekomma i ett antal ex. i Skåne, kunde detta förhål-
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lande anses peka pä en invandringsroute över nämnda danska områden och 
Ven. Denna ö uppvisar även frän en senare tid, kökkenmöddingtiden, mänga 
fynd, som markera förbindelse med närliggande kustområden pä Själland (Nivaa-
boplatsen) och Skäne. 

Problemet om tidpunkten och sättet för staden Hälsingborgs uppkomst 
ägnar förf. en längre diskurs. Pä grund av myntfynd anser han 900-talets sista 
fjärdedel som den sannolika tillkomsttiden. Bland de faktorer, som kunna tän
kas ha förorsakat stadsbildningen, framhåller han särskilt den roll den inbrytande 
kristendomen måste ha spelat, enär kyrkorna dä blevo centralpunkter för en 
omgivande bebyggelse och de stora kyrkofesterna gävo anledning till marknader. 
Åsikten om städernas successiva framväxande ur periodiska (årliga) köpstämmor 
vinner förf:s anslutning, medan han dock för speciellt Hälsingborgs tillkomst 
framhäver den tendens till snabb efterbildning, som utlandets hamnstäder kunnat 
framkalla. Vikingatidens köpmän, handelsbönderna, skulle alltså genom sina ut
ländska resor fått impulsen till stadsbyggandet i Norden. 

Om det äldsta Hälsingborg legat pä el. nedanför klinten el. pä båda 
ställena kan ej fastställas, enär de arkeologiska fynden ej ge några bindande 
upplysningar i detta avseende. Genom att diskutera problemet ur teoretisk för
svarsteknisk synpunkt finner dock förf. det vara sannolikt, att stranden varit 
det tidigast bebyggda stadsområdet och att detta skyddats genom en "karo-
lingisk" borganläggning uppe på klinten (d. v. s. ett enkelt försvarsverk, be
stående av en ringformig jordvall med innanför liggande torrgrav samt i mitten 
ett torn av trä el. sten, en borgtyp, som är vanlig i Sydskandinavien under 
vikingatiden). Dessutom kunde vallar eller pallissader gående från strandkanten 
till klinten ha funnits norr och söder om staden. 

Ett försvarsverk i stil med dem, som skyddade de gamla städerna Hedeby 
och Birka, d. v. s. en halvcirkelformig jordvall omslutande hela staden och med 
den öppna basen mot sjön, anser förf. för Hälsingborgs vidkommande mindre 
sannolikt. 

Ortnamnen i Hälsingborgstraktcn behandlas av JÖRAN SAHLGREN. Under 
starkt betonande av sin redan förut i många skrifter framhållna åsikt att de 
nordiska bynamnen icke kunna föras längre tillbaka än till järnåldern granskar 
förf. i lur ocli ordning de namn, som sluta på löv, lösa. stad, hög, by, tofta, 
åkra, vilka bilda en i stort sett äldre grupp, och de med ändelserna köp, torp 
och röd, vilka bilda en yngre grupp, som förf. anser uppkommen i och med 
vikingatidens slut och kristendomens införande i sydligaste Sverige. Elt flertal 
kartor visa di olika namnens utbredning. Dessa senare ortnamn beteckna en 
mycket stark utvidgning av den odlade arealen. Under sten-, brons- och äldre 
järnålder höll sig den odlade bygden företrädesvis tält efter kuster, sjöstränder 
och floddalar, detta beroende pä de dåtida primitiva jordbruksmetoderna, vilka 
stodo ganska maktlösa icke blott inför urskogen utan även inför de stora, öppna 
slättmarkerna med sina ofta dåliga dräneringsförhållandcn. Genom folkvandrin
garna lärde sig emellertid germanerna av söderns folk bättre odlingsmetoder. 
Vid folkvandringstidens slut uppstodo i Mellan- och Nordeuropa massor av 
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nybyggen och till denna tid (600-talet) kan uppkomsten av de tyska namnen 
på -torp (got. paurp) härledas. 

Av torp-namnens topografi i Skäne kan slutas, att den nya bebyggelse 
de representera förutsätter ett med konst åstadkommet diäneringssystem. De 
följa nämligen ej längre sä strikt som de äldre namnen floddalarna. Bebyggel
sens expansion grundar sig alltså ytterst på uppkomsten av förbättrade dik-
ningsmetoder. Förf. tillräknar detta förhällande så stor betydelse, att han ifråga
sätter, om inte häri måste ses en av orsakerna till de germanska folkvandrin
garnas upphörande och till slut även de nordiska vikingatågens. 

Sahlgren avslutar sin synnerligen intressanta avdelning med en utredning 
av namnet Hälsingborg. Han företräder här (därmed återupplivande en av den 
danske ortnamnsforskarcn N. M. Petersen redan 1837 framkastad tankegäng) en 
gent emot den hittills gängse av Läffler och Noreen inaugurerade uppfattningen 
fullkomligt avvikande mening. Gentemot den allmänt godtagna tolkningen av 
"hals" (stamordet till Halsinga-) säsom betydande "trängt sund* sätter förf. 
tolkningen "näs", benämningen pä ett landparti i stället för vatten. "Hälsingar" 
bli alltså folk, som bo på "halsen", näset. En analys av de danska, svenska, 
norska och finska namnen pä "hals" synes ge vid handen, att ordet betyder 
"näs" eller annars syftar på ett landparti. Den "hals", som kan tänkas ha givit 
namn ät Hälsingborg, skulle vara densamma pä vilken det danska Hälsingör 
ligger och som gav denna stad dess namn. 

Arkivarien BÄÄTHS skildring av Hälsingborgs medeltid intill 1250 utgör 
bokens sista halvpart. 

Efter att ha utförligt sysslat med källorna till stadens äldsta medeltida 
historia kommer även Bääth in pä problemet om stadens uppkomst. Han fram
håller den tidigare bebyggelsen i Rådalen strax söder om Hälsingborg; detta 
äldre kultttrskede härrör frän hednatiden medan Hälsingborgsbebyggelsen i 
stort faller inom kristen tid, senare hälften av 900-talet. I synnerhet genom 
borgens anläggning konkurrerade Hälsingborg ut Rå bygden som handelsplats, 
ehuru den hamn, som den senare vid denna tid förfogade över, måste ha varit 
den nya stadens överlägsen. 

Denna borganläggning, som synes ha varit Danmarks första kustfästning, 
tidigare än Köpenhamns och Kalundborgs befästningar, betingades väl av det 
strategiskt viktiga läge, som Hälsingborg intog, i egenskap av kortaste över
fartsort till Själland (Hälsingör). Staden blev en viktig <ort i det danska riket. 
Med borgen följde krigsfolk, med kungsgården, som anlades där, kungen och 
hans män. Borgens historia blev Hälsingborgs. 

Utrymmet tillåter icke ett ytterligare refererande av Bääths innehållsrika 
och givande avdelning, som för övrigt faller mera inom historiens än förhi
storiens gebiet. 

Det är ett vidlyftigt och intressant material fötf. framlägger, berörande ej 
endast Hälsingborgs äldre historia utan även flera av den äldre nordiska me
deltidens kulturförhållanden. 

Kanske skulle man kunnat önska en nägot strängare genomförd disponering 
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av mångfalden fakta, men materialets rikedom har naturligen erbjudit vissa 
svårigheter att övervinna i detta avseende. 

Som bilagor till det stora verket medfölja en av intendenten TORSTEN MÅR
TENSSON utarbetad förteckning över de fasta fornlämningarna inom Hälsingborgs 
stads område belyst av tre förträffliga kartor. 

Som slutomdöme om den utkomna delen av Hälsingborgs historia kan 
sägas, att den ger åtskilligt mer än titeln utlovar och måste betraktas som ett 
mycket betydande tillskott till vär stadshistoriska litteratur. Axel Bagge. 

Frän Nordiska Museets samlingar. Bilder och studier tillägnade GUSTAF UPMARK 
på hans femtioärsdag den 13 mars 1925. 

v. WALTERSTORFF, EMILIE: Textilt bildverk. Pris haft. kr. 50:—, i portfölj 
kr. 54: — och bunden kr. 58: —. 

ERIXON, SIGURD: Möbler och heminredning i svenska bygder. Pris kr. 30:—. 

ERIXON, SIGURD: Skansens kulturhistoriska avdelning. Vägledning för besö
kande (även på tyska). Pris kr. 1:50. 

I föregående årgång av denna tidskrift omnämndes i korthet under är 
1924 frän Nordiska Museet utgivna publikationer. Under det gångna året har 
denna utgivningsverksamhet fortgått och — utom tidskriften Fataburen och en 
tysk upplaga av museets vägledning genom samtliga avdelningar — bl. a. re
sulterat i ovan anförda arbeten. 

Festskriften till museets styresman, dr Upmark, som möjliggjordes genom 
ett ytterst flitigt undertecknande av den däri intagna adressen, innehåller 32 
planscher med avbildningar i stort format av föremål ur samlingarna. Bildre
produktion (i koppardjuplryck) liksom bokens typografiska utstyrsel i övrigt, har 
ägnats synnerlig omsorg. Till varje plansch är fogad en kortare beskrivning av 
någon museets tjänsteman. Av dessa smä uppsatser må här endast, såsom möj
ligen ägnade att särskilt intressera tidskriftens läsare, nämnas amanuensen 
ERNST KLEIN: Silvret på nattdräkterna och intendenten SIGURD ERIXON: Kron-
stänger. Den förre analyserar smyckena pä en lapsk silverkrage och begagnar 
därvid delvis säsom jämförelsematerial jordfynd, förvarade i Statens Historiska 
Museum. Han kommer till det resultatet, att smyckena liksom klädesplagget 
i sin helhet närmast ansluta sig till nordtyska, skånska och norska former. Si
gurd Erixon beskriver hela det bevarade materialet av skulpterade kronslängcr 
och finner, att de i allmänhet återgå pä romanska former, men att de icke di
rekt kunna sammanställas med förhistorisk eller allmänt förekommande medel
tida ornamentik. 
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Liksom Upmarksfestskriften hör amanuensen EMILIE VON WALTERSTORFFS 
bok 'Textilt bildverk' till de vackraste böcker, som utgivits från Nordiska Museet. 
Särskilt torde de avbildningar i färg, som häri förekomma, stå pä höjdpunkten 
av vad i värt land kan åstadkommas. Man peredes en estetisk njutning redan 
vid ett beskådande av de delikata bilderna. 

Men det är ej endast häri bokens värde består. Förf. talar visserligen i 
förordet mycket blygsamt om att boken närmast vill "tjäna som grundval för 
den textila undervisningen". I själva verket är dess vetenskapliga värde mycket 
betydande. Till de 245 bilderna (av dem c:a 75 i färg) äro nämligen fogade 
beskrivningar, däri utan mycket ordsvall redogöres för tekniken och materialet, 
mönstret och användningen. Dit äro med stor flit samlade resultaten av förf:s 
tekniska undersökningar och där äro hopade hänvisningar till in- och utländsk 
litteratur. 

Först pä grundval av en sådan materialsamling kan en fortsatt forskning 
arbeta. 

Med stor glädje ser man, att de mera strängt etnografiska upplysningarna 
(om användningen etc.) ej fått stå tillbaka för det konsthantverkliga intresset. 
Därvid ha också de folkliga termerna, som ju i ett fall som detta äro av mycket 
stort intresse, fått sin behöriga plats. 1 inledande översikter göres ocksä, 
teknik för teknik, reda för utbredningen inom värt land, i vart fall i den mån 
den kan avläsas i museets samlingar. 

Ett sä redbart hopkommet, concist och tydligt avfattat arbete av denna 
omfattning torde vara sällsynt på ett område, där dillctantismen annars i icke 
liten grad frodas ohejdad. 

Ocksä SIGURD ERIXONS bok om Möbler och heminredning i svenska byg
der är i viss män inriktad på "att tillmötesgå det behov, som det nutida livliga 
intresset för hemkulturen och inredningskonsten framkallat". Den är avsedd alt 
utkomma i flera delar och nu behandlas endast sängar, bänkar och soffor samt 
skåp. Omkring 435 möbler eller hela rumsinredningar äro här avbildade i kop-
pardjuptryck, vartill kommer ett mindre antal färgtryck. Materialet är hämtat 
dels ur Nordiska Museets och några landsortsmusecrs samlingar, dels hop-
bragt under de av förf. ledda "byundersökningarna". 

I en vetenskapligt mycket betydande inledning har förf. utförligt skildrat 
de olika möbeltypernas historia. Denna framställning bjuder pä c t stort antal 
synpunkter och särskilt torde de där gjorda försöken att knyta samman vad vi 
veta om det medeltida möbelbeslåndet, med en senare tids förhållanden, kunna 
göra anspråk pä intresse. För åtskilliga former vägar sig förf. på dateringar, 
som bilda goda utgångspunkter för fortsatt forskning. För medeltiden får han 
därvid några fasta hällpunkter i bevarade kyrkliga profanmöblcr, av vilka ocksä 
ett mindre antal avbildas, men vilkas fullständiga utgivande inom parentes sagt 
är ett stort önskemål. 

Ett betydelsefullt och grundläggande vägrödjningsarbete utför ocksä förf. 
i den pä detta område mer än lovligt förvirrade terminologien. 

Redan på försommaren hade samme förf. hunnit utgiva en ny vägled
ning över Skansens kulturhistoriska avdelning, för vilken han numera är chef. 
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Den lilla boken, som också den försetts med ett gediget illustrationsmaterial, 
ger mer än titeln lovar och är i själva verket ett litet kompendium över bo
stadens historia i vårt land. Med de pä Skansen bevarade minnesmärkena som 
utgångspunkt skildras de olika bostadstypernas utbredning och historia. Åt
skilligt av intresse torde därvid ocksä yppa sig för förhistorikern. 

Härjämte strävar framställningen ocksä att insätta de skildrade monumen
ten i sina respektive kulturmiljöer. Ett gott grepp är därvid att söka alt med led
ning av jordaböcker och lantmäterikartor tränga tillbaka i de enskilda gårdar
nas historia. Gösta Berg 

KURZERE MITTEILUNGEN (S. 63). 

Im Kirchspiel Stavby, prov. Uppland, ist vor 10 Jahren ein Bronzearm-
ring gefunden worden (Fig. 37), der sicher aus der Weichselgegend stammt 
und in dem 2:en nachchrist. Jahrhundert verfertigt worden isl. 

Bei Bräcksta im Kirchspiel Tensta, Uppland, wurde vor 2 Jahren ein rö
mischer Denar (Fig. 38), ftir Aelius Caesar geprägt, gefunden. Damit erreicht 
die Zahl der römischen Munzen aus den 2 ersten Jahrhundetten, die man in 
Uppland gefunden hat, die Ziffer 8. Von Gotland kennt man 16 Aeliusmiinzen. 

Der Dom in Cammin in Pommern ist leilweise von behauenen Quader
steinen aus Granit gebaut. Lic. W. Andersson halt ftir wahrscheinlich, dass der 
1176 angefangene Dombau ein Qttadergebäude aus Granit war, dessen Bau-
meister von Schonen stammten. Die Kirche von Ö. Ingelstad in Schonen zeigt 
nämlich Analogien. 
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Folkvandringstidens stilfrågor och kronologiska problem. En översikt och 
kritik av den senaste forskningen på området. 

Forskningen över folkvandringstidens arkeologi har på senaste tid med en 
viss förkärlek inriktats mot en utredning av förhällandet mellan de två äldre 
stilarna. Därigenom har Salins berömda arbete om djurornamentiken blivit lik
som en medelpunkt för diskussionen, och den brännande frågan har blivit om 
Salins uppfattning varit riktig eller ej, om de tvä stilarna bildat en fortlöpande 
utveckling eller utgjort parallellföreteelser. Denna fräga är av betydelse även 
för bedömandet av folkvandringstidens kronologi, och ett frångående av Salins 
uppfattning om stilarnas förhällande till varandra skulle därför medföra en mer 
eller mindre radikal omvärdering av den hittills gällande kronologien. Dä pro
blemet sälunda är av principiell betydelse, kan en orientering över den senaste 
forskningen på området erbjuda intresse, även om diskussionen kanske ännu 
icke av alla betraktas säsom avslutad. Den följande översikten kan likväl icke 
göras fullständig, utan blir huvudsakligen en kritisk granskning av den riktning 
inom forskningen, vilken representeras av docent Sune Lindqvist. Denna gransk
ning mä då tillika utgöra mitt svar på den i Lindqvists senaste arbete mot mig 
riktade kritiken. 

Lindqvists undersökningar över folkvandringstidens arkeologi äro offent
liggjorda i nedanstående fem arbeten:1 

I. Den svenska folkvandringsstilens uppkomst (i Almgrens festskrift, Stock
holm 1919, s. 65). 

II. Vär folkvandringstids historia (Fornvännen 1922, s. 166). 
III. Vär folkvandringstids kronologi, belyst av kontinentala fynd (Rig 1925, 

s. 57). 
IV. Vendelhjälmarnas ursprung (Fornvännen 1925, s. 181). 
V. Vendclkulturens ålder och ursprung (Kungl. Vitterhets Hist. och Anti

kvitets Akad. Handlingar 36, Stockholm 1926). 

De fem arbetena innehålla en mångfald intressanta detaljiakttagelser, da-
teringsförsök och polemiska anmärkningar, vilka kunna inbjuda till diskussion; 
här skola likväl alla för sammanhanget underordnade detaljer lämnas åsido och 
endast de ledande principerna upptagas till kritik. 

1 1 det följande hänvisas till dessa arbeten under angivande av romerska siffror 
som ovan. 
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I arbetet av är 1919 framträder för första gången den radikalt nya tanken, 
alt de tvä stilarna, Salins stil I och II, av Lindqvist benämnda den västnordi
ska och den svenska folkvandringsstilen, icke bilda en fortlöpande utveckling, 
utan representera parallellföreteelser, båda utgångna ur samma provinsialromer-
ska konst. Den provinsialromcrska konsten arbetade med tvänne olika orne-
ringssätt: som kantdekoration djurfigurer i plastiskt utförande, som ytdekoration 
en till spiraler geometriserad växtornamentik, utförd i karvsnilt. Av dessa sins
emellan så olikartade orneringssätt skall enligt Lindqvist det förstnämnda hava 
påverkat utvecklingen i västra Skandinavien och där givit upphov till stil I, 
medan däremot den karvsnidade spiralorneringen influerat på området i öster 
och lett utvecklingen in i de banor, som skulle föra till stil II (I s. 71, spalt 2). 

Sä lyder grundtanken i det första arbetet. Densamma exemplifieras av 
ett tidigt norskt reliefspänne (I fig. 10), dekorerat såväl med karvsnidade spira
ler som med fyra små djurbilder, varav två i ren relief, två med begynnande 
markering av konturlinjen såsom fallet blir i stil I. "För den som skar dessa 
djurbilder", säger Lindqvist, "borde det ha legat frestande nära till hands att 
låta huvudfältets karvsnitt dominera även på dem" (I s. 73 sp. 1). Sä skedde 
likväl icke; den västskandinaviska djurornamentiken tillgodogjorde sig icke 
karvsnittet, och stil I blev därför endast ett slags degeneration av de provin-
sialromerska reliefdjuren (I s. 69 sp. 2). 

Annorlunda gestaltade sig utvecklingen i öster. Karvsnittet är där repre
senterat redan ä en djurfigur från Finjasjöfyndet (1 fig. 11), följden blir att ut
vecklingen redan vid denna tidpunkt börjar tendera mot stil II (1 s. 73 sp. 1). 
Men karvsnittet var den geometriserade växtornamentiken, och däiför blev det 
provinsialromersk växtornamentik, som till stor del kom att sätta sin prägel pä 
linjespelet i stil II. Vendelstilens löpande vågmotiv med ett djurhuvud vid varje 
vågtopp kunna sälunda härledas ur den löpande spiralen, exempelvis i Finja
sjöfyndet (I s. 73, sp. 2). En mindre geometriserad växtornamentik (provinsial
romersk?) ligger till grund för orneringen ä en till Vendelgravfältet hörande 
remtunga, avbildad Salin fig. 550 (I sid. 78, not. 1). 

Sä långt är Lindqvists framställning klart formulerad och lätt att följa. 
Men omedelbart därpå följer en utredning av bandflätningens betydelse för upp
komsten av stil II; därvid blir sammanhanget svårare att överblicka (1 s. 73, 
sp. 2). Man lämnas sålunda i ovisshet om, varifrån denna bandflätning kommit, 
om frän samma provinsialromcrska konst, som levererat karvsnittet åt östra 
Skandinavien, reliefdjuren ät västra, eller möjligen sedermera tillstötande under 
utvecklingens gång. Lindqvist anför i vissa fall den bysantinska bandflätningen 
och kedjemönstren, men omnämner även den i Kragehulfyndet ingående band
ornamentiken, som hänföres till 400-talet. Härigenom får man intryck av, att 
den i stil II verksamma bandflätningen uppfattats, dels som provinsialromersk, 
dels som bysantinsk. 

Det tredje elementet i stil II utgöres av lösa djurhuvuden, dels vildsvins-
liknande, dels utförda i ordinär "stil II", båda av icke nordiskt ursprung, de 
sistnämnda likväl stereotypt fortlevande allt ifrån Vimossefyndets tid, som är 
200-talet (I s. 70, II s. 172, 178). 
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De främmande inslagen i stil II utgöras sälunda av den karvsnidade pro
vinsialromcrska spiralorneringen, en mindre geometriserad växtornamentik av 
klassiskt ursprung, bysantinsk eller provinsialromersk bandflätning samt djur
huvuden av nyssnämnda slag. Ehuru sälunda de konstituerande elementen i 
stil II äro av främmande ursprung, har likväl stilen själv uppstått i östra Skan
dinavien och är en nationell skapelse (1 s. 69, sp. 2). Förhällandet mellan denna 
nya stil, som uppstår i öster, och den västskandinaviska stil I sammanfattar 
Lindqvist sålunda: "Jag tvekar ej att i de två konstarterna se uttryck för en 
länge bestående motsättning mellan den konstnärliga läggningen och traditio
nen hos de tvä folk, som alstrat dem" (I s. 78, sp. 2). Sä starkt rotade skulle 
dessa olikartade traditioner vara, att den västskandinaviska stilen återupplever 
ett slags renässans i vikingatidens karolingiska stil, den ostskandinaviska i Jel
lingestilen (I s. 79, II s. 188). 

Mot den ovan i korta drag refererade uppfattningen kan anmärkas, att en 
hänvisning till de väst- och ostskandinaviska folkens olika läggning i konst
närligt avseende icke ger förklaring till det säregna förhållande, att de förra 
endast skulle påverkas av den romerska relicfbehandlingen, de senare däremot 
av karvsnittet, men ej reliefen. Om karvsnittet icke blivit känt i väster, kunde 
en dylik tankegång lättare förstås, men faktiskt nådde den karvsnidade spi
ralorneringen sin rikaste blomstring just i väster, ä samma områden och å samma 
föremål, där stil I uppstod. De karvsnidade spiralerna introducerades emellertid 
även i öster och utvecklades därvid ä inhemska fornsaker, såsom likarmade 
spännen och sådana av den gotländsk-öländska gruppen med nedåt bitande 
djurhuvuden mellan båge och fot. De förekomma dock icke i nägot enda fall 
tillsammans med den stil, de skulle givit upphov till, däremot med stil I. Och 
denna västskandinaviska stil är här ren, uppträder sålunda utan påverkan frän 
den andra stilen, utan förändring av reliefen, utan flätmönster, utan vildsvins-
huvuden eller sådana av Vimossetyp. Det ligger något onaturligt i tanken att 
den ostliga stilen, alltså stil II, icke förmått göra sig gällande i väster, medan 
däremot den degenererade västliga stilen trängt in pä den andras område, utan 
att pä nägot sätt blandas med eller påverkas av denna ostliga stil, som dock 
hade framtiden för sig och som en gäng skulle sätta sin prägel på utvecklingen 
i hela Skandinavien. 

Liknande gäller om förhållandena på kontinenten. Stil I är visserligen rikast 
utvecklad i väster, men dock ej en sådan utpräglad "Nordsjöstil", som av vissa 
forskare antagits. Den är väl representerad även i Mellaneuropa och det longo
bardiska Italien, uppträder över huvud taget ä alla områden, där stil II seder
mera utvecklas. Och denna stil I är icke importerad såsom en handelsvara eller 
slaviskt kopierad efter bestämda förebilder, men uppvisar ibland tydliga sär
drag ä olika områden. Den anglo-saxiska stilen kan sålunda i regel omedelbart 
skiljas frän den nordiska och dessa båda från den longobardiska. Om de tvä 
stilarna utgjort parallellföreteelser, huru förklara, att den degenererade stil I kun
nat frambringa dylika skiftningar ä områden, där den andra stilen, den livs
kraftiga, överlägsna, linjesköna kontinentalstilen haft sitt hemvist? Varför upp
träder "Nordsjöstilen" pä longobardiska guldkors och spännen med oval fot, 
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varför uppträder den vid Castel Trosino, pä ett gravfält, som även av Lind
qvist (om ock först i det tredje arbetet) erkännes som longobardiskt och yngre 
än är 578? 

Mot framställningen i det refererade arbetet kan även anmärkas, att karv
snittet ingalunda spelat så stor roll för stil II, utan varit av ganska underord
nad betydelse. Ett härledande av detta karvsnitt ur geometriserad provinsial
romersk växtornamentik synes ej heller antagligt. 

Av de för stil II konstituerande elementen äro enligt Lindqvist karvsnittet, 
växtornamentiken och bandflätningen av romerskt eller bysantinskt ursprung. 
Vildsvinshuvudena och de av Vimossetyp äro likaledes utomnordiska skapelser, 
men om dessas ursprung lämnas inga närmare upplysningar. 1 det första arbetet 
beröras över huvud taget ej de kontinentalgcrmanska inslagen i Vendelkultu-
rens fornsaksvärld, däremot ansluter sig Lindqvist utan reservation till Stjernas 
uppfattning, att Vendclkulturens vanligaste smycketyper ägt ett nordligt ur
sprung (I s. 71, sp. 1). 

1 arbetet av år 1922 framträder en vidgad och mera fyllig bild av Vendel-
kulturen och dess kontinentala förutsättningar. Där behandlas också de starka 
kontinentalgermanska inslagen i Vendelkulturcns fornsaksvärld1 och kulturupp-
blomstringen betecknas säsom en enastående snabb och genomgripande för
ändring, antydande att extraordinära förhållanden inträtt (11 s. 176). Orsaken till 
denna nya ström av kontinentala former är delvis att söka i en ätervandring2 

frän kontinenten av "hela krigsskaror och folkstammar" (II s. 185). Återinvand-
ringen var samtidig med den yngre guldströmmen, ej yngre än omkring är 500 
(Il s. 174) och sålunda fallande så tidigt, alt den ej får lämnas ur räkningen 
vid bedömandet av frågan om den ostskandinaviska stilens uppkomst (II s. 185). 
Med invandrarna kom en stor del av den fornsaksvärld, som skulle bliva stom
men för det mesta av den återstående hednatidens vapen och smycken (Il s. 174); 
med dem kom även den kontinentalgermanska ornamentiken, med sin band
flätning, sina fågel- och vildsvinshitvuden, som blevo förutsättningarna för stil 
II (Il s. 186, 178). De ifrågavarande kontinentalgermanska fornsaksformcrna och 
ornamentiken hava företrädesvis en ostlig utbredning, förekomma i Rhenlän
derna, Bayern och Norditalien (Il s. 186), bilda sålunda en viss motsättning mot 
kulturen i västra Skandinavien och Nordsjöliinderna, där stil I hade sin egent
liga blomstring. 

Den ovan refererade framställningen stär på en punkt i påtaglig motsats 
till Lindqvists äldre uppfattning. I arbetet av är 1919 gjordes gällande, att de 
tvä stilarna uppstått ur samma provinsialromcrska konst och att den ostliga 
stilen varit särskilt känslig för den geometriserade, i karvsnitt utförda växt
ornamentiken. I det senare arbetet däremot talas varken om karvsnitt eller pro
vinsialromersk konst, i stället härledcs stil II ur kontinentalgermanska förutsält-

1 Pä denna punkt hava Lindqvists forskningar och mina (Fornv. 1922, s. 1) lett 
till likartade resultat. 

2 Lindqvist synes hava uppfattat denna folkrörelse såsom utgående från Rhentrak-
ten samt fortplantande sig över det av anglo-saxerna evakuerade Nordsjöomrädet och 
vidare över delar av Danmark till östra Skandinavien (jfr II s. 185 och s. 186). 
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ningar. Sä tillvida förblir dock uppfattningen oförändrad, som Lindqvist hävdar, 
att sistnämnda stil varit en ostskandinavisk skapelse och sälunda icke direkt 
importerad. Den kan "tänkas hitförd från Centraleuropa pä samma sätt som 
den västnordiska frän Nordsjökusten" (Il s. 179). 

Den kontinentalgermanska stilens utveckling åskädliggöres av Lindqvist 
genom tvänne stora och rikt silvertauscherade järnsöljor med sköldtorn, båda 
från gravfältct vid Fétigny i Schweiz. Den ena av dessa (II fig. 1) äger en 
något gyttrig ornamentik, som jämföres med kompositionen i stil I, den andra 
däremot (Il fig. 4) har linjeskön ornering, fri frän gyttrighet. Den kontinentala 
motsvarigheten till nordisk stil II skulle sälunda icke frän början hava varit 
HnjeskOn, utan behäftad med något av den gyttrighet, som förde den väst
nordiska stilen in pä avvägar; sedermera frigjorde sig likväl kontinentalstilen 
frän tendensen till gyttrighet och nådde därigenom sin fulländning. Den äldre 
och gyttriga stilen vid Fétigny är sälunda jämförbar med stil I, men kan likväl 
icke tänkas såsom utvecklad ur denna, ty grundtendensen är en helt annan, är 
redan nu ett uttryck för "stil II" (II s. 171). Kontincntalstilen måste sålunda 
uppfattas säsom en med Nordsjöstilen parallell utveckling. 

En dylik uppfattning av kontinentalstilcns utveckling kan möjligen för
stås, om den ena av söljorna frän Fétigny kunde antagas hava tillhört 400-talet, 
den andra varit yngre. Båda söljorna måste likväl hänföras till 600-falet ocli 
bådas ornering är fullt utbildad stil II. Gyttrighcten i stil II är för övrigt icke 
ett fenomen av kronologisk betydelse. 

En absolut tidsbestämning av folkvandringstidcns mellaneuropeiska forn
saksmaterial kan i regel icke vinnas genom direkt anknytning till historiskt 
kända tilldragelser eller med hjälp av daterbara myntfynd. En möjlighet till 
kronologisk bestämning erbjuda likväl anknytningspunkterna mellan utveck
lingen i norr och inom de historiskt daterbara germankulturerna i Italien. Be
tydelsen härav synes ej heller hava undgått Lindqvists uppmärksamhet. Under
sökningen över den mellaneuropeiska utvecklingen avslutas också med några 
kortfattade antydningar om nödvändigheten av en omvärdering av den gängse 
uppfattningen av det italienska materialet, särskilt de fornsaksgrupper, vilka er
bjuda analogier inom Vendelkulturen. Man vågar misstänka, att det betydelse
fulla årtalet 568, året för longobardinvasionen, varit den egentliga orsaken till 
denna omvärdering. Ty om ifrågavarande fornsaker varit longobardiska, vilket 
hittills i regel antagits, skulle därav följa vissa kronologiska konsekvenser, vilkas 
verkningar skulle sträcka sig över hela den mellaneuropeiska kulturkretsen och 
ända till Vendelkulturen i norr. Lindqvist ingår visserligen icke ännu pä någon 
bevisföring, men hänvisar utan motivering till grav 23, Nocera Umbra, samt 
framhåller dessutom, att de stora germangravfälten vid Castel Trosino och No
cera Umbra innehålla mycket "som efter all erfarenhet måste tillskrivas tiden 
långt före longobardernas infall i Italien" (Il s. 187). De italienska inflytelserna, 
som bidragit till Vcndelkiilturens uppblomstring, hava icke utgått från longo
bardernas Italien, men frän Teoderiks (Il s. 187). I samband därmed omnämnes 
i förbigående teorien om en ostgotisk invasion pä Gotland (II s. 189). Intrycket 

• F o r n v ä n n e n 1926. 
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härav blir, att Lindqvist uppfattat de italienska inslagen inom Vendelkulturen 
såsom övervägande ostgotiska. 

Mot en dylik uppfattning vände jag mig i mitt är 1923 utgivna arbete om 
goterna och longobarderna i Italien, betonade därvid, att goternas kultur icke 
ägde nägot samband med den mellaneuropeiska kulturkretsen, medan äter longo
bardernas direkt anslöt sig till denna, framhöll också, att skiljaktigheten mellan 
gotiskt och longobardiskt avspeglade något av motsatsen mellan sydryskt och 
mellaneuropeiskt. Det förefaller mig icke osannolikt, att denna uppfattning i nå
gon män påverkat Lindqvists senare forskning. 

1 arbetet av är 1925 framlägger Lindqvist sina bevis, behandlar därvid sär
skilt gravfältet vid Schretzheim i Bayern samt de italienska gravfälten vid 
Castel Trosino och Nocera Umbra. Bevisföiingen bygger dels på gravarnas läge 
i terrängen och deras innehåll, dels pä historiskt kända tilldragelser. Gravarna 
vid'Schretzheim uppdelas sålunda i tvä huvudgrupper med olikartad spridning 
ä gravfältet, den äldre gruppen rent alemannisk och i stort sett äldre än 
"frankerinvasionen" av är 536, den yngre tillhörande tiden för frankernas suve
ränitet över området ifråga. 1 gravarna av den äldre gruppen uppträda fornsa
ker med anknytningar dels inom romersk kultur, dels inom Vendelkulturen 
(III s. 62 sp. 2). 

De italienska gravfälten behandlas efter samma metod. Gravarna frän 
Castel Trosino tilldelas därvid longobarderna, som ockuperade området är 578 
(III s. 65 sp. 1). Två av gravarna innehälla också mynt, varigenom de date
ras till tidigast 580- eller 590-talet. Dessa gravar torde ej hava spelat en ovik
tig roll vid gravfältets tilldelande åt longobarderna. 

I gravarna från Nocera Umbra förekomma däremot inga mynt, yngre än 
Justinianus (527—566). Dessa gravar äro ocksä enligt Lindqvist äldre än dem 
frän Castel Trosino och icke longobardiska. De tilldelas likväl icke ostgoterna, 
men en germansk befolkning, vilken sannolikt redan under Odovakars tid in
vandrat frän alemanniskt eller angränsande område, och vilken sedermera un
der goterkrigen uppblandats med nya skaror från Mellaneuropa (III s. 69). 

Genom en dylik konstruktion undgår Lindqvist ostgoterna och kan hävda 
sambandet mellan Nocera och den mellaneuropeiska kulturkretsen samtidigt med 
att han även undgår det farliga årtalet 568. Med konstruktionen följer likval 
nödvändigheten att skilja de mycket likartade gravfälten vid Nocera och Castel 
Trosino och att tilldela dem olika folkstammar. 

I behandlingen av materialet från Nocera Umbra saknar man den förut 
annonserade grav 23. Gravarna uppdelas emellertid i tre kronologiska grupper, 
ätskiljda såväl till innehåll som genom en olikartad spridning pä gravfältet. 
Den äldsta gruppen karakteriseras av svärd med trekanliga knappar, den andra 
av fällstolar (med rik silvertauschering), stora bägspännen med oval fot, ring
svärd och mynt av Justinianus, den tredje gruppen utmärkt av torftigare grav-
innehäll (III s. 67—68). Den andra gruppen betecknar Noceras rikaste epok, 
svarande mot Totilas tid, årtiondet före katastrofen, 540-talet (III s. 69). De äldsta 
gravarna vid Nocera äro visserligen germanska, men röja intryck av senklassisk 
eller fornkristen kultur (III s. 69). Som exempel anföras de rektangulära rem-
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beslagen med en rad välvda nithuvuden längs kortsidorna. Ett av dessa är för
sett med latinska bokstäver, ett annat med germaniserade adorantfigurer.1 (III 
s. 69 sp. 2). Samma fornkristna stil- och motivkrets är även företrädd i de 
äldsta gravarna vid Schretzheim. Dessa gravar torde ocksä kunna hänföras till 
tiden före 500-talets början (III s. 70 sp. 1). 

Under ett senare skede förändras adorantmotivet ytterligare och omgives 
nu med hängande djurhuvuden i stil II. Dessa huvuden av Vimossetyp hava 
visserligen utbildats långt tidigare, men synas först genom frankerna hava in
troducerats på alemanniskt område och italienskt. Vid Nocera uppträda de så
lunda först i de rika gravarna från 540-talet (III s. 71 sp. 1). 

Sådan är i korthet Lindqvists bevisföring. Undersökningen slutar med en 
återblick pä nordisk stil II. "Ocksä innebär ju den svenska folkvandringsstilens 
uppkomst — — — väsentligen en nationell (om än under fortfarande känning 
av stilriktningarna i andra länder fortgående) omformning av de enkla ornament-
bandmönster samt kombinationer av dylika och djurlemmar (huvuden och fötter) 
— vilka vi — — — funnit karakteristiska för sydtyska och italienska german-
kulturer från (senast) 500-talets begynnelse och förra hälft." (111 s. 72 sp. 1). 
Den provinsialromerska konsten och dess karvsnidade spiraler omnämnas däre
mot icke. Kanske emedan ståndpunkten av år 1919 redan övergivits? 

Lindqvists uppfattning av gravfältet vid Nocera Umbra kan diskuteras frän 
olika utgångspunkter. Utgår man från de historiska tilldragelserna, förefaller 
antagandet att de rikaste gravarna tillhört Totilas oroliga tid icke antagligt. 
Rika gravfält representera vanligen högkonjunkturer med lyx och överflöd, tider, 
dä nya handelsförbindelser exploateras eller dä rika bygder inkräktas av fiende
härar eller dä segrande skaror återvända hem. Sådan var säkerligen icke tiden 
under Totilas regering. Därtill kommer, att gravfältet vid Nocera Umbra, beläget 
vid en av goternas strategiskt viktiga punkter, i en trakt, där Totila kämpade 
sin sista strid, icke innehåller en enda gotisk grav, icke ens ett föremål av 
otvivelaktigt gotiskt ursprung. Huru skulle dessa hjälptrupper från norr kunnat 
isolera sig så gent emot landets herrar och deras överlägsna kultur? Faller icke 
antagandet enbart av denna orsak? 

Därtill komma även de rent arkeologiska invändningarna, som icke väga 
mindre tungt. I Lindqvists framställning utnyttjas icke fornsakernas egen be
viskraft; de ligga, synes det mig, såsom ett dött material. Motviljan mot typo
logi framträder kanske tydligast i behandlingen av de stora bågspännena med 
oval fot. Om detta utomordentligt beviskraftiga material säges endast, att 
spännena frän Nocera Umbra i många fall äro avgjort bättre arbeten än dem 
från Castel Trosino och sälunda snarast representerande spännegruppens rätta 
blomstringstid (III s. 67 sp. 2). En typologisk analys av ifrågavarande spännen 
leder emellertid till ett helt annat resultat. 

1 Man kan anmärka, att latinska bokstäver icke gingo ur bruk med romarrikets 
fall och att adorantfigurer även förekomma i bysantinsk och koptisk konst samt på bur-
gundiska söljor frän 600-talet. 
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Såväl genom formgivning som ornering kunna spännena uppdelas i en 
sammanhängande utveckling, vars olika stadier betecknas av följande detalj
förändringar: De helrunda knopparna bliva platta och djurhuvudformade; knopp-
konstruktionens zonindelning ästadkommes av ett i halvcirkel böjt band, som 
frän början är ett tunnt bleck, sedermera övergående i en allt bredare list; 
partiet mellan båge och fot är från början en tom vinkel, som sedermera bör
jar fyllas genom nedätlöpande flikar, pä ett ännu senare stadium av hängande 
djurhuvuden; det stora djurhuvudet nedtill är från början jämförelsevis enkelt 
format, får sedermera ett (ungefär över "morrhären") tvärt avskuret nosparti, pä 
undersidan förlängt i en vanligen oornerad platta, som slutligen växer ut åt 
sidorna och dekoreras med nya djurhuvuden, bandflätning e. d. Jämsides med 
formförändringarna försiggår ornamentikens utveckling: till en början spiraler, 
därefter rätlinigt karvsnitt, så stil I och hos de yngsta spänneformerna stil II. 

Denna utveckling, där sä mänga av varandra oberoende faktorer med
verkat, är otvivelaktigt typologisk, alltså en verklig utveckling och icke endast 
olikvärdiga fabrikat, bland vilka man efter behag kan låta äldre och yngre ut
vecklingsled byta plats. En typologisk analys av spännena från de tvä grav
fälten ådagalägger ocksä att utvecklingens yngsta led äro avsevärt starkare re
presenterade vid Nocera Umbra än vid Castel Trosino. Enbart detta förhål
lande gör, alt Lindqvists konstruktion faller sönder. För övrigt kan tilläggas, att 
grav 7 Castel Trosino och gravarna 68 och 158 Nocera Umbra innehålla sena 
spännen av sä gott som identiskt lika typer. 

Om befolkningen vid Nocera utgjorts av Odovakars, Teodcriks eller To
tilas alemanniska vasaller, borde ifrågavarande spännetyper hava förekommit 
allmänt även pä alemanniskt område; flertalet alemanner kvarstannade näm
ligen i sitt gamla hemland. Förhållandet är emellertid icke sä; norrom Alperna 
förekomma endast fyra dylika spännen,1 varav tvä äldre än alla italienska, elt 
av samma ålder som de älsta i Italien och ett samtidigt med de yngsta. I Ita
lien äro spännena kända i mellan 40 och 50 fynd. Framgår icke därav, att ut
vecklingen möjligen kan tänkas hava börjat i Mellaneuropa, men att tyngd
punkten snart nog förflyttats till Italien? En dylik förskjutning kan förklaras 
genom longobardernas invasion i Italien, men ej genom antagandet av aleman
niska hjälptrupper i gotisk tjänst. 

Myntfynden frän Nocera Umbra synas av Lindqvist tillmätas en viss be
viskraft i kronologiskt avseende. Jämföras dessa fynd med dem frän Castel 
Trosino, talar dock sannolikheten för, att även de förstnämnda varit longobar
diska. De ä gravfälten anträffade guldmynten tillhöra fem gravar, nämligen: 
Grav 7, Castel Trosino med ett mynt av Anastasius (491—518), fem av Justi

nianus (527—566), ett av Tiberius II Constantinus (578—582). 
Grav 115, Castel Trosino med tre mynt av Justinianus (527—566), ett av Ju

stinus II (566—578), tvä av Tiberius II Constantinus (578—582), tre av 
Mauritius Tiberius (582—602). 

Grav 17, Nocera Umbra med sju mynt av Justinianus (527—566). 

1 Därvid bortses från fynden i Ungern och ett isolerat fynd i Frankrike. 
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Grav 56, Nocera Umbra med ett mynt av Justinianus (527—566). 
Grav 85, Nocera Umbra med ett mynt av Justinus I (518—527). 

Myntfynden frän Nocera giva knappast nägra upplysningar i åsyftad rikt
ning, dä ju Justinianus-mynten även äro i majoritet vid Castel Trosino. Endast 
en lycklig slump har kommit grav 7 att innehålla ett mynt, yngre än nämnda 
kejsare. Ej heller kunna de ifrågavarande gravarnas övriga inventarium lämnas 
obeaktat. Grav 17 Nocera Umbra innehåller sälunda ett granattäckt guldspänne 
av rund form, till typen sä gott som fullständigt överensstämmande med ett 
guldspänne från grav 168, Castel Trosino. Grav 85, Nocera Umbra innehåller 
"bysantinska" rembeslag av typer, som äro väl representerade även vid Castel 
Trosino. 

De ifrågavarande myntens montering som hängprydnader tillåter även
ledes vissa jämförelser. Av de nio mynten frän grav 115, Castel Trosino äro 
åtta försedda med enklare öglor, medan det nionde (av Mauritius Tib.) har en 
nästan sfärisk ögla, prydd med små cirkelrunda ringar i filigran (fig. 96). Justi
nianus- och Justinusmynten äro omgivna av smala och punktornerade bårder. 

Mynten frän grav 7, Castel Trosino äro alla omgivna med guldtrådsflätade 
bårder (såsom fig. 101) och hava sfäriska eller mera olivformade öglor med fili-
granringar av nyssnämnda slag. Det råder sälunda intet tvivel om, att mynten 
monterats ungefär samtidigt, alltså Anastasius-myntet samtidigt med det av Ti
berius Il Constantinus. 

De sju mynten från grav 17, Nocera Umbra utgöra likaledes hängpryd
nader (fig. 97), alla omgivna med punktornerade bårder och försedda med sfä
riska eller olivformade och med filigranringar prydda öglor av fullkomligt samma 
utseende som ä åtta av mynten frän Castel Trosino. Dessutom kan tilläggas att 
en i samlingen Castellani i Rom förvarad guldhängprydnad (fig. 98) med mynt 
av Justinus II (565—578) är försedd med punktornerad bård och filigranprydd 
ögla av sä gott som identiskt samma utseende som ä hängprydnaderna från 
grav 17. Härav framgår säsom sannolikast att de ifrågavarande mynten från 
Nocera monterats under longobardisk tid. 

Som hängprydnader monterade guldmynt med olivformade och filigran-
prydda öglor äro även kända i följande, utanför Italien belägna fynd: 

Skattfyndet från Wieuwerd, Friesland. Hängprydnad (fig. 99) med bred bård 
med flätning av korta bandflikar, ögla olivformad och med filigranringar, 
mynt av Justinianus (527—566); två hängprydnader (fig. 100) med breda, 
guldtrådsflätade bårder, öglor olivformade och med filigranringar, mynt av 
Fokas (602—610). (JANSSEN i Bonner Jahrbiicher 1867). 

Weingarten, Amt Durlach, Baden. Hängprydnad (fig. 101) med smal, guldträds-
flätad bård, ögla olivformad och med S-formiga spiraler i filigran, mynt 
av Mauritius Tiberius (582—602). (WAGNER, Fundstätten und Funde in 
Baden II. s. 98). 

Bacton, Norfolk. Hängprydnad med bred bård av granater i tät cellinfattning, 
ögla olivformad och filigranprydd, mynt av Mauritius och Theodosius (590 
—602). (British Museum: Guide 1923, Pl. 4:1). 
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Fig. 96. Guldhängprydnad med mynt 
av MauritiusTiberius (582—602). Grav 

115, Castel Trosino. 

Fig. 97. Guldhängprydnad med mynt 
av Justinianus (527—566). Grav 17, 

Nocera Umbra. 

Fig. 98. Guldhängprydnad med mynt 
av Justinus II (565—578). 

Fig. 99. Guldhängprydnad med mynt 
av Justinianus (527—566). Wieuwerd, 

Friesland. 

Fig. 100. Guldhängprydnad med mynt 
av Focas (602 — 610). Wieuwerd, 

Friesland. 

Fig. 101. Guldhängprydnad med mynt 
av Mauritius Tiberius (582-602). Wein-

garten, A. Durlach, Baden. 
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Norfolk. Hängprydnad i form av ett likarmat kors, täckt med granater samt i 
mitten med ett infällt guldmynt av Heraclius och Tiberius (613—641), 
ögla olivformad och med guldtrådsflätning. (British Museum: Guide 1923, 
Pl. 4:3). 
Gravfältct vid Nocera Umbra innehåller vissa fornsakstyper, vilka saknas 

vid Castel Trosino. Så gäller om ringsvärden, de rektangulära rembeslagen med 
välvda nithuvuden längs kortsidorna, spännena av gruppen med nedåt bitande 
djurhuvuden mellan båge och fot samt de S-formade spännena. Många forn-
saksformer äro dock gemensamma för båda, exempelvis spännen med oval fot, 
likarmade spännen, guldkors, dryckeshorn av glas, i germansk stil silvertausche-
rade järnföremäl, söljor med sköldtorn, koptiska bronsskålar samt talrika före
mål av "bysantinsk" typ. Ej sällan uppträda så gott som identiskt lika former 
å båda gravfälten. Qravfältens kulturella samhörighet framträder sålunda trots 
vissa skiftningar i gravgodsets sammansättning. Därtill kommer att de från No
cera Umbra härrörande "bysantinska" rembeslagcn delvis kunna dateras till 
600-talet genom skattfyndet från Akalan i Turkiet (Jahrb. d. deutsch. archäol. 
Inst. 1914, Beibiatt s. 418). 

Det fjärde av Lindqvists arbeten är av mera underordnad betydelse för 
principfrågorna och skall därför här endast med några ord omnämnas. I arbetet 
hänföres hjälmen frän Vendelgrav XIV till tiden omkring år 500 eller något 
tidigare (IV s. 202). De kontinentala förebilderna till Vendelhjälmarnas press
bleck kunna representeras av den frän Gutenstein vid Sigmaringen härrörande 
svärdsskidan (IV fig. 104), vilken Lindqvist är böjd att hänföra till tiden om
kring eller före 400-talets slut (IV s. 204). Slutligen framhälles även att tek
niken vid pressbleckens anbringande ä Vendelhjälmarna har sin närmaste mot
svarighet å ett guldbleck från Szilagy — Somlyö (IV fig. 106) samt ä sydtyska 
och franska arbeten från tidig folkvandringstid (IV s. 204—205). 

Lindqvists femte och sista arbete betecknar delvis en utvidgning och 
komplettering av den tidigare bevisföringen, innehåller dessutom en utförlig 
kritik av andra forskares insats på ifrågavarande område. I arbetet ägnas fort
farande det italienska fornsaksmaterialet stort intresse, ehuru likväl inga nya 
bevis läggas till de gamla. Genom kartor och tabeller kompletteras de tidigare 
uppgifterna om gravarnas spridning vid Schretzheim, Nocera Umbra och Castel 
Trosino. Den utförliga framställningen ger en klar bild av bevisföringen i det 
tredje arbetet, men synes icke rubba den mot nämnda arbete riktade kritiken. 

En överraskande nyhet är likväl uppfattningen av de i Italien talrikt före
kommande "bysantinska" rembeslagen med växtornamentik eller "punkt och 
komma'-ornering. Ursprunget till dylika beslag söker Lindqvist ej inom den 
bysantinska kulturkretsen, utan leder dem tillbaka till Attilas hunner (V s. 80). 
"Frän hunnerna övertogs emellertid form och teknik av de under deras över
höghet stående germanfolken och kommo på så sätt även med tiden till Italien, 
där vi finna ett antal goda guldarbeten av detta slag bl. a. i de båda rika grav
fälten vid Nocera Umbra och Castel Trosino" (V s. 80). För denna uppfattning 
lämnas inga bevis, endast en kortfattad hänvisning till de ungerska arkeolo
gernas åsikt (V s. 80). 
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I Lindqvists sista arbete behandlas även tvänne i kronologiskt avseende 
viktiga engelska fynd, furstegraven frän Taplow (V. fig. 129) och praktspännet 
från Kingston (V fig. 93), vilka fynd tidigare brukat hänföras till 600-talet. 
Spännet dateras av orsaker, som nedan skola angivas, till 400-talets senare 
hälft, Taplowfyndet hänföres till 500-talets mitt. De i sistnämnda fynd ingående 
glasbägarna med strutar vid sidorna äga enligt Lindqvist ingen beviskraft i 
kronologiskt avseende (V s. 130), av betydelse är däremot en till fyndet hö
rande koptisk bronsvas. Dylika koptiska vaser samt skålar dateras av kännare, 
såsom Strzygowski och Wulff, till 4- och 500-talet (V s. 132). Skålarna äro 
visserligen representerade vid det longobardiska Castel Trosino, men förekomma 
även vid Nocera Umbra, i gravarna från Totilas tid, och dä endast dessa äldre 
gravar visa förbindelser med Rhentrakterna, bör därför Taplowgraven snarast 
hänföras till 500-talets mitt (V s. 133). 

Lindqvists intresse för "ett importstycke frän ett område, vars kronologi 
är helt oberoende av de germanska kulturgruppernas" (V s. 132), är förklarligt; 
tyvärr saknar emellertid ifrågavarande område en användbar kronologi. Strzy
gowski skriver i inledningen (s. XXII) till det av Lindqvist anförda arbetet föl
jande: "Was nun zum Schluss die Entstehungszeit der Denkmäler anbelangt, 
so steht es damit bös, weil bis jetzt auch nicht ein datiertcs Werk der ägyp
tischen Kunst aus dem IV—VI Jahrhundert bekannt ist. Daraus schliessen zu 
wollen, dass die koptische Kunst erst im VII Jahrhundert anfing, wäre unsinnig. 
Die Zeitansätze, die ich gebe, haben oft reinen Qefiihlswert und sollen lediglich 
mehr als Steine des Anstosses Anregung geben". 

De koptiska bronsskälarna dateras sälunda bättre i Europa än i deras hem
land. En dylik skäl är anträffad i en grav vid Sarre i Kent tillsammans med 
fyra guldmynt (kopior) av Mauritius Tiberius (582—602), Heraclius (610—641) 
och Klothar (613—628).1 En annan skäl av samma utseende har anträffats vid 
Wickham i Kent tillsammans med en glasbägare med strutar vid sidorna.2 En 
tredje härrör frän Wonshcim i Rhenhessen,3 frän en grav, som även innehöll 
ett guldmynt av Heraclius och Tiberius (613—641). 

En mycket intressant del av Lindqvists avhandling är kapitlet om skurna 
och filigranbelagda guldarbeten. Guldsmedstckniken behandlas där utförligt, och 
undersökningen vittnar otvivelaktigt om den skicklige museimannens förtro
genhet med sitt material. Av intresse i kronologiskt och stilistiskt avseende är 
särskilt en grupp av guldsmedsarbeten, dekorerade med skurna och filigranbe
lagda djurfigurer, flertalet utförda i en enhetlig stil. Denna ornering, som ofta 
uppvisar en tydlig tendens mot stil II, har enligt Lindqvist uppstått under in
flytande frän kontinentalstilen, och dä guldsmedsarbetena huvudsakligen till
höra västra Skandinavien, vittna de sälunda om kontinentalstilens inflytande 
inom området för stil I (V s. 55). 

Ifrågavarande guldsmedsarbeten utgöras av munbleck till svärdsskidor 

1 British Museum: Guide 1923, fig. 60. 
2 Archceologla Cantiana 17, s. 6. 
3 LINDENSCHMIT, Altertiimer IV, Pl. 58 : 2. 
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och svärdsknappar, dessutom några föremål av annat slag, bland annat tre 
mynthängprydnadcr frän Jordrup och Eistrup pä Jylland (V fig. 82—84) samt tvä 
spännen från Skodborg i Slesvig och Elsehoved pä Fyen (V fig. 81, 88). Såsom 
redan framhållits består dekorationen å dessa guldföremäl delvis av skurna och 
filigranbelagda djurfigurcr. I formgivningen erbjuda dessa djurfigurer ofta nära 
motsvarigheter ä norska reliefspännen, exempelvis det från Nes i Hallingdal 
(V fig. 14, s. 82), tekniken är likväl en annan. På utomnordiskt område äro 
skurna och filigranklädda djurfigurer sällsynta och äro endast kända i fyra fynd: 
Kingstonspännet (V fig. 93), vars djurornament erbjuda slående likhet med dem 
ä myntöglorna frän Jordrup och Eistrup, vidare en guldsölja från Faversham i 
Kent (V fig. 94), ett rosett- och ett S-format spänne frän graf 26, Schretzheim 
(V fig. 95—96) samt en sölja från Hohenzollern (V fig. 97). Modellerade och 
vid underlaget fastlödda djurfigurcr utan filigran förekomma däremot å flera 
arbeten av ungersk-germansk karaktär, exempelvis ett av spännena frän Szilågy-
Somlyö (V fig. 98, s. 77). 

Som en med de skurna djurornamenten parallell serie uppfattar Lindqvist de 
i drivet och filigranbelagt arbete utförda figurerna. Dylika uppträda likväl sällsynt 
på nordiskt område och äro endast representerade i de tvä undersökta högarna 
vid Gamla Upsala (V fig. 108—109). Allmännare uppträda de ä kentiska rem-
söljor med sköldtorn, där också de filigransirade djurbilderna i övrigt starkt 
erinra om flera nordiska, särskilt i Danmark funna arbeten (V fig. 99, s. 79). 
Tekniken återkommer även ä guldbeslagen från Trebur vid Mainz (V 100—103, 
s. 80). Dessa beslag representera ursprungligen hunniska typer; drivna orna
ment, ehuru i andra mönster uppträda också ä de hunniska guldbeslagen från 
Ungern (V s. 80). 

Lindqvist övergår sä till dateringen och framhåller därvid, att ifrågava
rande nordiska guldsmedsarbeten representera ett relativt kortvarigt skede, som 
till tiden fixeras genom de tre mynthängprydnaderna från Jordrup och Eistrup 
samt mynten frän fyndet vid Elsehoved. Samtliga dessa mynt tillhöra 400-talets 
kejsare, frän Valentinianus till Anastasius (V s. 84). De kronologiska slutsat
serna bliva: "Quldarbeten av samma grupp som de tre jylländska myntöglorna, 
Elsehovedspännct och munblecken från Oure och Hou äro efter all sannolik
het tillverkade under 400-talets senare hälft. Detsamma gäller efter all sanno
likhet om det engelska Kingstonspännet" (V s. 87) De norska replikerna av 
de danska munblecken tillhöra förmodligen samma tid som dessa, men kunna 
dock tänkas hava fortleft något längre. Sistnämnda antagande är likväl icke 
bevisligt (V s. 87). 

Den ovan refererade framställningen erbjuder mänga intressanta iakttagel
ser, men synes mig pä en punkt stå i märkbar motsats till Lindqvists uppfattning 
av är 1919. Nu betonas sambandet mellan munbleckens djurfigurer och konti
nentalstilen, då representerade Oure-munblecket äldre och Hou-munbleckct yngre 
stil I, och omedelbart efter deras beskrivning följde ett kapitel, som inleddes 
med orden: "Av en helt annan art är den ornamentik, som under folkvandrings-
tiden utvecklade sig i östra delen av Sverige." (I s. 09 sp. 2). 

Med tillfredsställelse konstaterar jag likväl Lindqvists uppfattning av sam-
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bandet mellan ornamenten ä vissa guldarbeten samt ä det sena spännet frän Nes 
i Hallingdal. Likaledes delar jag Lindqvists uppfattning, att den ifrågavarande 
ornamentiken tenderar mot stil II (kontinentalstilen). Endast i fräga om de 
kronologiska konsekvenserna skilja sig våra meningar. Lindqvists datering synes 
varken taga hänsyn till spännet från Nes i Hallingdal eller till det utomnor
diska materialet. Sålunda dateras icke det nordiska materialet genom anknyt
ning till det engelska, utan omvänt. En viss betydelse tillmätas kanske hän
visningarna till spännet frän Szilågy-Somlyö samt hunnernas konst, men date
ringen grundar sig dock huvudsakligen pä de nyssnämnda mynten. 

Om myntfyndens betydelse för dateringen har jag redan i det föregående 
uttalat min mening, som här ej behöver upprepas. Enligt min uppfattning böra 
de ifrågavarande guldsmedsarbetena hänföras till 500-talets andra hälft, detta 
dels pä grund av ornamentikens tendens mot stil II och dess samband med 
orneringen ä de yngsta norska reliefspännena, dels på grund av analogierna 
inom engelsk ornamentik. Djurfigurerna å Kingstonspännet samt ä de av Lind
qvist omnämnda söljorna äro utförda i kentisk stil II, och de ifrågavarande 
arbetena tillhöra alla 600-talet. Bevisen härför skola framläggas i ett under ut
givning varande arbete om anglo-saxerna i England. 

Guldspännena frän Skodborg och Elsehoved erbjuda även en annan möj
lighet till datering. Ett praktfullt guldspänne, möjligen obetydligt yngre, men 
av mycket närbesläktad typ härrör frän Hoogebeintum i Fricsland1, och ett 
fragmentariskt guldspänne av samma utseende ingår i guldskatten frän Wieu
werd i Friesland, daterat genom mynt till 600-talet.s 

Lindqvists arbete slutar med en kortfattad återblick: "I fräga om den ab
soluta kronologien behöver jag sålunda icke rubba Montelius' uppfattning att 
flertalet av de präktiga fynd i Vendelstil, som svensk jord lämnat, tillhöra 
600- och 700-talen, ej heller Salins hänförande av de vanliga stil Il-arbetena 
till 600-talet. Avsikten med föreliggande undersökning har emellertid varit att 
påvisa, att inom denna rika formvärld även förekomma åtskilliga arbeten, vilka 
måste dateras tidigare än man eljest ansett nödigt eller möjligt, och att vi 
endast genom en sålunda ändrad uppfattning om Vendclkulturens ålder kunna 
vinna en historiskt grundad förklaring av dess uppkomst" (V s. 197). 

Ovanstående uttalande om de långsamt verkande krafterna inom Vendel
kulturen synes svårligen kunna bringas i överensstämmelse med med den tidi
gare uttalade uppfattningen, att kulturens uppblomslring varit enastående snabb 
(II s. 176, 185) och förorsakad av invandrade krigsskaror och folkstammar, 
komna frän Rhen. 

1 Frieseh Museum te Leeuwarden: Gids 1921, Pl. 4. 
2JANSSEN a. a. Pl. 6:4. Nils Åberg. 
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menta Uplandica finnas en runsten (Jfr B. 571). Det heter där: "denne s tenar 
inmurat på östre sachristiemurn utanpå kijrkan. wendersigh orient.' Stenen 
har sedan dess varit försvunnen. Prof. O. Almgren, som vid undersökningen av 
"Alunda sockens fornlämningar",1 sökt efter stenen säger om densamme "Den 
är nu försvunnen, vare sig den blott är överrappad eller den vid kyrkans om
byggnad borttagits'. 

Vid efterforskningar 1920 och 1925 återfann undertecknad stenen pä östra 
sakristieväggen ungefär 1 m. över markytan. Den ligger horisontellt och var 
betäckt med flera lager rappning, av vilka ett var blekt rött, och själva stenen 
mossbelupen. Den är nu helt befriad frän rappning och kommer att kvarsitta i 
kyrkväggen (fig. 154). 

Bengt Bergman. 

Litteratur och kritiker. 
Lubeckforskare om Lubeckskulptur. 

Den fria riksstadens i är firade 700-ärsjubileum gav upphov till publice
randet av åtskilliga forskningar ä de konst- och kulturhistoriska områdena. Här 
skall blott erinras om tvenne studier,2 båda behandlande lybecksk medeltids-
skulptur och därför helt naturligt viktiga för Sveriges vidkommande. Utrymmet 
medger ej nägot referat av innehållet, utan blott ett påpekande av det för 
oss mest aktuella, nämligen de mer eller mindre nya resultat, som vunnits be
träffande det i värt land befintliga, lybeckska materialet. Att recensenten här
vid icke kunnat undgå att i viss mån koncentrera sig kring egna forsknings
objekt, beror pä att nästan allt i de tyska arbetena omtalat svenskt material 
förut berörts i undertecknads skrifter. 

CARL GEORG HEISE, chef för Liibecks utmärkta museum i S. Anncnkloster 
och konsthistoriker av facket, har i 88 goda helsidesavbildningar (autotypi) 
återgivit det kvalitativt bästa av den lybeckska skulpturen från tiden vid pass 
1350—1530, vilka avbildningar belysas av en kortfattad, vetenskaplig text. Av 
svenskt material återfinna vi den äldsta S. Annabilden i Vadstena, jämte triumf-
krucifixet, den äldre Birgittabilden (den extatiska), den Sköna Madonnan, Hie-
ronymus och Birgittaaltarskåpet därstädes. Sä ock altarskåpen i Bälinge och 
Ryttern samt Storkyrkoskäpet i Statens historiska museum, slutligen ock Karl 
Knutsson-statyetten (Oripsholm) och S. Qöransgruppen, Storkyrkan. 

I fråga om Vadstenakrucifixet, vilket författaren karaktäriserar som 'det 
kanske ädlaste bland lybeckska konstverk överhuvud", godtager han i likhet 
med HARTLAUB, PINDER, HABICHT m. fl., undertecknads atlribution till den ano
nyme mästare, vilken utfört de berömda stenstatyerna (däribland Darssowma-

1 Uppl. fornm. fören. tidskr., h, XXVIII, sid, 352. 
2 CARL OEORQ HEISE, Lubecker Plastik (Bonn 1925) samt RUDOLF STRUCK, Materialien 

zur liibeckischen Kunstgeschlchle (Zeitschrift des Vereins fiir Lubeckische Geschichte und 
Altertumskunde, XXIII, Liibeck 1926). 
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donnan, daterad 1420) för Marienkirche i Liibeck. Det är en mäktig gestalt 
denne bildhuggare (Johannes Junge?), en personlighet, vilken mer och mer börjar 
framträda som centralfigur i Nordtysklands skulptur under 1400-talets förra hälft. 
S. Annabilden i Vadstena har av HARTLAUB förts till denne mästare, något 
som även HEISE godtager. Hans datering för S. Anna: "omkring 1420", synes 
dock onödigt vag, då det ju är tydligt, att bilden tillkommit för drottning Fi-
lippas år 1426 vigda Annaaltare. För övrigt vill HEISE i anslutning till PINDER, 
men i motsats till HARTLAUB, dela upp den anonyme mästarens stora verk pä 
åtminstone tvä, lät vara närstående personligheter; den ene är den ovannämnde, 
den andre får äran av bl. a. den extatiska Birgitta i Vadstena, som dateras 
1450—1460. Intet vägande skäl anföres, som gör det behövligt att frångå den 
av undertecknad framhållna exakta dateringen: 1435. Detta är invigdes näm
ligen icke blott en Birgittabild i klosterkyrkan, utan även en Laurentiusbild 
sammastädes. Och Laurentiusbilden, som alltjämt finnes kvar, är obestridligen 
av samma hand som den extatiska Birgitta. 

Triumfkrucifixets mästare är för århundradets första hälft vad Bernt Notke 
är för dess senare del. Bådas personligheter rymma alltjämt på en mängd pro
blem, vilka vänta pä sin lösning. HEISE tangerar dessa för Notkes vidkom
mande. Med avseende pä S. Göran och Karl Knutsson följer HEISE med obe
tydliga nyanser ROOSVAL. Däremot har BRUNS nyligen gjorda upptäckt av Hen
ning v. d. Heide som mästare till det från' Lubecks Burgkirche stammande 
"Frohnleichnamsaltar" föranlett HEISE att utan vidare tillskriva denne såväl 
altarskåpet i Ryttern som Hieronymus i Vadstena, båda (altarskåpet dock en
dast partiellt) av undertecknad förut hänförda till Notkes egen hand. Sä enkelt 
kan emellertid denna fräga ej avfärdas. Var är väl mäster Hennings ursprung 
att söka, om ej just inom Notkes ateljé? När och i vad män ha vi rätt att 
räkna med honom som självständigt producerande i förhällande till läraren? 
HEISE medgiver, att han "måste ha stått den äldre mästaren (Notke) nära och 
kanske rent av följt med honom till Stockholm". Vi veta emellertid icke någon
ting om Henning förrän 1487, under det Notke dä i hela två årtionden varit i 
verksamhet! Tydligt är, att Notkelärjungarna spritt lärarens stil. Men innan 
Notkes kollektiva konstnärspersonlighet blivit ordentligt uppbenad — han har 
för Balticums altarskäpskonst under 1400-talets sista fjärdedel tydligen varit en 
riktig Stinnes — gör man klokt i att iakttaga en viss försiktighet, sä snart man 
frän kollektivnamnet skall gä över till medhjälpare och epigoner.1 

Betydelsen av Heises bok ligger framförallt däri att för första gängen den 
verkligt goda delen av Liibeckskulpturen blivit framlagd i en samlad, för den 
stora publiken lätt tillgänglig form. Författarens mognad i det estetiska om
dömet liksom hans samvctsgrannhet vid citeringar öka väsentligt bokens värde. 

Professor RUDOLF STRUCK har med den privallärdes hela energi under 

1 Pä tal om H. v. d. Heide kan framhållas, att prinsessan frän Tyresö (Statens 
historiska museum), vilken HEISE (a. a., s. 16) anser vara "närbesläktad" med Hennings 
S. Göransgrupp i Liibeck, av undertecknad redan tillskrivits denna mästare (Vägledning i 
Statens historiska museum, medeltidsavdelningen. Stockholm 1922, s. 63). 



Fig. 155. Immaculata-mästaren: Corpus av altarskåp fr. Sånga (St. h. m.). Madonnans h. 138 cm. 
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Fig. 156. Immaculata-mästaren: Corpus av altarskåp fr.Hiitten (Köpenh.Nat.-mus.). 

mänga är arbetat med olika detaljproblem inom fädernestadens skulptur och 
helt naturligt även i ett flertal fall vänt sig till vårt rika material. Pä ett be
undransvärt sätt behärskande hela den rika och åtminstone för en utlänning 
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Fig. 157. Immaculata-mästaren: Madonna i Skänella kyrka. H. 136 cm. 

svårtillgängliga svenska litteraturen på detta område, har han som ingen annan 
bland de tyska lärda kunnat följa attributionernas växlingar och göra rätt-
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Fig. 158. Immaculata-mästaren: Corpus av altarskåp i Fundbo kyrka, före restaur. 

visa ät höger och vänster. Själv har STRUCK pä mångfaldiga punkter kommit 
med nya, värdefulla iakttagelser och kombinationer i sina mänga, alltför an
språkslöst framlagda studier, oftast publicerade i olika lokala tidskrifter. Denna 
gäng har han samlat sig till en avhandling, illustrerad med 115 bilder, varav 
ej mindre än en fjärdedel återgiva i Sverige befintliga arbeten. Det är skulp
turen under perioden c:a 1400— 1530, som här beröres, dock med avsiktligt und
vikande av de mycket omskrivna Notke och Rode. 

Det skulle föra oss mycket för långt att referera allt det intressanta, som 
STRUCK har att säga om det svenska materialet. Blott nägra antydningar! 
Mästaren till Vadstena krucifixet och de tre övriga närstående bildverken i 
klosterkyrkan är enligt STRUCK ej identisk med den (eller de) av undertecknad 
och andra hittills förmodade (jfr ovan), utan med den bildhuggare, vilken 1435 
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Fig. 159. Immaculata-mästaren: 
S. Birgitta (?) i Värmdö kyrka. 

H. 135 cm. 

utförde altarskåpet frän Jacobikirche 
i Liibeck,nu i Scliwerin. Enligt STRUCK 
är det för övrigt denne man, som 
skapat det numera splittrade altar
skåpet frän högaltaret i Marienkirche, 
Liibeck. 

Till Hans Hesse attribuerar 
STRUCK en Nattvardsrelief från Or
kesta (Statens historiska museum) 
samt, säkerligen med all rätt, altar
skåpet ftån Tramm (Liibccks mu
seum). Han godtager undertecknads 
attribution till Stenradh av Olov-bil
den frän Bergenfararnas hus (Liibecks 
museum) och av Storkyrkoskäpets 
skulpturer till Notke, medan HEISE 
däremot på båda dessa punkter ställer 
sig tvekande. Den 1916 på stilistisk 
väg framkonstruerade Imperialissima-
mästaren blir av STRUCK ytterligare 
belyst, och den anonymes opussiffra 
har nu nätt den aktningsvärda höj
den av nära tjugu. Nu vänta vi blott 
pä det rätta egennamnet! 

Slutligen för STRUCK fram pä 
skådeplatsen en ny, ingalunda obe
tydlig man, den som enligt hans 
mening skulpterat altarskåpen frän 
Vada och Sånga i Statens historiska 
museum (fig. 155) och en Madonna 
frän Skänella (fig. 157) (de först och 
sist nämnda kyrkorna ligga i Upp
land, Sånga i Ångermanland). Med 
all rätt spårar STRUCK här samma 
hand som i elt altarskåp frän Hiitten, 
en liten ort 12 km. sydöst om staden 
Schleswig, daterat 1517, nu i Köpen
hamns museum (fig. 156). Redan för 
länge sedan hade recensenten iakt
tagit detsamma, och jag kallade då1 

denna anonymus "Virgo immaculata-
mästaren" efter det motiv, som denne 
med förkärlek syntes välja. STRUCK ser 

1 en 1918 för Uppsalautställningens Studier lämnad, tyvärr ännu opublicerad uppsats. 
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Fig. 160. Immaculata-mästaren: S. Mikael frän Eds kyrka, Småland (St. h. 
Bildens h. frän fot till hjässa 119 cm. 

m.). 
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i honom en ren lybeckare, verksam i fädernestaden. Av skäl, som här ej närmare 
kunna beröras — exempelvis den talrika förekomsten i hans verk av furu samt av 
skilda lövträsorter vid sidan av eken — betraktar undertecknad honom däremot som 
en av sydtysk stil (Veit Stoss) starkt påverkad schleswigholsteinare, vilken om
kring 1520 någon tid verkat i Sverige, förmodligen i Stockholm, i vars grann
skap flertalet av hans svenska verk äro att finna. Till dessa räknar jag även 
altarskåpet i Fundbo, Uppland (fig. 158), ett kvinnligt helgon (Birgitta?) i Värmdö 
(fig. 159) kyrka samt den ståtliga Mikaelsbilden frän Ed i Kalmar län, nu i Sta
tens historiska museum (fig. 160). Av denne ingalunda obetydlige konstnärs ar
beten ätergivas här genom tillmötesgående frän Red. av Fornvännen ej mindre 
än sex, vadan alltså läsaren av dessa korta rader torde kunna fä ett bestämt 
intryck av mästarens stil, till ledning för ytterligare attributioner.1 

Det nu sagda — som blott omnämner en del av det svenska material, som 
STRUCKS bok berör — ger ett intryck av hur givande dennes studier äro för ett 
fortsatt klarläggande av vär senmedeltida skulptur. Oumbärliga för forskningen 
äro den bifogade kronologiska förteckningen över samtliga kända Liibeckmästare 
(kompletterande den av GOLDSCHMIDT för trettiosju år sedan publicerade listan) 
och den utförliga bibliografien. Såväl HEISES som STRUCKS böcker representera 
de bästa sidorna av tysk vetenskaplighet. De skilja sig som natt och dag frän 
HABICHTS nyutkomna verk,2 vilket snarast är ett exempel pä hur böcker ej böra 
skrivas. Då ROOSVAL nyligen3 belyst detta arbetes betänkliga brister, befrias under
tecknad frän att i detta sammanhang befatta sig därmed. Andreas Lindblom. 

1 Till tjänst för forskare kan påpekas, att Vadaskäpet finnes avbildat i min Vägled
ning samt i STRUCK, a. a.; Skänellabilden är förut omtalad och avbildad av Ingeborg Lind
qvist i Sv. kyrkor, Uppland, IV; Fundbo-och Sängaskäpen samt Värmdö-och Edsbilderna 
återgivas här, såvitt jag vet, f. f. g. i fotografisk reproduktion. Hiittenskäpet finnes be
skrivet och avbildat i A. MATTH^EIS välkända arbete Holzplastik t Schleswig-Holstein 
(Leipzig 1901). 

2 CURT HABICHT, Hanseatische Malerei und Plastik in Skandinavien (Berlin 1926). 
3 1 Tidskrift för konstvetenskap, 1925-1926, häfte 1. 

KURZERE MITTEILUNGEN (S. 196). 

B. Bergman liefert eine Mitteilung von neuentdeckten und wiedergefun-
denen Runensteinen in Uppland, speziell im Kirchspiel Spänga. 

In einer Besprechung iiber zwei neulich herausgekommenen Arbeiten von 
C. G. Heise und R. Struck erwähnt Prof. Andreas Lindblom besonders das 
schwedische Material, das von den beiden Liibeckerforschern behandelt worden 
ist. Dabei halt siph Lindblom hauptsächlich bei einem anonymen Meister auf, 
von ihm "Immaculata-Meister' genannt, den Struck als Liibecker betrachtet und 
zu dem er 4 Arbeiten, darunter den Heiligenschrin von Hiitten (im National
museum von Copenhagen), datiert 1517, attribuiert. Lindblom, der noch drei 
von seiner Arbeiten vorfiihrt, betrachtet den Meister als einen Schleswig-Hol-
steiner, der zu Stockholm gekommen ist und hier um 1520 gewirkt hat. 
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kan måhända ändock intressera denna tidskrifts läsare. Sedan åtskilliga är till
baka har Statens Historiska Museum i det s. k. södra bankhuset vid Järntorget 
disponerat en del rum i bottenvåningen, vilka använts för förvaring av ben
material o. d. Pä grund av att dessa rum skulle utbytas mot sädana belägna i 
byggnadens översta våning hade jag i uppdrag att förbereda flyttningen av de 
här befintliga fyndlädorna. Vid sysslandet härmed iakttog jag att över en av 
dörrarna befann sig en nisch, tillsluten av tvä järndörrar. För att förvissa mig 
om att ingenting förvarades i skåpet öppnade jag detsamma och blev oförställt 
förvånad vid att finna dess ena hälft fylld av gamla arkivalier. Ett flyktigt 
bläddrande visade att de utgjordes av offentliga handlingar frän 1600- till 1800-
falet, bl. a. flera buntar kungabrev; fyndet anmäldes därför till Riksarkivet, dit 
alltsammans avhämtades genom arkivarien E. Nygrens försorg, vilken även un
derkastade de gamla papperen en mera ingående granskning. Det visade sig 
då att fyndet utgjordes av icke mindre än 22 buntar, det mesta pä ett eller 
annat sätt berörande arméns förhållanden; 16 buntar överlämnades till Krigs
arkivet, medan Riksarkivet behöll resten. De senare innehöllo nästan uteslu
tande handlingar rörande första och andra avräkningskontoren frän är 1700— 
1793, bl. a. angående upphandlingar för armén 1700—1705, angående i Ryss
land fängna officerares löner 1711 och angående finska officerares löneförmåner 
1747—58 m. m. Beträffande den del av fyndet som gick till Krigsarkivet har 
krigsarkivarien B. Steckzén meddelat: "1 huvudsak bestod samlingen av till 
krigskollegium inkomna handlingar under 1700-talet, såväl enskilda skrivelser 
som rullor och räkenskaper. Dessutom märktes en orderjournal frän pommerska 
kriget 1762 och brigad-, regements- och kompaniorder frän 1808—09 års krig. 
Särskilt de sistnämnda synas vara av ett icke ringa historiskt värde." 

Hur arkivalierna kommit till gamla riksbankshuset förefaller gåtfullt. En
ligt krigsarkivariens uppfattning lyda de yttre omständigheterna pä att de legat 
där minst 30—40 år. Måhända ha de lånats till lokalerna i och för någon ut
redning och sedan glömts bort och blivit liggande. Detta är emellertid veder
börande arkivmäns sak att söka fä klarhet i — om det lönar mödan. Något 
"fynd" i museal mening var detta kanske ej, men ett ganska roande exempel 
på hur man pä de mest osannolika ställen kan finna saker och ting, som man 
skulle vänta att finna inordnade på sina respektive platser. 

Bengt Thordeman. 

Litteratur och kritiker. 

ADOLF SCHUCK: Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst och 
äldsta utveckling. Ak. avh. Stockholm 1926. 472+XXXII sid. Pris 12 kr. 

Ett historiskt arbete, som nära berör de forskningsområden, vilka närmast 
representeras av denna tidskrift, utgör den digra avhandling med ovanstående 
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titel som i våras framlades till offentlig granskning vid Stockholms högskola 
av numera docenten Adolf Schiick. Själva ämnet betingar ju att utgångspunk
terna i vidsträckt grad måste bli av arkeologisk art och även den medeltida 
konsthistorien liksom ortnamnsforskningens resultat måste i stor utsträckning 
utnyttjas till ersättning för de till en början synnerligen fattiga för att icke säga 
obefintliga historiska källorna. Förf. visar sig också fullt behärska detta utan
för hans egentliga disciplin liggande material och ådagalägger en imponerande 
beläsenhet och kringsyn. Den svenska litteraturen kring det problem eller rät
tare det komplex av problem, som avhandlingen söker utreda, har dock ej allt
för mycket behöft betunga honom av den enkla anledningen att den är sä gott 
som obefintlig. Stadsväsendets uppkomst har^hittills märkvärdigt litet diskute
rats i Sverige i motsats till särskilt Tyskland och Norge, och man måste kon
statera detta icke utan en viss tillfredsställelse, då vi nog härigenom besparats 
en myckenhet ofruktbart teoretiserande. I ett inledande kapitel ger förf. ett 
välkommet kompendium av denna utländska ofta nog mycket svårpenetrerade 
och huvudsakligen författnings- och rättshistoriskt inriktade litteratur. Hos oss 
har egentligen inga förutsättningar funnits för upptagande av en diskussion ut
ifrån denna uppslagsända och först på senare tid ha vi fått en bärkraftig grund 
för att träda frågan in pä livet genom arkeologiska forskningar och ett växande 
antal värdefulla monografiska undersökningar av enskilda stadsindivider. 

Förf. lägger upp sitt ämne rent historisk-empiriskt och undersöker först 
den äldsta stadsbildningen i Sverige, Birka, samt dess paralellföreteelser och 
besläktade anläggningar. Han får härvid tillfälle att inställa den synnerligen 
bestickande hypotes rörande stadsväsendets uppkomst pä Gotland, som han fiirst 
publicerat i denna lidskrifts årgång 1924 (Sjöborgar och hamnstader), i dess 
större historiska sammanhang. Det må här framhållas det önskvärda i att en 
arkeologisk undersökning, vilken ensam kan bekräfta eller vederlägga denna 
hypotes, måtte komma till stånd vid Västergarn; en sådan undersökning skulle 
ocksä bidraga lill att mera allmänt fästa uppmärksamheten vid denna den got
ländska landsbygdens kanske märkligaste men alltför förbisedda fornminnesort. 
Karaktäristiskt nog synas dessa äldsta gotländska handelscentra likasom Björk-
öarna ha varit säsongplatser, och det hade varit av intresse om förf. här indra
git och tagit ställning till de norrländska kyrkstäderna, varöver Sigurd Erixon 
publicerat en liten men mycket intresseväckande studie i Gamla Svenska Städer. 
Genom en inträngande analys av förhållandena i det äldsta Sigtuna finner förf. 
den länk, som kan knyta samman folkungatidens färdigutbildade stadsväsen med 
vikingatidens och når härigenom ett av sina vackraste resultat: sannolikheten 
av en kontinuerlig, intern svensk utveckling av bjärköärättcn. "Man har i all
mänhet", säger förf. (sid. 140), "fäst alltför mycket avseende vid det tyska 
stadsväsendets inflytande i Sverige under 1200-talets senare hälft, och man har 
aldrig tillräckligt beaktat, att vi haft verkliga städer i Norden före denna tid. 
Man har glömt, att det i Sverige fanns en stad, som upprätthöll kontinuiteten 
mellan Birka och 1200-talsstäderna, nämligen Sigtuna." Denna syn pä den me
deltida stadsförvaltningens ursprung gör det möjligt, ja troligt, att de elemen
tära institutionerna i stor utsträckning utvecklats ur inhemska förutsättningar, 
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men även att det svenska stadsväsendet i högre grad än man vägat förutsätta 
kan ha haft betydelse för Norden i övrigt. 

En intressant synpunkt på det ännu dunkla förhällandet mellan Biikas un
dergäng och Sigtunas uppkomst utvecklas av förf. i exkurs III, där han vindi-
cerar den historiska trovärdheten av Olov Haraldssons bekanta Mälartåg. Olov 
skulle vid detta tillfälle ha bränt Birka, vilket givit anledning till anläggandet 
av en ny stad — Sigtuna — på annan, mera skyddad plats. Detta vore givet
vis en välkommen förklaring till Sigtunas hastiga uppblomstring och Birkas lika 
hastiga försvinnande, men ä andra sidan hänvisar det arkeologiska materialet 
från Sigtuna allt tydligare på en mjuk övergäng från den ena platsen till den 
andra. Och i vart fall får denna händelse icke undanskymma den djupare hi
storiska orsaken till förflyttningen. 1 fräga om Sigtunas senare öden opponerar 
förf. troligen med rätta mot den gängse föreställningen, att staden aldrig reste 
sig efter överfallet 1187; även anmälaren har vid flera tillfällen gjort sig skyl
dig till denna underskattning av stadens betydelse under högmedeltiden. Till
varon av minst fyra gillen och av förf. uppdagade spär av en tysk bosättning 
i staden mot slutet av 1200-talet m. m. tyda onekligen pä ett visst ekonomiskt 
välstånd. Det av förf. sid. 318 päpekade förhällandet att staden i judiciellt av
seende hört samman med den kringliggande landsbygden synes dock ge vid 
handen en viss tillbakagång. I samband härmed kommer förf. även in pä det 
för-birgerjarlska Stockholm. Denna högintressanta fråga behandlas i en särskild 
exkurs, där förf. presterar en definitiv vederläggning av Östmans ganska oöver
lagda hypotes, att årtalet 1187 i Stockholms och Sigtunas historia skulle vara 
en ren fiktion; detta hindrar dock ej, såsom förf. ocksä framhåller, att Östmans 
undersökning givit ett bestående resultat, nämligen att den bekanta anteck
ningen i Visbyminoriternas diarium liksom Ericus Olai i denna sak sannolikt 
återgå på Erikskrönikan. Förf. ger här ett nytt förslag till förklaring av Eriks-
krönikans kombination av Sigtunas förstöring 1187 och Stockholms uppkomst 
omkr. 1250 i det han påpekar en förut obeaktad annalnotis att Sigtuna bränts 
år 1255. Denna händelse kunde ha förmedlat anknytningen till 1187 års härj
ningar, och det förefaller även mycket rimligt att sä varit fallet. En uttömmande 
förklaring till denna envist fasthållna kombination utgör dock icke Schiicks 
värdefulla påpekande. För min del ser jag saken sä, att Erikskrönikans för
fattare vid nedskrivandet av denna omdiskuterade passus haft framför sig tvä 
olika källuppgifter, varav den ena omtalat Sigtunas förstöring 1187 och de av 
Birger Jarl (Brosa) med anledning härav verkställda, av Bolin supponerade be
fästningsarbetena vid Stockholm, medan den andra omtalat Birger (Magnusson) 
Jarls byggnadsverksamhet pä stadsholmen vid Stockholm. Det är tydligt, att 
endast en ringa oklarhet i dessa kallnotiser kunnat föranleda Erikskrönikans 
författare till den förväxling av de båda jarlarna Birger, som Bolin förutsatt, 
vilken medfört hans ödesdigra kombination av händelserna år 1187 och vid 
1200-talets mitt. Och detta misstag har givetvis legat ännu mera snubblande 
nära om han även känt den av Schuck påpekade branden i Sigtuna är 1255. 
Pä så sätt låter denna härva motsägelselöst bena upp sig, givetvis under för
utsättning att man, säsom även Schiick gjort, godtar Bolins hypotes att Stock-
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holm befästats vid 1100-talets slut. Däremot ställer sig förf. avvisande till tanken 
pä att ett verkligt stadssamhälle existerat pä stadsholmen före Birger Jarls tid. 
Dock synes mig särskilt Josephsons undersökning av stadsplanen hänvisa pä 
att så verkligen varit fallet. Det kan visserligen vara en smakfråga vad man 
vill kalla en stad eller ej — huruvida de ekonomiska eller administrativa 
kriterierna förefunnos i detta det äldsta Stockholm torde väl aldrig kunna av
göras — men om bebyggelsen vunnit sä fixerade former, att de i vissa punkter 
återverka på stadsplanen än i dag, sä kan man även ha rätt att kalla den 
stadsliknande. 

Utrymmet tillåter givetvis ej att ytterligare ingå pä den mängd av för 
stadsväsendets uppkomst betydelsefulla frågor som föif. till stor del pä grund
val av egna primärundcrsökningar behandlar — i flera fall frågor, som hittills 
alls icke varit föremål för uppmärksamhet i den vetenskapliga litteraturen. Det 
är intet överord, om man konstaterar att här föreligger ett standardarbete, som pä 
grund av sin vederhäftighet, fullständighet och den klarhet och försiktighet, var
med hypoteserna avgränsats, kommer att bli en flitigt anlitad källa för varje 
nordisk medeltidsforskare. Man beklagar endast frånvaron av ett register, en 
stor brist i ett arbete med en sådan rikedom pä faktiska upplysningar, som 
eljest ingenstädes återfinnas i den tryckta litteraturen. Att denna brist är så 
kännbar utgör emellertid endast ett för förf. hedrande bevis pä att hans mödo
samma arbete icke varit förgäves utan med tacksamhet kommer att utnyttjas 
av forskningen. 

Bengt Thordeman. 

Nyare finsk arkeologisk litteratur. 

A. M. TALLGREN: Fatjanovokulturen i Centralryssland. Finskt museum XXXI, 
1924, 30 ss. 

Fatjanovokulturen är en centralrysk kulturgrupp av sten-kopparälders-
karaktär, benämnd efter ett stort gravfält vid byn Faljanovo i guvernementet 
Jaroslavl. Den karaktäriseras av jordgravar (enmansgravar med obrända lik, 
ofta i hockerställning), som innehålla lerkärl av fint gods, oftast mer eller 
mindre klotformiga, med skarpt markerad hals och ornerade huvudsakligen 
längs kärlets övre del med streck- eller fina kamlinjer; vackra hammaryxor av 
sten; tunna sten- och flintmejslar; hängprydnader av tänder och benpärlor; 
flintspån använda som knivar samt stundom (ehuru sällsynt) metallsaker. Dess
utom räknar Tallgren till nämnda kulturgrupp en del av inventariet i två stora 
fynd från Galic och Seima. Dessa innehålla keramik av fint gods, till form och 
ornering lik den från jordgravarna; i Galic finnes dessutom kamkeramik. Båda 
fynden ha vidare föremål av sten, bärnsten, silver och i synnerhet koppar, 
därtill komma plastiska skulpturer, dels naturalistiska djurbilder, dels stiliserade 
sädana. Fatjanovokulturen hänger intimt samman (sannolikt genetiskt) med den 
centraleuropeiska stridsyxkulturen i väster (enmansgravarna, de klotformiga 
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kärlen, stridsyxorna av sten, flintmejslarna) men är kulturellt huvudsakligen 
orienterad ät sydost mot den rika kubanska kopparålderskulturen mellan Svarta 
och Kaspiska haven (bronserna, silvret, idolernas och knivarnas form). Kam-
keramiken och eventuellt de naturalistiska skulpturerna frän Galic och Seima 
torde härröra från en äldre, centralrysk kultur. 

Genom en analys av de angränsande sydliga och östliga ryska kultur-
grupperna söker författaren belysa föibindelserna mellan Fatjanovogruppen och 
den kubanska kopparäldern. Tripoljekulturen i sydväst är att betrakta som en 
främmande grupp, som måste inordnas i den stora sydosteuropeiska kultur
gruppen med målad keramik. Däremot är den snörkeramiska kulturen i Dniepr-
dalen besläktad med den fatjanovska, närmast i egenskap av en parallellföre
teelse till densamma; dessa båda torde ha ett gemensamt ursprung i Polen-
Östtyskland. Den sydryska steppgravskulturen är likaledes en parallcllföreteelse 
till den fatjanovska, med påverkningar frän Nord- och Mellaneuropa samt Kuban. 
Sannolikast är att förbindelsen mellan Kuban och Centralryssland gått längs 
Volga. 

Författaren analyserar därefter den kubanska kopparålderskulturen. Den 
är orienterad åt söder och utgör den främre asiatiska kulturkretsens yttersta 
förpost mot norden. Den innehåller dock element, som bäst torde kunna för
klaras som nordiska inslag, keramiken och stenyxorna. 

Beträffande kronologien anser Tallgren såsom i stort sett synkrona: den 
kubanska kopparäldern, Selma- och Oalicfynden, fatjanovokulturen, gånggrifts-
kulturcn i Nordeuropa, en del av den utvecklade kamkeramiken samt de hel
plastiska ncolitfigurerna i nordöstra Europa. Fatjanovokulturens början är sam
tidig med de äldsta danska enmansgravarna, de yngsta fatjanovska fynden torde 
ej vara yngre än dolktid i Norden, närmast i Danmark. Fatjanovokulturen börjar 
alltså omkring 2,000 f. Kr., möjligen ett par århundraden tidigare. (Tallgren 
följer härvid närmast den danska absoluta kronologien, som räknar med lägre 
siffror än den svenska enligt Montelius). 

AARNE EUROPAEUS: Polemik i nordiska stenåldersfrågor. Finskt Museum XXXI, 
1924, 34 ss. 

En innehållsrik polemik riktad särskilt mot G. Ekholm (Finländska sten-
äldersfrägor ur svensk synpunkt, Fv. 1922 m. fl. uppsatser) men även mot N. 
Åberg och i allmänhet mot den extrema typologien. 

HJ. APPELGREN-KIVALO: En permisk fågelbild funnen i finsk jord. Finskt 
Museum XXXI, 1924, 3 ss. 

Författaren beskriver en i Junpajoki socken funnen s. k. permisk fågel
bild av brons av en för Finland unik typ. Bilden tillhör enligt författaren den 
serie av degenererade permiska imitationer av Qanymedes-örnmotivet i vilket 

19 — Fornvännen 1926. 
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inga andra motiv ännu blivit inblandade (se förf: Die Grundzuge des skythisch-
permischen Ornamentstiles, F. Fornm. fören. tidskrift XXVI). Den nyfunna bilden 
avviker frän de hittills bekanta av detta slag däri, att Ganymedes-huvudet är 
framställt tre gångar (vanligen förekommer blott ett). Bilden torde härröra frän 
första hälften eller mitten av det första efterkristliga årtusendet samt är sanno
likt importerad frän Östryssland. 

E. Q. BLIEBERNICHT: Neue Funde aus dem Pernauflusse. Fundbericht von 
den J. 1920—22. Finska Fornminnesfören. tidskr. XXXIV, 1924, 20 ss. 

År 1904 gjordes vid grustäkt i nedre Pernauflodens flodbädd (Estland) 
tillfälligtvis fynd av stenäldersartefakter. Med anledning av detta började dr. 
Ed. Gliicks, sedermera föreståndare för Museum der Altertumforschenden Ge
sellschaft zu Pernau, närmare undersökningar av gruset från Pernaufloden, 
vilket under årens lopp resulterade i en stor samling, förvarad i Pernaumuseet. 
Den Qliickska stenälderskollektionen frän nedre Pernaufloden är publicerad i 
en serie uppsatser i ovannämnda sällskaps Sitzungsberiehte (bd. IV—VII 1914). 
Flera andra intresserade följde Gliicks exempel och gjorde liknande samlingar, 
bland andra Bliebernicht, som i denna uppsats redogör för huvudsakligen sina 
egna fynd men även omnämner ett och annat ur de andra samlingarna. 

Största delen av fynden utgöras av redskap av ben och horn: lansspetsar, 
dolkar, pilspetsar, harpuner, metkrokar, prylar, nålar och diverse andra saker 
av ben; fläknivar (Fellöser), stötvapen, skafthålsyxor- och hackor, skrapor och 
glattare m. m. av horn. Nägra fä artefakter av sten och flinta förekomma även 
i de senaste årens (1920—22) fynd, dessutom en del krukskärvor, av vilka dock 
de flesta synas vara frän järnåldern. Några lokalt fixerade boplatser ha icke 
kunnat konstateras, ej heller fynd av gravar och härdställen. Fynden göras i 
själva flodbädden och det kan sälunda tänkas att den eller de gamla boplatserna 
en gäng legat där och senare översvämmats av floden. Sakkunniga geologiska 
undersökningar saknas ännu för området i fräga. 

C. A. NORDMAN: Karelska järnåldersstudier. Finska Fornminnesfören. tidskr. 
XXXIV, 1924, 200 ss. 

Litteraturen rörande Finlands yngre järnålder, som under de senare åren 
icke ägnats nägra vidlyftigare studier, får genom Nordmans avhandling ett be
tydande tillskott. Författaren vill närmast söka åstadkomma nägra arkeologiska 
fixpunkter i kronologien och underkastar därför några fornsaksgrupper, som 
kunna tänkas vara lämpade för en dylik bearbetning, en analys. Förf. sam
manställer och analyserar först i ett längre avsnitt en hittills tämligen obe
aktad smyckeform, de runda, svagt kupiga silverbleckspännena. Han kommer 
beträffande dessa till den slutsatsen, att de tillhöra perioden 1150—1250 (alltså 
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icke förra hälften av 1000-talet till början av 1100-talet, som Ailio förut an
tagit), vidare, att de måste betraktas som nordiska saker, till väsentlig del av 
svensk (gotländsk) proveniens. 

En annan kronologisk fixpunkt finner förf. i silverfyndet från Rauttts, 
som innehöll förutom en mängd huvudsakligen tyska mynt några hängbleck, 
ett par örhängen och ett hästskoformigt spänne (litet ringspänne) allt av silver. 
Detta skattfynds nedläggningstid är enligt förf. sannolikast 1070-talet. Rautus-
fyndet är ett av de få säkra fynd, som vittna om förbindelser söderut över 
Karelska näset. Orringarne äro unika i det hittills föreliggande finska arkeo
logiska materialet och måste anses införda söderifrån liksom antagligen hela 
skatten. De ovala eldslagningsstenarna anser förf. vara vittnesbörden par pre-
fercnce om vilka trakter, som under äldre järnåldern togos i besittning av 
människan (ej alltid i form av fast bosättning utan även som jaktområden). I 
Karelen utgöra de ovala eldslagningsstenarna de äldsta järnäldersfynden och ge 
vid handen, att under denna tid västerifrån kommande tavastska jägare strö
vade omkring i de Karelska ödemarkerna. Förf. ägnar vidare fynden frän folk
vandrings-, vikinga- och korstägstiden en längre utredning. 

I sina avslutande synpunkter på Karelens järnålder summerar förf. sina 
resultat sälunda: Den första fasta bosättning, man kan konstatera i Karelen, 
var helt igenom västfinländsk, under en stor del av vikingatiden dominerar fort
farande det västfinska inslaget. Varifrån denna västliga strömning kom är vansk
ligt att avgöra, dock vill man gärna tänka sig södra och sydöstra Tavastland 
som dess hemort. Men även om den första för närvarande påvisbara bofasta 
befolkningen i Karelen härstammade frän Tavastland är ej sagt att karelerna 
västerifrån invandrade till det land, som nu bär deras namn. Det är sannolikt, 
att den senare befolkningen i det finländska Karelen sammansmält av inflyttare 
från väster och öster, att karelernas stam bildats där den sedan bott och verkat 
och att dess kultur formats under impulser frän olika häll av den geografiska 
och andliga miljön. Vilket element, som utgör stammens huvudbeståndsdel, kan 
ännu ej avgöras. Det förefaller som om svenska importsaker och former som 
kunna härledas från svenska förebilder äro relativt talrikare i det karelska vi
kingatidsmaterialet än i Tavastland och västra Finland. Detta tyder pä förbin
delser med de varjagiska kolonierna söder om Ladoga. 

Den karelska järnåldern var alltså under folkvandrings- och vikingatid i 
stort sett västligt orienterad: gammal västfinländsk kultur med en del skandina
viska fornsaker införda över Tavastland eller direkt längs handelsvägen uppför 
Viborgska viken. Silverfynd markera en uppblomstring av den gotländska handeln 
mot slutet av vikingatiden. De frän öster importerade vikingatidsföremålen 
komma dels frän varjagernas kolonier, dels frän karelernas släktfolk i Ryssland. 
Under korstågstiden, vilken kan betecknas som Karelens glansperiod, blir Nov-
gorods inflytande allt starkare. Med Nöteborgsfreden är 1323 strypes definitivt 
den karelska kulturblomstring, som redan tidigare försvagats genom Torkel 
Knutssons anläggande av Viborgs slott som en spärr för den kulturellt bety
delsefulla handeln på Viborg—Vuoksenlinjen. 
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G. V. MERHART: Beiträge zur Urgeschichte der Jenissei—Gubernie. Finska 
Fornminnesfören. tidskr. XXXIV—XXXV, 1924—1926, 64 ss. 

Redogörelse för utgrävningen av tvä s. k. kurganer med flera gravar, dels 
med bronsålders-, dels med järnäldersinventarium, belägna inom ett stort grav
fält ä Abakansteppen i sydligaste delen av det sibiriska gttvern. Jenisseisk. 
I samband med diskussionen om deras arkeologiska ställning lämnar förf. en 
översikt över tidigare utförda grävningar i samma trakter. 

M. SCHMIEDEHELM: Der Fund von Kirimäe in Estland. Finska Fornminnes
fören. tidskr, XXXV, 1926 34, ss. 

Utförlig redogörelse och analys av ett mycket rikt brandgravfynd från 
Lääne- Nigula sn. nära byn Kirimäe. Fyndet utgjordes av ett 90-tal hela eller 
nästan hela föremål förutom fragment: armborstfibulor ("Schattfelfussfibeln", 
fibulor med iäng nälhällare, sådana med ringgarnityr), kcdjehållare (för bröst-
kedjor), dräktnälar med trekantig lutvudplatta, dylika med refflat huvud, arm
ringar, söljor, halsringar, lansspetsar, svärd, knivar, sköldbucklor. Fyndet torde 
fä betraktas som ett slutet sådant, härstammande frän tiden omkr. år 500 e. Kr. 
Det är av huvudsakligen lettisk-littauisk karaktär och alltså importerat. Det är 
märkligt även i sä måtto att det är ett av de fä rika gravfynden frän den för 
övrigt ytterst fattiga och av blott ett fätal fynd representerade estniska mellan-
järnäldern. 

A. M. TALLGREN: LOrient et 1'Occident dans l'age du fer finnoougrien. Finska 
Fornminnesfören. tidskr. XXXV, 1926, 29 ss. 

En översikt av de ostbaltiska och angränsande ryska områdenas kulturer 
under järnåldern med rikliga litteraturanvisningar. 

JAN CZEKANOWSKI: Anthropologische Beiträge zum Problem der slawisch-finni-
schen Beziehttngen. Finska Fornminnesfören. tidskr. XXXV, 1926, 12 ss. 

Förf. framlägger huvudsakligen resultatet av en förnyad bearbetning av 
det stora antropologiska material som Talko-Hryncewicz 1910 sammanställt och 
bearbetat rörande de förhistoriska ost-slaviska folken. Hans slutsatser bliva 
följande: 

1. Det nuvarande av ostslaver bebodda området sönderföll ursprungligen 
pä europeisk botten i tvä zoner. Det skogklädda Norden utgjorde den pre-
slaviska eller östeuropeiska typens område, medan den mediterrana rasen inne
hade Söderns steppländcr. 

2. Den mediterrana typens område räckte i tidig historisk tid väsentligt 
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längre åt norr än nu. Befolkningen i Moskwatrakten under 8—10:e ärh. till
hörde nämligen övervägande denna rastyp. 

3. Om man bortser frän skyterna, de tscherkessiska Natuchajerna och de 
gåtfulla Sudschauerna, möter oss den nordiska typen först i de slaviska kranie
serierna. Bland dessa nordiska serier intages en centralställning av den frän 
Slaboszewo nära Posen. 

4. Gränsen mellan de tvä ursprungliga antropologiska provinserna upp
visar betydande förskjutningar under tidernas lopp. I Kiewtrakten, som särskilt 
visar detta, sitter under neolitisk tid och bronsålder en befolkning av östeuro
peisk typ; under den skytiska perioden folk av övervägande nordisk typ, under 
6:e århundradet mediterran typ etc. 

5. Förhärskandet av den östeuropeiska typen hos den finska urbefolk
ningen i de nuvarande ostslaviska områdena, vilket anmärktes redan av Qttatre-
fages, är ett fastslaget faktum. 

6. Sambandet mellan det finska språket och den östeuropeiska antropo
logiska typen torde dock vara av sekundär art, ty denna typ förekommer även 
på Sicilien, var under neolitisk tid starkt utbredd i Västeuropa och uppvisar i 
kulturellt avseende sydliga drag (bandkeramik och pälbyggnadskultur). 

7. Denna östeuropeiska typ torde böra uppfattas som en relikt frän neo
litisk tid. 

8. Som positivt fastslaget fär anses att den slaviska expansionen var av 
antropologiskt sett nordisk karaktär. 1 detta avseende kan den jämställas med ger
manernas, kelternas och möjligen även skyternas (iraniernas) expansioner. Skulle 
även det sistnämnda vara fallet, vore därmed fastslaget att alla indoeuropeiska 
expansionsvägar hade sin utgångspunkt i den nordeuropeiska antropologiska 
provinsen. 

9. Den ostslaviska expansionens utgångspunkt var sannolikt Wolhynien, 
varest ännu i dag ett område med övervägande nordisk folktyp finnes bevarat. 

10. Den slaviska expansionens ursprungliga centrum låg dock sannolikt 
mera västerut. 

Axel Bagge. 

KURZERE MITTEILUNGEN (Seite 266). 

B. THORDEMAN berichtet iiber zwei unter den magazinierten Gegenständen 
im Statens Historiska Museum angetroffene Skulpturfragmente ohne Provenienz-
angabe, einen stark rcalistisch gehaltenen Mönchskopf und ein reich ausgebil-
detes fruhgotisclies Blattbtindcl, beide aus Topfstein und von hoher kiinstleri-
scher Qualität (Fig. 175—6). Wahrscheinlich waren sie bei ihrer Einlieferung in das 
Museum fiir Fälschungen gehaltcn und aus diesem Grunde nicht in die Samm
lungen eingereiht worden. Material und Stil wiesen auf die Steinmctzhiitte am 
Dronthcimer Dom hin; da es aber bekannt war, dass man in Drontheim während 
des 19. Jahrhunderts in nicht geringer Ausdehnung Kopien nach mittelalter-
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lichen Originalen angefertigt hatte, so erschien die Echtheit der Skulpturen 
andauernd zweifelhaft. Eine Untersuchung durch Drontheimer Sachverständige, 
den Geologen Professor Vogt, den Architekten Professor Nordhagen und den 
Kunstgeschichtler Professor Meyer, ergab indessen, dass diese Zweifel unbe-
griindct und die beiden Fragmente sicher echt seien. Der Mönchskopf gehört 
dem Kreise an, der von H. FETT als "Schitlerdes Realisten" bezeichnet worden 
ist (vgl. Fig. 178), und stammt aus dem Ende des 14. öder Anfang des 15. 
Jahrhunderts her; das Blattbiindel dagegen stammt aus dem zweiten Viertel 
des 13. Jahrhunderts her. 

Unter dem Titel Literatur und Kritik liefert B. THORDEMAN eine Recen
sion einer grösseren Arbeit "Uber die Entstehung und älteste Entwicklung 
des schwedischen Städtewesens", die als Doktordissertation in diesem Jahre 
vom Dozenten ADOLF SCHOCK publiciert worden ist, und A. BAGGE iiber neuere 
finnländische archäologische Literatur. 
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riktig, ty pä en [karta1 från är 1715 (fig. 252) finnes stenens plats markerad, 
och därigenom har ASCHANEUS' uppgift "nordan för krogen" blivit bestyrkt. 

När stenen blivit flyttad till den plats, där den återfanns, synes omöjligt 
att av tillgängliga uppgifter bestämma, men det har skett senast år 1811, ty 
pä en karta1 upprättad nämnda är, vilken enligt lantmätarnas instruktioner bort 
upptaga alla kända runstenar, har stenen icke markerats. 

1 juni månad 1926 gjordes vid stenbrytning ett runstensfynd i Kårsta 
socken, Uppland, pä Högsäters mark (avsöndrad frän Mälsta). 

Stenen läg med runsidan ned och med fotändan över den stengrund, pä 
vilken den förr varit rest. 

Stenen har troligen vid kullfallandet blivit nägot skadad i övre högra 
hörnet. 

Stenen är av grå, tät granit och sä gott som lika tjock över allt (30—35 
cm.). Höjd 1,80 m., bredd 1,35 m. 

Inskriften lyder: uitiaRf • uk • tan • uk • fastaR • uk • halftan • lata 
• Raisa • stein • aftr- fathuRsn I fasta 

Stenens ornamentik och skrivsättet gör det tydligt, att dess ristare är 
Visäte (se BRÅTE, Svenska runristare, Sthlm 1925, sid. 72 ff.). 

Cirka 400 m. öster om den nyfunna stenen även pä Mälsta mark finnes 
en runsten (B. 226, L. 569, D. II 172), som visserligen företer nägra smärre 
olikheter i skrivsättet, men vars slinga är sä gott som spegelbilden av den ny
funna stenens. Även denna sten bör alltså enligt min mening tillskrivas Visäte 
(ej upptagen i Brates ovannämnda arbete). 

En uppgift ur "Ransakningar om antikviteter', som visserligen ej kan 
med bestämdhet hänföras till någon särskild av de ovannämnda stenarna, för
tjänar att i detta sammanhang återgivas på grund av att den föreställning, som 
den ger uttryck för, synes vara mindre vanlig i samband med fornminnen av 
detta slag. Uppgiften lyder: 'Widh Mällestadh byn finnes en Runasten medh 
Runaskrift, om denne Sten giörs sådan berättelse att för mdnge åhr sädan 
skolat ndgre hafwa rört och wändt honom williandes läsa des Inscription 
dä hajwa dhe blifwit galna och uhrsinige, då dhe honom rört. ' 

I. Schnell. 

Litteratur och kritiker. 

G. GIHL: Sigtuna och Norrsunda. Tvenne antikvariskt topografiska manuskript 
af Martinus Aschaneus utgifna och kommenterade. Ak. avh. Uppsala 1925. 
XXXIX-)-104 sid. 

Sedan ett halvår tillbaka föreligger en upplaga av riksantikvarien MAR
TINUS LAURENTII ASCHANEUS' i K. Biblioteket förvarade och ofta citerade värde-

Förvarad i Kungl. Lantmäteristyrelsens arkiv. 
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fulla beskrivning över Sigtuna frän början av 1600-talet, av dr G. GIHL utgiven 
säsom akademisk avhandling tillsammans med ett annat manuskript av vida 
mindre intresse, huvudsakligen behandlande runstensmonument i Norrsunda 
socken i Uppland, jämte en vetenskaplig kritisk apparat till båda. ASCHANEUS 
är en av de tidigaste svenska fornforskare, som ägnat sig ät den sedermera 
ända in i våra dagar sä omtyckta antikvariskt-topografiska genren, en forsk
ningsart, som genom den av ämnet betingade naturliga begränsningen i upp
giften och sunda sakligheten i utförandet helt visst tillfört vär antikvariska lit
teratur mänga värdefulla bidrag. Författarens personlighet är visserligen icke av 
större mätt men saknar ej heller sitt intresse med sin för tiden ganska typiska 
blandning av storsvensk äventyrlighet och stilla fördjupande i hembygdens 
minnen. I en inledande exposé över ASCHANEI ställning till sin samtid — ett 
kapitel, som man i flera avseenden skulle önska annorlunda, framför allt i fråga 
om överskådligt särhållande av de olika frågor, som behandlas eller borde be
handlats — karaktäriseras denna riktigt säsom lokalforskare i motsats framför
allt till hans samtida kollega i ämbetet JOH. BUREUS, med vars nästan gigan
tiska, mängfrestande och spekulativa ande han icke tål någon jämförelse. 

Rörande de båda utgivna manuskriptens tillkomsttid saknas egendomligt 
nog varje närmare undersökning. Man finner endast sid. VI ett löst påstående 
att Sigtuna-manuskriptet "har skrivits 1612, det andra 1634. Nägra komplette
rande anteckningar till det senare äro gjorda sä sent som 1640'. Detta påstå
ende förefaller onekligen att kräva någon motivering dä man sid. 20 i Sigtuna
manuskriptet finner en händelse omtalad, som ägt rum "nu äähr Christi 1611" 
och dä sid. 8 berättas om förf:s farmor, som i en ålder av 120 år avled 'för-
ledne 1607". Pä manuskriptets sista sida namnes "förledna åähr christi 1611". 
Man kan sälunda med bestämdhet konstatera att ASCHANEUS sysslat med Sig
tunabeskrivningen åtminstone åren 1611 och 1612, troligen har han avslutat det 
sistnämnda är och jag skulle vilja förmoda att han påbörjat det rätt snart efter 
sin åldriga farmors död, och att detta dödsfall kanske just kommit honom att 
gripa verket an för att nedskriva allt det myckna, som den bortgångna gamla 
enligt hans egen uppgift berättat för honom. I fräga om det andra Ms är saken 
mera komplicerad. På ett ställe namnes visserligen året 1634 i presens men å 
andra sidan stär året 1630 pä ett annat ställe som avslutningsär och vidare om
talas även andra årtal fram till 1640. Detta Ms synes sälunda en gäng varit 
avslutat är 1630 men sedermera försetts med upprepade tillägg åtminstone fram 
till är 1640. Beträffande Sigtunamanuskriptet är dateringsfrägan ej alldeles be
tydelselös, den sammanhänger nämjigen med frågan om ASCHANEI litterära för
bindelser och källor, en fräga av stort forskningshistoriskt intresse, som utgi
varen endast mycket ytligt berör. Den enda fråga han här upptar till behand
ling är, huruvida A. tillgodogjort sig MESSENII är 1611 utkomna Sveopentapro-
topolis: han konstaterar, att A. citerar ifrågavarande arbete, att uppgifterna icke 
stå i strid med varandra men vågar sedan icke närmare precisera sin ställning 
till själva sakfrågan; att döma av ett yttrande ä sid. 59 anser han dock att A. 
utnyttjat MESSENII arbete. Om utgivaren emellertid gjort den enkla iakttagelsen 
att Messenius endast citeras i mariginalanteckningar sä skulle lösningen stå 
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klar för honom: Sveopentaprotopolis har kommit A. tillhanda först efter manu
skriptets fullbordande, och detta bestyrkes även av en delaljjämförelse. MES
SENIUS, säsom den verkligt kringsynte historiker han är, har ett flertal viktiga 
uppgifter som A. med sin lokala begränsning ej känner. Förklaringen ligger 
givetvis i den datering av manuskriptet, som ovan givits: detta var redan i det 
närmaste färdigt dä Messenii arbete utkom. Kommentarens påstående alt A. 
till stor del stöder sina uppgifter om kyrkorna på MESSENIUS är sälunda med 
säkerhet falskt. Härigenom vinna dessa uppgifter givetvis i värde och de äro 
i många avseenden sä intressanta, att de borde givit utg. anledning att träda 
de omdiskuterade problemen rörande ruinerna närmare in pä livet. Därav finner 
man emellertid intet, liksom de betydelsefulla allmänna Sigtunaproblemen knap
past omnämnas, ehuru manuskriptet i flera fall erbjuder till ett skärskådande 
av desamma. Överhuvudtaget är kommentaren rörande stadens monumenter 
både ofullständig och delvis felaktig. Så t. ex. påstås sid. 59 att man i GRAN
LUNDS edition av Johan III:s byggnadsbrev finner uppgifter om att material 
förts från Sigtuna kloster till bygget pä Svartsjö. Någon sådan uppgift kan dock 
ej påträffas; förmodligen har utgivaren felläst brev nr 22, där det omtalas att 
transporter frän Skokloster skulle ske med skutor från Sigtuna, men detta är ju 
något helt annat. På tal om Johan III.s intresse för Sigtunaruinernas underhåll 
säger utgivaren att vandaliseringen på Gustav Vasas tid avbröts genom ett 
kungabrev av är 1590. Emellertid finnes ett 10 är äldre dokument rörande 
samma sak bland städers akta i Riksarkivet i ett den 22 maj 1580 dagtecknat 
brev frän fogden Erik Jonsson, som meddelar, att han reparerat "then byggfel-
lige kyrkia ij Sigtuna": vandaliseringen blev sälunda icke blott avbruten utan 
efterträddes av ett positivt räddningsarbete, vilket f. ö. även vitsordas av MES
SENIUS.1 Rörande Mariakyrkan och hospitalet anföras ej ens de viktigaste data, 
ehuru dessa lätt nog kunnat återfinnas i den tryckta litteraturen, i förra fallet 
hos H. SCHUCK och S. CURMAN, i senare fallet hos HEDQVIST, arbeten till vilka 
icke ens en hänvisning finnes införd. 1 fräga om S. Gertrud anföres Palmes 
förslag till identifiering av S. Gertrud med den av honom pä nuv. Fornhem-
mets tomt utgrävda husgrunden från tidig medeltid. Utg. ställer sig i huvudsak 
skeptisk till denna identifiering och säger att det ej lyckats honom konstatera, 
huruvida denna tomt är identisk med "Du Bois tompt" hos ASCHANEUS. Här 
föreligger ett besvärande misstag, som tidigare även författaren till den under 
V. Hornbergs namn utkomna Sigtunaskildringen gjort sig skyldig till. A. säger 
nämligen, att kapellet läg vid Du Bois tomt. Hade nu utgivaren slagit upp 
HORNBERG, skulle han funnit en ganska intressant ledtråd: Du Bois tomt ägdes 
nämligen enligt HORNBERG av skomakaren Daniel öhman, och denna tomt 
(V. kv. 11 och 13) kan identifieras såsom belägen vid Fornhemmets Här stäm
mer sälunda lokaliseringen fullkomligt med Palmes teori. Huruvida detta får 
betraktas som en avgörande bekräftelse mä dock t. v. lämnas osagt. Den in-

1 Johan lll:s intresse för ruinerna daterar sig förmodligen frän ett personligt besök 
pä platsen 1579. Jfr Kammararkivet, Uppl., 1579, K. br. II juli (jfr även Uppsala Lands
arkiv, Sigtuna kyrkoarkiv 0 1 , K. br. 31 okt. 1590). 
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tressanta frågan om de pä Dahlbergs stick avbildade ruinerna S. Erici och S. 
Bartholomei existens beröres flyktigt i kommentaren. Egendomligt nog om
nämnes ej förhållandet mellan sticket och originalteckningarna i fråga om dessa 
byggnader, ehuru denna sak varit föremål tör en utredning av red. BERNHARD 
i Svenska Dagbladet den 19.3.1922.1 Utgivaren omnämner efter HORNBERG att 
dessa båda ruiner omtalats i en predikan av Schupp är 1656. Det är emellertid 
tydligt att utg. icke gjort sig besvär att själv kontrollera denna uppgift, ty han 
hade då genast funnit att de ingalunda nämnas i Schupps predikan utan i en 
år 1735 författad inledning till densamma. Härmed är denna notis värdelös, dä 
den tydligtvis återgår på Dahlbergs stick. 

En vidräkning med alla de smärre misstag, förbiseenden och ofullständig
heter, som utg. låtit komma sig till last, skulle bli alltför tröttsam, och jag vill 
därför inskränka mig till några fä påpekanden som belysa arten av det arbete, 
som här föreligger. Nils Jonssons vackra gravsten i Mariakyrkan bestämmes 
säsom "ett utmärkt prov på fransk gotik frän 1300-talets början", men utg. 
känner ej att AF UGGLAS hänfört den till en sachsisk päverkningskrets Den av 
ECKHOFF förbisedda uppgiften hos ASCHANEUS rörande ärkebiskop Jarlers grav
vård kunde, kompletterade med upplysningar frän A:i handskrift, Fb 12, sid. 59, 
givit anledning till att ge ytterligare nägra bidrag till detta monuments öden. 
Inskriften pä sigillet sid. 6 är fel kompletterad (sid. 56); den bör lyda: S. CON-
VENTVS [FRATRVM P.DICATjOR: SIQTUNUE. Det borde även meddelats att 
ett avtryck frän 1286 av klostrets sigill finnes avbildat hos HILDEBRAND: Svenska 
sigiller. serie 2, nr 64. Illustrationsmaterialet är, fränsett den av Floderus teck
nade goda bilden av Nils Jonssons gravsten, utvalt med föga omsorg. Sä t. ex. 
utgöra underlagen till figurerna sid. 63 och 76 otillfredsställande kalkeringar 
efter PERINGSKIÖLD resp. Bautil; naturligtvis borde originalbilderna i stället 
direkt ha reproducerats. 

Nödgas man sålunda konstatera att utgivarens kritiska apparat långt ifrån 
häller måttet inför en detaljgranskning, sä erkännes med sä mycket större till
fredsställelse det absolut klanderfria återgivandet av texterna, som dock inga
lunda äro lättlästa utan tvärt om erbjuda nog sä besvärliga stötestenar med 
avseende på ortografisk och språklig behandling. Arbetet utgör sålunda trots 
allt en värdefull gåva till den nu så livligt florerande Sigtunaforskningen, som 
i ASCHANEI beskrivning har en av sina viktigaste källskrifter. Det vore önsk
värt att även den andra klassiska Sigtunaskildringen, biskop GÖRAN WALLINS 
arbete "Sigtuna stans et cadens" genom översättning till svenska gjordes till
gänglig för en större publik. 

Bengt Thordeman. 

Nya tyskspråkiga arkeologiska tidskrifter. 

Det i den "fria staden Danzig" nybildade Danziger Gesellschaft fiir deutsche 
Vorgeschichte började är 1924 utge 'Slätter för deutsche Vorgeschichte', varav 
hittills tre häften utkommit. 

Jfr THORDEMAN, Sigtuna, Sthlm 1926, s. 46. 
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Första häftet (1924) innehåller bl. a. en längre uppsats av W. LA BAUME: 
Wagendarstellungen auf ostgermanischen Urnen der friihen Eisenzeit und 
ihre Bedeutung. Förf. lämnar ett bidrag till frågan om den fölhistoriska vagnens 
härkomst. Den vitt utbredda åsikten, att den tvåhjuliga vagnen är av orien
taliskt ursprung, har blivit mindre hållbar sedan Schuchhardt (1912) och Möte-
findt (1917) pä goda grunder förklarat en av Rosellini vid Thebe i Egypten 
funnen tvähjulig trävagn vara ett nordiskt importföremål. Det torde vara rik
tigare att anse den lättare tvåhjuliga stridsvagnen vara av europeiskt (nordiskt) 
ursprung. Som säkert måste anses, att den fyrhjuliga vagnen har Norden till 
hemland, ty dylika vagnar finnas här såväl pä hällristningar som i form av 
kultföremål av brons frän bronsålderns 2:a period, varemot de saknas (från 
samma tid) i medelhavsländerna. 

Förf. påvisar, att på ett flertal ansiktsurnor frän det nordiska området vagn
framställningar finnas jämte andra ting. Gentemot andra forskares typologisering 
och därav följande kronologisering av hittills kända vagnbilder (och original
vagnar: Dejbjerg, Oseberg) framhåller förf. att ett dylikt utvecklingshistoriskt 
ordnande ännu är ofruktbart och missvisande pä grund av materialets torftighet. 

Ansiktsurnorna, som äro gravkärl, förklaras av förf. vara menade som av
bilder av den döde och icke av någon dödsgudinna el. dyl. (Hoernes). Man 
kan tydligt särskilja manliga och kvinnliga ansiktsurnor på den olika utstyrsel 
de fått dels som ornering i själva godset, dels som löst påhängda smycken. 
De inristade vagnbilderna på urnorna liksom övriga figurer anser förf. vara 
symboler för den dödes gravutrustning. 

Andra häftet innehåller tvä uppsatser, CONWENTZ: Das Wikingerboot 
von Baumgarth (Westpreussen) och LA BAUME: Zwei Bronzeschatzfunde aus 
dem nördlichen Pommerellen. 

1 tredje häftet (1925) har bl. a. LA BAUME en längre, rikt illustrerad upp
sats: Germanische Funde der Völkerwanderungszeit aus Nordostdeutschland. 

Utländska ledamöter av Danziger Ges. f. deutsche Vorgeschichte erhålla 
mot årsavgiften 4 Rmk. tidskriften gratis och franco. 

'Der Bayerische Vorgeschichtsfreund", som utgives av "Fachgruppe fiir 
Vor- u. Fruhgeschichte Bayerns bei der Munchener Gesellschaft fur Anthro
pologic, Ethnologie und Urgeschichte", Miinchen, har 1925 utkommit med sitt 
5:e häfte. Ur de fyra föregående häftenas innehåll kan anföras: KANDLER: Geo
logi, Paläontologie u. Vorgeschichte (h. I—II), Gesteinsarten als Werkzeug-
material (III —IV); REINECKE; Ubersicht der vor-u. friihgeschichtlichen Zeiten 
<I—II), Althiimer Kulturkrets (IV); Das Alter der vorgeschichtlichen Grab
hiigel in Siiddeutschland (1—II), Die spätkeltischen Viereckschanzen (I—II); 
BIRKNER: Ältere Steinzeit (I—III), Mesolithikum undNeolithikum (IV); WAGNER: 
Grabfunde der Hallstattzeit (III), Grabfunde der Merowingerzeit (I—II), Der 
rätische Limes (I —II), Röm. Heerwesen (III) m. fl. 

I femte häftet skriver bl. a. J. KANDLER om Der Löss als Siedelungs-
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boden. Här ges en kortfattad och översiktlig framställning av de olika löss-
arterna och deras utbredning, teorierna om deras uppkomst samt om deras be
tydelse för den förhistoriska bebyggelsen. En rikhaltig litteraturförteckning av
slutar den instruktiva uppsåten. Vidare skriver F. BIRKNER en översiktlig, med 
bilder och litteraturhänvisningar försedd artikel om Das Altpaläolithikum in 
Bayern. PAUL REINECKE fortsätter sin i ett föregående häfte påbörjade av
handling om Die örtliche Bestimmung der antiken geographischen Namen 
fur das rechtsrheinische Bayern. Samme förf. avslutar häftet med tvä upp
satser, den ena om Die erste Lalénestufe (A) im rechtsrheinischen Bayern, 
den andra betitlad Unsere Reihengräber der Merowingerzeit nach ihrer ge-
schichtlichen Bedeutung, båda med litteraturanvisningar. 

"Der Wormsgau' är en 1926 startad kvartalspublikation utgörande organ 
för och utgiven av "Altertumsverein", stadssamlingarna, stadsbiblioteket och 
stadsarkivet i Worms a. Rh. Därmed återuppstår den av Altertumsverein intill 
1914 utgivna månadsskriften "Vom Rhein" i ny gestalt. Medlemmar erhålla 
tidskriften gratis, för icke-medlemmar kostar den 6 Rmk per år. Det nu före
liggande l:a häftet innehåller en översiktlig, populär artikel *Rheinhessen in 
der Eiszeit" av WILH. WEILER jämte några konsthistoriska uppsatser m. m. 

Av det år 1924 grundade 'Deutsche Gesellschaft fiir Vor- und Frilhge
schichte in der Tschechoslowakei' har börjat utgivas en tyskspråkig arkeo
logisk tidskrift 'Sudeta ' , varav häftena 1—2 kommo 1925. Av lätt förklarliga 
skäl måste detta hälsas med tillfredsställelse av alla intresserade, vilka ej be
härska det tscheckiska språket. Utgivarna av tidskriften ha för avsikt att de 
första åren anslå större delen av utrymmet åt sammanfattande framställningar 
rörande Sudeterländernas förhistoria och l:a häftet börjar med en längre dylik 
avhandling av prof. I. BAYER, Wien: "Die ältere Steinzeit in den Sudeten-
ländern'. Däri ges en förträfflig översikt av forskningens nuvarande ståndpunkt 
i fräga om de paleolitiska kulturerna i Böhmen, Mähren och Schlesien. Talrika 
litteraturhänvisningar för de olika avsnitten giva avhandlingen ytterligare värde. 
H. PREIDEL skriver vidare om 'Germanen in Böhmen im Spiegel der Boden-
funde"; dessutom publiceras av flera förf. nyare fynd. Vidare meddelar F. 
PAUDLER ett längre auloreferat av sitt 1924 utgivna arbete: 'Die hellfarbigen 
Rassen und ihre Sprachstämme, Kulturen und Urheimaten". 

En ny kvartalsvis utkommande tidskrift, visserligen icke egentligen arkeo
logisk men med sina spalter öppna även för uppsatser av arkeologiskt-rasbio-
logiskt innehåll är den från o. m. 1926 utkommande 'Volk und Rasse", som 
utges av docenten WALTER SCHEIDT, Hamburg, under medverkan av ett 
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stort antal vetenskapsmän representerande skilda fack, varibland flera välkända 
namn (Haberlandt, Wien, Fischer, Freiburg, den bekante ärftlighetsforskaren, 
Much, Wien, filologen, Wahle, Heidelberg, arkeolog m. fl). Den är ett utslag 
av den starka rasbiologiska strömning, som i Tyskland efter kriget kommit till 
uttryck. Dess program anges vara att bidraga till utforskandet av förhållandena 
mellan folk och ras, särskilt dä beträffande det tyska området. I första häftet 
skriver bl. a. W. LA BAUME, Danzig, en översiktlig och populärt hållen artikel 
om 'Die Wikinger in Ostdeutschland", vilken fortsattes och avslutas i 2:a häftet, 
som dessutom bl. a. har en kort men intressant uppsats av Wienerfilolcgen 
prof. RUD. MUCH: "Die angebliche Keltenherrschaft in Germanien'. 

Med stöd av språkliga och allmänthistoriska argument kommer förf. till 
resultatet, att man icke kan tala om nägot förhistoriskt keltiskt herravälde över 
germanska stammar (en åsikt, som först framlades 1886 av fransmannen d'Arbois 
de Jubainville, sedermera upptogs i Tyskland av O. Bremer och senast 1924 
förfäktas där av Sigm. Feist.). I samma häfte påbörjar G. SCHWANTES, Hamburg, 
en artikel 'Die Germanen", rasbiologisk-arkeologisk. Tidskriften kostar 8 Rmk 
per årgång. 

Vorgeschichtliches Jahrbuch, fiir die Gesellschaft fiir vorgeschichtliche For-
schung herausgeben von MAX EBERT. Band I. Bibliographie des Jahres 
1924. Berlin u. Leipzig, Walter de Gruyter, 157 ss., 10 Gmk. 

Den arkeologiska forskaren har sedan länge varit mindre lyckligt lottad 
än sina kolleger inom de flesta andra vetenskapliga discipliner ifråga om en 
snabb och universell litteraturorientering inom sitt fack. Visserligen meddela 
flera tidskrifter en ärlig bibliografi över nyutkommen litteratur på området, 
men nägot mera allmänt omfattande och uttömmande index har hittills saknats. 
Det under utgivning varande, stort anlagda Reollexikon der Vorgeschichte 
(samma förlag och utgivare som Jahrbuch) meddelar ju den viktigare littera
turen tills dato för varje särskild artikel, men för den därefter kommande hotar 
äter samma brist. Med allra största tillfredsställelse måste således alla de, som 
hittills under tusen mödor och besvärligheter sökt följa med den alltmer 
växande arkeologiska facklitteraturen, hälsa ovannämnda Jahrbuch välkommen. 
Den ansluter sig till Reallexikon der Vorgeschichte, som framfört bibliografien 
till 1924 (och senare) och är, som namnet angiver, avsedd att utkomma en 
gäng om året (i juli månad). 

Bibliografien omfattar arkeologisk litteratur rörande Europa och den främre 
Orienten (Egypten, Palestina-Syrien, Främre Asien), samt sträcker sig beträf
fande Europa även in pä de efterkristliga perioderna. Varje band av årsboken 
inledes med en kortare uppsats, behandlande något aktuellt piobltm, någon 
viktig upptäckt, som gjorts under det närmaste åiet eller någon större och be
tydelsefullare utgrävning. Vetenskapliga och personliga meddelanden frän den 
arkeologiska världen avsluta boken. 

Det föreliggande första bandet inledes med en av MAX EBERT författad 
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redogörelse över utgrävningen av en medeltida borganläggning, den s. k. Schwe-
denschanze, nära byn Wöklitz i Westpreussen. Borgen härrör frän 1200-talet 
och utgrävdes under Eberts ledning 1924. 

Därefter kommer bibliografien över 1924 års litteratur i följande grupper: 
A. Europa (allmänt); B. Paleolitikum, som sönderfaller i följande under

avdelningar: 
1. översikter, 2. De enskilda länderna, 3. Diluvial konst, 4. Tertiär-

människan och eolitproblemet, 5. Diluvial geologi, 6. Epipaleolitikum (all
mänt), 7. Diverse. Som tredje huvudgrupp kommer C. Europa. Yngre perioder. 
Den underindelas i avsnitt för varje europeisk nation. Ryssland samt Storbri
tannien och Irland äro utelämnade i detta band men komma i nästa. Tyskland, 
har uppdelats i sina många provinser, vilket givetvis betydligt underlättar över
sikten för detta heterogena område. Efterföljande huvudgrupper äro: D. Egypten, 
E. Palestina—Syrien och F. Främre Asien, som har fyra avsnitt; 1. Allmänt 
och Mesopotamien, 2. Mindre Asien, 3. Elam. 4. Persien. 

En synnerligen förträfflig anordning är, att större delen av de inom grup
perna A—C anförda arbetena äro försedda med summariska, objektiva referat, 
samt att där dylika saknas i de allra flesta fall en hänvisning till referat i 
andra tidskrifter finnes. Det är onödigt att framhålla vilken lättnad detta ar
rangemang bereder forskaren, som i många fall stär inför den mödosamma upp
giften att med ledning av ofta intetsägande rubriker plöja igenom hekatomber 
av litteratur, varav kanske sedan en stor del visar sig vara av ringa nytta för 
hans speciella problem. 

Inom de olika avdelningarna äro bibliografiärets arbeten icke anförda i 
bokstavsföljd, vilket hade varit önskvärt, allrahelst som detta väl knappast 
hade orsakat utgivaren väsentligt mer arbete. Emellertid avhjälpes denna brist 
medelst ett alfabetiskt ordnat författarrcgister i slutet av boken. 

De vetenskapliga och personliga meddelanden, vilka avsluta årsboken, 
utgöras av: Historiker över fornsakssamlingen i Schwerin 1835—1925, och forn-
minnessällskapet Prussia jämte Prussiamuseet i Königsberg, båda förf. av M. 
Ebert; redogörelse för vandringsutställningarna av förhistoriska fynd ur Mär-
kisches Museum, Berlin, av Kiekebusch; redogörelse för och summarisk över
sikt av samlingarna i Saratows arkeologiska museum av Rau. Dessutom skriver 
v. Wesendonk en kort notis om nya transkaukasiska fynd, samt om museerna 
i Tiflis, Reche om ett nytt fynd av fossil människa i Galileen, varefter följa 
tre nekrologer: Bror Sehnittger av T. J. Arne, Helge Gjessing av A. Björn, 
Luigi Pigorini av F. v. Duhn. 

Till slut följer några sidor personliga notiser från skilda länder. 
Medlemmarna av Gesellschaft fiir vorgeschichtliche Forschung (årsav

gift 10 Omk) erhålla årsboken gratis. För varje arkeolog, som önskar följa med 
litteraturen inom sitt fack, är den oumbärlig. 
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Auo. PADTBERG: Das ALtsteinzeitlager im Löss von Munzingen im Breisgau. 
Bruno Filser, Augsburg 1925, 75 ss. folio + planschsamling, geb. Mk. 16: —. 

Ovanstående arbete är det första i en nystartad monografiserie, utgiven 
av den kände paleolitforskaren Prof. R. R. Schmidt i Tiibingen. 

Det paleolitiska kulturlagret vid Munzingen har alltsedan 1875 varit ett 
stridsäpple för paleolitforskarna. De mest stridiga åsikter rörande dess ålder och 
kulturstadium ha uttalats. Man har velat förlägga det till aurignacien, solutréen, 
och magdalénien. Padtberg beslöt lösa problemet genom nya, mer omfattande 
grävningar och resultatet av dessa voro enligt hans åsikt avgörande för fynd
platsens hänförande till äldre magdalénien. Detta fastställande medför i sin tur 
viktiga konsekvenser för istidskronologiens förhällande till de paleolitiska kul
turstadierna och särskilt för bestämmandet av de yngre lössavlagringarnas ålder. 

Den mönstergillt utarbetade monografien är en givande framställning ej 
blott av Munzingen-forskningen och dess speciella problem utan även av de 
mera generella frågor, som därmed äro förknippade. 

EDV. LEHMANN: Myter och sagor på väg genom världen. Sthlm 1925, Natur 
och Kultur, 219 ss„ haft. 7:50, inb. 9:50. 

JARL CHARPENTIER: Indiska myter och sagor. Sthlm 1925, samma förlag, 260 
ss., haft. 7: 50, inb. 9. 50. 

JAMES FRAZER: Den gyllene grenen, studier i magi och religion. I—II. Sthlm 
1925, samma förlag, 884 ss., haft. 19:—, inb. 25:—. 

De två första av de ovanstående böckerna inleda den serie "Myter och 
sagor", som förra året startades av förlaget Natur och Kultur och som full
bordad skall omfatta tolv delar. Serien utgives av religionshistorikern Efraim 
Briem och torde att döma av de hittills föreliggande volymerna bli ett syn
nerligen värdefullt och intressant samlingsverk, det första i sitt slag pä svenskt 
språk. 

"Den gyllene grenen" är en översättning av den berömde engelske reli
gionshistorikern och folkloristen James Frazers bok "The golden bough, abridged 
edition", som i sin tur är ett av förf. själv verkställt sammandrag av sitt väldiga 
arbete i tolv band med samma namn. 

Ehuru Frazers uppfattning av flera av grundproblemen inom den primi
tiva religionen och magien är skarpt omstridd och delvis vederlagd (Marett), är 
och förblir dock hans livsverk ett standardverk, oföibikomligt för varje forskare 
pä dessa områden, icke minst tack vare det oerhörda material, som där före
ligger samlat och bearbetat. 

Översättningen av det ännu i sin förkortade form mäktiga arbetet är pä 
ett förträffligt sätt utförd av amanuensen E. Klein, som även försett detsamma 
med ett antal noter till vissa ställen, som avse svenska förhållanden. Ett sak
register höjer ytterligare bokens stora värde. 
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Grönländska myter och sagor. Med kulturhistorisk inledning av KNUD RAS-
MUSSEN. Natur och Kultur, Sthlm 1926. 206 ss. med flera planscher och 
en karta. H. 7: 50, inb. 9: 50 kr. 

Härmed föreligger den fjärde volymen i den av dr. Efraim Brlem redige
rade serien Myter och sagor. 

Det är ur den framstående eskimåkännaren Knud Rasmussens rika manu
skriptsamling av eskimäsagor, som detta representativa urval sammanställts av 
Rasmussen själv i förening med hans kollega Kaj Birket-Smith. En värdefull 
och intressant kulturhistorisk inledning författad av de ovannämnda forskarna 
föregår själva sagosamlingen. Rasmussen, som suveränt behärskar eskimädia-
lekterna, har överflyttat sina manuskript till danska, varifrån författaren Axel 
Ahlman gjort översättningen till svenska. Ett stort antal planscher, varav flera 
i färger, pryda arbetet. 

Axel Bagge. 

KLEINERE MITTEILUNGEN (S. 340). 

A. BAGGE teilt einige Funde mit, die 1925 auf zwei eisenzeitlichen Grä-
berfeldern in der Provinz Dalsland gemacht wurden, und I. Schnell publiciert 
zwei wiedergefundene Runensteine in Uppland. 

Unter dem Titel Litteratur och Kritiker bespricht B. THORDEMAN eine 
Abhandlung von G. Gihl iiber Sigtuna und Norrsunda, und A. BAGGE recensiert 
neuere deutschsprachige archaeologische Zeitschriften und einige in der Serie 
Natur och Kultur erschiedene ethnologische Arbeiten. 
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räcker det icke att enbart kila fast den pä det härda, glatta horn- eller ben
stycket, och icke heller kan en nit eller spik bringas att fastna. Den bästa ut
vägen blir dä att medelst en läderrem genom en ögla säkra yxan vid skaftet, 
och det är under såJana förhållanden jag anser att yxornas öglor tillkommit. 
(Förhällandet bör ha varit ungefär detsamma i de fall, dä, som i England, även 
avsatsyxorna försetts med ögla). 

Vad fördelen med dylika mellanled av ben eller horn varit är svårt att 
säga, men att sådana förekommit är likväl tydligt. Från stenåldern finns t. ex. 
ett dylikt benstycke bevarat pä en yxa frän Balkåkra sn i Skåne (MONTELIUS: 
Minnen fig. 202), och frän bronsäldern känner jag fyra fall, där sädana mel
lanled utformats i brons och pä så sätt kunnat bibehållas till vår tid. 

1. En yxa frän Sösdala (MONTELIUS: Svenska fornsaker fig. 132), som be
står av en smalmejsel av ungersk typ, som synes inpassad i ett i brons om
format hornstycke.1 

2. En schweizisk holkyxa (?), som är försedd med ett ihop ined yxan 
gjutet vinkelböjt bronsrör, som ger ett tydligt intryck av att vara ett i brons 
omvandlat benstycke (fig. 274).2 

3 & 4. Tvä ungerska holkyxor, som gjutits i ett stycke med var sin tvär-
genomborrad cylinder, som möjligen tjänat ett praktiskt syfte som hammare, 
men som pä samma gång ger ett tydligt intryck av att man sökt avbilda ett 
mellanled av ben i bronsen (fig. 275).3 

Att denna skattning med mellanled av ben eller horn varit långt ifrån 
ovanlig anser jag det förhållandet visa, att jag funnit fyra fall, där sådana mel
lanled omvandlats i brons, men intet enda där t. ex. en sådan träsprint, som 
finnes i träskaftet till den medelpadska holkyxan i MONTELIUS Minnen, fig. 1053, 
gjutits i metall, vilket ur praktisk synpunkt varit långt ifrån förkastligt. 

Ivar Schnell. 

Litteratur och kritiker. 

Nordiska stenåldersfrågor. Ett genmäle av GUNNAR EKHOLM. 

Den kritik, som i Fornvännen 1922, s. 141 ff. riktas mot vissa delar av 
doktor AARNE EUROP/EUS' arbete Fornfynd från Kyrkslätt och Esbo socknar* 
har nu frän hans sida blivit besvarad.'1 De diskuterade teorierna framläggas väl 
där i betydligt försiktigare form, men med hänsyn till att nägra av den nor
diska stenäldersforskningens viktigaste problem alltjämt framställas i en väl en-

1 S. LINDQVIST, Från bronsäldern i Fv. 1925, häfte 1, s. 35 ff. 
1 EVANS, Ancient bronze implements of Oreat Britain, fig. 185. 
1 HAMPEL, Bronzezeit I, Tafel XIII: 10 & CXXIILll. 
• Finska Fornm. Tidskr. XXXII: 1 (1922). 
'• Polemik i nordiska stenåldersfrågor. Finskt Museum 1924. 
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sidig belysning, anser jag mig böra taga tidskriftens utrymme i anspråk för ett 
kortare genmäle. 

De slutsatser i EUROPAEUS' arbete, beträffande vilka jag' först ansåg mig 
böra framställa tvivel, gällde dateringen av Suomusjärvikulturen — det med 
våra Lihultboplatser jämförda fyndskiktet — till Litorina-tidens början. Mot 
denna tidsbestämning riktade jag anmärkningen, att kulturen i fräga karaktäri
seras även av vissa s l ipade stenredskap, att vidare den estländska stenålders
boplats (Voiseku), med vilken EUROPAEUS uppdrar en parallell, förefaller vara 
yngre genom de där uppträdande jämförelsevis väl utstyrda gravarna, samt slut
ligen, att metoden för nivåbestämningen frän geologiskt håll varit utsatt för starka 
angrepp. 

Det första av dessa påpekanden besvarar EUROP^US med förklaringen, att 
Suomusjärvi-inventariets slipade bergarts- och skifferföremål icke utan vidare 
kunna kronologiskt parallelliseras med slipade flintredskap. "Slipningen är i 
Ostbalticum och Finland möjligen ett län från horn- och bentekniken och 

det är åtminstone mycket begripligt, att slipningen tidigare blivit, såsom 
det synes, allmän, inom områden, där flinta ej funnits att tillgå" (s. 33). 

Att slipningstekniken är mera nödvändig för materialet i grönsten och vissa 
andra bergarter än för flintan, och att den därför kan antagas ha börjat tidigare 
pä det förra hållet, är otvivelaktigt en riktig, även pä svenskt häll gjord iakt
tagelse. I vilken grad slipade grönstensyxor uppträda tidigare än pä samma 
sätt behandlade flintyxor är dock ännu en fullständigt outredd fråga. EUROPAEUS' 
hänvisning till fynd av denna art i kombination med danska kokkenmodding-
typer kan icke tillmätas någon vidare betydelse, i betraktande av det faktum, 
att oslipade skiv- och kärnyxor fortleva ända ned i gänggriftstiden. För övrigt 
utvisa de Suomusjärvi-kulturen tillhörande finslipade hälmejslar, som det här är 
fräga om, en sä pass hög grad av teknisk fulländning, att de icke gärna kunna 
tillhöra slipningsteknikens barndomsår. 

Beträffande min hänvisning till förhållandena i Voiseku måste här fram
hållas, att denna gjordes med stor försiktighet, i betraktande av att den gällde 
ett material, som jag ej kände genom självsyn. Där framhölls endast, att bevis 
för Suomusjärvi-kulturens höga ålder "näppeligen" äro att finna i Voiseku att 
döma av gravarnas beskaffenhet. Mot denna invändning gör EUROP/EUS gällande, 
att gravarna kunna vara yngre än det fyndskikt, som han med sin parallelli-
sering avser. Samtidigt förklarar han dock, att de undandraga sig närmare da
tering. — Dessa uttalanden måste av mig uppfattas säsom en bekräftelse på 
det berättigade i mitt understrykande av det nämnda estniska materialets brist
fällighet säsom stöd för en närmare tidsbestämning av Suomusjärvi-kulturen.1 

Vad slutligen angår den tredje av mina mot EUROPAEUS i denna punkt rik
tade invändningar — hänvisningen till niväbcstämningens osäkerhet — besvaras 

1 Av EUROP/EUS' litteraturhänvisningar (s. 34) framgår, att jag icke står ensam i min 
skepsis mot Voiseku-materialets höga älder. AILIO anser det rent av vara yngre än Suo-
musjärvi. 

29 —Fornvännen 1926. 
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den med betonande av svårigheten att utan vidare parallellisera nivåsiffrorna i 
olika delar av Östcrsjö-omrädet pä grund av de anomalier i landhöjningen, var
med mäste räknas. Såsom bevis härpå hänvisas till förhållandena pä stenålders-
boplatsen vid Jakärlä. "Enligt det uppländska schemat" för nivåförskjutningen 
skulle här de siffror, som markera det procentuella värdet av strandlinjens läge 
i förhållande till Litorinamaximum bli omkr. 65 och 55, säledas avsevärt högre 
an siffran för det svenska Åloppe-stadiet, som är 53—50. Enligt inventariets 
vittnesbörd är emellertid åldersskillnaden mellan de svenska och finländska bo
platskomplexen långt mindre, än dessa siffror antyda. 

Dessa synpunkter äro otvivelaktigt fullt riktiga och överensstämma för 
övrigt väl med mina egna uttalanden i själva principspörsmälet.1 Om de gagna 
EUROP/EUS i den sak, det här gäller, är emellertid en annan fråga. Jäkärlä-förhål-
landena visa ju, att en hög nivå för en finländsk boplats icke behöver betyda 
en motsvarande hög ålder. Även om EUROPAEUS' procenlsiffra för Suomusjätvi-
stadiet vore riktig — en fräga, som alltjämt stär i vida fältet2 — sä utgör detta 
icke något bevis för den av honom framlagda höga ålderbestämningen. 

EUROP/EUS' genmäle i denna punkt har således icke försvagat min oppo
sition mot hans kronologi utan tvärtom i hög grad stärkt den.3 

Huvuddelen av EUROPAEUS' uppsats ägnas ett bemötande av mina invänd
ningar mot hans uppfattning av den finländska båtyxkulturen. Åtskilligt av den 
här mycket vidlyftiga uppsatsens innehåll stär i tämligen lösligt sammanhang 
med det debatterade ämnet, och till väsentlig del riktar den sig även mot tredje 
person. Här skola därför endast nägra av de viktigaste punkterna upptagas till 
granskning. 

På en av de första sidor, som ägnas ät båtyxproblemet, gör EUROP/EUS ett 
uttalande, som kunde sättas såsom motto pä hans verksamhet såsom stenålders-
forskare, och som även kastar ett förklarande ljus över hans inlägg i detta 
spörsmål. Skandinaviens betydelse under stenåldern har enligt EUROPAEUS blivit 
oerhört överskattad. Det är emellertid 'hög tid att börja en medveten kamp 
mot denna enligt all sannolikhet vilseledande riktning. De nordiska länderna 

1 Ymer 1922, s. 37. — Geol. Fåren. Förh. Bd 45 (1923), s. 116. 
2 Beträffande Litorinagränsen i södra Finland synes en uppgift i EUROPAEUS' sista 

arbete (s. 33) giva ett visst stöd åt tvivlen pä RAMSAYS siffror: "Boplatserna i själva 
Suomusjärvi ligga c. 50 m. över havet, alltså ansenligt högre än RAMSAYS där antagna 
Litorinagräns" (47 in. enl. Geol. Fören. Förh., Bd 42 (1920), s. 260). — Mot niväbe-
stämningen på liknande grunder för vissa Kyrkslättsfynd är framhållet, att de "kontrastera 
mot de åländska procenttalen", som dock äro vunna genom studium av transgressions-
terrassernas höjd (NORDMAN i Finskt Museum 1922, s. 4) och således äga en helt annan 
grad av tillförlitlighet. 

3 EUR0P.EUS' framhållande av den avsevärda nivåskillnaden mellan Suomusjärvi- och 
bätyxboplatserna (s. 33) torde icke heller lämna något starkare stöd för hans kronologi 
av de förra. Enligt hans sista arbete (s. 39) tillhöra bätyxboplatserna sena re hä l f t en 
av gånggrifttiden. Även en avsevärt högre ålder behöver således icke beteckna äldsta 
Litorinaticl. 



Litteratur och kritiker. 423 

ha visserligen tidtals varit mycket viktiga faktorer i Europas förhistoriska ut
veckling, men deras delaktighet har tydligen åtminstone angående stenåldern 
blivit överdriven". De anförda orden göra det tydligt, att EUROPAEUS säsom en 
av sina livsuppgifter föresatt sig att till sina enligt hans mening riktiga pro
portioner reducera uppfattningen av de nordiska ländernas kulturella betydelse 
under stenåldern. Det är också lätt att förstå, att en forskare som går till sitt 
arbete med dessa föresatser, skall a priori vara ytterst obenägen att från Skan
dinavien härleda de främmande impulser, som han spårar i sitt material. 1 stället 
måste det ligga honom om hjärtat att finna kulturströmningarnas källor snart 
sagt var som helst annorstädes. 

De refererade synpunkterna sätta i hög grad sin prägel på EUROPTEUS' 
framställning av den nordiska båtyxkulturens rötter. Sin mening att dessa äro 
att söka i Centraleuropa vidhåller han, men erkänner samtidigt, att min an
märkning om bevisföringens svaghet är berättigad. Endast en ringa del av den 
kontinentala snörkeramikens element äro representerade i Finland, och frågan 
om denna keramiks uppkomst säges ännu vara outredd. Teorierna om det kon
tinentala urhemmet preciseras emellertid nu därhän, att detta är att söka i Saale-
omrädet. 

Att Saale-omrädets kultur liksom i allmänhet de kontinentala grupperna 
med enmansgravar och stridsyxor äro besläktade med Skandinaviens bätyx-
kultttrer och med dem bilda en större enhet, utgörande en viss motvikt mot 
den ur asiatiska rötter uppspirade megalitgravcivilisationen är även fiån min 
sida upprepade gänger betonat.1 Men ett dylikt släktskapsförhållande behöver 
ej innebära, att den nordiska gruppen härstammar frän någon av de övriga. Ett 
analogt fall föreligger i Campigniens ställning till kokkenmoddingarna. Det kan 
icke betvivlas, att dessa civilisationer äro nära stamfränder, men å andra sidan 
veta vi, att den skandinaviska gruppen har sina inhemska förutsättningar un
der Maglemose-Svaerdborg-stadiet. 

Vid sökandet efter bevisen för de framlagda teorierna i EUROPAEUS' arbete 
blir resultatet även nu i stort sett negativt. I fräga om förhållandet mellan Saale-
gruppen och de jylländska enmansgravarna erkännes yxornas frändskap vara 
"hypotetisk", och beträffande kärlen talas endast om "analogier", ej om pro
totyper. ÅBERGS förklaring, att Saale-kulturen är alltför sen för att kunna spelat 
rollen av utgångspunkt för utvecklingen, förklarar sig EUROPAEUS betvivla, men 
nägot eget kronologiskt system framlägger han ej och medger, att frågan för 
sitt slutgiltiga avgörande fordrar noggranna undersökningar i Centraleuropa och 
Danmark. 

Efter dessa ytterst obestämda resultat förefaller det i hög grad överraskande, 
att EUROPAEUS anser min uppfattning, att den nordiska stridsyxkulturen har sin 
utgångspunkt pä Jylland, definitivt bragt ur världen. Att i varje fall de svenska 
bätyxgravarna äro en sidogren till de jylländska synes för EUROPAEUS vara svårt 
att förneka, enär han uttalar sin anslutning till min parallellisering av Sösdala-

1 Se exempelvis uppsatsen Det baltiska kulturområdet, Fornvännen 1920. 
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graven med undergrävarna.1 Hans av denna parallellisering dragna slutsats, att 
ÅBERGS typologi och kronologi för yxorna är alltigenom felaktig och att mina 
hänvisningar till ÅBERGS resultat innebära en självmotsägelse, är alldeles vilse
ledande. Att min uppfattning i viktiga punkter avviker frän ÅBERGS har jag 
själv understrukit,2 men för varje objektiv granskare måste stå klart, att min 
hänvisning till ÅBERG i detta fall gäller hans allmänna, pä Mullers gruppindel
ning baserade resultat, att bland dessa yxor de äldsta äro att finna på Jylland3 

samt vidare, att utvecklingen försiggått i sten och endast pä detta sätt blir be
griplig — vartill jag fogar min personliga mening, aft dock prototypen till den 
äldsta formen förelegat i metall. 

Ett närmare skärskådande av de kronologiska förutsättningarna för EURO-
P/EUS' teori om enmansgravarnas centraleuropeiska ursprung synes ej heller 
ägnat att styrka den. Om Mellantysklands neolitiska keramikgrupper är ett ar
bete nyligen utkommet.4 Av innehållet i detta framgår, att den sachsisk-lhii-
ringiska keramiken löper parallellt med Bernburgerstilen och får hänföras till 
yngre gånggriftstid. Säsom framhälles av SOPHUS MULLER5 och som även be
styrkts genom senare upptäckter,6 måste emellertid nu de nordiska enmansgra
varnas anor föras tillbaka ända till döstiden. Att denna kultur skulle kunna här
ledas ur den sachsisk-thiiringska är under sädana förhållanden alldeles uteslutet.7 

— Den kronologiska grundval, varpå EUROPAEUS baserar sin teori om den nor
diska enmansgravkulturen är sälunda underminerad. 

Beträffande den egentliga tvistefrågan oss emellan — förhällandet mellan 
svensk och finländsk båtyxkultur — gör emellertid EUROPAEUS nu flera viktiga 
medgivanden. Min uppfattning av den väsentliga olikheten mellan de äldsta jyl
ländska bärgarna och de finska kärlen crkännes vara "i huvudsak riktig". Den 
övre delen av det äldsta svenska enmansgravkärlet (Sösdala) förklaras vara "syn
nerligen lik" motsvarande parti av äldsta finländska båtyxkärl (Ilmajoki). Att 
EUROP/EUS dock alltjämt är böjd tillskriva denna likhet ett gemensamt ursprung 
motiverar han dels ined det svenska kärlets mindre bottenplan, dels med dess 
avvikande ornamentik — det saknar den för llmajoki-kärlet utmärkande "fran-

1 Likheten i fräga om yxorna söker EUROP/EUS här förklara därmed, att de äro pa
rallellformer "med utgångspunkt sydligare" och särskilt pekas på den facetterade yxan 
som en plausibel prototyp. Ur denna vägar dock EUROP^US (S. 37) förslagsvis härleda 
endast den yngre undergravsyxan, Stenalderens Kunst, fig. 148, däremot ej den ä ldre 
samma arb., fig. 149, och givetvis är detta ocksä typologiskt omöjligt. Pä den viktigaste 
punkten brister sälunda EUROP/EUS i bevisningen. 

2 T. ex. Fornvännen 1921, s. 52, not 1. 
3 Framhållet redan av STJERNA (Ant Tidskr. D. 19:2, s. 110). 
4 NIKLASSON, Studien iiber Die Walternienburg-Bernburger-Kuttur. Jahresschr. f. d. 

Vorgesch. d. sächs. thilring. Länder XIII (1925). 
5 Aarbeger 1913, s. 317. 
' Aarbeger 1917, s. 131 ff. — Fornvännen 1917, s. 86 f.] 
7 Med hänsyn till att den tyska gruppen kärl sakna snörornering i sitt äldsta sta

dium, synes det ej ens möjligt att räkna med inflytelser frän dem på undergravarnas 
snörornerade bägare. 
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sen".1 Dessa variationer i detaljer synas mig dock betyda föga i jämförelse 
med de stora överensstämmelserna. Samtliga grupper inom enmansgravkulturen 
ha ju sina särdrag. Det är här ej fråga om att uppspåra originalen till rena 
efterbildningar utan att utreda, var de närmaste ankny tn inga rna äro a t t 
finna. För övrigt är att märka, dels att snörornamentik med fransar icke absolut 
saknas på svensk botten, dels att det äldsta stadiet i de svenska enmansgra
varna — Sösdala-skcdet — till dato är sä ytterst fåtaligt representerat, att ännu 
intet slutgiltigt kan uttalas om detaljerna. Framtiden kan bringa fynd, som stå 
de finländska än närmare.2 

Även i fråga om yxorna utvisar EUROPAEUS' sista inlägg betydande modifi
kationer.3 "De gemensamma dragen i Sveriges och Finlands båtyxformer' för
klaras kunna bero pä de inbördes förbindelser, som enligt fyndmaterialets vitt
nesbörd faktiskt ägt rum. "Om förhållandet mellan Sveriges och Finlands båt-
yxkulturer skulle bedömas blott pä grund av båtyxornas form, kunde man verk
ligen antaga, att den senare hade sitt ursprung i Sverige." Att likväl EUROP^US 
icke ansluter sig till denna förklaring motiverar han dels med hänvisning till 
sina ovan refererade uttalanden om keramiken, dels med sin typologi för den 
finländska bätyxan. 

Att keramikens differenser blivit till sin betydelse överdrivna har jag eme-
lertid ovan sökt att påvisa, och i fråga om EUROP/EUS' typologi för den fin
ländska bätyxan måste jag vidhålla mina förut uttalade tvivel. Vore denna riktig, 
skulle utvecklingen inom den finländska yxgruppen gä i alldeles motsatt rikt
ning till de svenska och danska yxornas och utvisa stadier från avrundade och 
förflackade former till mera distinkta. EUROP/EUS medger själv, att hans typologi 
är obevisad. Jag anser mig därför ha rätt att mot denna uppställa en annan, 
som även den är obevisad, men äger förtjänsten att bättre överensstämma med 
den utveckling, vi känna genom daterade svenska och danska gravar, en ut
veckling, vars riktighet därför måste anses höjd över allt tvivel. Vad beträffar 
de finländska formerna, gör naturligtvis denna typologi ej anspråk på att vara 
forskningens sista ord i frågan utan endast att angiva den riktning, vari den 
rätta lösningen är att söka. 

Säsom av mina figg. framgår, sätter jag som äldsta finländska typ en av de 
yxor (fig.276; c),4 som EUROP/EUS själv medger visa anknytning till de svenska,men 

1 En viss slankare finländsk kärlform anser EUROPAEUS dessutom tämligen närstå
ende en liknande jylländsk. Att denna, säsom jag antagit, är yngre förklarar EUROP/EUS 
strida "mot den allmänna utvecklingsgängen inom snörkeramiken". Enligt MULLER i Sten-
aldcrens Kunst, s. 58, är min tidsbestämning riktig. 

2 I Finskt Museum 1923, s. 17 f, fäster NORDMAN uppmärksamheten pä några åländ
ska kärlfynd, vilka han, säkerligen riktigt, betraktar säsom avkomlingar av den born-
holmsk-skänska enmansgravkeramiken. 

' Min uppgift i Fornvännen 1922, s. 153, att EUROP/EUS förklarat den finländska 
yxan i stilistiskt hänseende stå lika nära den danska undergravyxan som Fatjanovo-yxan 
beror, säsom han nu påpekar (s. 49), pä missuppfattning. 

' EUROPAEUS ondgör sig över att jag låter denna yxa representera hans finländska 
lokaltyp. Ehuru den är funnen i Sverige (Södermanland) betraktar jag den emellertid sä-
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som han räknar till mellanformerna mellan sin internationella typ 1 och finländska 
lokaltyp 2 (fig. 276: d). Säsom förut framhållits, fattar jag den äldsta svenska bät
yxan av Sösdala-typ (fig. 276: b) säsom en sidogren till den jylländska undcr-
gravyxan fig. 276: a. Till yxor av Sösdalagruppen äter anser jag de äldsta fin
ländska anknyta (fig. 276 : c). De typologiska stöden härför finner jag däri, att den 
senare har avsats vid skafthälet samt ansatser till sidoytor, till ensidigt utvecklad 
knopp samt till holk kring skafthålet — detaljer, som alla återfinnas på Sösdala-
yxorna. Ur denna finländska prototyp kan EuROP/EUS' typ 2 (fig. 276: d) tänkas 
utvecklad pä sä sätt, att avsatserna vid skafthälet avflackas, sidoytorna smalna 
till avrundade kanter samt nackparti och holk ytterligare utvecklas. Denna antagna 
utvecklingsgäng skulle dä vara fullständigt analog till den, som kan iakttagas 
pä de svenska yxorna. — Säsom framgår av denna typologi, finner jag där ingen 
plats för EUROPAEUS' typ l.1 Genom sina avrundade former, sin frånvaro av holk 
och nackknopp synes mig denna icke heller knnna infogas i huvudserien. Den 
torde representera en helt annan, frän undergravstypen Ordning, Stenalderen, 
fig. 81, nedstämmande yxgrupp, vilken, såsom jag förut framhållit, i sina fin
ländska och svenska former är yngre än de ovan berörda typerna. 

Beträffande de allmänna synpunkter på den europeiska stenåldern, vilka 
EUROP.-EUS framlägger till stöd för sina teorier om båtyxkulturen, äro de till 
stor del, såsom han själv medgiver om en del av dem, så "hypotetiska som 
möjligt' och behöva därför i allmänhet ej upptagas till bemötande. De ha ka
raktär mera av en trosbekännelse än av inlägg i en vetenskaplig diskussion. 
Med hänsyn till den betydande plats, som förnekandet av den nordiska sten
ålderns betydelse intager i dessa spekulationer, mäste dock ät denna punkt i 
hans framställning ägnas nägra ord. 

När EUROP/€KS framlägger såsom sin mening, att den vetenskapliga höga 
värdesättningen av Skandinaviens stenålder har sin grund däri, att "den ledande 
ställning, som de nordiska länderna och i synnerhet Sverige nätt i nutidens 
arkeologiska vetenskap blivit överflyttad pä själva de förhistoriska kulturerna" 
(s. 38), sä mäste betonas, att denna förklaring vittnar antingen om obekantskap 
med det skandinaviska stenåldersmaterialet eller också om en beklaglig oför
måga att objektivt bedöma detsamma. Det kan i själva verket påvisas en rad 
av arkeologiska fakta, som vittna om att Norden redan under stenåldern spelat 
en avsevärt större roll än EUROP/EUS vill tillerkänna den. 

Vad först beträffar människans tidigaste uppträdande i Östersjöområdet, 
sä synas de naturvetenskapliga beräkningarna av israndens tillbakaryckande 
under sista glacialperioden visa, att Danmark blivit befriat från istäcket tidigare 
än flertalet andra länder kring Östersjön. Vilken betydelse detta förhällande 
kan ha är visserligen ännu svart att överblicka, men Danmarks bestämda över-

som importerad från Finland. Är den verkligen tillverkad i Sverige, blir anknytningen 
mellan de svenska och finländska bätyxtyperna ännu starkare, än vad i denna artikel 
göres gällande. 

1 Minnen, fig. 309. 
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Fig. 276. 

a. Stridsyxa frän en jylländsk undergräv (efter MULLER, Ordning, Stenalderen, 
fig. 74). Va. 

b. Svensk bätyxa av Sösdala-typ (efter Präh. Zeitschr. 1917, s. 38, fig. 28). Vs. 
c. Finländsk bätyxa av tidig typ (efter Minnen, fig. 321). Vs. 
d. Finländsk bätyxa av sen typ (efter Finskt Museum 1924, s. 48, fig. 4). Vs. 
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lägsenhet i fräga om fynd frän Ancylus-tiden tyder på ett visst förspräng i ut
vecklingen. Det synes ocksä bli allt mera klart, att det är de danska öarna, 
som med sin rikedom pä jaktbart storvilt och sin flinttillgång blir centret för 
denna tids civilisation inom östersjöområdet. Att denna blomstring bibehåller 
sig ned i Litorinatiden, därom vittna kakkenmoddingarnas mäktiga boplats
anhopningar. 

Inom denna sydskandinaviska kultur mäste det yngre slenåldersskedet be
tecknas såsom ytterligare en stegring. För åkerbruk och boskapsskötsel erbjöd 
jordmånen här utomordentliga förutsättningar. I dessa nya näringars spär kom
mer nu också hande ln . De danskskänska flintfyndigheterna äro emellertid, sä
som framhållits, de med avseende på varans kvalitet bästa i Nordeuropa. Med 
flint- och bärnstensfyndigheterna inom sina landamären behärskade sydskandi
naverna marknaden för ett par av stenålderns mest eftersökta handelsvaror. 
Genom sina områdens läge vid inkörsporten till det baltiska inhavet blevo de 
därtill förmedlarne mellan Västeuropa och länderna kring Östersjön. Den frän 
västet kommande megalitgravkulturen får ocksä pä de danska öarna sitt centrum, 
och det är därifrån, som den utbreder sig vidare ned över kontinenten. 

I betraktande av den ytterst viktiga roll, som de danska öarna spelat i sin 
egenskap av spridningscentrum för den megalitiska kulturen i Östersjöområdet, 
förefaller det egendomligt, om den Jylländska halvön under samma tid huvud
sakligen skulle ha varit en mottagande part i kulturutbytet. Detta synes sä 
mycket osannolikare, som den ena av de båda nämnda råvarorna — bärnstenen 
— just på Jylland har sin viktigaste förekomstort. Slutsatsen om Jyllands efter
handsställning blir dock ofrånkomlig, om man accepterar EUROPAEUS teorier om 
enmansgravkulturens härledning från Saale-omrädet. Också dessa trakter ha 
visserligen vid denna tid utgjort ett betydande odlingscentrum, men de ha ej 
haft det sydskandinaviska områdets förutsättningar vare sig i fråga om värde
fulla råvaror eller åt olika håll öppetstäende sjö- och flodförbindelser. Inten
siteten och utsträckningen av de sachsisk-thiiringska typernas spridning kunna 
icke heller tillnärmelsevis1 jämföras me,d de nordiska flintformernas och den 
nordiska bärnstenens. 

En överblick av förhållandena inom Nordeuropas yngre stenålder synes sä
lunda knappast lämna något stöd ät EUROP^US' åsikter om Skandinaviens be
tydelselöshet vid denna tid. Snarare tyder allt pä att Östersjöområdets kultu
rella centrum är att söka vid stränderna av Bälten och Öresund eller för att 
använda SOPHUS MÖLLERS term i de "gammeldanske Lande". Inom detta område 
ligger obestritt tyngdpunkten på de danska öarna i fråga om stenkammargra
varnas överrika kultur. Men det förefaller, som skulle också Jylland haft de 
största förutsättningar såsom centrum och utgångspunkt för en kultur av annan 
art, med starkare anknytning till kontinenten — enmansgravarnas. Alla frågor 

1 Angående de kronologiska förhållandena mellan de båda kulturerna se ovan. — 
För Jyllands betydelse redan under stenåldern talar dess ytterst framträdande roll under 
bronsåldern (ekkistgravarna). 
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beträffande dennas uppkomst och utveckling äro väl ännu ej besvarade, men allt 
synes tyda pä att den är att uppfatta såsom uttrycket för den inhemska kul
turen, med gravskick, nedstämmande frän kokkenmöddingens primitiva skelett
gropar. Parallellt med megalitgravarna ehuru inslående pä andra vägar med en 
mera östlig, bal t isk orientering ha inflytelserna frän enmansgravarna med deras 
stridsyxor och lerkärl utbrett sig längs Östersjöns stränder och uppför kontinen
tens floder. Båda kulturerna ha mottagit mäktiga impulser utifrån, men tack 
vare en rad av gynnsamma förhållanden ha dessa i Sydskandinaviens bördiga 
jordmån kunnat slå rot och utveckla sig till en tvåhövdad nationell odling, i 
rikedom endast överträffad av bronsålderns och mer expansionskraftig än något 
annat tidevarvs. 

Nyare norsk arkeologisk litteratur. 

Ur Bergens Museums Aarbok 1922—23. 3 hefte. Historisk-Antikvarisk Raekkc. 
Bergen 1924. 

ANATHON BJÖRN: En vestnorsk grav med romerske glasbagere. 23 ss. 13 
fig. 2 pl. 

Skelettgrav (kvinna) utgrävd av förf. 1918 pä gärden Msles ägor i Gjerstads 
sn pä Osteraen (Vestlandet). Graven, som förskriver sig frän 300-talets senare 
del, var märklig genom sitt inventarium, som utom en guldfingerring, vilken 
sannolikt legat i den döda kvinnans mun — "färjpenning* — en järnkam, 
sländtrissa av brons, dylik av bränd lera, glaspärlor, tvä lerkärl, diverse frag
ment av järn och brons m. m. innehöll tvä romerska glasbägare, den ena av 
blått, den andra av grönt glas. En annan unik omständighet var en i gravens 
ena ända befintlig rest sten, vilken förf. anser vara en phallisk symbol (i likhet 
med de heliga vita stenar, som flera gänger anträffats i gravar frän samma tid). 

SIGURD GRIEG: Norske hjelmer fra folkevandringstiden. 10 ss. 10 fig. 

Samma är (1881) som i Sverige utgrävningen av de berömda Vendel
gravarna begynte, gjordes i Norge det första hjälmfyndet i en grav pä Vestre 
Englaug i Loten pgd., Hedmark. Hjälmen utgjordes blott av en mängd järn-
och bronsbleckfragmenter. Närmast påminna dessa om hjälmbeslagen i Vendel 
XIV. Andra norska hjälmfynd föreligga från Nes, Kvelde sn i Vestfold (även 
påminnande om Vendel XIV) samt frän 0vre Stabu, Hof sn, Opland (endast ett 
djurhuvud av brons till en hjälmkam). Det senare fyndet dateras av förf. efter 
Vendel I till 600-talets senare hälft (enligt Arnes datering av nämnda grav). 

Förf. ger till slut en kort översikt av nägra kontinentala och engelska 
hjälmfynd. Hjälmen frän Benty Orange, England, finner förf. vara ett typo-
logiskt mellanled mellan Thorsbjerghjälmen och den frän Ulltuna. Vendel
hjälmarna, särskilt den frän Vendel XIV, torde vara att förklara som en form 
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kombinerad av den gamla germanska ribbhjälmen (Thorsbjerg) och de senare 
från öster kommande koniska hjälmarne (representerade i fynden frän Verze-
rone, Baldenheim, Gammertingen m. fl.). 

HAAKON SHETELIG: LIndustrie néolithique de la Norvége. 7 ss. 

En översikt av den neolitiska stenredskapstekniken i Norge med särskild 
hänsyn till de undersökningar, förf. gjort på de stora flintplatserna på Bom-
melocn, Vestlandet. 

ANATHON BJ0RN: Nestvetbopladsenes flintredskaper. 17 ss. 4 fig. 

Förf. har med anledning av elt nytt boplatsfynd vid Heli i Spydeberg 
genomgått det i museerna hopade flintmaterialet från de s. k. Nostvetboplatserna 
i sydöstra Norge. Skivyxor äro ytterst sällsynta (sammanlagt blott 6 dylika 
funna i sydöstliga Norge), kärnyxor saknas fullständigt. Tväreggade pilspetsar 
saknas helt, eneggade av mikrolitiska former förekomma däremot. Borrar äro 
vanliga, liksom skrapor av de från äldre stenåldern vanliga formerna. Flintspån 
äro påfallande sällsynta. 

Särskilt uppehåller sig förf. vid de kölformade flinlorna, vilka utgöra 
Nostvetboplatsernas mest karaktäristiska flintform. Denna redskapsform har hit
tills vanligen sammanställts med de franska "grattoirs carénés", en hittills utan
för de paleolitiska kulturområdena okänd typ och ha alltså betecknats som elt 
slags skrapor. H. BREUIL har emellertid i en avhandling om skotska redskaps-
former från mesolitisk tid (The preneolitic industries oj Scotland. Proc. of the 
soc. of antiq. of Scotland 1921—22) behandlat en flintform, som stär de franska 
grattoirs carénés mycket nära men är större och grövre formad och av B. anses 
ha varit använd som yxa (förmodligen från början insatt som eggskärpare i en 
hornyxa). I det märkliga Heli-fyndet i Norge förekomma nu en del liknande 
flintredskap av den kölformade typen men större än de vanliga. Dessa flintor 
kunna ej ha varit skrapor, men väl huggredskap (skarpare). Förf. anser, alt 
dylika kölflintor äro prototypen för de mindre av samma slag, vilka ävenledes 
skulle ha varit huggredskap. Sammanställningen kölformade flintor och grattoirs 
carénés bortfaller alltså, de förra äro en av de senare oberoende form, som 
uppstått antingen självständigt i Norden eller ocksä efter förebild av vissa av 
BREUIL påpekade asylientyper. Vidare kunna dessa kölformade flintor med fördel 
uppfattas som prototypen för Nostvetyxorna i sten, om vilkas habitus de i hög 
grad påminna. 

Detta förhällande jämte de ovan anförda innebära, att man ej får söka 
Nostvetkulturens förutsättningar och redskapsförebildcr hos den sydskandinaviska 
Ertebellekulturen, säsom hittills ofta varit fallet. Däremot synes överensstäm
melsen med Maglemosekttlturen vara mera påfallande. Heli-fyndet anses av 
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förf. som ett starkt stöd för den av S. LINDQVIST (Rig 1918) framförda teorin om 
Ertebellekulturen som en av främmande invandrare i Danmark införd kultur. 

Ur Bergens Museums Aarbok 1924—25. 3 hefte. Historisk-Antikvarisk Raekke. 
Bergen 1926. 

JOHS. BOE: Smaa meddelelser fra Bergensdistriktet. 21 ss. 6 fig. 
1. Smältedigler fra broncealderen. 

Förf. beskriver fragment av en smältdegel av bränd lera från en gravhög 
vid Stabakken på Oodaen, Qiske sn, Mare, samt tre likartade fynd i Oslo
museet, allt vad som finns av delta slags fynd i Norge. 

2. Et nyt fund fra Vestlandets äldste jernalder. 

Beskrivning av ett gravfynd frän förromersk tid från gravfältet pä Rygg i 
Etne, Sandhordland, jämte en förteckning över hittills kända förromerska fynd 
frän Vestlandet (14 st.). 

I anslutning härtill diskuteras den bekanta förromerska fyndfatligdomen. 
Man får akta sig att anlägga alltför museala synpunkter på detta problem. 
Gravarnas ytterliga torftighet och svårighet att upptäcka i terrärgen förklarar 
säkerligen fyndbristen i museimontrerna. Och vad Vestlandet beträffar har pä 
senare är ett avsevärt antal fynd gjorts (mest vid fackmässiga undersökningar), 
sä att numera för denna del av landet någon påfallande fyndbrist från för
romersk järnålder knappast existerar. Den Blytt-Sernanderska kafastrofhypotesen 
synes alltså numera onödig att tillgripa. 

3. Et smaabruk fra äldre jernalder. 

Beskrivning av en hustomtning och några gravhögar från äldre järnålder 
pä gärden Flesjes ägor i Borgund, Sendmar. 

HANS DEDEKAM: TO tekstilfund fra folkevandringstiden, Evebe og Snartemo 
Med et tillaeg om hegtespaenders användclse i dragten. 55 ss. 30 fig. 7 pl. 

Förf. ger här en utförlig analys av vävtckniken hos de märkliga textil
rester, som påträffades i tvänne skelettgravar frän folkvandringstid (500-talet), 
den ena från Eveba vid Gloppenfjorden i Nordfjord, den andra frän Övre Snar
temo, Hegebostad sg. o. pg. I båda fynden funnos bårder till en kypertvävd 
dräkt, vävda i "brickvävnadsteknik", och försedda med invävda djurfigurer. Förf. 
ger även en översikt över norska fynd av häktespännen med bevarade tygrester 
(mest handlinningar) frän 400- och 500-talen. 
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JOHS. BOE: An ornamented celtic bronze object, found in a Norwegian grave. 
32 ss. 20 fig. 3 pl. 

Vid dikesgrävning pä gärden Vinjum, Aurlands sn., Sogn, påträffades 
härom aret en märklig kvinnograv från vikingatid. Kvinnan hade begravts 
obränd i en båt, varav ingenting fanns kvar mer än nitnaglar och obetydliga 
trärester. Gravinventariet utgjordes av följande föremål: en järncelt (tväreggad 
järnyxa med breda skaftlappar), en hop vävtyngder, ett järnstycke (spett?), en 
järnskära, liten järnkniv, två järnsaxar, ett järnföremål (av okänt bruk), tvä järn-
nycklar, tvä ovala spännbucklor av brons med silverknoppar och pålagda flätade 
silvertrådar, av gott arbete. Till dessa har hört en kedja, antagligen dubbel, av 
glas- och bärnstenspärlor. Dessa spännen synas ha varit permanent fastade 
vid dräkten. Vidare funnos ett fyrkantigt, gjutet silverbeslag, tvä bronsarmband, 
bronsbeslag till ett dryckeshorn, rester av två häcklor av järn, två sländtris.lor 
av sten och till slut det märkligaste av alltsammans ett bronsföremål av hittills 
såväl inom som utom Norge okänd form. Det består av tvä halvsfäriska delar, 
som tillsammans bilda en globformig dosa eller dylikt. Materialet är tunn brons
plåt. Underhalvan är utvändigt oornerad, invändigt i botten ornerad och försedd 
med sju små hål. Överhalvan är rikt ornerad på utsidan och upptill försedd 
med ett rör, som i sin tur bär en vinkelställd vinge eller dylikt slutande i ett 
djurhuvud. Alla ornament äro graverade och av omisskännlig keltisk (irisk) 
karaktär. Vartill detta fullkomligt unika föremål en gäng i tiden använts är 
en öppen fråga. Förf. gissar, att det haft någon kyrklig uppgift, att det möjli
gen skulle ha varit ett rökelsekar. Dess tillverkningstid anslås till omkring 
750 e. Kr., graven dateras till omkring. 850. Förf. gör även ett försök att när
mare precisera, vem den döda kvinnan i livstiden var, och kommer till det 
resultatet, att hon sannolikt tillhörde den förnäma ätt i Aurland, som Egils 
saga Skallagrimssonar omnämner och varav vi känna flera medlemmar: Bryn-
jölfr, f 915—15, hans söner Bjqrn, f omkr. 932, och jiorör. 

Till slut en längre rikt illustrerad översikt av hittills i Norge funna före
mål med keltisk (irisk) ornamentik. 

TH. PETERSEN: Helleristningerne på Okkenhaug i Frol. Melding fra Nordtrön-
delag historielag 1925. 8 ss. 2 fig. 

Kortfattad populär översikt av hällristningarna i Norge och redogörelse 
för tre 1923 uppdagade ristningar av bronsälderskaraktär pä gärden Okkenhaug 
i Frol. 

TH. PETERSEN: Gravfundene på Flemma i Tingvoll. Aarsskrift for Nordmoor 
historielag 1925. 17 ss. 3 fig. 

Utförlig redogörelse för fynden från två vikingatidsgravar, somutgrä\des 
sommaren 1925 pä Gärden Flemma i Tingvoll, Mere. 
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Den ena var ett jordblandat röse (skelettgrav) och innehöll förutom en 
yxa, tvä fragment av en järncelt, fragmenter av knivblad och lieblad, tvä mindre 
skifferbrynen, klinknaglar (frän en släde el. kista), större delen av klingan och 
skafttungan till ett eneggat järnsvärd av en i Norge ganska sällsynt form (in
till 1923 blott 8 ex. av denna typ kända, alla från kustdistrikten), som går till
baka pä en nordvästfransk form med anor från merovingertiden. Graven dateras 
av förf. till senare hälften av 800-talet. 

1 samma hög som ovannämnda grav låg påträffades en brandgrav, som inne
höll: ett tveeggat svärd, vars klinga bar inskriften: Ingerih fecit (Ingerih smidde). 
Svärdets form och inskrift anger det som ett "valskt" d. v. s. frankiskt vapen. 
Gravens övriga inventarium utgjordes av spjutspets, yxblad, sköldbuckla, skära 
lieblad, liten klinkhammare (sannolikt använd att preparera lien med), stort 
liebryne, eldstål av ostbaltisk typ, eldflinta, klinknagel, fragmenter av ribbad 
benkam,; brända ben. I samband med liebrynet kommer förf. in på en liten 
intressant utredning om skillnaden mellan "Ijähcin" (litet bryne) och "Ijäbryne" 
(långt, kraftigt bryne) och deras användning i modern och gammal tid. Graven 
dateras till 900-talet. 

HJ. FALK: "Sjcelen" i Hedentroen. 
Maal og Minne. Norske studier. 3 hefte, Oslo, 1926. 6 ss. 

Förf. gör en kortfattad utredning av den nordiska vikingatidens uppfatt
ning av själen, vilken uppfattning han finner utgöra en kontinuerlig utveckling 
av en vida äldre och primitiv tro, som påvisats av FRAZER i hans 'Golden 
bough'. Ett huvudmoment i denna själsuppiattning är att döden ästadkommes 
genom att själsväsendet för alltid lämnar människan för att leva vidare. Denna 
tro mäste läggas till grund för bedömandet av forntidens gravskick. I detta 
sammanhang polemiserar förf. mot SOPHUS MULLERS åsikt i 'Vor oldtid", där 
denne bl. a. menar, att tron pä livets fortsättning efter döden mot slutet av 
stenåldern upphörde (markerat av slutna gravkistor) för att ånyo uppblomstra 
vid bronsålderns mitt (likbränning = själen frigöres av elden och far till de 
dödas land). 

Förf. menar, att tron pä själens postmortala existens funnits hela tiden. 
Gravskicket med obrända lik i slutna kistor bildar ingen absolut motsats till 
likbränning — båda trivas ju ocksä sida vid sida länga tider. Likbränningen 
var blott ett extra skyddsmedel mot gengångare. Axel Bagge. 

AUGUST HAHR: Arkitekturen genom tiderna. I. Antikens byggnadskonst. II. Forn-
kristen, byzantinsk, romansk och islamsk byggnadskonst. Bokförlaget Natur 
och kultur. Stockholm 1926. 

Prof. HAHR har med den av dessa båda delar inledda översikten över arki
tekturens historia givit den svenska konsthistoriska litteraturen ett välbehövligt 
tillskott, vilket, ehuru väl närmast avsett för den stora allmänheten, dock bör 
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kunna bli till gagn icke minst för högskolornas konsthistoriestuderande. Ar
betet kan i flera hänseenden tävla med SPRINGERS obligatoriska Handbuch der 
Kunstgeschichte; det är nästan otroligt vilken mängd byggnadsverk förf. lyckats 
fä plats till att beskriva eller omnämna inom den tränga ramen: här och var 
har han ocksä lyckats flika in nägra ord om sammanhanget mellan företeelserna. 
Vid genomläsandet av avdelningen om Sverige får man en kraftig påminnelse 
om, huru ouppklarad den svenska medeltida kyrkliga arkitekturen i verkligheten 
är; där monumentet ej avfärdas med blott och bart en beskrivning får man i 
de flesta fall pä sin höjd reda på att ett liknande byggnadsverk finnes någon
stans långt borta; det är inte ofta orsakssammanhanget är utrett. Fullt så out
forskad som förf:s beskrivning ger vid handen är emellertid icke denna arkitektur. 

Om den profana arkitekturen under den tidigare medeltiden nämner för
fattaren av obegriplig anledning ingenting. 

Ragnar Blomqvist. 

KORZERE MITTEILUNGEN (Seite 418). 

I. SCHNELL bespricht den Fund einer Diillenaxt aus Södermanland und 
die Griffbefestigang von Ditllenäxten. 

Unter dem Titel Nordische Steinalterfragen erwidert der Dozent GUNNAR 
EKHOLM dem Doktor A. EUROPAEUS, Helsingfors. 

Der Aufsatz biidet die Antwort auf eine Erwidcrung des Dr. A. EUROP/EUS 
in 'Finskt Museum' 1924. Der Verf. besteht auf seiner Ansicht, dass die Suo-
musjärvikultur jtinger ist als EUROP/EUS behauptet. EUROPAEUS, der die Auffassung 
iiber die kulturelle Bedeutung der nordischen Länder während der Steinzeit 
bcwusst zu den kleinsten Proportionen reduziert, meint, dass die Bootaxtkultur 
ihren Ausgangspttnkt in Zentraleuropa, in dem Saalegebiete, hat, während der 
Verf. geltend macht, dass die nordische Streitaxtkultur auf Jylland wurzelt. 

Da die sächsisch-thiiringische Keramik der jiingeren Ganggräberperiodc an-
gehört, und die nordischen Einzelgräber ihre Ahnen in der Dolmenzeit haben, 
so diirfte man die Kultur der Letzteren nicht von der sächsiscli-tluiringischen 
hcrleiten können. 

Fig. 276 a—d zeigen die Entwicklungsstadien der Bootaxt. Fig. b stellt die 
friihe schwedische Bootaxt dar, die sich aus der dänischen Untergrabaxt a ent
wickelt und die Vorstufe der jiingeren finnländischcn Bootaxt c biidet. Aus 
dieser känn die jiingere finnländische Bootaxt, Typus d, hcrgeleitet werden. 

Der Verf. fiihrt schliesslich Beweise fiir die grosse Bedeutung der skan-
dinavischen Steinzeit an, er hebt z. B. hervor dass Dänemark sehr fruh von 
Eise befreit war, Reichtum an Jagdwild, Bernstein und Feuerstein besass, sowie 
auch ausserordentliche Voraussetzungen ftir Ackerbau und Viesucht hatte. Die 
dänischen Inseln spielte hierbei eine grosse Rolle, desgleichen Jylland. 

A. BAGGE liefert eine Recension iiber neuere norwegische archäologische 
Literatur und R. BLOMQVIST bespricht eine von Prof. AUGUST HAHR vor kurzem 
herausgegebene Arbeit: Die Architektur aller Zeiten. 


