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tidigare en stengärdesgård gått fram. Den har tydligen varit upplagd i denna 
gärdesgård. Avståndet till kyrkan är c:a 200 meter. Då ingen annan monumen
talbyggnad än kyrkan funnits i Dalby och ett stenblock av sådan tyngd svår
ligen kan tänkas ditsläpat frän någon annan ort, talar all sannolikhet för, att 
det härstammar från detta kyrkans numera försvunna östparti av "blå steen", 
varför fyndet säledes torde utgöra ett värdefullt belägg för ZETTERBERGS tidi
gare uttalade teori. O. Källström. 

Litteratur och kritiker. 

Broddetorpmästarens nationalitet. 

POUL NÖRLUND: Gyldne altre. Jysk metalkunst fra Valdemarstiden. Kjöben
havn 1926. IV + 246 sid. IX pl. 

Den kände danske medeltidsforskaren POUL NÖRLUND, som senast gjort 
sig bekant genom sina för kännedomen om den medeltida dräkten enastå
ende givande utgrävningar vid Herjolfsnes på Grönland och sin förebildliga pu
blicering av dessa fynd, har nu i ett nytt monumentalverk dokumenterat sin 
lärdom inom ett annat omräde: de koppardrivna altarfrontalena, som tillhöra 
den romanska konstens mest förfinade skapelser här i Norden. Egendomligt nog 
har tidigare endast FRANCIS BECKETT1 (i en uppsats i Tidskrift för konstveten
skap 1919) gjort ett försök att i ett sammanhang stilistiskt analysera och upp-
gruppera dessa varandra närstående, märkliga monument, som alla utom ett, det 
svenska s. k. Broddetorp-antemensalet,2 härstamma frän danskt omräde. NORLUNDS 
ytterst detaljerade dokumentering visar sig i stort sett verifiera BECKETTS grup
pering, även om givetvis de utvidgade och mera preciserade jämförelser, som 
här företagits, nödvändiggjort åtskilliga ej oväsentliga förskjutningar och revi
deringar såväl med avseende pä dateringarna som pä den stilistiska oriente
ringen för de olika ateljéer, som kunna urskiljas. Sedan gammalt hade man 
vant sig att betrakta dessa arbeten säsom inhemskt nordiska, huvudsakligen 
på grund av att motsvarigheter saknas utanför skandinaviskt omräde, dä emel
lertid AF UGGLAS i sitt mäktiga verk om Gotlands medeltida träskulptur (1915) 
fick anledning att ingå även pä detta problem, och som sin mening förklarade 
att de, även om de möjligen icke vore direkta importstycken, likväl helt och 
hållet bottnade i andra och rikare konstnärliga förutsättningar än vad som här 
i Norden vid denna tid stode att finna. En serie av AF UGGLAS framdragna indi
cier pekade mot att det vore inom engelsk konst, som dessa förutsättningar 
kunde sökas; skulle själva tillverkningen kunna antas ha skett i Norden borde 
man nätmast tänka pä Danmark, AF UGGLAS' argumentering hade visserligen 

1 Bortsett frän v. SYDOWS schematiska och otillfredsställande exposé (1912). 
2 Dessutom förvaras i Statens Historiska Museum mittfiguren till ett dylikt frontale 

frän okänd kyrka. 
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mera formen av ett skisserat utkast än ett definitivt ställningstagande, men 
auktoriteten i denne forskares omdöme medförde likväl en osäkerhet i be
dömandet av frågan, som ej hävdes av att BECKETT uttalade sig till förmän för 
den äldre åsikten. Det är därför med en förklarlig spänning man går att taga 
del av NORLUNDS synpunkter pä problemet, pä svenskt häll givetvis särskilt 
med avseende på Broddctorp-antemensalet, som det icke längre syntes finnas 
stora utsikter att fä betrakta som ett svenskt arbete. 

För gruppens äldsta, fullständigt bevarade verk, frontalet från Lisbjerg 
kyrka pä Jylland, nu i Danmarks nationalmuseum, uppvisar NÖRLUND skiftande 
stilistiska förbindelser varibland även otvivelaktigt engelska. Han vill dock 
ingalunda häri se ett bevis för att Lisbjerg-mästaren skulle vara engelsman 
eller ens utbildad under engelska mästare, och stöder sig härvid pä en om
fattande och skickligt genomförd analys av ornamentiken, som icke blott till 
alla delar visar nordiskt handlag utan även i icke obetydliga partier en ren 
och klar exklusivt nordisk formgivning med bandformade djurslingor. NÖRLUND 
klargör pä ett övertygande sätt, hurusom denna bandflätningsdekor direkt ut
vecklats ur 1000-talets nordiska runstensornamentik och inställer härmed Lis-
bjergmästaren i hans orgmiska sammanhang med den nordiska formvärlden. 
Den överlägsna och effektsäkra otnamentiken vid sidan om den något fam
lande men mången gång expressiva plastiska behandlingen gör mästarens 
konsthistoriska inställning naturlig och klar. Det är sålunda på nordisk 
botten, som gruppens ursprung inskränkt mening är att söka; att den där
utöver vilar pä internationella stilistiska och ikonografiska förutsättningar är 
självklart. 

Ut ifrån denna verkstad, som enligt NÖRLUND har arbetat vid 1100-talets 
mitt, sträcker sig förbindelsetrådarna under en dryg mansålder framåt genom 
gruppens övriga monumenter och under skiftande påverkningar, som vi här ej 
skola följa. Vi skola en last stanna inför Broddetorp-antemensalet och dess 
ställning i vår egen konsthistoria. Bortsett frän ett danskt krucifix frän Tirstrups 
kyrka stär detta verk Lisbjerg-frontalet närmast. Emellertid förefinnas samtidigt 
sä bestämda avvikelser, att man näppeligen kan tänka sig att de arbetats av 
samma hand. Plastiken är fylligare, mera medvetet monumental och tekniskt 
säkrare, men skiljaktigheterna begränsa sig icke, säsom NÖRLUND framhåller, 
helt enkelt till sådana framsteg i utvecklingen; hela stämningsinnehållet i bild
framställningen är ett annat och förutsätter en annan konstnärlig individualitet. 
Även ornamentiken är nyorienterad och har låtit åtskilliga motiver frän Lisbjerg 
falla, medan i gengäld andra och nya äro upptagna, efter vad det vill synas 
såväl ur engelska som västtyska källor. Resultatet av denna jämförelse hop
summeras av NÖRLUND sä, att Broddetorpverkets mästare mäsle ha direkt ut
gått ur Lisbjergverkstaden — ty även om differenserna äro mänga så äro lik
väl likheterna övervägande- — men han är sin egen personlighet, som såväl 
tekniskt som konstnärligt vidareutvecklat traditionerna frän sin lärotid och han 
har även förrikat sin motivkrets genom impulser frän olika håll. Härmed är 
den konstvetenskapligt viktigaste delen av problemet klarlagt. Men man frågar 
sig nu gärna: var Broddetorp-mästaren en svensk eller dansk man? Eller finns 
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det i varje fall någon möjlighet för att han haft sin verkstad i Sverige? Den 
förra frågan kan ej besvaras — ett äldre antagande att han varit tysk pä 
grund av att namnet Philippus stavas med Pf har redan avvistals av tidigare 
forskaie och nu även av NÖRLUND; han kan givetvis lika väl ha varit svensk som 
dansk vare sig han arbetat i Danmark eller Sverige. Med den senare frägan 
söker emellertid NÖRLUND komma till rätta, även om det, säsom han päpekar, 
icke kan givas nägot säkert svar utan blott en förmodan. 

Inga andra bevarade verk av mästarens hand, vare sig i Danmark eller Svetige 
ge en välkommen utgångspunkt för undersökningen. I Sverige, och just i trak
ten av Broddetorp, ha dock bevarats tvänne koppardrivna arbeten, som stå i ett 
visst förhällande till Broddetorp-antemensalet, nämligen relikskrinen från Eriks
berg och Jäla kyrkor, det förra nu i Statens Historiska Museum, det senare i 
Skara Museum. De äro visserligen som sagt ej utförda av Broddetorp-mästaren 
själv, men NÖRLUND finner det dock med skäl sannolikt att ett verkstadssam
manhang i någon form föreligger, och dä det icke finnes anledning att föimoda 
dem äga jylländsk extraktion synas de komma vågskålen att väga över till för
män för Sverige även i fräga om Broddetorp-antemensalet. Betydelsefullt i 
detta sammanhang är ocksä, att de senare danska koppararbetena icke visa 
någon påverkan från Broddetorp, vilket vore påfallande om denna högtstående 
verkstad arbetat i Danmark. NÖRLUND är på anförda grunder mest böjd för alt 
anse Broddetorp-antemensalet utfört i Västergötland, även om man naturligtvis ej 
ett ögonblick får förlora ur minnet dess intima avhängighet av Lisbjerg. Det 
kan emellertid i denna fräga anföras ytterligare ett icke oviktigt argument. Al-
tarverket frän Broddetorp skiljer sig frän alla övriga inom gruppen i uppbygg
naden av sitt retabelparti, som utgöres av en liggande bräda, flankerad av 
tvä låga spiror med facetterade knoppar. Den närmaste motsvarigheten till dessa 
spiror har återfunnits i tvenne jylländska kyrkor, Vester-Nykirke och Örum, där 
man påträffat rester av likartade men eljest till typen okända retabeluppställ-
ningar, bestående av tvä höga, uppåt avsmalnande stolpar med facetterade 
knoppar, förenade av en (nu till största delen förlorad) retabeltavla.1 På grund 
härav fann NÖRLUND retablet tillhöra de elementer, som nära sammanknöt 
Broddetorp med Jylland. Emellertid förvaras i Statens Historiska Museum sedan 
år 1902 ett flertal delar av en högst intressant romansk altaranordning från 
Husaby kyrka i Västergötland (inv. 11645), till vilken även hör en retabelupp-
ställning av identiskt samma typ som de nyssnämnda jylländska. De olika de
larna ha legat söndertagna i museets allt annat än överskådliga magasinslokaler, 
varför de varit i det närmaste okända t. o. m. för institutionens egna tjänste
män, och det är sälunda ingalunda förvånansvärt att de förbigåtts av NÖRLUND. 
Jag hoppas fä tillfälle att äterkomma till den lockande frägan om rekonstruk
tionen av detta altarverk i dess helhet, men förutskickar här en bild av retabel-
uppställningen (fig. 11). Det är tydligt att förekomsten i Västergötland av denna nära 
paralell till Broddetorp-retablet ännu fastare anknyter detta verk till de inhem
ska strömningarna. Det är visserligen obestridligt, att även Husaby-altaret ma-

Se C. A. JENSEN i Aarböger 1911, sid. 222 ff. 
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Fig. 11. Retabeluppställning frän Husaby kyrka 
Teckn. av C. Wilh. Pettersson, Husaby 1901. 
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nifesterar en jylländsk påverkan, men i och med att denna kan konstateras 
ha trängt in på en bredare front, desto mindre sannolikhet föreligger att de 
enskilda beläggen pä denna influens äro att betrakta blott och bart säsom im
portföreteelser. Även inom andra områden av konstutvecklingen i Västergötland 
har man kunnat registrera utslag av danska inflytelsekomplex under 1100-talets 
senare hälft,1 och säkerligen böra här ovan berörda förhållanden ses i samman
hang med dem. Ännu kan icke problemet omkring Broddetorp-antemensalet 
betraktas säsom definitivt löst, men NORLUNDS med säker hand utförda under
sökningar ha sä långt det f. n. är möjligt pä ett tillförlitligt sätt klarlagt mo
numentets konsthistoriska ställning. Måhända skola framtida fynd kunna ytter
ligare belysa detta beundransvärda men i värt land sä egendomligt isolerade 
konstverk. 

Bengt Thordeman. 

GEORG KRAFT: Die Kultur der Bronzezeit in Siiddeutschland. Auf Grund 

der Funde im Wurttemberg untersucht. Augsburg 1926 4:o. 

Samtidigt som boktiteln genast fångar ens Intresse, är det med en viss 
undran man öppnar den jämförelsevis anspråkslösa volymen. Kan den uttömma 
det stora ämnet? 

Inledningen ger lugnande besked. Förf:s studier gälla huvudsakligen Wiirt-
temberg, men arbetet avser samtidigt att rulla upp problemen för hela det stora 
sammanhörande Mellaneuropa, i vilket Wurttemberg ligger centralt, som "Ver-
kehrsscheide" mellan en ostlig (Donau) och en västlig (Rhen) infallslinje. 

Pä dessa vägar — tidigast pä den västra — ha den slutande sten- och 
den börjande metallålderns grannkulturer trängt fram och givit karaktär ät 
Sydtysklands äldsta bronsålder. En västgrupp wiirttembergska gravar med 
hocker i flatmarksgrav och fattig utrustning gömma de kortskalliga bärarna av 
den första bronsålderskulturen, som vid Adlerbcrg i Pfalz inkommit som en 
fortsättning av den västliga invasionen under yngre stenålder, d. v. s. päl-
byggare, Michelsbergare, klockbägarnas och den spetsnackiga, triangulära sten
yxans folk, de som i sitt sista hemland, Spanien, utveckla en rik koppar- och 
tidig bronsälderskultur, vars inflytande nädde ända till Skandinavien. — I öster 
ger en grupp flatmarksgravar med dels hocker, dels utsträckt skelett genom sitt 
inventarium anslutning över Straubing i Bayern till SO Tysklands, Böhmens 
och Mährens Aunjetitzkultur. — Den tidigaste bronsäldern uppdelas i Stufe I 
och II, representerande i stort sett väster och öster; en finare periodindelning 
vägar sig förf. ännu ej pä, men den kommer väl framdeles samtidigt med 
kronologien. Rörande denna — den absoluta — göres nämligen ingen utredning 
eller definitivt uttalande utan hänvisas till Kossinna, till dess ett av förf. 1 ut-

1 Jfr FISCHER: Västergötlands kyrkliga konst under medeltiden, Uppsala 1920, sid. 
48 ff, 98 ff, 104 ff. 
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sikt ställt arbete hinner behandla frägan; det motses, liksom varje inlägg i 
synnerhet om bronsålderns början, med största intresse. 

Under den fullt utvecklade bronsäldern mötas den sydtyska Htigelgräber-
kulturens tvä huvudgrupper frän nordväst och sydost i schwabiska Alperna, 
som av klimatiska skäl blir huvudområdet under denna tid. Inom den rikligt 
avbildade keramiken frän detla områdes Hiigelgräber urskiljas inflytelser från 
tre häll: Aunjetitz i öster, Michelsberg och Glockenbecher i väster och Schnur
keramik i norr, där bronsen uppträder senare. Dock utvecklas under hela nu 
ifrågavarande tid, ända in i Hallstatt, såväl här som i det sydtyska Hiigelgräber-
omrädets övriga särgrupper former, som stå fullt självständiga gentemot den 
nordtyska bronsåldern och den ostliga Urnenfelder-kulturen. 

Under senare bronsålder intränger den sistnämnda kulturen, under våldsam 
invasion från Österrike, in i Hiigelgräber-omrädet, vars inhemska kultur sam
mansmälter med den nya under Hallstatt-tid. 

Den relativa kronologien och periodindelningen för bronsäldern framställes 
i en samling typplanscher och ter sig, jämförd med Kossinnas sålunda (med 
namn efter gravgrupper): 

A. Stufe I och II eller äldsta br. ä Koss. I a och b 
B. Mägerbingen „ äldre , „ , Ic „ Ila 
C. Wiirtingen „ mell. „ . . II b „ Illa 
D. Bernloch „ yngre „ „ Illa 
E. Wilsingen „ sista „ „ eller Urnenf eider III b „ Va 

I ett omfattande, orienterande schema sammanställer förf. med Nordtysk
land (efter Kossinna) östra Mellaneuropa, Oberbayern, Schweiz pälbyggnader, 
Rhendalen, Wurttemberg och Alpområdet. 

Bland typerna är det framför andra yxor och nälar, som ge anledning till 
jämförande studium av hela det omräde bokens titel anger. Avsatsyxan lägges 
rentav till grund för en indelning av hela norra och mellersta Europa. Förf. 
avser härmed ej att ersätta föregående, mer eller mindre detaljerade gruppe
ringsförsök, vilka han heller inte kolliderar med, om än hans typschema i vissa 
stycken avviker från Lissauers. Under det förf. lägger fram de olika typerna, 
diskuterar han — och det är sällsynt nog i en arkeologisk avhandling — både 
ingående och synnerligen givande de rent tekniska och praktiska förutsättnin
garna för utvecklingen; en kort anmälan kan icke ingå härpå. Nålarna äro ju 
redan förut så ofta och så noga behandlade, att nägra epokgörande nyheter 
knappast kunna väntas. Förf. ger dock med nya synpunkter, även i denna del 
av ämnet — särskilt syns mig detta gälla beträffande "Fruhbronzezeif — viktiga 
bidrag till vinnandet av en fastare och mer samlad bild av Mellaneuropas 
bronsålder. 

Om också arbetet främst handlar om den provins, som är förf;s egentliga 
studieomräde, så glömmer han dock aldrig den vidare uppgift, som angivits i 
boktiteln. För varje viktigare företeelse inom det mindre området göras jäm
förande studier över det större, ofta nog blir det hela Mellaneuropa' Och det sker 
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efter vad anmälaren förstår, med den vederhäftighet, som endast ingående studier 
och kunskaper jämte kritisk forskning förmå skänka. Det måste oreserverat 
sägas, att förf. pä ett synnerligen lyckligt sätt synes ha löst den omfattande 
och högst krävande uppgiften att med sin provinsbeskrivning rulla upp pro
blemen för Mellaneuropas bronsålder. Till åskådligheten av hans framställning 
bidraga i hög grad en schablonfri disposition, en lättläst stil och ett rikligt 
bildmaterial. 

Harald Hansson. 

THEODOR DITTMANN: Dat Nyge Munster. Neue Forschungen und Untersuchungen 
zur Geschichte Neumtinsters. Flensburg 1925. 

I serien Bucher Nordelbingens, utgiven av bl. a. den nyligen avlidne dr 
WALTER H. DAMANN, direktör för Kunstgewerbemuseum i Flensburg och för
fattare till en instruktiv beskrivning över S:t Michaeliskirche i Hamburg, har 
utkommit den ovan angivna, trevliga boken om Neumiinster. Vi läsa om dess 
kloster och kyrkor, om förvaltning och skrän, näringar och familjer. Goda av
bildningar av sigill etc. ledsaga texten, vilken bl. a. har nägra sidor om det 
anmärkningsvärda fynd, som gjordes är 1925 pä platsen för den 1813 raserade 
Bartholomäuskirche. Neumiinster var ett augustinerkorherrestift, grundlagt av 
den bremensiske korherren Wezelin kort efter 1115 i Wippendorf pä gränsen 
till Wagrien. Ett altare vigdes 1136 eller kort förut. Kyrkan fullbordades i omni 
fabrica före 1160, ty då Wezelin var död 1154, begrovs han framför korsaltaret 
och mänga vallfärder började. Vigningsfesten ägde rum först 1163. Det blev 
en stor, korsformad basilika, välvd, smyckad med lisener och rundbägsfriser. 
Det märkligaste är dock, att den var byggd av tegel. Segeberg är numera den 
tidigaste, ännu bevarade tegelkyrkan i Wagrien, anlagd 1134 på befallning av 
kejsar Lothar. Det år 1925 i Neumiinster gjorda fyndet var ett kapital av tegel 
till en portal. Det är refflat, med V-formade plattor ä tvänne sidor samt av 
samma form som ä portalen till Wezelins domkyrka i Oldenburg. Därmed 
skulle vi stå vid tiden omkring 1125, och domkyrkan i Oldenburg skulle vara 
ett verk av byggnadshyttan i Neumiinster. Enligt HAUPT1 har Neumiinster varit 
tegelbyggandets vagga i dessa trakter, utgångspunkten för Wagriens konst pä 
1100-talet och därigenom även för hela Nordtysklands och Danmarks tegel
arkitektur. HAUPT finner, att teglet är principiellt skilt frän det lombardiska 
samt att det här uppstått självständigt. Grävningar pä platsen torde komma att 
sprida ljus i denna intressanta fråga. 

W. A. 

1 RICHARD HAUPT: Die Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Schleswig-Hol
stein. 6, s. 143 o. 577 ff. 
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KLEINERE MITTEILUNGEN (S. 53—64). 

In einer Mitteilung: 'Ar Gråborgs ombyggnad verk av en historisk per
son?" ("Ist der Umbau der Gräborg das Werk einer geschichtlichen Person?") 
hat cand. phil. M. STENBERGER eine von ihm aufgezeichnete Tradition wieder
gegeben, nach welcher die Burg Gräborg, Ksp. Algutsrum, Öland, einstmals im 
Besitz eines Königs namens Bugislev gewesen sein soll. Die Eigenart des Na-
mens schliesst jeden Gedanken an eine Konstruktion aus. Der Verf., der zuvor 
in einem Aufsatz, betitelt "Anteckningar om Gråborg' (Kalmar läns fornmin
nesförenings tidskrift 1926), nachzuweisen versucht hat, dass ein Umbau der 
Burg Ende des 12. öder Anfang des 13. Jhdts. stattgefunden hat, deutet an, 
dass der Bugislev der Tradition identisch sein känn mit Burislev, einem Sohn 
Sverkers des Alten in dessen zweiter Ehe mit Rikissa, Tochter des Königs 
Boleslevs III. von Polen. Burislev ist offenbar zwischen den Jahren 1167 und 
1173 getötet worden. Es lässt sich denken, dass er von seinem Väter mit Öland 
belehnt worden ist und von dort aus mit Hilfe Dänemarks den Kampf gegen 
Knut Eriksson vorbereitet hat. Um seine Macht auf der Insel zu befestigen, hat 
vielleicht Burislev den erwähnten Umbau der Gräborg, der grössten und zen-
tralst gelegenen der Burgen der Insel, vornehmen lassen, eine Arbeit, die von 
einem solchen Umfang gewesen ist, dass sein Name deshalb mit Recht in 
Dichtung und Sage hat fortleben können. Die Zeit des Umbaus stimmt auch 
gut zu der Lebenzeit Burislevs. 

T. J. A. berichtet iiber 'Et t Olof Skötkonungs mynt i Estland', die erste 
bisher bekannte Munze dieser Art aus dem Baltikum. Sie gehört zu einem 
grösseren Miinzenfunde (70 Silbermunzen: deutsche, angelsächsische, dänische 
und orientalische), angetroffen bereits 1850, aber erst jetzt von A. FRIEDENTHAL 
In Zeitschrift fur Numismatik, Bd. XXXVI, H. 3, 4 veröffentlicht. 

Amanuensis O. KÄLLSTRÖM, Lund, teilt den Fund eines wohlbehauenen 
Profilsteins (Fig. 10) aus Kalkstein mit, der seiner Ansicht nach der Bischofs-
kirche zu Dalby, Schonen, angehört. Er erblickt darin eine Bestätigung fiir die 
Richtigkcit einer von I. Zetterberg auf Grund von Grabuntersuchungen vermu-
teten Bauperiode, während welcher Kalkstein aus Fågelsång zur Anwendung 
kam, welche Periode zwischen der ältesten Bauperiode mit Höör-Sandstein und 
der jiingsten mit Backstein lag. Die Fundstelle des Profilsteins befindet sich za. 
200 Meter von der Kirche entfernt. 

Unter der Rubrik Litteratur och kritiker schreibt B. THORDEMAN Iiber 
Broddetorpsmästarens nationalitet. 

Er zeigt dort ein grösseres Werk des dänischen Mittelalterforschers POUL 
NÖRLUND iiber die romanischen Kupferfrontalien im Norden an und referiert 
insbesondere des Verf:s Ansichten beziiglich des im Statens Historiska Museum 
in Stockholm aufbewahrten sog. Antemensale aus der Kirche von Broddetorp 
in Wästergötland. Was die bisher nicht mit Sicherheit beantwortete Frage be
trifft, ob dieses Werk eine schwedische, nordische öder importierte Arbeit sei, 
so ist NÖRLUND am ehesten geneigt, es als in Wästergötland ausgefuhrt anzu-
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sehen. Nach der Ansicht des Referenten erhält diese Auffassung eine weitere 
Stiitze durch eine im Statens Historiska Museum befindliche, bisher aber nicht 
beachtete Retabelattfstellung aus der Kirche von Husaby in Wästergötland, die 
in Fig. 11 abgebildet wird, und die sich beztiglich des Typus an den Brodde-
torper Retable anschliesst. 

Schliesslich bespricht lic. phil. HARALD HANSSON eine Arbeit von GEORG 
KRAFT: 'Die Kultur der Bronzezeit in Siiddeutschland' und W. A. eine von 
THEODOR DITTMANN: 'Dat Nyge Munster'. 

Till Redaktionen insänd litteratur: 

Rimbert Ansgars levnad, översatt av GUNNAR RUDBERQ med en historisk in
ledning av N. AHNLUND. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 
Stockholm (Uppsala) 1926. 

AXEL GARFVÉ: Fellingsbro sockens historia. Andra omarbetade upplagan, ut
given av Fellingsbro Hembygds- och fornminnesförening genom Einar 
Odhner, 425 s. + 1 karta. Arboga 1926. Folkhögskolan Fellingsbro i förlag. 

STURE BOLIN: Fynden av romerska mynt i det fria Germanien. Studier i ro
mersk och äldre germansk historia. Akad. avh. Lund 1926. C. W. Lind
ströms bokhandel. 

Meddelanden frän Tjustbygdens kulturhistoriska förening. 1 (1926). Västervik. 
Fundberichte aus Schwaben. Neue Folge III. Stuttgart 1926. 
Vorgeschichtliches Jahrbuch, fUr die Gesellschaft ftir vorgeschichtliche Forschung 

hrsg. von MAX EBERT. Bd. II. Bibliographie des Jahres 1925. Berlin & 
Leipzig 1926. Walter de Qruyter & Co. förlag. 

Blätter fiir deutsche Vorgeschichte. Heft 4. Leipzig 1926. Curt KabitzcfTs förlag. 
A. MAHR: Das vorgeschichtliche Hallstatt, zugleich Fiihrer durch die Hall-

statt-Sammlung des naturhist. Museums in Wien, 1925. 
IPEK. Jahrbuch fur prähistorische und ethnographische Kunst. Hrsg. H. KOHN. 

Jahrg. II. Halbbd I. Leipzig 1926. 
Internationale Presseausstellung Köln 1928. Druck M. Dumont Schauberg. 

Köln 1927. 
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R. HAUPT, Die Geschichte und Art der Baukunst In Nordelbingen — Die 
Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Schleswig-Holstein. Band 
VI, Heide in Holstein 1925. 

I ärgängen 1924 av Fornvännen, s. 307 ff., har redogjorts för R. HAUPTS 
'Geschichte und Art der Baukunst im Herzogthum Schleswig'. Pä samma för
tjänstfulla sätt som i det nämnda arbetet har den flitige, f. d. provinsialkon-
servatorn sammanfattande bearbetat sitt gamla ämbetsområdes södra del, Hol
stein. Här som i det förra bandet är anordningen mindre historisk, snarare en 
materialuppräkning, ordnad efter byggnadernas element: först byggnadsstoff, 
sedan planer, portalformer, fönster o. s. v. Av mängden här anhopade värde
fulla erfarenheter vill jag påpeka nägra. 

Kyrkoportalerna ligga i regel pä bredsidorna. Västingängar äro nutida 
tillägg. Endast en medeltida period begagnade sig mera regelbundet av väst-
fasader: övergängsstilens tid. Märk, huru detta överensstämmer med svenska 
förhällanden, där under 1200-talet västfasaden rätt ofta segrar över den tradi
tionella södervändningen (t. ex. S. Maria i Sigtuna). En sedan gammalt genom 
HAUPTS forskningar välkänd grupp äro Wagriens s. k. Vicelinskyrkor, byggda av 
missionärbiskopen Vicelinus på 1100-talet. Här finnas portaler med kapital och 
arkivolt sirade i gips. HAUPT gör ingen konsthistorisk placering av dessa märk
liga företeelser. För rec. synas de, sä vitt de dåliga avbildningarne medgiva 
ett omdöme, närastäende till Karl Stenmästares portaler i Skåne och vissa sam
tida gotländska. För uppfattning av detaljer i ornamentiken hjälper en bättre 
avbildning frän Segeberg (i vars närhet ett gipsbrott finnes). Segebergs i karv-
snittsteknik arbetade, musselliknande blad och rosetter ha tydliga motsvarig
heter i Skånes dopfuntar, säsom Hör, Lyby m. fl. En viktig länk inom den 
"Baltiska Norden", som skulle löna en noggrann prövning!1 

En fullkomligt klar förbindelselinje Sverige-Nordtyskland drogs, som all
mänt bekant, av de gotländska kalkstensskutornas kölar. HAUPT finner den sä
lunda importerade, skulpterade kalkstenen särskilt ofta i klostren. Jämför härmed 
rec:s meddelande i "miscellanea" i Tidskrift för konstvetenskap XI: H. 1 ang. 
klosterkapitäl i Stettins museum o. a. "Klosterbyggnaderna*, skriver HAUPT S. 38, 
"vilka f. o. m. andra fjärdedelen av 1200-talet växte upp flerstädes, hava på 
ett överensstämmande sätt begagnat sig därav [nämligen gotländska stenhug
gare]. När man lät kolonnskaften komma frän Gotland, så erhöllo de ocksä 
alldeles likartad form pä baser och kulknoppkapitäl [denna från gotländska torn
gluggar välbekanta form] och sä stå de överallt i klosterbyggnaderna frän 
Schleswig ända till Stralsund och längre bort, med i allmänhet ättkantiga skaft, 

1 Sedan denna recension blivit satt har OTTO RYDBECKS utomordentligt intressanta 
artikel om "De älsta kända byggmästarne i Skåne" utkommit (i Tidskrift för konst
vetenskap XI, 15), genom vilken en prövning av här vidrörda förhällande möjliggöres. 
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i Ratzeburg, Zarrentin, under Helge-Ands läktare i Liibeck, i Cismar". Införde 
särskilt rika, i Cismar funna kapitalen föreställer sig HAUPT dock, att man im
porterat och på orten bearbetat gotländska block. Hans avbildning visar emel-
tid, att det även här är fräga om gotländskt skulpturarbete frän 1200-talets 
mitt. Angående dopfuntarne har han däremot ingen tvekan och svårighet att 
riktigt identifiera ursprunget. Han känner till 30 st. gotlandsfuntar i Holstein, 
och hans avbildningar ge värdefulla tillskott för gotländsk konsthistoria, i syn
nerhet som den här ifrägakommande tidens typer, 1200-talets slut och 1300-
talets förra hälft, mycket sällan är företrädd pä Gotland själv, vars kyrkor dä 
alla voro väl försedda med funtar. 'Det är otvivelaktigt," slutar förf., "att kyr
korna i Wagrien och Polabien nästan undantagslöst fingo gotländska ('gullische') 
funtar." 

Angående Holsteins valv skriver hans. 401: "Kupol-formen är under 1100-
och 1200-talen sä omtyckt, att valven även över kvadratisk plan fått kupol-
eller pyramidform, såvida det icke finnes någon orsak, som förbjuder dem att 
höja sig upp i takstolskonstruktionen". Märk, att även detta är ett svenskt 
drag, nägot, som visserligen icke tills dato varit observerat. Den Baltiska 
Norden bildar i anslutning till Westfalen och Västfrankrike ett komplex för 
sig inom de medeltida valvsystemen, grundskilt från den "riktiga" gotiken. 

Härmed torde vara visat, att detta liksom föregående sammanfattnings-
och slutband i serien Barn und Kunstdenkmäler in der Provinz Schleswig-
Holstein är en ytterst värdefull gäva till de svenska konsthistorikerna, bokens 
andra mänga, för lokalforskningen viktiga egenskaper onämnda. Vi bringa 
RICHARD HAUPT vår lyckönskning och hyllning inför hans nu avslutade inven
teringsverk, men hoppas ocksä, att detta icke betyder avslutning pä hans högt 
skattade forskningsarbete. 

Johnny Roosval. 

Vorgeschichtliches Jahrbuch, fiir die Gesellschaft fiir vorgeschichtliche Forschung 
herausgegeben von Max Ebert. Band II. Bibliographie des Jahres 1925. 
Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co. 1926. 344 ss. 6 pl. Mk 
25: - . geb. Mk 28: —. 

Härmed föreligger den andra delen av den är 1925 startade ärsbibliogra-
fien för europeisk och främre orientalisk arkeologi. Jämförd med den första är
gängen (se referat i Fornvännen 1926, h. 5) uppvisar den nu föreliggande en 
dryg fördubbling av sidoanlalet (344 sidor mot 157 är 1925). Det alfabetiska 
registret upptar nu hela 28 sidor mot 11 i årsbok I. Till en avsevärd del föror
sakas denna ansenliga ökning därav att i denna årgång den belgiska, ryska 
och engelska litteraturen för 1924, som ej hann inflyta i förra årgången, 
inrangerats pä vederbörlig plats. Litteraturen 1925 rörande Finland och Rumä
nien stär över till nästa årgång. 

Årsboken inledes liksom föregäende är med en längre uppsats, denna 
gäng författad av G. BERSU och betitlad "Die Ausgrabung vorgeschichtlicher 
Befestigungen". Stödjande sig pä konkreta exempel meddelar förf. här de pä 
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grund av erfarenheterna hittills givna generella grundsatser, som böra utgör» 
riktlinjer vid en fullständig utgrävning och tolkning av en förhistorisk för
svarsanläggning. Den förträffliga vägledningen illustreras av flera planer och 
profiler. 

Litteraturöversikten är beträffande huvudavdelningarna disponerad pä sam
ma sätt som i årsbok I, men inom desamma märkas en del förändringar, som 
tillika innebära förbättringar. Sä har avd. A. Europa. Allgemeines (ausser 
Paläolithikum), som nu omfattar tredubbla antalet sidor (10) mot förut, upp
delats i icke mindre än 8 underavdelningar, nämligen: /. Lexika, Bibliographie, 
Zeitschriften, Festschriften, Berichte, 2. Methodik, Geschichte der Forschung, 
Sammlungen, Konservierung, Denkmalpflege, 3. Allgemeine Vorgeschichte, 
Ubersichten, Chronologie, Palethnologie [här får man bl. a. veta, att icke 
mindre än fem stora och synnerligen värdefulla sammanfattande framställningar 
av de förhistoriska kulturerna under 1924 och 1925 sett dagen, några i sin 
första upplaga, andra i en senare, nämligen: Bumiiller: Die Urzeit des Men-
schen (4:de uppl.), som behandlar paleolitikum och särskilt ingående syssel
sätter sig med Neandertalrasen; Burkitt: Prehistory (2:a uppl.), paleolitikum; 
Keith: The antiquity of man (2:a uppl.) och Mac Curdy: Human Origins. A 
manuel of prehistory. 2 vol. 1924. (ny), vilken behandlar hela den förhistoriska 
tiden samt Childe: The dawn of European civilization, 1925 (ny), som behand
lar neo- och eneolitikum] 4. Siedetungswesen. Hausbau, 5. Wirtschaft, So-
ziologi, 6. Technologie, 7. Kleidung und Schmuck, 8. Geistige Kultur, som 
man ser en gruppering, som, konsekvent fullföljd i senare årgångar, säkerligen 
skall visa sig vara till god hjälp vid litteratursökandet. 

Avd. B. Paläolithikum börjar som förut med /. Ubersichten, varefter 
följer //. Die einzelnen Länder (mer än fördubblad i sidoantal), som nu i mot
sats till förut uppdelats i /. Europa med de olika länder, som komma ifråga, 
samt 2. Aussereuropäische Länder. Därefter följa de grupper, som redan finnas 
i årsbok I, med tillsats av en ny, nämligen VIII, Anhang. Nachpaläolithische 
Felskunst, som för övrigt innehåller endast tre arbeten. 

I avd. C. Europa. Jungere Perioden har /. Deutschland att uppvisa en 
del smärre omändringar beträffande de specificerade provinserna; i övrigt kan 
anmärkas att denna redan förut stora underavdelning mer än tredubblat sitt 
omfång (nu 72 sidor). V. Skandinavische Länder har denna gäng för Danmarks 
vidkommande att uppvisa endast ett arbete (Broholm: Holmegaard- o. Svaerd-
borgfundene i Aarb. 1925) medan Norge ståtar med 20 och Sverige med icke 
mindre än 58 stycken, de senare upptagande i årsboken ett utrymme av hela 
16 sidor. Det relativt stora sidoantalet beror icke minst pä den svenske refe
rentens (S. Rothman) grundlighet. Det svenska partiet hör till de mest utförligt 
och samtidigt bäst referade i hela boken. Dä svenskan ur internationell, veten
skaplig synpunkt ju mäste räknas till "barbarspråken", är väl denna utförliga 
referering av behovet påkallad och enbart av godo. Referenten kunde ju vis
serligen ifråga om de uppsatser, som influtit i Fornvännen, ha kommit lindri
gare ifrån saken genom att nöja sig med den givna hänvisningen till de utför
liga tyska referat, som bifogas varje dylik uppsats. De utländska referenterna 
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hänvisa, som synes av årsboken, ganska flitigt till i arkeologiska tidskrifter 
redan tryckta referat (när de icke, vilket dess värre ej sällan händer, lämna av
handlingen ifråga helt utan kommentar). 

Den ryska bibliografien, som omfattar även 1924 års litteratur, utmärker 
sig i stället för en ganska påfallande knapphet ifråga om referaten, dels sä alt 
i en hel del fall referat alldeles saknas, där den till tyska lyckligtvis alltid 
översatta titeln synes utlova rätt intressanta ting, dels sä att de referat, som 
finnas, ofta nog äro ytterst koncentrerade. Dä ryskan väl i likhet med svenskan 
hör till de vetenskapliga barbarspräken hade ett frikostigare refererande av de 
rysksprdkiga arbetena dock varit synnerligen välkommet. Dä ha Kostrzewski 
beträffande den polskspräkiga litteraturen och Popow beträffande den Tysk
språkiga bulgariska varit givmildare. 

Avd. C. XIII. Grossbritannien und Irland, som omfattar såväl 1924 som 
1925, har underindelats i enlighet med de allmänna arkeologiska huvudepo
kerna (allmänt, paleolitkum, neolitikum, bronsålder, o. s. v.), förmodligen pä 
grund av den överväldigande mängden litteratur, som föreligger för detta rela
tivt enhetliga område. Den vidlyftiga italienska bibliografien är genomgående 
försedd med utförliga referat, av sä mycket större värde som en mångfald av 
de upptagna arbetena äro skrivna pä italienska. 

Liksom i årsbokens första årgång synes även i föreliggande i allmänhet 
ingen särskild ordningsprincip ha följts vid placerandet av de olika arbetena 
inom varje minsta gruppenhet. Bokstavsordning har använts i avdelningarna B 1 
(palcolit. översikter) och inom B II (enskilda länders paleolil.) för Tyskland, 
Frankrike och Pyreneiska halvön, dessutom i samtliga paleolitiska underav
delningar III-VI1I. Inom den stora avdelningen C, Europas yngre perioder, här
skar bokstavsföljd beträffande Ost- o. Westpreussen, Österrike samt Schweiz. 
Men i alla övriga minsta underavdelningar (och de utgöra det stora flertalet) 
äro böckerna uppradade utan skymt av förnuftig ordning. Det är visserligen 
sant, att ett alfabetiskt författarregister i slutet ger den nödvändiga handräck
ningen ät en sökande ande, men varför icke en smula ordning även ä text
sidorna? 

Årsboken avslutas med en avdelning Wissenschaftliche und persönliche 
Nachrichten, bland vilka märkas Einiges iiber den Stånd der Vorgeschichte 
in Estland av Marta Schmiedehelm och en nekrolog över den 1924 avlidne, 
bekante franske arkeologen J. de Morgan. 

Vorgeschichtliches Jahrbuch har så stora och obestridliga förtjänster (dess 
blotta tillvaro är en sådan), att man endast kan livligt hoppas, att dess livstid 
blir läng. Om därtill dess pris icke fortsätter att stiga i samma takt som hit
tills utan stannar vid ett läge, acceptabelt ej endast för biblioteken utan även 
för den enskilde forskaren, sä är det sä mycket mer glädjande, ävensom om 
dess utgivningsdatum ej förskjutes alltför långt efter den frän början utlovade 
tidpunkten, juli månad av äret närmast efter det, som bibliografien avser. 

Axel Bagge. 
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Deutsche Bauten. Herausgegeben von MAX OHLE. Druck und Verlag von 
August Hopfer, Burg bei Magdeburg. 

Medan Kungl. Vitterhetsakademien med den nystartade serien Svenska 
fornminnesplatser hos oss i Sverige skapat en vederhäftig källa till kunskap 
om svenska kulturmonument, har intressant nog samtidigt ett motsvarande före
tag startats i Tyskland. Format, omfång och utstyrsel svara i båda länderna till 
varandra; de tyska volymer, som hittills utkommit, variera mellan 96 och 168 
sidor. I regel är en tredjedel text, resten utmärkta avbildningar. Texten är ytterst 
koncentrerad, oangripligt exakt ur vetenskaplig synpunkt; noggranna texthän
visningar till avbildningarna och bibliografier göra de små böckerna ytterst 
värdefulla. Deras pris är 2 Mark för kartonerat' ex., 3 Mark för helt linneband. 
Hittills — d. v. s. under 1925 och 1926 — ha behandlats domkyrkorna i Bam
berg, Erfurt, Köln, Magdeburg, Naumburg, Miinstern i Ulm, Marienkirche i 
Danzig och Liibeck samt Wartburg. Flera utmärkta författarnamn möta oss i 
denna serie, sälunda skildras Marienkirche i Liibeck av den i Sverige ingalunda 
obekante Dr Walter Paatz. De små vackra böckerna förtjäna sin plats i kapp
säcken eller pä bokhyllan hos alla dem, som pä platsen eller hemma behöva 
studera tyska byggnadsminnen och deras inventarier. 

Andreas Lindblom. 

KLEINERE MITTEILUNGEN (S. 122). 

B. CNATTINGIUS veröffentlicht einen 'Beitrag zur ältesten romanischen 
Kunst Östergötlands". Bei einer 1925 vorgenommenen Restaurierung der Kirche 
zu ö . Skrukeby in Östergötland wurden einige Funde und Beobachtungen ge
macht, die diese Kirche mit den ältesten romanischen Bauten der Provinz in 
Verbindung setzen. In der siidlichen Vorhalle wurde eine schöne Tiireinfas-
sung (Fig. 57) freigelegt mit tiergeschmiickten Kapitellen und einem mit Diamant-
schnitt verzierten Tympanon (siehe Fig. 58—61). Die dieser Bauperiode ange-
hörige Kirche war eine mit Turm versehene Absidenkirche, erbaut zu Beginn 
des 12. Jahrhunderts (A auf dem Plan Fig. 62). Im 13. Jahrhundert wurde ein 
Schiff auf der Nordseite (B) angebaut. Drei Säulenfiisse und zwei Impostleisten 
wurden während der Restaurierungsarbeit angetroffen, welche zeigen, dass das 
Seitenschiff mit transversalen Tonnengewölben versehen gewesen ist. Diese 
Kirche, später durch einen geradlinig abgeschlossenen Chor im Osten (C auf 
dem Plan) und eine Totenkapelle auf der siidöstlichen Seite (D) erweitert, 
wurde leilweise zu Ende des 18. Jahrhunderts umgebaut. 

In einer Notiz 'Die ältesten Eisengegenstände in Ägypten' berichtet 
T. J. A. iiber einen Prunkdolch (Fig. 63) aus Eisen mit Griff aus Gold mit 
Filigranverzierung und Cloisonnéarbeit, der in den Hullen um die königliche 
Mumie von Tut-anch-amon gefunden worden ist. Der Verf. meint, dass es fiir 
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die Frage nach dem Alter der Eisengewinnung von grösstem Interesse sein 
wiirde, durch eine Analyse festgestellt zu erhalten, ob es sich um natiirliches, 
gediegenes Eisen (Meteoreisen) öder um aus Erz gewonnenes Eisen handelt. 

In "Ein neues Gegensttick zu dem Årnäser Heim" liefert derselbe Verf. 
eine Notiz iiber einen neulich von dem Germanischen Museum in Nurnberg 
erworbenen mittelalterlichen Heim (Fig. 64), der im Besitz des Geschlechtes 
Rieter von Kornburg gewesen und fruher in der Allerheiligenkirche im Dorf 
Kleinschwarzenlohe aufbewahrt worden ist. Der Heim ist von demselben Typus 
wie der bei Årnäs in Västergötland gefundene, der von B. SCHNITTGER in 
Fornvännen 1920 veröffentlicht worden ist. 

MANNE HOFRÉN bringt schliesslich eine Notiz: Velands hög und der 
Schmiedemeister von Brunneskärret. Zwei alte Schmiedtraditionen. 1854 
wurde im Kirchspiel Fagerhult, Län Kalmar, ein grösserer Hiigel abgetragen, 
von dem die Volkssage erzählte, dass der Schmied Veland dort begraben sei. 
Bei der Eröffnung des Hugels wurde wahrscheinlich kein Skelett angetroffen, 
wohl aber Hunderte von "Schwertmaterialien" aus Eisen (Fig. 65), was in ge-
wisser Weisc die Angabe der Tradition iiber "den beriihmtesten Schmied von 
Fagerhult' bestätigte. Allem nach zu urtcilen, ist diese Gegend schon in vor-
geschichtlicher Zeit ein Zentrum fiir die Eisengewinnung und -verarbeitung 
gewesen, wovon auch die Menge in der Gegend angetroffener Schlackenhaufen 
zeugt. 

Eine andere alte Tradition, die gleichfalls ftir die Erforschung der Ge
schichte unserer ältesten Eisenindustrie vielleicht von Wert sein konnte, ist die 
Sage von "dem grossen Schmiedemeister" bei Brunneskärret im Kirchspiel Åby. 

Unter dem Abschnitt Litteratur och kritiker bespricht J. ROOSVAL die 
Arbeit von R. HAUPT: "Die Geschichte und Art der Baukunst in Nordel-
bingen' (Die Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Schleswig-Hol
stein); AXEL BAGGE liefert Eine Ubersicht iiber den Inhalt von 'Vorgeschicht-
liches Jahrbuch', Bd. 2, und ANDREAS LINDBLOM zeigt kurz eine neulich bé-
gonnene Fuhrerreihe: 'Deutsche Bauten", hrsg. von MAX OHLE, an. 

Prisnedsättning. 

Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, häfte 1—37 (12 band) 
som förut kostat 60 kronor, säljas nu för 25 kronor; 

Hävd och Hembygd 1923, som förut kostat 3 kronor, säljes nu 
för 1: 50 kronor. 

Svenska Fornminnesföreningens Sekreterare 
Statens Historiska Museum, STOCKHOLM 16. 
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Litteraturförkortningar, avsedda att användas i Kungl. Antikvitets 
Akademiens publikationer: 

Aarb. Aarbeger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 
Aarsber. Föreningen til Norske Fortidsmindesmerkers beväring, aarsberetning. 
ATA Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens antikvariskt-

topografiska arkiv. 
ATS Antikvarisk tidskrift för Sverige. 
DS Diplomatarium suecanum. 
FFT Finska fornminnesföreningens tidskrift. 
FM Finskt museum (Suomen museo). 
Fv Fornvännen. 
QFF Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar. 
HT Historisk tidskrift. 
KB Kungl. Biblioteket. 
LUB Lunds Universitetsbibliotek. 
Mbl Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens månadsblad. 
Mn O. MONTELIUS, Minnen från vår forntid (Sthlm 1917). 
MögF Meddelanden frän Östergötlands fornminnes- och museiförening. 
MÖrM Meddelanden frän Örebro läns museum. 
NoB Namn och bygd. 
RA Riksarkivet. 
Reallex. Eb. Reallexikon der Vorgeschichte, herausg. von M. EBERT. 
Reallex. Ho. Reallexikon der germanischen Altertumskunde, herausg. von J. HOOPS. 
SDns Svenskt diplomatarium frän och med 1401. 
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bild av föremålet, med det värde en dylik kan ha för den arkeologiska 
forskningen. 

G Ulls Olson. 

Platsen för Medelpads landsting. 

Den, som skriver detta, kan icke erinra sig att hava sett någon uppgift 
om varest Medelpads landsting i äldre tid hållils. Vid förnyad genomläsning 
av EMIL LÖFGRENS innehållsrika bok Det gamla Njurunda1 har emellertid hos 
honom vaknat en tanke pä en lösning av denna fräga, som synes ganska naturlig. 

Vid Ljungan och blott nägra byar ovanför denna flods mynning ligger 
byn Kvitsle. I denna sticker en udde, Tingstagärdsbacken, ut i den forntida 
havsfjärden och har ännu flera gravhögar. Udden omtalas utförligt av den 
nämnde författaren i hans bok s. 70, där vid bokstaven D tre gravhögar antydas. 
Vid genomgrävningen av den ås, pä vilken dessa ligga, ha flera fornfynd gjorts, 
däribland tvä större bronskittlar. 

Att vi här taga oss friheten att äter bringa detta fynd pä tal, beror därpå, 
att stället varit betydelsefullt ännu i ett annat avseende. Vi mena, att platsens 
betydelse bäst uttryckes genom dess namn Tingstagärdsbacken. Tar man bort 
sista sammansältningsleden i detta ord, sä återstår Tingsta-gärdet, som tydligen 
ger till känna, att det har begagnats till tingsplats eller tingsstad. Här såsom 
ofta eljest har man hållit ting pä gravplatsen. 

Vilket ting, som här hållits, får man gissa sig till. Troligen har det varit 
landsting. Visserligen kan det anmärkas, att linget då skulle hållils i en utkant 
av landskapet, men socknens folkrikedom torde vara förklaringen därtill, att 
man förlagt detta ting hit. Kvitsle är ingalunda något centrum för Njurunda s:n 
utan ligger tvärtom i en utkant av denna, men byn torde, särskilt vid sommar
tid, kunnat gillas som gemensam tingsplats för hela landskapet, dit man från 
många häll kunnat taga sig roende eller seglande. 

J. Nordlander. 

Litteratur och kritiker. 

THOR KIELLAND: Norsk guldsmedkunst i middelalderen (Oslo 1927). 

Den norska konsthistorien företer ännu inte den bild av — mä man väl 
säga — överproduktion som den svenska, men man arbetar där käckt och 
vaket och litteraturen har efter hand börjat att ansenligt växa pä hyllan. Även 
om man räknar från stora monumentalarbeten som Osebjerg-verket, FETTS 'Norsk 

Del 1, Sundsvall 1922. 
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malerkunst i middelalderen' och THIIS digra böcker, konstaterar man den sti
gande kurvan. Pä de senaste åren ser det ut som om man, sedan man pä det 
inhemska gebietet tidigare nästan uteslutande ägnat sig åt sin stora, strålande 
epok, medeltiden, hade koncentrerat intresset pä de hittills som "mörka" an
sedda seklen efter storhetstidens slut för att visa att de i själva verket inte 
varit sä mörka utan tvärt om levande och märkliga utvecklingsperioder. Vackrare 
och bättre än någon annan har HARRY FETT gjort det i sitt arbete om Vört 
nationale enevcelde (1925) — jag kan ej låta bli att ta tillfället i akt att påminna 
om denna i vissa avseenden rent fascinerande och ovanligt intellektuellt stimu
lerande bok. Men den är inte vetenskaplig i strängt akademisk mening och 
den tangerar bara konsthistorien. I stället bör man då framför allt hänvisa till 
det stora, ännu ej helt slutförda sammelverket Norsk kunsthistorie. Hur man 
där och annorstädes lyckats i sina Ehrenrettungs-strävanden vore här för vid
lyftigt att gä in pä. Sä mycket kan man dock kanske i förbigående våga säga, 
att de resulterat både i många vackra nyupptäckter, som verkligen betyda en 
vinst för hela det skandinaviska konstförrädet, och samtidigt i inte så litet av 
nationalistiskt färgad självöverskattning, som vi här hemma — med rätt eller 
orätt — gärna bruka rubricera som speciellt norsk. 

Men när det blir fråga om norsk medeltid — och närmast medeltidens 
äldre del — dä kan man inte tala om överskattning, dä är det tillåtet för en 
norrman att taga även de rätt sä stora orden i munnen. Det är inte av en slump 
som Nordens, kanske hela norra Europas, skönaste kyrkobyggnad blev till i 
Norge, Trondhjemsdomen med sitt för nordiska förhällanden fast otroliga kva
litetsarbete och sin av inga primitiva osäkerhetstrevanden anfäktade mogenhet. 
Trondhjemsdomen är bara krönet pä en konstkultur så högtstående och så 
egendomlig som ingen annan i Skandinavien, en motsvarighet till landets sam
tida ojämförliga litterära odling. Det är sant, att de dokument, efter vilka man 
har att döma, ej äro allt för mångtaliga och att däribland också finnas de, som 
till synes kunna tala däremot. Men det bästa man har kvar därav i arkitektur, 
i skulptur och måleri är tillräckligt vittnesgillt. Norges medeltida konst hade 
— liksom dess medeltida vitterhet — kommit därhän, att den i full omfattning 
kunde mottaga impulserna från tidens förnämsta kulturhärdar, bearbeta dem och 
så till sist göra av dem något allt igenom nationellt. Vad det betyder, ser man 
bäst vid en sidoblick pä oss själva. Ocksä hos oss gjordes många goda ting. 
Men motstycket till domkyrkan i Trondhjem, den i Uppsala, skulle — så som 
den var tänkt — bliva en rent fransk katedral, därom kan man numer icke 
längre tvivla, och dä man i kyrkor och museer stär inför arbeten av utpräglad 
kvalitet, mäste man i nio fall av tio fräga sig, om mästaren varit utländing eller 
svensk — sä svagt är nationalitetsmärket, konstmognadens signum och friskaste 
blomma. Där märket finns, som pä Gotland, ligger gärna högkvaliteten under 
för oss mer eller mindre plump, om ocksä lustig eller älskvärd bondskhet. 
(Ämnet vore förresten givande att behandla i en utförligare och bättre doku
menterad form än här kan bli tal om). 

Kanske täl den medeltida norska guldsmedskonsten, som konservator THOR 
KIELLAND vid Oslo Kunstindustrimuseum ägnat sin mäktigt stora och lärda bok, 
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Fig. 81. Bägare, 
Omkr. 1500. Pä Stjärnorps gärd, Östergötland. 
Av de anbragta vapnen att döma utförd tör 
riksrädet Erik Trolle (landsflyktig 1523) och hans 

2:a hustru Karin Eriksdotter Gyllenstiema. 

inte vid fullt sä starka superlativ, som 
man är frestad att gripa till dä det rör 
andra konstomräden. Men dess förnämsta 
frambringelser äro ocksä för länge sedan 
förlorade, de stora helgonskrinen, främst 
helge Olofs i Trondhjem, som förf. med 
stor snarfyndighet, om ocksä ej pä alla 
punkter helt övertygande, rekonstruerar 
på papperet i dess med tiderna skiftande 
aspekter. Över huvud är ej det bevarade 
föremälsbeståndet synnerligen rikhaltigt 

— den motsvarande numerären är för 
vårt lands vidkommande mänga gånger 
högre, åtminstone i fräga om kyrkligt 
silver, trots att ocksä hos oss bild-
stormeri i förbund med nationalekono
misk snikenhet tagit det mesta och av 
detta det yppersta; ännu är, egendomligt 
nog, en undersökning därav ej skedd 
(frånsett en del utdrag ur källorna i 
FORSSELLS Sveriges inre historia), ehuru 
materialet ligger färdigt till skänks i 
Vasakansliets uppbördsböcker i Kam
mararkivet, men den som haft anledning 
att en smula gå fram genom deras 
mestadels vackert skönskrivna kolumner, 
har bara kunnat häpna över vad han 
funnit, sä som dä han, för att taga ett 
enda exempel, kunnat läsa om sankt 
Davids gyllne relikskrin i Munktorp, 
som vägde 3,000 lod (en stor, tung 
kalk går vanligen på en 25 ä 28 lod), 
rövat frän kyrkan 1533. Dock, det norska 
beståndet räknar i sin relativa fätalighet 
dyrgripar som 1200-talets alla smä hög
intressanta helgedomakar — mä vara 
svaga reflektorer för de stora skrinens 
glans, men till vilka vi ej äga motstycken 

— sin stora samling silverbeslagna 
dryckeshorn, sina romanska flöjlar, sina 
kalkar av den grupp, vartill den bohus
länska Dragsmarkskalken mäste räknas 
(jag ger numer förf. rätt däri, sedan 
jag tidigare däri sett ett engelskt im
portarbete), sina praktfullaprofansmycken, 
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sina vackra sigill och sina ståtliga senmedeltida bägare av Bergenstillverkning 
(här i Sverige finns ingenting jämförligt i offentlig ägo och de tvänne pjäser, 
visserligen av ännu mycket större praktfullhet än de norska, som vi kunna ställa 
upp däremot, befinna sig i privatägo — pä det Douglaska Stjärnorp (här fig. 81) och 
det Piperska Ängsö — praktiskt taget obekanta för forskningen), för att ej tala om 
importgods som helige Olofs armrelikvarium, nu i Köpenhamn, med sina rhenska 
emaljer ett lyxarbete av europeisk celebritet. 

Om alla dessa västskandinaviska härligheter skriver nu THOR KIELLAND 
lärt, utförligt, med av allt att döma fullständig materialkännedom och god be
härskning av materialet — åtminstone gäller det arbetets förra del, eller är det 
månne en inbillning av mig att jag tycker som om den senare delen vore mera 
lös och osovrad, som pressad av större brådska, om det ej helt enkelt beror, 
som naturligt vore, pä uppgiftens egen art, sä mycket vagare och svärbesfäm-
dare alla stilfrågor äro under senmedeltiden i jämförelse med en tidigare epoks 
mer utpräglade stilbrytningar? Klart och rakt pä sak berättar han historien om 
den norska guldsmedskonslens utveckling från startpunkten i vikingatidens 
ornamentik genom korselden av engelska, franska och tyska intryck fram till 
tiden, dä de första spären av den välska renässansen börja smyga sig in och 
förkunna en ny tids advent. Hans metod förefaller vara betryggande saklig och 
kritisk. Blott en och annan gäng synes den mig glappa pä ett för en sä klarögd 
författare nästan överraskande sätt — åtminstone mig tyckes det t. ex. föga 
välbetänkt att bygga en sä vittgående bevisföring, som här försöks, på teck
ningen av de i själva verket sä ytterst oprecisa och fumligt utförda emalj-
plaquerna pä Vestra Slidre-kalken (s. 154 f.). och jag har svårt att se logiken 
i att låta det målade Hauge-antemensalet, som förf. dock av goda skäl uttryck
ligen förnekar vara utfört efter en emaljförebild (s. 158), i samma andedrag 
fä utgöra bevis för "att de norske kunstnere var fuldt istand til at komponere 
selv vidloftige emaljeverker"; ibland förefaller han mig också låta locka sig 
att ur vissa tidshistoriska communia bona draga konsekvenser för individuella 
fall, konsekvenser som dessa knappast tåla vid. Men det är bara enstaka gånger 
man antecknar en och annan inadvertens av detta slag. I stort sett visar förf. 
en mycket god blick för väsentligt och oväsentligt och även om han gärna 
vill till purt norskt ursprung vindicera det mesta möjliga av materialet och inte 
annat än litet motvilligt tyckes vilja ge släpp pä denna punkt, så sker delta 
utan att föredragstonen blir gäll och utan att bevisföringen pressas över evne. 
Jag är ocksä i allt väsentligt övertygad om att förf. har god anledning att in
taga den ståndpunkt, han intar. 

Det mä en gäng för alla fastsläs att KIELLANDS bok utgör ett mycket väl
kommet, ett mycket solitt, ärligt och till sina verkningar helt visst viktigt bidrag 
till den nordiska konsthistorien. Det är ocksä ett pioniär-arbele i sin art. — J. 
OLRIKS undersökningar om Danmarks medeltidssilvcr gå inte sä pä djupet och 
ännu mindre en del kända verk av kontinentala författare (MOI.INIER, HAVARD, 
LESSINO m. fl.); hos oss är nästan ingenting gjort pä omrädet. Särskilt pris 
värd är den breda kulturhistoriska ram, vari han infogat sitt ämne; man har 
mycket att hämta där frän roande notiser som den, att det var Olof Kyrre pä 

13 — F o r n v ä n n e n 1927 . 
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1000-talet, som först lärde sina landsmän dricka på städat sätt ur riktiga bords
kar i stället för att balja i sig ur djurhorn pä gammalt barbariskt maner, lill 
den intressanta redogörelsen för lagarnas helt överraskande tidiga bestämmelser 
om offentlig materialkontroll eller för konstnärernas sociala ställning och arbets
metoder. 

Med allt detta är ju emellertid icke sagt att inte en anmälare av boken 
i margen av sitt exemplar får sätta mer eller mindre stora frågetecken här och 
där. Jag tänker dä mindre pä ett verkligt konfliktämne, som kunde resas mellan 
den som skriver detta och bokens auktor — jag menar frägan om 1200-talets 
relikskrin, där vissa av den förre förfäktade teser rörande deras tidsursprung 
bekämpas av den senare. Och bekämpas med skäl — jag är villig att numera 
medgiva det och förklara opponenten som segrare, om också bara som segrare 
till hälften (mä vara den viktigare hälften!) medan den andra hälften av pro
blemet väl tål vid ännu ett stycke gnuggning — allt saker som dock inte här 
kunna diskuteras, men som inom en inte allt för avlägsen framtid, hoppas jag, 
komma att bli belysta i ett annat sammanhang. Att emellertid denna "andra 
hälft' synes mig kvarstå olöst, beror pä att behandlingen av själva figurstilen hos 
de här avsedda arbetena blivit väl mycket negligerad, och att jag här framhåller 
det, beror i sin tur därpå, att har man någon huvudinvändning att göra mot 
boken, är det den, att den tar en smula lätt pä figurstilsproblemen över huvud, 
även sädana problem, som man först lär fä grepp om genom en mycket ingå
ende konfrontation mellan ens eget och utlandets motsvarande material. Nu 
utgår förf. i allmänhet utan någon kontrollundersökning frän de stil- och fram
för allt tidsbestämningar, som pä senare är lancerats i norsk litteratur (t. ex. 
det i vissa avseenden här och där inte sä litet betänkliga arbete, som kallats 
Norsk billedkunst gjennem tusen aar, 1925) och med avseende pä vilka en 
viss tendens onekligen gör sig gällande att sä långt som möjligt rucka upp i 
tiden sä mycket som möjligt av det inhemska, en tendens som undertecknad 
för sin del i allmänhet har litet svårt att acceptera just genom att betänka de 
möjliga förutsättningarna härför i den ledande världskonstens manifestationer, 
som skapat även den för guldsmederna gällande stilen. Det är visserligen 
oftast inte mer än ett eller annat tiotal år det kan gälla, men även denna lilla 
differentiering är till sina konsekvenser betydelsefull nog, åtminstone dä det är 
fräga om snabbt rörliga utvecklingsepoker som 1200-talet eller tiden omkring 
är 1500. Med förf:s dateringsprincipcr blir nog rätt mycket svårt att inordna i 
kända sammanhang. Det gäller, som sagt, särskilt 1200-talet, men även andra 
perioder; skulle t. ex. kalken från Ulstein vara, som förf. tror (s. 232) redan 
frän 1496, måste det erkännas att gravören, som utfört helgonen pä dess fot, 
med åtskilliga är slär i modernitet de mest framskridna av norra Europas 
figurmästare både som tecknare och inskriftstextare (förutsatt att han är norr
man och ej, som av vissa skäl väl vore möjligt, flamländare). Å andra sidan 
borde förf. väl kunnat lägga ungefär ett hälft sekel till pä nacken av den lilla 
romanska bronsfiguren frän Oudbrandsdalen (fig. 50), om han observerat — som 
han synbarligen icke gjort — den sammanställning mellan densamma och 
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"Jätten Finn" i Lunds domkyrkas krypta, som redan för flera är sedan gjorts 
av OTTO RYDBECK. 

Även en del detaljinvändningar av annat slag vore nog att framföra. 
Det går knappast för sig, som förf. gör liksom före honom SCHIRMER att ge 
en norsk guldsmed äran (eller skammen) för den drakhuvudsdekoration, som 
monterats pä det vackra Limoges-skrinet i Trönö i Helsingland — dessa tarvliga 
och förenklade odjur äro icke, trots förf:s påstående, av utpräglat norsk typ 
(den är oftast elegantare och mer komplicerad), och seden att ornera gavel-
nockar eller liknande utlöpare med dylika huvuden kan icke ha varit specifikt 
norsk, ehuru materialet hos oss, pä grund av vissa skäl sammanhängande med 
vär mestadels försvunna medel
tida träarkitektur, ej tillåter oss 
att i detalj beröra det. (Jag har 
redan, i min avhandling om Got
lands medeltida träskulptur vänt 
mig mot SCHIRMER på denna 
punkt, och ECKHOFF har senare i 
sin Svenska stafkyrkor ytterli
gare belyst saken. Den kända av-
bildningen av en kyrka på Skogs
tapeten är lärorik nog; av en 
teckning från 1635 av Häfverö 
stenkyrka i Uppland framgår tyd
ligt att där ett sådant huvud dä 
ännu satt kvar på ena gaveln och 
till slut kunna påpekas en del av 
våra dalska kronstänger med deras 
ändavslutningar av rent medel
tida art: drakhuvuden). — Man 
bör kanske gä med pä att vissa 
i vårt Historiska Museum förvarade höggotiska spännen av den typ som KIEL
LANDS fig. 179 äro av norsk tillverkning eftersom ett par exemplar äro funna 
i Jämtland — faktiskt är dock ännu ett (ej bekant för förf.) anträffat i Neder-
Kalix (här fig. 82), varifrån kulturförbindelserna under medeltiden gingo söderut, till 
Mellan-Sverige, icke västerut — men man mäste opponera mot att låta en tek
nik som den som exemplifieras av smycket fig. 63, utan vidare gä och gälla 
som norsk, då mycket snarlika föremål äro kända annorstädes ifrån, ocksä frän 
Sverige (t. ex. frän Gotland) och ett gemensamt, icke-skandinaviskt ursprung där
för i vart fall måste räknas med som en lika berättigad möjlighet. Detsamma 
gäller den grupp av 1300-talskalkar, för vilken den praktfulla Vcstre Slidre-
kalken är den förnämsta företrädaren; vi känna ett flertal av denna typ — 
ehuru ej sä rikt utstyrda som den nyssnämnda — ocksä från värt land (här fig. 83), 
och själv är jag böjd för att hälla dem liksom de norska för importgods (från 
Väst-Tyskland), i vart fall anse dem som sä nära beroende av utländska mönster, 
att man åtminstone endast med stor försiktighet får bygga därpå resonemang i 

Fig. 82. Spänne. 1300-talet. Frän Neder-Kalix 
socken, Norrbotten. 

Statens Historiska Museum. 
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stil med det, jag ovan på tal om Vestre Slidre-kalken framhållit. — Den lilla 
"rangel' av ben och silver, som avbildas fig. 270 är knappast över huvud 
taget ett medeltida arbete. Hela monteringen verkar misstänkt och leder tan
karna direkt till en del kända 1600-talspjeser såsom "Karl XII:s skallra" med 
sin typiska barockutstyrsel eller "Karl XII:s hvisselpipa" (med akantusgravyrer), 
båda frän de kungliga skattkammarsamlingarna i värt Historiska Museum. — 

Fig. 83. Kalk. Götene, Västergötland, 1300-talets mitt. 
Exempel pä västsvenska kalkar med insvängd fot av samma 

typ som Vestre Slidre-kalken. 

Detta som exempel pä sådant, inför vilket anmälaren för sin del vägrar i 
vändningen. Annat skulle väl ytterligare kunna andragas. Men det är naturligt 
dä det gäller ett verk av vägbrytarkaraktär som detta och kan ej mer än helt 
periferiskt beröra dess värde. 

Som av det senast anförda framgår är boken av intresse ej minst för vårt 
eget lands vidkommande. Hade förf. haft tillfälle att taga mer ingående känne
dom om det svenska materialet, skulle han ocksä kunnat komplettera sin fram-
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ställning med åtskilliga nya drag. Men detta stora och vackra material är, 
som sagt, i ytterst ringa omfattning publicerat och även vad angår den ringa 
del, som kan studeras i våra museer, mäste åtminstone i vär största samling, 
statens egen, en stor anpart därav uppsökas på svårtillgängliga magasinshyllor 
tack vare den sedan decennier härskande trångboddheten där. När äntligen 
en dag någon kommer att skriva den svenska medeltida guldsmedskonstens 
historia — eller kanske försiktigare: historien om de i svensk ägo befintliga 
alstren av medeltida guldsmedskonst — blir det nu i stället han, som får till
godogöra sig de KiELLANDska forskningarna. Det skall förmodligen därvid visa 
sig att det nog de båda länderna emellan finnes än flera beröringspunkter på 
området än vad nyss påpekats. Det gäller vissa grupper av västsvenska — bo-

Fig. 84. Ljttsstaksfot. Frän Askome socken, Halland. 
Statens Historiska Museum. 

huslänska och västgötska — rökelsekar. Det gäller en romansk ljusstaksfot från 
Askome i Halland (här fig. 84, nu i Statens Historiska Museum; en snarlik frän 
Lund i Lunds kulturhistoriska museum) av samma art som de, som KIELLAND 
helt visst med rätta sammanställer med sina nederrhcnska från 1100— 1200-talet 
(liknande i inhemsk efterbildning frän Gotland). Det gäller en kalk som den 
kända höggotiska frän Askersund — med sankt Hal värds bild! — som måhända 
närmast är att jämföra med en, visserligen enklare, från Island (KIELLAND fig. 
141). Det gäller med ännu större sannolikhet nägra sengotiska Västgöta-kalkar 
och patener, de förra med plastisk figurdekoration som, ville jag tro — utan 
att ännu vara fullt pä det klara med saken — har sin närmaste motsvarighet i 
figurerna pä en bergensisk brudkrona (KIELLAND fig. 267—269). Inför ett sådant 
fenomen erinras man om att, enligt vad det synes, just kalkar ingingo i det 
rov, som våra bålde krigsmän stoppade i ryggsäckarna vid våra hårdhänta upp
görelser med vederbörande pä andra sidan Kölen under 1500-talet (enligt Huit-
feldts stiftsbok 1575). Å andra sidan är av intresse en kalk som den frän Logtu, 
med tillhörande patén (fig. 152—153), vilka KIELLAND med allt skäl betecknar 
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som svenska frän 1300-talets senare del (eller kanske snarare omkring 1400; 
huruvida verkligen tillverkningsplatsen är Stockholm kan man måhända tveka 
om, av vissa skäl, som jag här ej kan redogöra för, ville jag snarare tänka pä 
Vadstena, varifrån enstaka exemplar kunnat spridas till Norge tack vare birgit-
tinernas interskandinaviska förbindelser). En hel del smycken och ringar från 
olika århundraden ha ocksä svenska fränder. Anmärkningsvärd är till sist förf:s 
diskussion (s. 47) av den av BERNHARD SALIN propagerade och hos oss allmänt 
vedertagna uppfattningen av att vär berömda Södcrala-flöjel (frän 1000-t.) — 
ocksä den med norska stilförvanter — ursprungligen tjänstgjort på en skepps
mast; den har åtskilligt som talar för sig, men viss är den väl ej. KIELLAND 
tycks, med nägra andra norska forskare, anse som troligare, att flöjeln tidigast 
varit en lansfana, kanske placerad i ett fartygs förstäv, nägot som i hans fram
ställning låter rätt acceptabelt. 

För det fortsatta tankeutbytet om den mycket intressanta del av Nordens 
medeltida konsthistoria, som ansluter sig till guldsmideriets alster, kommer 
alltså också för Sveriges vidkommande KIELLANDS bok att räknas till den nöd
vändiga och grundläggande litteraturen. Forskningen och förf. själv äro båda att 
lyckönska därtill. Att man, som sagt, pä enstaka punkter vill anmäla en avvi
kande åsikt ligger i sakens natur och innebär intet klander av fel. Boken har 
bara ett fel, som icke kan överses med och icke bör överses med: den saknar 
register. Det är icke bara ett redaktionellt underlätande, som härmed mäste på
talas liksom det mäste påtalas för var gäng samma underlåtande upprepar sig 
i den vetenskapliga litteraturen, icke minst vär egen. Det betyder helt enkelt 
en akt av snöpning — en bok av föreliggande art kan aldrig utöva den verkan 
i forskningens tjänst, som den vore bestämd till, dä den ej tillhandahåller läsa
ren ett instrument att lätt orientera sig i densamma. — Illustrationerna äro 
många och stora, men i allt för många fall mindre goda, åtminstone med hän
syn till de pretentioner, varmed de framträda. Utstyrseln i övrigt är förstklassig 
vad angår tryck och papper. Vad angår omslaget — helt i silver med körs-
bärsröda isättningar och försätlspapper i samma färg (!) — har man däremot 

svårt att fälla samma omdöme. Carl R. af Ugglas. 
• • 

Hembygden. Utgiven av Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, 1927. 

Av arkeologiskt intresse i denna årgång är HJALMAR LARSENS översikt av 
Natur och kulturutvecklingen under stenåldern i Hästefjordsotnrädet, ett om
råde i Frändefors socken, i sydligaste hörnet av Dalsland, som sedan länge är 
känt för sin fyndrikedom frän särskilt den äldre stenåldern (Hästefjords- eller 
Lihultyxorna av grönsten). Förf. bedrev år 1925 undersökningar pä elt stort 
antal boplatser kring V. Hästefjordens södra udde. Bland annat påträffade han 
resterna av en hydda på den lilla Lerholmen. Fynd av Hästefjords- och trind
yxor synas antyda, att hyddan (varav endast en ram av större och mindre 
klumpstenar, en inre och en yttre härd samt ett stolphål kvarstå) är den äldsta 
kända i Sverige. 

Den tidigaste bebyggelsen med Lihult- och trindyxor var knuten till 
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stränderna, de senare boplatserna från gånggriftstid och hällkisttid påträffas ofta 
längre in i landet. Den mark, som nu under begynnande äkerbrukstid uppsökes 
med förkärlek, är den s. k. mjälan (ett slags mjukare och mera lättaibetad ler
jord). Redskapsförrädet är av samma art som det västsvenska, keramik saknas. 
Förf. påpekar även det märkliga förhållandet, att han trots ivrigt sökande pä 
boplatserna aldrig funnit avfall av grönsten. Stenyxorna ha möjligen importerats 
färdiga frän det närliggande boplatsomrädet ä Vänersnäs, där diabasmaterialet 
i Halle- och Hunneberg stod till stenäldersfolkets förfogande. 

En översikts- och tvänne specialkartor samt flera fotografier illustrera 
uppsatsen. Axel Bagge. 

* 

Kalmar läns fornminnesförening. Meddelanden XIV, 1926. 

Bland uppsatserna i detta häfte märkas tvänne av arkeologiskt intresse 
nämligen HARALD HANSSONS om en av honom utgrävd Hallkisla från sten
åldern vid Grötebo, V. Eds socken i Tjttst och M. STENBERGERS Anteckningar 
om Gräborg. 

Från Kalmar läns fastland kände man förut blott en stenäldershällkista, 
den frän Längemåla socken i länets mellersta del, som påträffades och under
söktes pä 1880-talet (den innehöll tre dolkar m. m av flinta). Fyndet av en ny 
dylik fornlämning i länets nordligaste del är alltså en sak av stort intresse. I 
närheten av Grötebo by observerade förf. under inventering en grupp av 12 
rätt förstörda kummel. 

I ett av dessa hade genom skattgrävning blottats en hällkista, vilket gav 
anledning till undersökningen. Stenröset, som hade fotkedja, mätte c:a 10 m. i 
diameter, och kistan, byggd av pä insidan mer eller mindre släta block och 
hällar mätte 4,60 m. i längd och 1,35 m, i bredd. Den var relativt välbyggd 
och orienterad i NO—SV. Fyllningen i kistan bestod av tre lager, överst 
smärre stenar och mylla, därunder sand och längst ned vilande på fasta berget 
ett lager hård, sandig lera (golvunderlag, mellan detta lager och sanden hit
tades nämligen en del flata grästenshällar, som tydligen utgjort golvet). 

1 kistans SV hälft i övre delen av sandlagret hittades vita, brända ben, 
stycken av hartstätning med trärester (till en träask), trenne runt omvikta brons-
bleck, kolbitar och en liten kula av ben eller trä. Inom samma omräde, men 
pä större djup hittades nägra kvartsstycken och tvä oornerade krukskärvor av 
ljust, grovt gods. 

Ännu djupare ned pä själva botten (mellan sanden och leran) fanns till 
slut en säg, en skrapa och ett avbrutet dolkskaft (?) allt av flinta. De två sist
nämnda (möjligen även sägen) ha använts till eldslagning. 

Flintföremålen härröra tydligen från tidiga gravläggningar, de några cm. 
högre upp påträffade krukbitarna (som är av det gods, som vanligen förekom
mer i hällkisttidcns simpla lerkärl) kunna ocksä höra dit, den översta fynd
gruppen däremot mäste härröra frän en efterbegravning i sen tid (sannolikt 
tidig romersk järnålder). 

Efter en diskussion av de olika fyndens karaktär uttalar förf. som sin 
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åsikt att flintföremålen kunna tillhöra såväl stenålderns slut som bronsålderns 
början, men att kistans stora mätt snarast datera dess uppförande till stenåldern. 

Förf. berör vidare spörsmålet om megalitkulturens invandringsvägar till 
Kalmar län och framhåller som sin mening, att Qrötebo-kistan är utslag av ett 
kulturinflytande kommande söderifrån efter kusten och ej över det inre Småland. 

Gråborg, i Algutsrums socken på Öland, är av de 14 kända fornborgarna 
pä ön den största (och sannolikt även den största i Sverige) och jämte den 
nägra mil nordligare belägna Ismantorps borg tillika den intressantaste. Me
ningarna om dess ålder ha varit delade. 

STENBERGER meddelar i sin uppsats, vad man enligt urkunder, preliminära 
undersökningar och tillfälligt gjorda fynd av fornsaker för närvarande vet om 
den gamla ringborgens ålder och murkonstruktion. Den synes bestå av en äldre, 
pä vanligt öländskt fornborgsmanér uppförd kallmurad vall av råa eller föga 
tillhuggna kalkstensblock, vilken mur någon gång under tidig medeltid (slutet 
på tolvte eller början pä trettonde århundradet) blev förstärkt med ett ordent
ligt murat ytterskikt av huggen kalksten samt ett porttorn. De lösa fynd, man 
gjort inom och strax utom borgen, äro rätt fätaliga och ge inga tillförlitliga 
hållpunkter för en datering av Gråborgs tillkomsttid. Förf. lutar ät den åsikten, 
att den äldsta fäslningsanläggningen, som numera utgör kärnan i den väldiga 
ringmuren, härrör frän ungefär samma tid som de övriga fornborgarna såväl pä 
Öland som fastlandet, nämligen tidig folkvandringstid, 4—500-talet e. Kr., och 
att borgen ännu under äldre medeltid varit ett slags centralfästning för hela ön. 

Axel Bagge. 

KLEINERE MITTEILUNGEN (S. 179). . 
Der Ingenieur GILLIS OLSSON teilt einen von ihm gemachten Versuch mit 

in der Erde gefundenen Altertiimer aus Eisen mit Röntgenstrahlen zu photo-
graphieren. Die Methode diirfte von Bedeutung sein, wenn es gibt sich vor 
der Konservierung eines eisernen Gegenstandes eine Vorstellung vom Aussehen 
desselben ohne Rostschicht zu machen, eventuelle Tauschierungen mit anderen 
Metallen u. s. w. Die Bilder verdeutlichen die Forschungsresultate. 

In einer Mitteilung iiber Den Platz des Landstinges Medelpads hebt J. 
NORDLANDER hervor, dass der Tingslagärdshiigel der bei dem Dorfc Kvitsle im 
Ksp. Njurunda, Medelpad, nördlich von dem Flusslal Ljungans liegt, durch 
seinen Namen andeuten konnte dass wir hier einen alten Tingsplatz (Berichts-
stätte) besitzen. Wie so oft sonst lag er neben einem Bcgräbnissplatze. In der 
Nähe befindet sich nämlich ein Qrabfeld mit grossen Hiigeln aus der Völker
wanderungszeit. In zwei von diesen hat man Bronzekesseln angetroffen. Die 
Lage des Platzes ist eine derartige, dass er im Sommer sehr gut als gemein-
samer Tingsplatz fiir die ganze Provinz Medelpad gebilligt werden konnte. 

Unter der Rubrik Litteratur och kritiker gibt C. R. AF UGGLAS eine 
ausfiihrliche Recension von der Arbeit THOR KIELLAND: Norsk guldsmedskunst 
i middelalderen. A. BAGGE meldet zwei Zeitschriften an, nämlich: Hembygden 
1927, von Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund herausgegeben, und 
Kalmar läns fornminnesförenings Meddelanden (Mitteilungen) XIV, 1926. 
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Det kan alltså icke råda nägot som helst tvivel om, att havet vid tiden 
för boplats II nätt till boplatsens underkant. Vid starkt högvatten ha de allra 
lägst liggande delarna av boplatsen blivit översvallade; vattnet har dä kunnat 
nä nägot mera än 27,50 m. över nuvarande normalvattenständ. 

Då emellertid Säterboplatserna, enligt vad keramiken visar, gruppera sig 
kronologiskt efter nivåerna, är det tydligt, att även de övriga boplatserna legat 
ungefär vid de dåtida strandlinjerna. B. Nerman. 

Litteratur och kritiker. 
Hedebys ålder. 

I uppsatsen "Hedeby och Birka" (Fornvännen 1926, sid. 1 ff.) har S. 
LINDQVIST sökt förklara fornstaden Hedeby vid Haddeby Noor som en svensk 
anläggning (närmast en koloni frän Birka) och därvid utgått ifrån, att detta 
Hedeby anlagts först omkring år 900. Gentemot den av mig i "Norden och 
Västeuropa i gammal tid", sid. 53 ff. hävdade uppfattningen, att nämnda He
deby varit identiskt med den frän 800-talets historia under namnen Sliesthorp 
och Sliaswich kända danska handelsorten, fasthåller LINDQVIST i en ny uppsats 
"Slesvig och Birka" (i samma tidskrift och årgång, sid. 245 ff.) vid den först
nämnda åldcrsbestämningen. Han förklarar (sid. 249): "I 800-talets historia hör 
sålunda — för sä vilt vi för närvarande kunna bedöma saken — Hedeby eller 
staden inom halvkretsvallen vid Haddeby Nor icke hemma". 800-talets handels
ort vid Slien anser LINDQVIST i stället vara att söka vid norra stranden av 
Slien inom den där liggande äldsta delen av staden Slesvig. 

Jag tror fortfarande, att vi redan nu ha skäl att bedöma saken pä annat sätt. 
Först vänder jag mig till fornfyndens vittnesbörd. 
Vad de söder om Slien ä platsen för det gamla Hedeby gjorda fornfynden 

angår, sä gäller om dem enligt J. MESTORF, att de hänvisa "in die Zeit vom 9.—11. 
Jahrhundert", och enligt S. MULLER, att de till viss del "med al Sikkerhed 
kan henfores tit 9—10. Aarh". (se de av mig i Norden och Västeuropa, not 
2 till sid. 60 anförda arbetena). Härtill kommer nu, att även F. KNORR (före
ståndare för Museum Vaterländischer Altertiimer i Kiel, där större delen av 
dessa fornfynd förvaras), som år 1901 avgav ett av LINDQVIST (sid. 246) åbe
ropat uttalande av innehåll, att de dittills i Hedeby upptagna fynden hän
visade "etwa in die Zeit vom' 10. bis 12. Jahrhundert", efter det nya 
fynd gjorts ä platsen, förklarat (se Schleswig, Heimatbuch I, heratisgeg. 
von E. Sauermann 1924, sid. 291): "Die friihesten Funde gehören dem neun-

1 Denna KNORRS uppsats meddelar även andra viktiga rön beträffande Hedeby. 
Bland annat påpekas här, att (se sid. 28) "man im ganzen mit mehreren Tausend Grä
bern auf dem Friedhof rechnen muss", och detta allenast inom halvkretsvallen. Läggas 
härtill gravarna utanför vallen och å borghöjden, blir resultatet, aft det i och vid He
deby finnes "eine iiberwältigende Zahl von Gräbern und GrabhUgeln". Härav är tydligt, 
att staden haft en mycket större befolkning än man hittills trott. KNORR har ocksä kon
staterat (se sid. 27), att bland stadens befolkning även funnits ett betydande antal hänt-
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ten1 Jahrhundert an". Dessa tre fornforskare, som säkerligen äro de som grund
ligast studerat ifrågavarande fynd, betyga således, att de äldsta ä platsen för 
det forna Hedeby söder om Slien gjorda fynden äro att hänföra eller (MÖLLER) 
kunna hänföras till 800-talet .2 

Vad däremot angär den plats norr om Slien, där enligt LINDQVIST den 
här ifrågavarande, från 800-talets historia kända danska handelsorten skulle 
vara att söka, sä gäller om denna, att den icke veterligen har at t uppvisa 
några fornfynd alls frän 800- ta le t och för övrigt ej häller frän den se
nare vikingatiden (pä detta sakförhållande har jag erhållit bekräftelse genom 
benäget meddelande frän det ovannämnda museet i Kiel). 

Det vittnesbörd, fornfynden lämna i det här diskuterade spörsmålet, 
talar således avgjort till förmän för den uppfattningen, alt den frän 800-talet 
kända handelsorten vid Slien legat inom ha lvk re t sva l l en ; till förmän för 
den uppfattningen, att den skulle legat inom de norr om Slien belägna delarna 
av Slesvig, talar däremot icke ett enda fornfynd. 

Vi gä dä till det i denna åldersfråga av LINDQVIST åberopade vittnesbörd, 
som skulle lämnas av Dannevi rkebefäs tn ingarna . 

LINDQVIST hänvisar i detta avseende (sid. 247) till att MULLER och NEER
GAARD (i den av dem i Nordiske Fortidsminder I publicerade stora undersök
ningen om Dannevirke) 'utan tvekan" betecknat den norra Dannevirkelinjen 
(den som går frän Sliens innersta västända nedåt i sydvästlig riktning3) som 
den äldsta — med 800-talets Oodfridsvall identiska — befästningslinjen, samt 
(sid. 248) till dessa forskares av den omständigheten, att halvkretsvallen4 ligger 
utanför denna linie, dragna slutsats, att det inom denna vall belägna Hedeby 
varit en icke-dansk anläggning, gjord efter Godfrids tid och möjligen härrörande 
frän de svenska konungar, som innehade den under 900-talct. "Var den" (halv-
kretsvallen) — sä har det resonerats i Nord. Fortidsm. I: 228 — "i den danske 
Konges" (Godfrids) "Magt, vilde det aeldste Danevirke vaere blevet fort hen 
til den halvrunde Vold, hvor senere Forbindclselinien blev dragen, eller san
den om den, hvor" — enligt anf. arb. — "endnu senere Kovirkel"' kom til 
att gaa". 

verkare. Det viktigaste hantverket har varit "die Metallvcrarbeitung, der Bronzeguss"; 
'auch die Verarbcitung von Silber konnte festgestellt werden". Bland annat har ett 
stort antal gjutformar anträffats. Det vore av stort intresse att fä undersökt, om 
bland ä andra håll funna fornsaker finnas sådana, som passa till någon av dessa formar 
och således skulle kunna vara förfärdigade i Hedeby. 

1 Spärrat av mig. 
2 Den i Norden och Västeuropa, slå. 60, rad 14 f. stående punkten bör således — 

jfr LINDQVISTS anmärkning sid. 246 — ändras till: 'Av de anträffade fornsakerna fram
går ocksä, att staden torde ha varit bebyggd redan på 800-talet.' 

3 Se den här sid. 252 meddelade (på huvudsaklig grundval av Karte des deutschen 
Reiches, Bl. 38, 57, hgg. v. der Kartogr. Abt. der K. Preuss. Landes-Aufnahme 1881, upp
gjorda) kartan. 

' Pä kartan sid. 252 betecknad med "Oleburg". 
6 "Kograv" i kartan sid. 252. 
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Vad då först beträffar, att de nämnda forskarna betecknat nordvästra Danne-
virkelinjen som den tidigast anlagda, identisk med den av Godfrid uppförda 
vallen, sä vilar denna deras mening på den förutsättningen (jfr Nord. Fortidsm. 
1:235, 275 f.), att den omständigheten, att nordvästra linjen från början helt 
och hållet saknat grav, skulle visa, att den vore av äldre datum än den syd
ligare, med grav försedda Kovirke- (eller kogravs-)linjen. 

Rörande nämnda förutsättning heter det emellertid i samma arbete (sid. 
235): "Egentlig bevises kan dette vel ikke paa Grund af Monumenternes 

Fig. 125. Trakten vid Oleburg, det gamla Hedeby. 

Faatalighed og den Usikkerhed, der överalt hersker med Hensyn til Date
ringen", och MEISNER har i Zschr. f. Ethnologie 36:683 (jfr ock Norden och 
Västeuropa, s. 175) framhållit, att saknaden eller förekomsten av en konst
gjord grav icke lämnar nägot avgörande bevis i fråga om en befästnings-
valls ålder. 

Det finnes också en uppgift i en gammal källa, av vilken man kan se, 
att Kovirkelinjen har högre ålder än den, som i Nord. Fortidsminder pä grund 
av dess vallgrav tillmätts den. I THIETMARS berättelse om Otto ll:s betvingande 
av den danska gränsbefästningen år 974 kallas denna för "fovea" ("f. quae ad 
defensionem patriae parata est"), alltså för "grav". Dä nordvästra Dannevirke-
linjen vid denna tid fullständigt saknade grav (Nord. Fortidsm. 1:211, 275, 
291), kan beteckningen "fovea" här (jfr Norden och Västeuropa, sid. 66) icke 
avse något annat än Kovirke, som på grund av sin mycket framträdande vall
grav ocksä bär namnet "Ko-grav". 
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Mot denna min uppfattning av Thietmars "fovea" såsom avseende Ko
virke har LINDQVIST (sid. 248) invänt, att "den halftannat århundrade äldre 
annalanteckning, som utgör den enda litterära källan till kunskap om God
freds verk, betecknar det såsom 'valium', d. v. s. en vall — icke grav — ge
nombruten av allenast en 'porta' — det vill säga port — icke bro*. Denna 
invändning har emellertid ingenting att betyda, eftersom Kovirke även ägde 
en vall, som naturligtvis, där den skars av genomfartsvägen, var försedd med 
port.1 Såväl Thietmars beteckning för det av honom omnämnda befästnings
verket som annalbeteckningen för Godfrids vall passar således pä Kovirke, 
varemot Thietmars "fovea" icke alls passar på nordvästra Dannevirkevallen. 

Dä det således icke bevisats eller gjorts sannolikt, att Kovirke är den 
yngre av de båda vallarna, synes det ej vara skäl att frångå den på en upp
gift i en sä gammal källa, som Annales Ryenses (från slutet av 1200-talet, jfr 
Nord. Fortidsm. 1:279) grundade och sedan ända inpå sisia tiden av de flesta 
Dannevirkeforskare (se anf. arb. 1:208 ff.) hyllade uppfattningen, enligt vilken 
Kovirke är den ä lds ta Dannevirkevallen och således identisk med 800-talets 
Godfridsvall. 

Utgår man frän att Kovirke är den äldsta vallen, blir ocksä denna be
fästningslinjes bes t ämmelse , som med uppfattningen av densamma som 
yngre än den norra linjen icke kunnat på ett tillfredsställande sätt förklaras,2 

fullt begriplig och klar. Oodfrid har utlagt sin vall mellan Selker Noor och 
den, dä Kovirke utlades, säkerligen ända till det ställe, där denna befästnings-
linje slutar i väster, opasserbara sumpdälden vid nedre Reideä, för att genom 
denna sträckning av vallen även området norr därom upp till Sliens sydvästra 
strandparti skulle bliva skyddat.3 Trots det att vallen på detta sätt kom att 
skydda en större del av den danska gränsbygden än om den lagts pä den 
plats, där nordvästra Dannevirkevallen ligger, behövde den icke göras längre, 
ej häller blev arbetet med dess uppförande besvärligare. Härtill kom — en 
omständighet, som hittills vanligen icke beaktats (se Norden och Västeuropa 
sid. 67 och i dithörandc not 1 anf. lit.) — att vallinjen, dragen där Kovirke 
går, även beredde skydd ät den mellan Slien och Treene gående, för handeln sä 
viktiga transiteringsvägen. Att konung Oodfrid även varit intresserad av handels-
verksamheten i dessa nejder, ser man därav, att han berättas ha förstört en i 

1 Även Thietmar omtalar denna "porta", som enligt honom ävenledes forcerades 
av Otto. 

• Det i Nord. Fortidsm. I: 271, 277 framställda förklaringsförsöket, enligt vilket 
Kovirke skulle varit en "Gnensevold efter 0delsggelsen af Otto Il:s Borg", uppförd 
efter en (eljes alldeles obestyrkt) "Afgjorelse om Granseforholdene . . . truffen mellem 
983 og 1026", är alldeles osannolikt. Att detta befästningsverk icke, säsom detta för
klaringsförsök innebär, blivit uppfört till förmän för tyskarna, är ju tydligt redan därav, 
att dess vallgrav, alltså dess yttersida, är förlagd mot söder . 

3 Jfr kartan sid. 252. Att marken vid Kovirkes (Kogravs) västända varit opasserbar, 
dä denna befästningslinje byggdes, är tydligt därav, att linjen eljes givetvis skulle ha 
utdragits längre ned mot Reideå; ännu på 1850-talet var marken vid nämnda västända 
pä grund av dess sumpiga beskaffenhet ganska svärpasserbar, se LORENTZEN, Annaler 
f. nord. Oldkyndigh. 1859, sid. 26. 
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hans slaviska grannland belägen handelsplats och överflyttat dess köpmän till 
handelsorten vid Slien, uppenbarligen för alt öka handeln pä den danska plat
sen (se härom t. ex. Norden och Västeurepa, sid. 46). 

Även nordvästra Dannevirkevallens bestämmelse och tillkomst kan, om 
man betraktar Kovirke som den äldsta befästningslinjen, pä ett tillfredställande 
sätt förklaras. 

Att nordvästra Dannevirkevallen, säsom jag i Norden och Västeuropa, sid. 
66, förmodat, tillkommit först på 900-talet, kan bestyrkas av Saxos berättelse 
om den av Gorms drottning Thyra företagna vallbyggnaden (se Velschows edit. 
1:481), som tydligen avser nordvästra Dannevirkclinjen (jfr S. MULLER, Aarb. f. 
nord. Oldkyndigh. 1900, s. 241). SAXO uppgiver nämligen, att Thyras vall se
dermera av konung Valdemar förstärkts med en tegelstensmur, vilket som be
kant skett med (en del av) nordvästra vallen.1 Anledningen till det första 
uppförandet av nordvästra vallen kan ha varit den, som NEERGAARD (Nord. 
Fortidsm. I: 249) tänker sig ha föranlett uppförandet av den enligt denne 
forskare frän Thyra härrörande, i samma vall ingående "Kampcstensmuren", näm
ligen "de Kämpe, som just paa denne Tid fandt Sted mellem Gorm og den 
fremmede Herskeraet i Hedeby". Möjligt är, att Thyra endast utlagt en sva
gare2 och kortare vall, och att arbetet på vallen fortsatts längre fram under de 
delar av 900-talet, dä tyskarna härskade över området mellan Slien och Eider.-1 

Ännu är 973, då Otto II gjorde sitt infall i Danmark, synes denna vall ha 
varit ganska oansenlig, eftersom THIETMAR i sin förut omtalade berättelse 
förbigår den med tystnad. Den hade kanske ännu endast den ringa höjd (2— 
2'/2 meter), den vid första anläggandet (se Nord. Fortidsm. 1:214) erhöll4, och 
den saknade ännu fullständigt vallgrav. 

En stark bekräftelse på, att nordvästra Dannevirkelinjen utlagts som (gräns)-
vall mot de främmande erövrare, vilka pä 900-talet härskade i Hedebyomrädet, 
föreligger i det förhällandet, att en v ik t ig del av den danska sydgränsen 
under dessa t ider uppenbar l igen gåt t fram just där nordväs t ra Dan
nevirkel in jen går. Av en uppgift hos HELMOLD (Mon. Germ. Hist. Script. 

1 Jfr ock, att Annales Ryenses, som kalla den i äldre tid uppförda befästnings
linjen lör Kovvirki, beteckna Thyras och Valdemars försvarsverk med samma namn: 
Dan(e)wirki (se Script. Rer. Dan. I: 158, 163). Att SAXO låter Thyras vall ha haft en 
grav, behöver ej visa, att hennes vall ej kan vara identisk med nordvästra Dannevirke
linjen. SAXO kan ha trott, att den pä hans tid längs Valdemarsmuren löpande graven 
haft sitt upphov redan från tiden för befästningsverkets första uppförande. 

2 Jfr Annales Ryenses (Script. Rer. Dan. I: 158): "Thyre... qva;... munitionem, qvae 
Danewirki dicitur, fecit lignis tantum". 

3 Har, säsom i Nord. Fortidsm. I: 260 ff. antages, Otto II:s borg legat vid nordvästra 
Dannevirkelinjen, är det möjligt, att även tyskarna under nämnda tider bidragit till vallens 
utbyggande och förstärkande (jfr om det tyska herraväldet i Hedebyomrädet pä 900-talet 
WADSTEIN, Namnet Danmark, sid. 32 ff.). 

4 Kovirkevallen var visserligen icke heller högre, men detta befästningsverk för
stärktes i högst betydande grad av den breda och djupa, styckevis vattenfyllda grav, 
varmed den var försedd. Får man tro Annales Ryenses (Script. Rer. Dan. 1:150), kan 
Kovirke ytterligare ha varit förstärkt "fragis ligneis". 
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XXI:19) finner man nämligen, att det av tyskarna pä 900-talet innehavda Hedeby
omrädet sträckte sig "a lacu Slya ad Egdoram fluvium".1 I nordväst har området 
således slutat vid Sliens västra ända, alltså just där nordvästra Dannevirke
linjen tager sin början, och därifrån har gränsen tydligen liksom denna linje 
sträckt sig ned åt sydväst i riktning mot Eider.2 

Om således nordvästra Dannevirkevallen icke är den av Oodfrid i början 
av 800-talet uppförda, utan i stället Kovirke är identiskt med Godfrids vall, 
faller därmed den förutsättning, varpå den slutsatsen grundats (jfr sid. 251 här 
ovan), att det inom halvkretsvallen belägna Hedeby varit en icke-dansk an
läggning, gjord efter Godfrids tid. 

Dannevirkebefästningarna hava således intet vittnesbörd att giva, som 
motsäger det fornfynden lämna (jfr ovan sid. 251 ff.), enligt vilket den inom 
halvkretsvallen belägna staden varit äldre än staden norr om Slien samt stam
mande redan frän 800-talet. 

Men om detta Hedeby är den ä ldre anläggningen, mäste det vara iden
tiskt med den frän 800-talet under namnen Sliesthorp och Sliaswich omtalade 
handelsorten vid Slien. Även dessa namn passa väl pä fornstaden vid Had
deby Noor; i äldre tid var detta "Noor' nämligen öppet mot norr och utgö
rande en del av Slien. Att Slesvig-namnet även använts om staden söder om 
Slien är tydligt av det ställe hos THIETMAR (Mon. Germ. Hist. Script. 111:760), 
där denne säger, att Otto II år 974 "ad Sleswic properavit"; här mäste ju 
Sleswic avse den i det av danskarna vid nämnda tid återerövrade området 
mellan Slien och Eider liggande staden Hedeby. Jag erinrar ocksä om den av 
den i slutet av 900-talet levande anglosaxaren Ethelwerd (se Mon. Hist. Brit. 
1:502) lämnade uppgiften, enligt vilken Slcsuuic och Haithaby var samma stad 
och det första namnet det av sachsarna, det andra det av danskarna använda nam
net på staden. Att den här ifrågavarande handelsplatsen redan frän början förlagts 
vid den vik av Slien, som det senare s. k. Haddeby Noor förr utgjorde, och icke 
till det ställe, där äldsta delen av det norr om Slien liggande Slesvig befinner 
sig, är ocksä högst sannolikt av den grund, att den förstnämnda platsens läge 
var så ojämförligt gynnsammare! än den senares. Säsom jag redan i Norden 
och Västeuropa, s. 62, framhållit, läg den södra platsen vid en mindre vik, som 
erbjöd en lugn hamn, och vars smala infartssund lätt kunde tillspärras, då fara 
hotade frän sjösidan. I öster skyddades platsen av viken, i väster och söder 
likaledes av vatten; i norr läg en höjd3, lämpad att därå uppföra en borg. Pä 
liknande sätt har även MULLER (Nord. Fortidsm. 1:240) uttalat sig om det ut-

1 Samma omräde kallas hos Adam av Bremen 11:54 "civitatem Sliaswig cum marcha 
quae Irans Egdoram est". 

" Vad beträffar förbindelsevallen mellan nordvästra Dannevirke och Hedeby har 
denna, säsom MULLER (Nord. Fortidsm. 1:252) säkerligen riktigt påpekat, uppförts pä 900-
talet, sedan Hedeby, efter att ha varit behärskat av främlingar, äter blivit danskt. Enligt 
min mening har vallen sannolikt först uppkastats i s l u t e t av nämnda århundrade, sedan 
Harald Blåtand är 983 fått Hedeby i varaktigare besittning (jfr WADSTEIN, Namnet Dan
mark, sid. 33 ff. samt Norden och Västeuropa, sid. 67 o. 141). 

""Hohburg" å kartan sid. 252. 



256 Litteratur och kritiker. 

märkta läget för fornstaden vid Haddeby Noor: den läg "paa en udsogt Pläds 
ved den lukkede Indvig og med Borghoiden ved Siden". Den plats, norr om 
Slien, där MULLER sökt visa, att den äldsta Slien-staden legat, hade däremot 
icke ett sä gynnsamt, redan av naturen delvis tryggat läge, där den (såsom 
MULLER anf. st. säger) läg, "paa den lave ubeskyttede Holm."1 

Den norra platsen var också mindre väl belägen med hänsyn till transi-
tering av handelsvaror mellan Slien och Treene. Vägen över land var från den 
icke blott längre — jfr MOLLER anf. arb. 1:241: "Veien . . . vest og nord om 
Sliens inderste Lavningcr og Danevirke So var läng' — utan gick även över 
backigare och besvärligare terräng än överfartsledcn frän platsen för det söder 
om Slien liggande Hedeby; även KNORR, Schleswig Heimatbuch 1:31, (som 
dock i fråga om platsen för den äldsta Slienstaden instämt med MULLER), 
förklarar sistnämnda led ha varit den som handelsväg 'giinstigste'. 

Även de här angivna lokala förhållandena tala således emot att de, som grund
lagt handelsstaden vid Slien, skulle ha lagt den pä den norra platsen. Dessa 
män voro säkerligen praktiska nog för att se, att den södra platsen både ur 
försvars- och trafiksynpunkt var den ojämförligt lämpligaste, och grundade därför 
nog ocksä staden där. Genom att uppföra sin vall efter Kovirkelinjen kunde 
konung Oodfrid så icke blott skaffa ett värn för sitt land, som därjämte skyd
dade staden, utan även trygga den här över landryggen gående handelsvägen. 

Elis Wadstein. 

KURZERE MITTEILUNGEN (Seite 247). 

Professor B. NERMAN gibt auf Grund einiger auf einem Steinzeilwohn-
platze bei Säter (11) gefundener Tonscherben einen Beitrag zur Frage des 
Meeresniveaus zur Ganggräberzeit in Östergötland. 

Unter dem Titel Litteratur och Kritiker entgegnet Prof. E. WADSTEIN 
einigen von den von Prof. S. LINDQVIST in Fornvännen 1926 (S. 1 ff. und 245 ff) 
ausgesprochenen Ansichten iiber das Alter der Stadt Hedeby. 

1 I Nord. Fortidsm. I sid. 241 anföres som skäl för att 800-talets Slien-stad legat pä 
denna norra plats, att staden i källor frän detta århundrade 'betegnes som en Havn eller 
en aaben By (porlus, vicus)", vilka beteckningar skulle passa väl pä den obefästade 
orten norr om Slien, men icke pä "den stsrkt befjestede By sydfor". Ett stycke längre 
ned ä sidan omtalas emellertid, att beteckningen "Havn" i s lu t e t av samma århundrade 
även användes om den söder om Slien liggande orten, och av denna omständighet 
dragés här den slutsatsen, att denna södra plats då 'endnu ikke (var) befsstet" I — Det 
är möjligt, att det sist sagda är det riktiga, och att till en början själva handelsplatsen 
å den södra orten ännu icke belastats (eller att dess vall ännu befann sig pä sitt första 
— jfr Nord. Fortidsm. 1:231 f. - - låga och smala stadium). Man kan först ha nöjt sig 
med att starkt befästa den bredvid liggande borghöjden, dit den ännu icke sä talrika 
befolkningen vid behov kunde taga sin tillflykt. Emellertid märkes ifråga om beteck
ningarna "portus" och "vicus", att dessa även använts om Birka (se Vita Ansgarii, Cap. 
X, XVI), vilket liksom Hedeby varit befästat med en vall, utan att någon pä denna grund 
lär betvivla, att Birka legat å den av vallen skyddade Bystan på Björkö. 
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Folkvandringstidens stilfrågor och kronologiska problem. 

Under ovanstående titel har docenten Nils Åberg i föregående ärgäng av 
Fornvännen (1926, sid. 117—130) framlagt en granskning av fem av mig pu
blicerade arbeten. Vad beträffar det första av dessa (det är infört i Rig 1919 
och i Studier tillägnade Oscar Almgren 9/n 1919), är detta tredje gången Åberg 
i tryck lämnar en resumé av vad han angiver vara dess huvudsakliga inne
håll. Första gängen var i en not i Fornvännen 1922, sid. 1, där han dessutom 
förklarade min framställning ännu alltför knapphändig för att upptagas till nå
gon allvarligare prövning. Gent emot det sätt, varpå Åberg i nämnda not och 
i övrigt i samma uppsats behandlade min undersökning, genmälte jag sid. 177 
f. av Fornvännen s. ä., att Åberg bort kunna erkänna den ringa förtjänst, som 
läg i en av de väsentliga nya synpunkter, som jag där velat föra fram och som 
Åberg i stort sett biträtt, men framlagt vare sig som självklar sak eller egen 
upptäckt. Frågan gällde de sydliga inslag, som spelat en stor roll vid upp
komsten av stil II och bestodo i dels nya djurmotiv (särskilt fågel- och vild-
svinshuvuden), dels bandornamentik med enkla mönster. På detta svarade Åberg 
är 1924 i sin monografi över "Den nordiska folkvandringstidens kronologi" (sid. 
67, noten, och följande sidor) dels med ett nytt missvisande referat av mitt 
förstnämnda arbete, dels även och i samma sammanhang med klart formulerade 
anspråk på att i Fornvännen 1922, sid. 1 ff, ha framlagt en av honom själv 
gjord iakttagelse och en icke tidigare, vare sig i tryck eller muntligt, uttalad 
uppfattning, då han sökte visa, "att stil I, som i Skandinavien förblev jämfö
relsevis oberörd av bandornamentik, pä kontinenten förenades med denna, och 
att denna förening av stil I med bandornamentik åstadkom en renässans av den 
nordiska djurornamentiken och ledde utvecklingen över till stil II". Efter denna 
replik, som jag lämnat utan direkt svar, följde nu, som nämnt, i Fornvännen 
1926 ett tredje, utförligare referat av min uppsats, avslutat sälunda: 'I det 
första arbetet be röras över huvud taget ej de kon t inen ta lge rmanska 
inslagen i Vendelkulturens fornsaksvärld, däremot ansluter sig Lindqvist utan 
reservation till Stjernas uppfattning, att Vendelkulturens vanligaste smycke-
typer ägt ett nordligt ursprung (I s. 71, sp. 1)." Men om vi nu övergå till 
mitt åsyftade arbete (Rig 1919), skriver jag sid. 70 om den svenska folkvand
ringsstilen: "För dess uppkomst spela sydl iga inslag en stor roll. Sädana 
framträda tydligast ä praktfulla metalldelar tillhörande krigarens utrustning, 
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vilken ju även i andra avseenden helt naturligt röjer särskilt s tark påverkan 
av de kon t inen ta l a ge rmanfo lkens smak". Och efter en kort exempli
fiering av det nya, jag härvid avsäg, fortsatte jag på den av Åberg citerade 
sidan: "Näst denna syd l iga påverkan fä vi taga hänsyn till den frän norr. 
Det av Knut Stjerna påpekade nordliga ursprunget för flera av bl. a. Gotlands 
och Bornholms under yngre järnåldern mest vanliga smycketyper synes ej kunna 
förnekas."1 — Jag överlåter tryggt ät opartiska granskare att avgöra, om Åberg 
rätt refererat mig på dessa punkter. 

Medan mitt yttrande om de kontinentalgermanska inslagen i Vendelkul
turen väsentligen, om ock ej uteslutande, gällde ornamentiken, i vad angår 
uppsatsen 1919, har jag å andra sidan påpekat deras mycket tydliga framträ
dande såväl inom övriga delar av "fornsaksvärlden" som även inom en helt 
annan sida av kulturen redan i en uppsats, som Åberg konsekvent förbiser i 
sina historiker, nämligen "Ynglingaättens gravskick" i Fornvännen 1921. Kapit
let om "de första bätgravarnas allmänna förutsättningar', sid. 177—186, ägnas 
nämligen just ät denna fräga. Sid. 184 skrev jag sälunda: 'En rad väsentliga 
överensstämmelser — frånvaron av hög eller annat synligt gravmärke, den rika 
utrustningens sammansättning och föremålens ornamentik och formgivning — 
sammanknyta alltså Vendelgravarna, Vallstenarum- och Högbrogravarna i 
Sverige samt Akergruppen i Norge" (våra mest representativa stil -II -fynd) 
"med talrika samtida eller något äldre german- (och hunner-) gravar pä konti
nenten, vilka ytterst gä tillbaka på kristet gravskick." Sid. 181 betecknade jag 
den norska Akergruppen som vittne 'om en västlig gren av samma kultur
ström, som med en annan, kraftigare fåra gått över Bornholm och Gotland till 
Uppland. Sä vitt jag kan finna, hava dessa två strömmar endast upphovet ge
mensamt — den vidsträckta kontinenten". 

I fräga om de kontinentalgermanska ins'agcn i Vendelkulturens fornsaks
värld har jag sälunda 1919 och 1921 uttryckt en uppfattning, skäligen likartad 
den, vilken Åberg framlade i Fornvännen 1922, sid. 1 ff., och sedermera, 
såsom vi sett, betecknat som icke tidigare uttalad. Rent formellt sett har Åberg 
verkligen också där framlagt en aldrig förr uttalad uppfattning, ty de djurmotiv, 
som utgöra ett av grundelementen i stil II, uppfattade jag 1919 (liksom allt 
fortfarande) som hämtade frän annat häll än stil I, vari Åberg likt Salin söker 
deras upprinnelse. Men i de ovan återgivna satser, varmed Åberg själv sam
manfattat sin nya åsikts innebörd, finnes i alla händelser intet ftän den vid 
samma tidpunkt vanliga, av Salin utformade åsikten avvikande, som ej sam
manfaller med mina tidigare uttalanden, och ej heller något i förhällande till 
de sistnämnda självständigt, som ej innebär ett kvarblivande vid den Salinska 
ståndpunkten. Ehuru jag sälunda pä det bestämdaste nödgas avvisa de anspråk 
på originella resultat i denna fråga, vilka Åberg upprepade gånger framställt i 
samband med missvisande kritik och allt annat än erkännande omdömen om 
mina arbeten i samma ämne, vill jag lika litet nu som tidigare tillvälla mig 
själv någon större del av den honom bestridda äran. 

' Spärrningarna i de aniörda citaten ha tillkommit här. 
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Tillvaron av mycket starka kontinentalgermanska inslag i Vendelkulturens 
fornsaksvärld är, om icke förr, fullt tydligt påpekad redan första gången Ven-
delfynden publicerades (av Hans Hildebrand i ATS 8: 1) och kommer även fullt 
tydligt fram i Salins epokgörande arbete "Die altgermanische Thierornamentik". 

I fräga om ornamentiken pä nordisk botten hade Salin emellertid i sam
ma arbete intagit en frän hans uppfattning om fornsaksvärlden i övrigt märkligt 
avvikande uppfattning. Övergången från nordisk stil I till nordisk stil 11 skedde 
enligt honom sä småningom utan anlitande av direkt från andra häll lånade 
former (sid. 290). Den befordrades av den omständigheten, att man under slutet 
av stil I:s blomstring i Norden begynt fläta djurens lemmar om varandra. Denna 
flätning (Qeflecht, s. 238) betraktade Salin emellertid som en helt annan före
teelse än den egentliga bandornamentiken, som först under loppet av stil 11 
uppträdde i Norden och var en av de företeelser, som visade, att övergången 
frän stil II till III försiggick under livliga förbindelser med kontinenten (sid. 
290). 

Enligt Salins uppfattning voro de stil-II-mönster, som visade det tydligaste 
beroendet av bandornament, urartade. Belysande är hans behandling sid. 250 
ff. av de sju mönster, han sammanställt i fig. 551—557. Om del sista ledet i 
denna serie, som han visserligen uttryckligen anger icke vara den enda möjliga, 
men i alla fall uppfattat som den mest sannolika och lagt till grund för sin 
framställning i övrigt, skriver han: "Hier halt sonach die Thierornamentik auf 
und die Bandornamentik beginnt". Om ett av de sista mönstren i samma serie, 
vilket jag i Rig 1919 ånyo avbildade som fig. 14, skrev jag (sid. 73): "Fig 14 
är ett repmönster, förrikat genom tillsats av djurhuvuden. — Här upphör band
ornamentiken och (en ny form av) djurornamentik begynner.' Sedan jag ytter
ligare berört en del främmande, särskilt å pressbleck uppträdande mönster, 
som, ehuru av annan natur än djurornamentik, blivit flitigt använda motiv inom 
den stilart, som jag kallade den svenska folkvandringsstilen, fortsatte jag efter 
en asterisk och ett mellanslag, som tydligt anger, att jag begynt ett nytt kapi
tel (sid 78): "När den svenska folkvandringsstilcn — — — är fullt utbildad, 

har den nästan helt frigjort sig frän det på mänga pressade bleck 
påtagliga beroende av geometriska mönster. Den har, med sin mycket begrän
sade repertoar, blivit en nära nog ren djurornamentik eller vad stil I var från 
begynnelsen".1 De speciella, inom nordisk stil 11 uppträdande mönster, vilka 

1 I min uppsats 1919 ansåg jag icke behövligt att så tydligt, som ovan skett, 
framhäva den grundväsentliga skillnaden mellan min uppfattning och Salins. Det är väl 
av denna anledning, som Åberg, ehuru han i sak fullständigt trätt pä min sida, likväl 
icke i min framställning trott sig hava funnit något för sig antagligt utöver "det själv
klara faktum, att bandornamentiken uppträder i intim förening med djurornamentik 
redan i de äldsta Vendelgravarna" och kunnat påstå, att min kritik av Arnes datering 
av Vendelgravarna icke berör denna fråga. Likväl kan jag icke förstå, hur Åberg i sam
ma not, som innehåller dessa uttalanden (anf. arb. 1924, sid. 67), funnit större skäl att 
beklaga sitt tidigare förbiseende av ett med vär åsikt sammanfallande uttalande av 
Shetelig i det är 1917 avfattade, men först är 1920 publicerade och alltså för mig är 
1919 obekanta 3:dje bandet av Osebergfundet. 
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jag alltså betecknade som prov på den fullt utbildade svenska folkvandrings-
stilen, äro av sådan beskaffenhet, att man endast ytterst sällan finner deras 
motsvarigheter utanför Gotland och Uppland. Efter att i korthet ha jämfört 
denna grupp med det för stil I (i norsk form) karaktäristiska yttrade jag om 
den förra: "Detta är mycket mer och vida annat än en renässans av stil I. 
Jag tvekar ej att i de tvä konstarterna se uttryck för en länge bestående mot
sättning mellan den konstnärliga läggningen och traditionen hos de tvä folk, 
som alstrat dem." Pä liknande sätt yttrade jag mig sid. 69 om den ornamen
tik, som uhder folkvandringstiden utvecklade sig i östra delen av Sverige och 
som av Sophus Muller (i Aarböger 1880) kallats "den gotlandiske stil": 'Den 
svenska folkvandringsstilens uppkomst är vida mer invecklad än den västnor
diska stilens. Den är ej i lika hög grad som den senare att betrakta som en 
direkt degenerationsföreteelse, fastmer kan den sägas vara en nationell nyskapelse 
— i tidens anda — på grundvalen av frän vitt skilda häll valda motiv." Dessa 
yttranden vill jag än i dag i det stora hela stå för. Däremot mäste jag på det 
allra bestämdaste protestera mot det ohemula bruk, som Gunnar Ekholm (Forn
vännen 1923, sid. 3) och Åberg (senast i Fornvännen 1926, sid. 119) gjort 
därav, dä de sökt inge sina läsare den föreställningen, att jag fällt dessa 
yttranden om stil II — nordisk och kontinental — i sin helhet och icke, såsom 
envar noggrann granskare skall finna, endast om den för vissa svenska bygder 
mest karakteristiska variationen inom nordisk stil II. Varje annan tolkning står 
i strid både med det omedelbara sammanhang, vari de citerade uttrycken fram
lagts, och med uppsatsens övriga innehåll. Om trots detta en mindre allvarlig 
granskning kunnat leda till missförstånd, borde detta i varje fall ha hävts vid 
läsandet av slutorden (sid. 79 f.): "Ovan har jag använt beteckningarna väst
nordisk (norsk) och svensk folkvandringsstil i ungefär samma betydelse som 
nordisk stil I och II. Förklaringen till olikformigheten har jag delvis sökt i 
länge bestående motsättningar mellan de båda folkens konstnärliga läggning 
och tradition. Det torde härvid böra tillfogas, atl jag använt förstnämnda termer 
med samma rätt som när man talar om exempelvis svensk renässans. Sålunda 
har jag ej velat förbise det starka syskontycke, som knyter vardera av de nor
diska folkvandringsstilarna till samtida företeelser inom de sydligare german
folkens kulturkrets. Här som annars stär vär odling pä ofri grund. Bristande 
erfarenhet om det utländska materialet har nödgat mig att likväl nästan helt 
utesluta detta ur framställningen och jag är medveten om de risker, som följa 

därav. ' 
Beklagligtvis har jag i detta yttrande ej tillräckligt starkt betonat, vad 

jag däremot i uppsatsens begynnelse med desto större skärpa framhöll, att 
nämligen min uppdelning av den nordiska djurornamentiken främst siktat på 
det av Salin principiellt förbisedda faktum, som ligger i den skandinaviska 
halvöns under hela järnåldern bestående kulturella tveklyvning. Den stora 
klyfta, som trots förekomsten av talrika svärklassificcrbara mellanformer skiljer 
de två stilgrupperna i Norden, var enligt min mening väsentligen av geo
grafisk natur, säsom redan Muller framhållit, och icke av rent kronologisk, 
säsom Salin ansåg. Det var alltså för att markera den geografiska indelnings-
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grunden, som jag återupptog Mullers benämning för "stil II" i modifierad form. 
Och det var för att markera denna stils jämbördighet med "stil I", som jag gav den 
senare ett analogt namn. Förändringen av indelningsgrunden medförde emeller
tid ocksä vissa avvikelser frän den gränsläggning, som Salin utfört. Sålunda 
nödgades jag att till den västnordiska stilens alster hänföra hela den uppenbar
ligen inom sig mycket nära sammanhängande gruppen av munbleck o. a. 
guldsmiden av samma art som de tre guldhalskragarna. Jag gjorde detta, oaktat 
en del av dessa alster, säsom tvänne avbildade föremål visade, snarare hörde 
till stil II än stil I. Och jag anmärkte om det ena av de sä beskaffade före
målen, att "endast mer sällan' finner man bland ifrågavarande guldarbeten sä
dana karaktärer, som i det följande angävos tillhöra den andra nordiska stilar
ten. Åberg har tyvärr icke insett, att den förändrade terminologien var fram
kallad av nödvändigheten att i vissa fall frångå de av Salin mellan stil I och 
II dragna gränslinjerna. Eljest skulle han icke sä ogenerat, som skett, förbytt 
dessa och mina termer även vid sädana tillfällen, där detta medfört en uppen
bar vanställning av mina uttalandens innebörd. 

Bland de skäl, som hindrade mig att uppfatta den svenska folkvandrings-
stilen som en utveckling ur den västnordiska, angav jag 1919 även det för
hållandet, att den förra i sä hög grad var förknippad med karvsnittet, medan 
de västnordiska konstutövarna, särskilt de norska, i än högre grad specialiserat 
sig pä den gjutna reliefen. Eftersom båda dessa uttrycksmedel utan tvivel ärvts 
frän den senromerska konsten, mäste, menade jag, den svenska stilens härled
ning ur den sistnämnda dragas en annan väg än via den norska. 'Den svenska 
stilen är alltså i en av sina väsentliga karaktärer en syster, låt vara senare 
mognad, och ej en dotter till den västnordiska'. (Rig 1919, sid. 73). — Även 
denna slutledning finner jag allt fortfarande naturlig ocli slående. Åberg, som 
efter vad vi sett tror sig ha löst problemet om stil II;s uppkomst efter mycket 
enkla linjer, uppger felaktigt (Fornvännen 1926, sid. 120), att jag i Fornvännen 
1922 upphört att tala både om karvsnittet och den provinsialrotnerska konsten 
och "i stället" härlett stil II ur kontinentalgermanska förutsättningar. Men den 
kontinentalgermanska konsten för jag ju i sin tur direkt tillbaka pä romersk 
utan förmedling av vare sig nordisk eller kontinental stil I, och betydelsen av 
den pä svensk botten tidigt och säkert rotfästade karvsnittstekniken betonar 
jag uttryckligen i avslutningen av uppsatsen Fornvännen 1922 (lika väl som 
senare). Min uppfattning har hela tiden varit den, att den svenska stilens ut
veckling och långvariga blomstring icke kan förklaras annat än som uttryck för 
en stark nationell kultur, vilande på ett rikt arv från romersk tid och befruk
tad genom en följd av mer eller mindre starka impulser, delvis förmedlade av 
inflyttande mästare, komna frän de kontinentalgermanska stammar, som under 
de stora folkvandringarnas tid bibehöllo förbindelsen med våra trakter. Jag . 
kan icke inse annat än att denna uppfattning är naturlig. Även om jag visst 
icke förnekar, att mina studier under årens lopp fört mig till en klarare in
blick i förhållandena, än den jag 1919 hade, kan jag icke vidgå, att mina tidi
gare uttalanden stå i sä stark motsättning mot senare framställda, som Åberg 
vill göra troligt. Om jag ena gången försökt belysa en annan härstamningslinje 
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än den eller dem, jag förut berört, betyder detta icke, att jag förnekat de tidigare 
behandlade. Den ytterliga förenkling av problemställningen, som Åberg fordrar, 
kan jag icke godkänna. 

Härmed har jag angivit de väsentliga missuppfattningar, som ligga bakom 
den kritik, Åberg ägnat mina folkvandringstidsstudier. Att i detalj vederlägga 
alla hans anmärkningar, skulle förutsätta en alltför härd påfrestning av tidskrif
tens utrymme och läsarnes intresse. Jag får antagligen framdeles tillfälle att 
återkomma till vissa av dem i sitt naturliga sammanhang och begränsar mig 
därför i det följande till ett par av de speciella anmärkningar, som i kritiken 
tagit en större plats. 

Med bilder, fyllande en hel sida, söker Åberg visa, att de sju i en grav 
vid Nocera Umbra funna guldmynten, ehuru präglade för kejsar Justinianus 
(527—566), måste ha fått sina öglor först under longobardernas tid (efter 568). 
Dessa mynt äro nämligen försedda med öglor av samma utseende som vissa 
senare präglade, delvis i otvivelaktiga longobardgravar funna mynt. Nu för
häller det sig emellertid sä, att guldsmidet och särskilt filigrankonsten i här 
äsyftad form hör till de mest konservativa elementen i det sydeuropeiska 
konsthantverket man gärna kan uppleta. Konsten att löda smä ringar av pärl-
tråd pä guldbleck är säkerligen ej mer longobardisk än konsten att prägla de 
kejsarmynt, varpå de sälunda sirade öglorna fästats. Men även om sä vore, 
kunde Noceramynten hamnat i jorden redan vid mitten av 500-talet, säsom jag 
anser, att de gjort, eftersom stora, av den kejsare, vars bild mynten bära, be-
soldade longobardskaror ju redan före nämnda tidpunkt länge nog uppträtt i 
Italien. "Endast en lycklig slump" har enligt Åberg kommit grav 7 vid Castel 
Trosino att förutom fem Justinianttsmynt och ett äldre även innehålla ett mynt, 
yngre än nämnde kejsare. Åberg menar alltså, att även de tre gravar vid 
Nocera, vilka innehålla 8 mynt för Justinianus och ett äldre, men intet enda 
yngre, mäste anses anlagda först efter 568 och att alla däri anträffade föremål 
— utom mynten! — likaledes måste anses vara tillverkade först efter nämnda 
är. Efter min i elt arbete 1926 utförligt motiverade uppfattning förete emellertid 
fynden frän Nocera och Trosino sä avsevärda skillnader, att man visst inte be
höver räkna med slumpen i detta fall. Om diskussionen skall hällas inom av 
sund logik utstakade gränser, mäste Åberg definitivt frångå sin tidigare stånd
punkt, som synes innebära, att alla de guldmynt, som präglats för Justi
nianus under dennes fyrtioåriga regeringstid och hittats i Italien, mäste anses 
ha kommit i jorden först sedan longobarderna tvä är efter samme kejsares död 
begynt sin erövring av detta land. 

Likaledes är det nödvändigt att Åberg frångår eller sakligt stödjer sin av 
tyska och italienska forskare ingivna, för hans kronologiska system nödvändiga 
föreställning, att praktiskt taget alla i Italien funna germanska gravar tillhöra 
antingen östgoter eller longobarder. Det är ingen "konstruktion", säsom Åberg 
behagar kalla det, dä jag häremot invänt, att germaner — Ricimer och Odo-
vakar —behärskat Italien i tjugo är omedelbart före östgoternas ankomst och att 
den senare därunder hunnit tilldela sina germaner en tredjedel av den italienska 
jorden. Det är icke heller någon konstruktion, att östgoten Teoderik, som icke 
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förmådde öka den germanerna tilldelade jorden, även efter Odovakars undan
röjande skrev sig konung över östgoter och med dem förbundna stammar. Att 
de sistnämndas kultur i och med Teoderiks övertagande av den politiska led
ningen skulle ha blivit gotiserad (ehuru goternas egen helt visst blev starkt 
italieniserad eller bysantiniserad, såsom bl. a. deras byggnadsminnen i Ravenna 
visa), är däremot en konstruktion, som det åligger Åberg att bevisa, innan jag 
erkänner dess värde som argument. Besynnerligt förefaller det mig också, att 
Åberg förmenar mig rätten förmoda, att vissa spännen, vilka ansetts vara longo
bardiska och enligt Åberg först blivit utbildade av longobarderna någon tid 
efter erövringen av Italien, i själva verket hava blivit utbildade av ättlingar till 
Odovakartidens germaner ävenledes i Italien. Att de äro mindre vanliga i 
Sydtyskland, försvagar ej min ståndpunkt, eftersom de ej heller äro vanliga i 
de trakter, varifrån longobarderna kommo till Italien. 

Högst egendomlig förefaller mig Åbergs taktik att mellan raderna i min 
uppsats i Fornvännen 1922 utläsa, att jag vid tidpunkten för dess nedskrivande 
föreställt mig 'de italienska inslagen inom Vendelkulturen säsom övervägande 
ostgotiska." Detta skulle jag visserligen ha tänkt, om jag vid den tidpunkten 
varit hemfallen åt samma fördom, som Åberg enligt det ovan sagda ännu 
hyser. Åberg har emellertid icke haft någon anledning att vid sin kritik i Forn
vännen 1926, sid. 122, utesluta den möjligheten, att jag redan vid avfattandet 
av det korta uttalandet 1922 gjort den nyss berörda "konstruktion", som bl. a. 
bygger pä kännedomen om den t. o. m. i vanliga skolböcker ihägkomne Odo
vakars historia. Det finns en gammal, men av Åberg i denna kritik uraktlåten 
regel, som bjuder, att man skall tyda allt till det bästa. Om sä skett, hade 
kritiken blivit betydligt kortare, och först dä hade den kunnat bliva av verkligt 
värde. 

Stockholm i februari 1927. Sune Lindqvist. 

KORZERE MITTEILUNGEN (S. 311). 

Literatur und Kritik. Unter dem Titel "Stitfragen und chronologische 
Probleme der Völkerwanderungszeit" entgcgnet S. LINDQVIST der von N. 
ÅBERG in Fornvännen 1926, S. 117 folg., unter derselben Rubrik vorgetragenen 
Kritik einiger von Verf. ausgesprochenen Ansichtcn. 
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anatomi. — S. G]rieg, Jernalderspro-
blemer i norsk arkeologi. — D. A. Seip, 
»/Ettegärd og hclligdom» (Magnus Ol
sen, .Attegärd og helligdom). 

Nordisk tidskrift för bok- och bib
lioteksväsen utg. av I. Collijn. 1926: 
I. Collijn, Birgitta-litteratur i kloster
biblioteken Sion och S. Barbara i Köln. 
— A. Malin, Studier i Vadstena klos
ters bibliotek, I-III. 

Norra Smålands fornminnesföre
ning. Meddelanden. 8. 1926: O. v. 
Friesen, Två fornsmåländska bygde
namn. — O. Liden, Undersökning av 
ett 'gravfält frän romersk järnålder å 
en utmark i Maramö, Värnamo socken. 
— A. Eile, Namnet Jönköping. — 
O. Djurklou, Antikvarisk resa i Östbo, 
Västbo och Mo härader sommaren 1870. 
— B. Kugelberg, Kungsholmen i 
Unnarydssjön. — Husholmen i Bolmen. 
— H. F., Några gärdsanteckningar från 
Västbo härad. — Ur musee ts sam
lingar, Depäfynd av garveriredskap 
frän stenåldern. — Småländska vikinga
vapen. — Myntfynd från medeltiden. 
— Sockenmagasin frän Ingatorp. 

Rig. Föreningen för svensk kul
turhistoria. Tidskrift. 1926: S. Am
brosiani, Nya bidrag till boktryckar
konstens historia. — T. J. Arne, Den 
förromerska järnålderns problem i 
Norden. — R. Essen, Sörmländskt 
herrgårdsliv vid mitten av 1800-talet. 
— M. Hofrén, Kalmar läns herrgår
dar. — K. G. Lindblom, Dragning 
av metalltråd i Afrika. — M. Olsson, 
Nicodemus Tessin d. ä:s finska kyrka 
pä Helgeandsholmen och dess konst
historiska ställning. — S. Ambrosia ni, 

Sommarmötet i Kalmar från den 18 
till den 21 juni 1926. (Föredragsrefe
rat: S. Curman, Centralmuseer och 
landsortsmuseer. — S. Rosman, Ut
grävningarna av det gamla Kalmar. — 
H. Hansson, Den forntida bebyggelsen 
i Tjust. — F. Kil lig. Till den gamla 
öländska alunindustriens historia. — 
L. Zickerman, Textila kulturgränser. 
— M. Olsson, Kalmar slott. — S. 
Strömbom, Porträttmäleri frän Vasa
tiden). — S. Ambrosiani , Pä studie
färd i Finland. — W. Anderson, 
Stralsunds museum i nya lokaler. — 
G. Berg, Östarpsgärden. — Q. Ek
holm, Ett par uppländska stenålders-
hyddor. — G. W. Fleetwood, Tvenne 
nyöppnade avdelningar i Livrustkam
maren. — O. Karlbeck, Bronsföremål 
frän Kina i den von Hallwylska sam
lingen i Stockholm. — T. 0:son Nord
berg, De senaste grävningarna inom 
Stockholms slott. — C. R. af Ugglas, 
En folklivsbild frän 1600-talet. — G. 
Wirdestam, Ar Inglingehögen orörd? 
— S. Lindqvist , Replik (till föreg). 
— En teckning av Visby domkyrka 
frän år 1815. — Gotlandsfonden. — 
Notiser. 

Samfundet Djursholms forntid och 
framtid. Skrifter. 1925: N. Fors
sell, Banérarna och patronatsrätten i 
Danderyd. — W. Enblom, Djursholms 
slotts byggnadshistoria. 

Samfundet Sankt Eriks Årsbok. 
1926: Q. Forss t rand, Bergstralska 
huset; från adelspalats till hyreskasern 
och kommunalhus, en gammal Stock-
holmslastighcts öden och invånare. — 
Å. Stavenow, En arkitekttävlan i 
Stockholm 1736. — A. Sjögren, Sten
skär—Strömsborg; bidrag till Ströms
borgs bebyggelsehistoria. — B. Wal-
dén, Tre väderkvarnar frän det gamla 
Stockholm. —N. G. Wol lin, Ulriksdals-
studier: I: Nägra drag ur slottsanlägg
ningens historia. Il: Trädgårdsskulptu
rer. III: Tillförlitligheten hos Ulriks-
dalsbilderna i Svecia. — H. Toll, 
Stockholms uppkomst. — A. Sjögren, 
En okänd klocka pä Storkyrkans torn. 
— G. Linder, Nägra reflexioner över 
hembygdskunskap och en hembygds
bok om Stockholm. (Forts). 
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tyska Pauken-Fibeln. Dessas utbredningsområde omfattar just, som jag nämnt, 
nordvästra Tyskland. 

Om den här framställda teorien om de kupiga gotländska fibulornas tids
ställning är riktig, bestyrker densamma (åtminstone för Gotland) MONTELII 
flerstädes uttalade mening1 att järnet var allmänt i bruk i södra Skandinavien 
redan vid den tid, dä Norden ännu 
stod under Hallstattkulturens påver
kan. Som jag ovan nämnt, äro de 
kupiga fibulornas nålar av järn. Dä 
dessa icke varit synliga, när spän
nena burits, framgår därav, att järnet 
vid denna tid här icke längre använ
des såsom prydnadsmetall utan för 
praktiskt bruk. Det kan även i detta 
sammanhang vara skäl att nämna, att 
de tyska Pauken-fibulorna uppträda 
tillsamman med andra föremål, som 
giva vid handen, att kännedomen 
om järnet mäste varit ganska allmänt 
i norra Tyskland vid den tid, dä 
förstnämnda spännen voro i bruk. 
Det kan vara av intresse att här påpeka dessa förhållanden, dä frägan om 
järnålderns begynnelse i Norden pä nytt tagits upp till diskussion.2 

Olov Janse. 

Fig. 191. Carnitz(Kr. Liichow) Hannover. 
Wendlande 4/i. 3 

Litteratur och kritiker. 

Hedebys ålder. 
I fjärde häftet av föreliggande årgäng av Fornvännen har prof. WADSTEIN 

sökt modifiera och med nya argument ytterligare stödja sin bevisning för den 
av honom förut i Norden och Västeuropa (Sthlm 1925) uttalade åsikt angående 
Hedebys ålder, varemot jag tillät mig opponera sid. 245 ff. av Fornv. 1926. 

1 Jfr MONTELIUS, Minnen, sid. 61. 
• Se bl. a. BROQOER, Kulturgeschichte des norwegischen Altertums, Oslo 1926 

(= Institutet for sammenlignende Kulturforskning, ser. A. Forelesninger; 6). BROQOER 
har, som känt, velat i detla arbete påvisa, åtminstone för Norges vidkommande, att den 
verkliga järnåldern börjar först flere århundraden efter Kristus. Möjligen kunna MONTE
LII och BROQQERS olika teorier i viss män förlikas. Det är ju icke otroligt, att de so
ciala motsättningarna mellan olika klasser under forntiden varit mycket betydande och 
att bruket av t. ex. järnet under långa tider varit monopoliserat av någon eller nägra 
klasser, under det alt järnet samtidigt saknats av andra befolkningslager. 

3 Efter G. SCHWANTES, Op. ett., fig. 10, sid. 50. 

25 — Fornvännen 1927. 
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Pä grund av sakens natur kan ingendera parten göra anspråk pä att ha framlagt 
mer än sannolikhetsskäl. Dä jag för min del saknar anledning till nämnvärd än
dring eller omvärdering av de skäl, som förde mig till den år 1926 deklarerade 
uppfattningen, skulle jag icke ansett mig nödsakad till att för närvarande åter
komma till denna fräga, därest ej prof. WADSTEINS inlägg i tvä fall refererat 
den kritik, jag ägnat hans framställning, på ett uppenbart missvisande sätt. 

För det första har jag (1926, sid. 246) vänt mig mot det 1925, sid. 60, 
förekommande, för därvarande bevisföring grundläggande påståendet, att de 
inom halvkretsvallen (Hedeby) anträffade fornsakerna skulle ha visat, att denna 
plats "varit bebyggd redan från omkring är 800°. Eftersom detta påstående verk
ligen saknar stöd icke blott i de arkeologiska skrifter, som då åberopades, utan 
även i det uttalande av F. KNORR är 1924, vartill prof. WADSTEIN först I gen-
mälet hänvisat, har det i not 2 ä sid. 251 ändrats till att innebära, "att staden 
torde ha varit bebyggd redan pä 800-talet'. Då det för mig (jfr 1926, sid. 11 
och 246) är likgiltigt, om Hedeby anlagts i s lu te t av 800-talet eller först efter 
är 900, fäster jag icke större avseende vid, att även denna ändring måhända ej 
är fullt tillräcklig. Däremot vill jag påpeka den inkonsekvens, som ligger däri, 
att WADSTEIN alljämt i texten ä samma sida, där nyss citerade not förekommer, 
låter fornfynden "avgjort* tala till förmän för hans uppfattning att även den 
frän början och mitten av 800-talet kända handelsorten vid Slien legat här 
inom halvkretsvallen. Dä F. KNORR ännu 1924, säsom WADSTEIN sid. 256 anmärker, 
instämmer med MULLER i fräga om platsen för den äldsta Slienstaden, utläser 
WADSTEIN uppenbarligen ur de hittills kända fornfynden vida mer, än vad någon 
arkeolog kan anse dem ådagalägga. 

För det andra har jag (sid. 247 f.) ordagrannt citerat och därefter bemött 
ett av WADSTEIN 1925, sid. 66, gjort uttalande, enligt vilket uttrycket "fovea" 
i en urkund, avseende händelser är 974, skulle belysa beskaffenheten av det 
befästningsverk, som Godfrid lät anlägga i början av 800-talet (och som i en 
samtida anteckning kallas "valium"). Numera (1927, sid. 252) läter WADSTEIN 
uttrycket "fovea" närmast visa, att en av sin vallgrav utmärkt befästningslinje 
— Kovirke — fanns redan 974 och sälunda tidigare än densamma enligt tvänne 
danska forskare skulle ha anlagts. Det skulle glädja mig, om jag fär uppfatta 
min mot den tidigare användningen av uttrycket "fovea" riktade kritik som 
anledningen till denna välbetänkta frontförändring, men jag nödgas i alla hän
delser uttala en den allra kraftigaste protest mot prof. WADSTEINS försök att 
placera denna min kritik i en fullständigt obegriplig dager genom att sid. 253 
utge den för att ha blivit riktad mot hans nya, sä vitt jag kan finna först på 
föregående sida kodofierade tankegäng. 

Sune Lindqvist-

Norsk Bygningskunst fra Urnes til Universitetet. Under redaktion av ANDERS 

BUOQE, HENRIK QREVENOR, QEORO ELIASSEN, THOR B. KIELLAND. Oslo, 
Aschehoug, 1927. 
Återigen ha vi frän ett av våra grannländer fått en påminnelse om vär 

underlägsenhet i fräga om att i en pä samma gäng aptitlig och vederhäftig 
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form presentera för oss själva och för världen i övrigt våra nationella minnes
märken. Vi ta vanligen allt för högtidligt pä dylika uppgifter och ha nog en 
viss obenägenhet för det alltför lättillgängliga. Föreliggande bilderbok över 
Norges byggnadsmonumenter är just av det slag, som vi ha anledning att se 
pä med avund. I 150 planscher, av vilka envar är beledsagad av kortfattad 
kommenterande text, för vars saklighet svara några av de bästa namnen inom 
den livaktiga yngre generationen av norska konsthistoriker, fä vi en bekväm 
och angenäm resumé över Norges arkitekturhistoria, och dessutom ger oss en 
inledande essay pä ett par tryckark av antikvarien ANDERS BUGGES hand en 
fastare överblick över sammanhanget och de olika strömningarna i utvecklingen, 
upplagd med välgörande kulturhistorisk bredd, ehuru måhända i detta samman
hang allt för pepprad med namn och data, en fara som givetvis ligger nära till 
hands för en vetenskapsman, som sitter inne med en så imponerande första-
handskännedom om sitt ämne. Bilderna, som här vilja vara det väsentliga, äro 
utvalda med stor omsorg och återgivandet — i offset — i regel berömvärt, 
om vi ocksä uppriktigt sagt numera börja bli en smula övermätta pä den 
"konstnärliga" konturlösheten och ljusdunklet i denna reproduktionsmelod. Om
slaget — en expressionistisk scetch i svart, grönt och guld — är i varje fall 
behagligare att se pä än att hälla i; guldet har nämligen den fatala egen
skapen att fastna pä allt det kommer i beröring med. Allt som allt är den 

' sympatiska volymen, som innehåller en mängd fakta till Norges konsthistoria, 
en välkommen minnesbok för envar, som någon gång fått tillfälle att beundra 
den kärva resningen och den egenartade dekoren i norsk arkitektur. 

B. Th. 

SIGURD GRIEG: Jernaldersproblemer i norsk arkeologi. Nordisk Tidskrift 1926, 
häfte 5, 19 sid. 

Förf. ger här en välskriven och för lekman som lärd instruktiv översikt 
över den norska järnäldersforskningens problem period för petiod frän den fat
tiga förromerska "järnåldern" till den rika vikingatiden och refererar de väsent
liga bidrag till deras lösning, som framkommit från mitten av 1800-talet till 
våra dagar. Axel Bagge. 

HANS K.L€R: Vor oldtids mindesmarker. Gyldendalske Boghandel. Nordisk 
forlag. Köpenhamn 1925, 195 sid., 135 figg. 

Med denna vackra bok har museumsinspektör H. KjvER vid Nationalmu
seet i Köpenhamn åstadkommit en i bästa mening populär, på samma gång 
strängt saklig och ändå lättläst översikt och vägledning för den intresserade 
lekmannen (och arkeologiestuderanden) över Danmarks fasta fornlämningar. 
Framställningen kompletteras genom beskrivning och avbildning av de olika 
gravformernas m. m. typiska fyndinventarium. Man gläder sig särskilt över det 



372 Litteratur och kritiker. 

synnerligen rikhaltiga och vackra bildmaterial, varmed boken försetts (det för
träffliga, glansiga papperet låter också bilderna fullt komma till sin rätt). 

Axel Bagge. 

A. M. TALLGREN: Ett viktigt bronsäldersfynd från Lappmarken. Finskt Mu
seum XXXIII 1926. 11 sid., 15 figg. 

Ar 1926 hittades under en sten pä holmen Lusmasaari i östra delen av 
Enare sjö, Inari socken, i finska lappmarken en bronsåldersdepot bestående av 
följande saker: 

Holkyxa av brons, utan ögla, med sexkantig genomskärning, ornerad ett 
stycke under mynningen med tvä horisontala lister med nedätriktade "komma-
liknande" utsprång. Vidare en tunn, oornerad bronsskiva närmast rektangulär, 
antagligen en rakkniv; fyra torderade halsringar med hakar i ändarna, av 
brons; tre armringar av brons. 

Fyndet är märkligt ej allenast genom sitt avlägsna läge och för finska 
förhällanden ovanliga rikedom pä föremål utan därför att här för första gängen 
västliga typer (halsringarna, armbanden och rakkniven) funnits tillsammans med 
en östlig typ (holkyxan). De förra äro dessutom de första i sitt slag av skan
dinaviska importföremål, som anträffats i Finland; de tidfästa fyndet till MON
TELII 5:e period, 600-talet f. Kr. 

Till det intressantaste föremålet i fyndet, holkyxan, känner förf. icke någon 
motsvarighet, men han anser det otvivelaktigt, att den utgör en relativt sen 
variant av de östeuropeiska yxorna av Seima- eller Pilavesi-typen (en dylik av
bildad i Rig 1920, s. 68). Inariyxan har även vissa drag gemensamma med de 
s. k. Mälardalsyxorna och dä särskilt med den norska varianten av desamma 
(se t. ex. Oldtiden VII, s. 37 ff.). Förf. tror, att de västliga Mälardalsyxorna och 
de ryska Seimayxorna, vilka båda ha vidsträckt utbredning och mötas i Finland 
och norra Ryssland, ha påverkat varandra pä sä sätt, att de förras ornament 
givit upphov till de sena ryska yxornas, vilkas form däremot bestämts av 
Seimatypen. 

Inariyxan, tills vidare ett unikum, är säkerligen en representant för en 
nordösteuropeisk bronsäldersgrupp. Redan förut känner man frän norra Öster
botten fynd, som sammanhänga med denna, nämligen gjutformar för östliga 
holkyxor frän mitten av första förkristna årtusendet (Suomen Museo 1911, s. 49, 
1918, s. 16, HACKMAN i MoNTELius-festskriften 1903 s. 1 ff.), vidare dylika öst
liga yxor frän inre Finland (Finska fornm. tidskrift 25. 2, s. 34, Finskt Museum 
1914, s. 14) och norra Ryssland (Anzeiger finn. ugr. Forsch. XVII, s. 24—5). 

Denna nordliga bronsålderskultur var egentligen "epineolitisk" (skärande 
redskap gjordes till en del av metall men sten och ben voro fortfarande all
mänt använda material) och uppbars sannolikt av en befolkning, bestående av 
nomadiserande jägare, fiskare och pälshandlare, som höllo till pä "boplatser" 
vid vattendragen. 

En viss självständighet får man väl även tillskriva denna kulturgrupp 
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(gjutformarna antyda ju inhemsk tillverkning av metallredskap, Inariyxan är 
säkerligen ocksä av finsk proveniens, ehuru av östlig typ). 

Förf. lutar ät den uppfattningen, att vissa i dessa trakter förekommande 
fornsaksformer, som vanligen hänföras till stenåldern, snarare borde räknas till 
denna epineolitiska kulturkrets: en del kamkeramik (SOLBERG, Oldtiden VII, s. 
1 ff.), asbestkeramiken (F. M. 1914, s. 16 ff.), Rovaniemihackorna (S. M. 1911, 
s. 49 ff.) m. fl. Kamkeramiken vid Pasvikälven och asbestkeramiken ha mot
svarigheter österut (AILIO F. F. T. XXIX, s. 44, F. M. 1914, s. 21); en träsked 
med skulpterat huvud från Laukaa (AILIO F. F. T. XXVI, s. 257) samt släd-
medar äro gjorda av cembraträd, vilket material kommit från Ural, där skeden 
dessutom har sina närmaste motsvarigheter. 

Norra Finland och östeuropeiska ishavskusten voro alltså under sen sten
ålder och tidig bronsålder säte för en i viss män enhetlig materiell kultur, 
uppburen av jägarstammar, som säkert icke voro skandinaver utan snarare uralska 
folk, samojeder, lappar, protofinnar eller andra. Det materiella beståndet pe
kar mot Uraltrakternas bronsålder. Förekomsten av svärd av västliga typer 
samt Mälardalsyxor visar dock, att skandinaver varit över till dessa trakter. 

Påvisande parallellföreteelser frän senare tider, drar förf. slutsatsen, att 
Lappmarken även under denna tid, årtusendet närmast före Kr., hade sina "bir-
karlar", främmande handelsmän (depotfynden med ringar) och skatteindrivare 
(svärden). Närmast torde man härvidlag fä tänka sig Tröndelagen och Mälar
landskapen, särskilt Uppland, som baser för detta sannolikt regelbundna nä-
ringsfäng. 

Trondhjemstraktens uppblomstring och Mälarlandskapens frän det syd
skandinaviska området nägot avvikande kulturprägel under denna tid, den 
yngre bronsäldern, kan väl då sättas i samband med ovannämnda expan
sionsföreteelse. 

Axel Bagge. 

QILLIS P:SON WETTER: Hellenismen. En skildring av "hedendomen" i det 
romerska världsväldet. Serien Natur och Kultur nr. 52. Pris haft. 2: 25. 

MARTIN P:N NILSSON: Orientens forntid. Egypten, Babylonien, den kretisk-
mykenska kulturkretsen o. s. v. Serien Natur och Kultur nr. 64. Pris haft. 2:25. 

Det är med djupt vemod man öppnar den sista bok av GILLIS WETTERS 
hand, som denne mitt i en uppåtgående utvecklingskurva stående, högt be
gåvade forskare pä sitt dödsläger hann se utkomma av trycket. Det är en över
siktlig framställning av den religiösa synkretismen, som förberedde marken för 
kristendomen och förutan vilken den kristna religionens uppkomst och hastiga 
utbredning skulle vara oförklarlig. Det lilla arbetet präglas pä varje sida av sin 
författares fördomsfria resning och säkra behärskning av sitt mången gäng 
esoteriska ämne, varvid hans genom omfattande resor i praktiskt laget hela 
medelhavsområdet vunna ingående kännedom om monumenten själva givelvis 
bidrager till att ge en omedelbar friskhet åt hans skildring. Här märker man 
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ocksä, att han haft öppen blick för de konsthistoriska frågornas betydelse i 
detta sammanhang liksom hans egen eggande uppslagsrikedom särskilt inom 
kulturhistorien givit konstforskningen mänga nya synpunkter att ta fasta på. 
Genom sin geniala vetenskapliga kombinationsförmåga och samtidigt sin mänsk
ligt sunda blick på företeelserna ställer WETTER dessa i rik och levande belys
ning för våra ögon. Just detta, att på grundval av vår kunskap om de döda 
kulturernas föreställningsvärld rent mänskligt och inifrån fä ett grepp pä pro
blemen, var för honom nägot av det väsentligaste, och han har själv i inled
ningen till föreliggande arbete betonat detta i ett uttalande, som kan betraktas 
som ett program för hans forskargärning: "Det vetenskapliga inträngandet i en 
religion fordrar, att den betraktas från de troendes ståndpunkt, frän deras världs
åskådning, från deras sätt att tänka och värdera och känna. Det är icke fråga 
om att uttala sig om vad som är riktigt eller värdefullt i en gammal religion 
utan att rekonstruera de gamles sätt att tänka och känna i dessa frågor. Med 
ett ord sagt, vär uppgift är rent historisk. Vad som sträcker sig därutöver, ligger 
utanför en vetenskaplig framställnings ram". Vad som sträcker sig därutöver, det 
lät WETTER aldrig påverka sitt vetenskapliga arbete, och han blev med mycken 
orätt skarpt klandrad därför. Men var och en som haft lyckan att fä stä GILLIS 
WETTER nära i livet vet att det var just vad som sträcker sig utöver det stoft
bundna, trångsynta och formalistiska, som karaktäriserade denna sällsynt rakryg
gade och helgjutna personlighet. 

* 

I samma välredigerade serie av vetenskapliga översiktsarbeten, som verk
ligen fyller en lucka i vär litteratur, föreligger en översikt av MARTIN P:N 
NILSSON över de stora fornorientaliska kulturerna i ljuset av det senaste århund
radets intensiva arkeologiska arbete, som låtit dessa praktiskt taget bortglömda 
högtstående kulturer återvinna realitet och liv inför en häpnande samtids ögon, 
liksom allt som flyter ur denne mångsidigt orienterade forskares penna fängs
lande och intresseväckande. Arbetet är sä mycket mera välkommet, som det 
hittills saknat motsvarighet pä värt språk. Man beklagar endast den fullständiga 
frånvaron av illustrationsmaterial och förväntar, att det skall kompletteras med 
en volym (eller flera) av samma art som i serien redan av förf. utgivits över 
grekisk och romersk kultur i bild. 

B. Th. 

AUG. MELANDER: Sätila pastorats /ordeböcker samt bouppteckningen till Elfs
borgs lösen dr 1571 m. m. Göteborg 1927. Pris kr. 5:50. 

Ur de rika skatter till vårt lands kulturhistoria, som rymmas i Kammar
arkivets förvaringsvalv, har Auo. MELANDER sammanfört det som berör Satila-
bygdens öden. Det är glädjande att en gäng se detta arkivaliska material ut
nyttjat för en hembygdsskildring; det ger ju en ofantligt mycket mera levande 
bild av de gängna släktledens levnadsförhållanden och tänkesätt än en enbart 
yttre beskrivning av bevarade minnesmärken, bruksföremål och fynd. Förutom 
åtskilliga.kulturhistoriska notiser av blandat intresse ge ju jordeböckerna fram-
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för allt stommen till allmogens — och med den landets — ekonomiska villkor 
under olika epoker av nyare tiden, även om man i detta fall knappast gjort 
nägot försök att ge mer än stommen, vilket ocksä onekligen kräver en ganska 
Ingående sakkunskap i fråga om de administrativa förhållandena och det national
ekonomiska läget i stort. 1 varje fall kan det vara både nyttigt och roligt för 
bygdens nutida befolkning att ta del av själva källorna. Avslutningsvis med
delas spridda uppgifter om Hyssna kyrka och socknens andliga liv, undervisning, 
"ämbetsmän" m. m. Boken är typografiskt, språkligt och logiskt åtskilligt "lur
vig", men överallt framlyser på ett trohjärtat sätt den varma kärleken till 
hembygden, och kärleken får ju överskyla mänga felsteg här i världen. 

B. Th. 

LÖFGREN, ALBERT: Stockholms kanngjutareskrå. Det svenska tenngjutarehant-
verkets historia 1:1. Stockholm, Nordiska Museets förlag, 1925. XXIV, 321 
sid. — XVI pl. - 89 sid. 4; o. 

Att få ett lexikon på svenska tennstämplar med möjlighet att i varje fall 
bestämma mästaren till ett föremål, är givetvis ett stort önskemal för många 
skilda forskningsgrenar och icke minst för den, som sysslar med kyrklig konst. 
Detta önskemål är nu pä god väg att uppfyllas. Men den man, som föresatt sig 
att åstadkomma ett sådant, har vidgat sina forskningar till att omfatta hela det 
svenska kanngjutarehantverkets historia. Av det arbete, i vilket han framlägger 
sina resultat, har första delen, vars titel läses här ovan, nu utkommit. Som synes, 
har redan denna nätt högst betydande dimensioner. 

Svensk skrähistoria hör i våra dagar till de områden, som i hög grad 
intressera allmänheten. I de flesta fall publiceras emellertid hithörande material 
i lokalhistoriska arbeten av olika slag och då "detta hantverk lämpar sig sär
skilt väl att giva en helgjuten bild från svenskt skräliv tack vare sina relativt 
fullständiga och detaljerade protokoll, sin specifika och begränsade produktion, 
som möjliggör överskädlighet och reda, pä samma gäng som hantverkets intima 
kontakt med den internationella "Junfsen" ger ät dess organisation skråkarak
tären i dess mest utmejslade former", har förf. ansett det vara mödan värt att 
upptaga skråets historia till skildring, också vad beträffar drag, som i liknande 
former möta inom andra hantverk. 

Efter en kortfattad inledning om skråväsendets uppkomst och om tenn-
gjutarehantverkets ålder, ger alltså förf. en bred skildring av den inre organisa
tionen inom Stockholms kanngjutareskrå, som i äldre tid var det enda i värt 
land och lill vilket ocksä landsortsstädernas mästare voro anslutna. Förf. bygger 
på de i Nordiska Museets arkiv förvarade, särdeles omfångsrika och ej sällan 
ganska svärbearbetade protokollen, men gör därjämte jämförelser med förhål
landen i utlandet, särskilt Tyskland. 

Den följande avdelningen behandlar de yttre näringsförhållandena, sädana 
de under olika tider tedde sig för hantverket och avser alltså icke enbart 
Stockholms skrå. Utom för näringslagstiftningen redogöres här ocksä för "den 
enskilde mästarens näringsutövning". Här finner man ytterst värdefulla upplys-
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ningar om "Tennets kvalitet, stämpling och kontroll; Taxor och pris pä tenn
varor; Justering av mälkärl" etc. 1 samband med stämplingen bör uppmärksam
heten fästas vid den redogörelse, förf. i förordet lämnar för den av honom 
utexperimenterade metoden att exakt avtrycka stämplarna. 

En samling planscher .med bilder av föremål, som tillhört Stockholms kann
gjutareskrå, av åtskilliga äldre tennföremäl etc. äro inhäftade i föreliggande 
band, som också som bilagor meddelar ett åttiotal handlingar berörande ämbetet 
och hantverket. 

De i detta band meddelade historiska uppgifterna gä fram till frihetstidens 
början. Fortsättningen skall följa i band 2, där ocksä mästarebiografierna komma 
att ingå, i den män de beröra Stockholmsämbetet (således också data och 
stämplar för i landsorten bosatta men till detta ämbete hörande mästare). Den 
planerade del II kommer slutligen att behandla tenngjuteriet i landets övriga 
städer. 

Det är endast att hoppas att förf., som pä ett ytterst lyckligt sätt skilt sig 
frän denna första del, inom en nära framtid skall kunna fullfölja sitt arbete. 
Redan det närmast planerade bandet bör göra arbetet i ännu högre grad ound
gängligt för var och en, som har att sysselsätta sig med slika föremål. 

Gösta Berg. 

Vår Bygd 1926, årg. 11., utgiven av Hallands Hembygdsförbund. 

Ur innehållet i denna publikation, som är Hallands Hembygdsförbunds 
organ, kan nämnas Å. CAMPBELLS uppsats om Friluftsmuseet i Halmstad, och 
V. EWALDS Var Sydhalland befolkat redan då Östersjön var en insjö, där 
förf. redogör för ett vid Gropmöllan i ö . Karup socken gjort fynd av en ek
stubbe, som bär tydliga märken av hugg utförda med ett stenverktyg och till
hör ett lager frän ancylustiden, vilket ju gör fyndet synnerligen intressant. I 
samma humuslager hittades dessutom pä nägot större djup ett i skivyxteknik 
tillslaget spetsredskap av flinta. Enligt förf;s mening torde detta fynd härröra 
frän Maglemosetid. Axel Bagge. 

ALBIN STOCKY: En kort översikt av Böhmens bebyggelse i forntiden. I Svensk-
Tjeckoslovakiska Sällskapets årsbok II 1925-26, Upsala 1926, 14 sid., 
43 figg. (översatt från tjeckiskan av fil. kand. STEN ÅLUND). 

En god, ehuru ytterst sammanträngd översikt, som tar sikte huvudsakligen 
pä de allmänna dragen hos de olika kulturformerna och dessas succession, men 
mindre uppehåller sig vid fornsaksbeskrivning. 

Illustrationerna, som för övrigt äro goda, återgiva endast en del keramik-
och smyckeformer, men inga vapen och verktyg (utom ett par "vaggmedformiga" 
stenhackor frän äldsta bandkeramikperioden). Detta gör uppsatsen mindre an
vändbar som Einftihrung i den bömiska arkeologien, men däremot rätt väl-



Litteratur och kritiker. 377 

kommen som en sammanfattning för den, som redan är en smula förtrogen 
med den mJngfald fornsaksformer m. m., som här underförstås såsom bekanta. 

Axel Bagge. 

Sitzungsberiehte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1924, Dorpat 1926. 

B. NERMAN ger i en väl illustrerad uppsats Archäologische Untersuch
ungen bei Izborsk (varav ett sammandrag publicerats i Rig 1924), en redogö
relse för under hans ledning år 1924 företagna provgrävningar inom en gammal 
av sten och jord uppförd befästningsvall vid Izborsk söder om Pleskowsjön nära 
sovjetryska gränsen (varvid påträffades keramik av tidig medeltidskaraktär och 
det korsformiga huvudet av en bronsnål av typisk estländsk form, sannolikt 
frän 1000-talet) samt vidare för undersökningar pä det 3 km. nordväst därifrån 
belägna gravfältet vid Maly, varest ännu finnas kvar ett hundratal gravhögar 
och stensättningar. 

I dessa gravar ligga synbarligen de forna bebyggarne vid Izborsk jordade. 
De undersökta gravarnes innehåll antyda i stort en estnisk och icke skandina
visk befolkning. Dock finnas vissa svenska inslag, dels seden att jorda i hög, 
vilken svenskarne tydligen överfört till mänga ostbaltiska omräden, dels i 
gravinventariet (sölja och fingerring av brons av nordiska former). Redan tidi
gare är vid Izborsk funnet ett vackert svärd av järn av nordisk form, men med 
orientalisk ornering ä bronshjalten, (1100-tal, inhemskt arbete). 

Som ARNE påpekat (La Suéde et 1'Orient, s. 88), förekomma arabiska sil
vermynt talrikt i de svenska vikingatidskolonierna, vilket ju visar att det var 
svenskarne (varägerna) som drevo orienthandeln över Ryssland. Nu förekom 
i flera gravar vid Maly även mynt (två tyska och ett angelsaksiskt frän omkr. 
år 1000 samt ett par arabiska från samma tid, alla av silver, dessutom flera 
smälta silverklumpar sannolikt av mynt eller annat betalningssilver), vilket av 
förf. anses tyda pä att svenska köpmän här jordats. 

Det synes alltså omkr. år 1000 och i ll:te ärhundrandet finnas ett svenskt 
inslag i Izborskkulturen, vilket emellertid står i begrepp att absorberas av det 
inhemska elementet. 

Detta förhällande kan dä anses stå i god överensstämmelse med den upp
gift i den gamla Nestorskrönikan, som säger, att dä Rurik och hans bröder Si
neus och Truvor är 862 kallades frän landet Rus (d. v. s. Sverige) till slavernas 
land, den sistnämnde bosatte sig i Izborsk, där han härskade i tvä är, varefter 
Rurik övertog hans omräde. 

I uppsatsen Die Bodenaltertumer Estlands ger H. MOORA en samman
fattning av sitt pä estniska skrivna arbete Eesti kinnismuistised, 1925. Denna 
bok är en första sammanställning och beskrivning av Estlands fasta fornläm
ningar och grundar sig pä det omfattande material av planer, beskrivningar, 
profiler etc. av gravar, fornborgar, offerställen etc, som under loppet av fem är 
tillkommit i och med den 1920 av A. M. TALLOREN med statsunderstöd igång
satta fornminnesinventeringen. 

Förf. börjar med stenäldersboplatserna (för en närmare beskrivning av 
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dessa se TALLOREN: Zur Arcbäologie Eestis I i Acta et Commentationes 
Universitatis Dorpatensis Bd III.), fortsätter sä med de olika gravtyperna 
(flatmarksgravar, över jord synliga stensättningar och högar), heliga träd, offer
stenar och andra med det religiösa livet i samband stående forminnen och slutar 
med de fasta fornlämningarna av militärisk art, (fornborgar m. m.) och forn
minnen av diverse natur, (järnsmältningsställen, vägar och broar m. fl.). 

Av det övriga innehållet i volymen kan anföras Urkundliche livische und 
kurische Ortsnamen av WESTRÉN-DOLL och den intressanta uppsatsen av J. 
GAHLNBÄCK Zinn bei den Esten und Pinnen nach den Mythen des Kaliwi-
posg und Kalewala und den noch erhaltenen Zinngegenständen späterer zeit. 

Axel Bagge. 

Studien zur vorgeschichtlichen Arcbäologie ALFRED GÖTZE ZU seinem 60. 
Qeburtstage dargebracht. Herausgegeben von H. MÖTEFINDT. Leipzig, C. 
KABITZSCH, 1925, 247 sid., 276 fig., 19 pl. o. kartor. 

Den länga författarraden i denna innehållsrika och väl illustrerade volym 
inledes efter tillägnan till jubilaren och meddelandet av dennes mänga tryckta 
arbeten med en avhandling av C. KADE, Römhild, som behandlar Die vor- und 
fruhgeschichtlichen Altertiimer des Amtsgerichtsbezirks Römhild, varefter L. 
FRANZ, Wien, lämnar ett meddelande om Die paläolithischen Funde von Still
fried an der March (Niederösterreich), fynd som av förf. räknas till Aurignac-
och Madeleinetid. E. AMENDE, Altenburg, skriver en vackert illustrerad upp
sats om Die Schnurkeramik im fruheren altenburgischen Ostkreis (Sachsen-
Altenburg strax söder om Leipzig), ett övergängsomräde mellan det sachsisk-
vogtländska berglandet och det nordligare Leipzigerlåglandet, särskilt rikt pä 
senneolitiska fynd. Förf. ger en resumé över forskningens nuvarande stånd
punkt rörande snörkeramiken inom detta område, varav framgår bl. a., att snör-
keramikgruppen här är senare än bandkeramikgruppen, och att pä grund av de 
snörkeramiska "Hiigelgräbers" nuvarande läge i skogarna dessa måste antagas 
ha vid gravarnes anläggningstid ej haft sin nuvarande utsträckning, att alltså 
under sen neolitisk tid (och bronsålder) ett torrvarmare klimat mäste ha härskat 
(som verkat gallrande pä skogsbeståndet). — R. STIMMINO, Grosswusterwitz, skri
ver om Einige Jungsteinzeitfunde meiner Privatsammlung aus den Provinzen 
Brandenburg und Sachsen. — E. SPROCKHOFF, Berlin, Zur Oderschnurkeramik, 
ger en illustrerad förteckning av nämnda keramikarts tillväxt i Stettinermuseet 
sedan 1898 (vilket är WALTER i festskriften till LEMCKE lämnade en redogörelse 
för all i museet dä befintlig stenäldcrskeramik); —O. PARET, Stuttgart, skriver 
om Steinbeile im Wiirtembergischen Schwarzwald, Q. SARAUW, Göteborg, om 
Walrosspenisknochen als vorzeitliches Gerät, vari beskrives två bearbetade val-
rosspenisben, funna tillsammans är 1906 i Köpinge myr, Skåne, och senare in
förlivade med Göteborgs museum. Förf. tolkar fyndet som ett depot- eller offer
fynd; de båda föremålen, till vilka motsvarigheter föreligga i Nordtyskland, 
torde ha varit klubbor eller möjligen avsedda till skaft för flintyxor. Med hän-
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syn till valrossens förekomst och alltså ytterst till klimatiska förhållanden, före
faller det å andra sidan rimligt att tänka sig dem härröra frän tidig järnålder. 
— O. F. GAUDERT, Berlin, Beitrag zur Kenntnis der jiingeren Steinzeit in Si
birien, söker visa, att inflytanden frän den baltisk-ryska stenälderskulturkretsen 
sträckt sig betydligt längre åt öster (in i Sibirien och ända ned till Stilla Oce
anen), än man hittills velat antaga. — A. M. TALLGREN, Helsingfors, Zur friihen 
Metallkultur Sudrusslands, lämnar bidrag till de sydryska eneolitiska kultur
gruppernas inbördes och absoluta tidsställning, vilken är av betydelse även för 
Central- och Nordeuropas arkeologi. Förf. analyserar några av fynden från tvä 
pä 1880-talet utgrävda "kurganer" (vid Konstantinovka i Terekomrädet, Kau
kasus, och Novogrigorjevka i guv. Jekaterinoslav strax öster om Dnieprkröken), 
vilka fynd av förf. hänföras till den sydryska rödockergravkulturen, som är av 
stenkopparälderskaraktär och möjligen kan anses höra samman med iranska no
madfolk. Den centralryska båtyxkulturen (Fatjanovokulturen) är i stort sett syn
kron med ockergravarna (möjligen nägot tidigare), dess absoluta tidsställning 
är i varje fall avhängig av de senares. Förf. finner nu vidare ockergravkulturen 
synkron med den kubanska kopparåldern (representerad av Maikopfyndet m. fl. 
i Kaukasus), som i sin tur tidfästes bl. a. genom en av HUBERT SCHMIDT på
visad koppardolk frän Maikop, som är av samma form som ett par dylika inom 
den egeisk-mykenska kulturkretsen och som kunna dateras till Middle Minoan 
III d. v. s. ungefär 1700 f. Kr. (enl. EVANS-MEYERS kronologi). Det hittills ut
grävda rika materialet frän ockergravarne är dess värre ännu högst ofullständigt 
sammanställt och publicerat. 

O. MENQHIN, Wien, skriver om Die Herkunft der bulgarischen Steck-
dosen, H. SEGER, Breslau, om Der Bronzefund von Kottlau, Kr. Glogau. — M. 
EBERT, Königsberg, Zur älteren Bronzezeit in der Provinz Ostpreussen, med
delar en fyndkarta över utbredningen inom nämnda omräde av diverse kant-
yxtyper av brons (sachsiska, nordtyska, ostbaltiska och Nortyckenertyper), — F. 
BUCHHOLZ' Landsberg a. W., Zur ältesten und älteren Bronzezeit der Neu-
mark, beskriver och söker typologiskt-kronologiskt placera en brons (el. koppar-) 
dolk av unik, tidig form samt bifogar en väl illustrerad förteckning över fynd 
tillhörande bronsålderns perioder I—III (MONTELIUS) frän Neumark, varav fram
går, att under denna äldre del av bronsäldern de östliga typerna här starkt 
överväga. — W. HINDENBURO, Grossbeeren, beskriver ett Depotfund der zweiten 
Periode der Bronzezeit aus Vorland, Kreis Grimmen (Vorpommern), med 
plansch. — A. KIEKEBUSCH, Berlin, Der Bronzefund vom Dammfelde bei Cöpe-
nick, ger en likaledes ingående beskrivning med bilder av ett bronsåldersde-
potfynd. — W. LA BAUME Danzig, Gegossene Zierscheiben der späteren Bron
zezeit aus Norddeutschland, ger ett bidrag till kännedomen om den förhistoriska 
bronsgjutningen. — W. DÖRPFELD, Athen, meddelar den nyare åsikten om Das 
Schiffslager der Griechen vor Tröja, nämligen att detta, som ursprungligen av 
DÖRPFELD ("Tröja und llion" 1902) i enlighet med den antika traditionen för
lades till Skamanders mynning i Dardanellsundet, alltså ungefär rakt nordligt 
frän Tröja, numera enligt vad A. BROCKNER (Archäol. Anzeiger 1912) överty
gande, visat mäste förläggas till den sydväst om staden liggande Besikabukten, 
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varigenom det hela strax kommer i god samklang med de topografiska upp
gifter man kunnat utläsa hos Homeros. Förf. berättar vidare om sitt är 1924 
påbörjade, dock ännu ej med framgång krönta, sökande efter Patroklus' och 
Achilleus' gemensamma gravhög, omtalad av Homeros. 

L, FEYERABEND, Görlitz, behandlar Die bemalten Tongefässe der Ober-
lausitz och M. M. LIENAU, Frankfurt a. O., Ein fruheisenzeitlicher Bronzering 
von seltener Art und eigenartiger Patinierung, påvisar, att en bronsring från 
övergångstiden mellan brons- och järnålder, funnen i en grav, i sin av flera 
olikartade skikt bestående patinering avspeglar de klimatförändringar, som ägt 
rum under den tid, den legat i jorden. De klimatperioder, ringens patina regi
strerat, äro: 

1) torrvarmt (subborealt) klimat (har inverkat endast en kort tid pä 
ringen), 

2) fuktigt-kallt klimat; fyndplatsen genomdränkes av järnhaltigt grund
vatten, som förändrar ringens patina (ganska kort tid), äter torrvarmt klimat, 
som verkat läng tid (till nutid). Dä ringens ålder arkeologiskt (typologiskt) 
ungefär kan bestämmas och det första patinaskiktet antyder endast en kort tid, 
anser sig förf. kunna med ledning härav förlägga klimatförsämringens inträdande 
(den SERNANDERSKA klimatkatastrofen, "Fimbulvintern") till omkr. är 700 f. Kr., 
alltså till järnålderns början ungefär, (vilket överensstämmer med SERNANDERS 
åsikt). — A. AUERBACH, Gera-Reuss, skriver om Bruchstucke einer verlorenen 
Gussform aus Ostthiiringen, F. WAGNER, Miinchen, om Schwerter und Fibeln 
aus sudbayrischen Urnengräberfeldern, G. FLORSCHOTZ, Gotha, om Die Brand
gräber auf dem Seeberg bei Gotha, brandgravfält frän 500-talet f. Kr., och J. H. 
HOLWERDA, Leiden, om Germanische "templa". Förf. söker visa, att de stora 
rektangulära lämningar, påminnande om de isländska "tempel"-grunderna frän bl.a. 
Sceböl och pyrill, ingenting annat äro än just forngermanska "templa", heliga, 
inhägnade platser, där gudarne dyrkades. Dessa tempel äro vanliga på urne-
gravfälten från romersk tid i Holland. Ett fynd i en dylik tempellämning vid 
Rijsbergen, Breda, Holland, bestående av en c:a 2 m. hög "mumieartad", grovt 
formad figur av råa stenar hopkittade med ett slags murbruk, tolkas av förf. 
som ställets gudom. 

HANS KJ/ER, Köpenhamn, lämnar ett kortfattat meddelande om Ein 
Hausgrundriss aus der Zeit um Chr. Geb. von Ginnerup, Dänemark, ett hus 
frän tidig romersk tid, som utgrävts av förf., och som givit en högst intressant 
inblick i den tidens byggnadssätt. Huset, som var rektangulärt, c:a 4x15 m., 
hade ingången mitt pä norra långsidan. Innanför dörren låg härden pä ett ler
golv. Husväggarna hade varit mer än 1,25 m. höga. Det bevarade inventariet 
bestod mest av större och mindre lerkärl. Om man undantager tvänne med 
ledning av stolphål rekonstruerade huslämningar vid Kraghede frän förromersk 
tid, är Ginneruphuset det första frän förhistorisk tid påträffade verkliga huset i 
Danmark. 

M. JAHN, Breslau, skriver vidare om Neue spätkaiserzeiiliche Funde aus 
der Lausitz. — H. MÖTEFINDT, Wernigerode, lämnar ett bidrag Zur Geschichte 
der Schraube. — A. HACKMAN, Helsingfors, skriver om Eisenzeitliche Peitschen-



Litteratur och kritiker. 381 

stiele utii Leitstockbeschläge aus Finnland. — O. ALMGREN, Upsala, lämnar en 
notis om en runsten vid Drewolk nära Altenkirchen pä Rugen, som numera 
synes vara obekant därnere, men omnämnes och avbildas i ett 1700-falsmanu-
skript i Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm. — T. J. ARNE. Stockholm, 
meddelar Einige Aufzeichnungen uber in Schweden gefundene byzantinische 
Silbermunzen- — H. RYDH, Stocksund, lämnar en redogörelse med fyndkarta över 
Die Verbreitung deutscher Munzen in den Funden aus der Wikingerzeit Schwe
dens, och P. QCESSLER, Stuttgart, skriver till slut om Ringwälle im wiirtem-
bergischen Schwarzwald. 

Ett av de intressantaste bidragen i festskriften är utan tvivel PAUL 
REINECKES, Zur Geschichte der ältesten Fibeln, men som detsamma snart kom
mer att utförligt omnämnas i annat sammanhang i denna tidskrift har det för
bigåtts här. 

Axel Bagge. 

KLEINERE MITTEILUNGEN (S. 366). 

KARL-ALFRED GUSTAWSSON bringt eine Mitteilung iiber einen im Sommer 
1927 neugefundenen und wieder errichteten Runenstein (Fig. 186) bei dem 
Priesterhof von Ed, Uppland. — Dr OLOV JANSE bespricht 'die Chronologie 
der gewölbten gotländischen Fibeln'. Auf Gotland gibt es eine Kategorie von 
Fibeln, die den Typus Fig. 187—189 zeigen. Aus typologischen Grunden halt 
man sie fiir aus Laténefibeln mit zwei (bis drei) Knöpfen entstanden. Verf. der 
diese Deutungsmöglichkeit nicht leugnen will, bringt den Vorschlag zu einer 
anderen Deutung der Entstehung und Zeitstellung der genannten Fibeln. Was 
Material (Bronze und Eisen) und Erscheinung betrifft stimmen diese gotländi
schen Fibeln mit den westdeutschen sog. Paukenfibeln nahe iiberein; die letz
ten gehören in die erste eisenzeitliche Periode MONTELIUS (600—300 v. Chr.). 
Da Gotland gleichzeitig starke Verbindungen mit Westdeutschland, dem Heimat-
lande der Paukenfibeln aufweist, scheint der oben genannte Vergleich be-
rechtigt zu sein. Wenn der Detttungsvorschlag des Verfassers richtig ist, schei
nen diese gotländischen Fibeln wenigstens in einigen Fallen, nicht in die dritte 
(150 — Chr.) sondern in die erste Periode MONTELIUS datiert werden zu miissen. 

Unter der Rubrik Litteratur und Kritik gibt Prof. S. LINDQVIST eine 
Schlussantwort in der mit Prof. E. WADSTEIN gefuhrten Diskussion uber das 
Alter von Hedeby. 

Schliesslich werden verschiedene neuerschienene archasologische und kul-
turgeschichtliche Arbeiten durch B. THORDEMAN, AXEL BAGGE und GÖSTA BERO 
gemeldet. 



Bibliografiska Meddelanden från K. Vitt., Hist. 
och Ant. Akademiens bibliotek. 

Av MAJA LUNDQVIST. 

Tidskrifter inkomna under år 1926. 

Sanete Christophers gilles Chroe-
nica. 4. 1926: S. Rosman, Berättelse 
om utgrävningarna 1923-25 i Gamle
stan i Calmar. — E. Hilldoff, Om 
tillkomsten av Kalmar murmästareäm
bete. 

Svensk nyttokonst. Publikation utg. 
av Konsthantverkarnas gille 1926.: 
J. Bott iger , Gustav IIl:s möbler i 
paviljongen ä Haga. — E. Lundmark, 
Gustav l:s och Erik XlV:s regalier. — 
Q. Munthe, Christian Precht och hans 
mönsterritningar till porslin och silver. 
— Å. Stavenow, Några anteckningar 
till Christofer Conrad Hungers verk
samhet och den kerarniska industrien 
i Sverige under sjuttonhundratalet. 

Svenska turistföreningens Års
skrift. 1926: Q. Boéthius , Dalarnas 
allmogekonst. — A. Silow, Stora Kop
parberg. — E. Klein, Hembygdsrö
relsen i Dalarna. — S. Curman, Vika 
kyrka. — E. Krey-Lange, Österby 
bruk. — A. Hamberg, Alkavare lapp
kapell. 

Svenskt turistväsen. Meddelanden 
från Sv. Turistföreningens arbets
fält. 1926: Q. Malmborg, Hembygds
värden och turiströrelsen samt nägra 
exempel på våra yngsta museer. 

Sydhalländsk bygd. Utg. av Södra 
Hallands hembygds- och fornmin
nesförening. 1926: P. Lundblad, En 
sydhalländsk hembygdsforskare och ar
keolog (V. Ewald). — V. Ewald, In
tressanta sydhalländska fornsakstyper 
från stenåldern. — A. Ejwertz, Öx-
hult och Sjöboholm. 
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Tidskrift för hembygdsvärd, utg. 
av Samfundet för hembygdsvård 
1926: A. Trolle, Östergötland som 
kulturbygd. — B. Cna t t ing ius , Lin
köping. — A. Norden, Kulturforsk
ning och hembygdsvård i Östergötland. 
— S. Curman, Frågor rörande hem
bygdsrörelsens och kulturminnesvår
dens organisation. 

Tidskrift för konstvetenskap, utg. 
av E. Wrangel och T. Hagelius. Årg. 
10 (1925-26): O. Rydbeck, Mariakyr
kan i Vä. — J. Roosval, Den monu
mentala stenskulpturens uppkomst un
der medeltiden. — S. Anjou, En 
praktram av Burchart Precht och en 
teckning till denna. — W. Anderson , 
Ribe, Bari och Périgord. — H. Kjellin, 
Nägra romanska gravmonument i Skåne. 
W. Anderson, Chartres. — Interna
tionalismen i konsten under 1100-talet. 

Upplands fornminnesförenings tid
skrift 40 (Bd. 10:1). 1925-26: A. Hahr, 
Frän Hagby socken. — N. Ål en ius, 
Kursen för fornminnesvärdare i Uppsala 
1925. — E. Floderus , Arkeologiska 
undersökningar i Sigtuna 1925. — T. 
Gus tafsson , Kyrka och kyrkståt i 
Markim. — O. Lundberg, Krogsta-
stenen. — O. A. Öbe rg & O. Lund
berg , Gravstenen i Längtoraby. — 
Bilaga: G. Gihl, Sigtuna och Norr
sunda. Tvenne antikvariskt-topografiska 
manuskript af Martin Aschaneus, ut
gifna och kommenterade. 

Ymer. Tidskrift utg. av Svenska 
sällskapet för antropologi och geo
grafi. 1926: G. Ekholm, Spräkveten-
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skåp och arkeologi. — Stenåldersbo
sättning och nivåförändringar i öst
sverige. — B. Thordeman, Sigtuna 
stads ålder. En geografisk-numismatisk 
studie. 

Östergötlands fornminnes- och 
museiförening. Meddelanden. 1925-
26: W. Anderson, Östergötlands torn
kyrkor. — C. F. Nordenskjöld, Öster
götlands minnesmärken, upptecknade 
åren 1869—1882, utg. genom O. Frödin. 
— A. Norden, Ringstad och Göta-
virket. — Handledning i kulturminnes
värd och hembygdskunskap. III. Öster
götlands förhistoria. 

Aarbog for Lysgaard, Hids in. fl. 
Herreder. Udg. af Historisk Samf. 
1925: J. Jacobsen, En Landsbykirke 
(Vinderslev). 

Aarböger for nordisk Oldkyndig
hed og Historie. Udg. af det K. nor
diske Oldskrift-Selskab. 1924; H. C. 
Broholm, Nye Fund fra den aeldste 
Stenålder. Holmegaard- og Svaerdborg-
fundene. Med Bidrag af K. J ess en 
og H. Winge. — R. C. Boer, Studier 
över Snorra Edda. — 1925: S. Larsen, 
Saxo Qrammaticus, hans Vaerk og 
Person. 

Acta philologica scandinavica. 
Tidsskr. for nordisk Sprogforskning. 
Udg. af J. Bröndum-Nielsen og L. 
Jacobsen. Aarg. 1 (1926): E. Noreen, 
L'inscription runique des bractéates 
de Äskatorp et de Väsby. — L. Jacob
sen, Wimmer's farmer-stones. Critical 
notes on danish runic research. — 
C. Q. Uhlenbeck, G. Schiitte; Däni-
sches Heidentum. 

Danske Studier. Udg. af G. Knud
sen og M. Kristensen. 1926: V2-: 

P. Sever insen , Frelserens Höjde. — 
F. Orluf, Tvorupstenen, den falske 
og den virkelige. 

Fra Holbaek Amt. Historiske Aar
böger udg. af Historisk Samf. for 
Holbaek Amt. 1925: P. Nör lund , 
Tudse Kirkes Kalkmalerier. — Asmin-
derups Kirkes Kalkmalerier. — Faare-
vejle Kirke og Jarlen af Bothwell. 

Fra Ribe Amt. Udg. af Historisk 
Samf. for Ribe Amt. 1925: H. G. A. 
Jörgen sen, Tjaereborg Kirke. — C. 
Andreasen, Bidrag till Vedsted Bys 
og Kirkes Historie. 

Hardsyssels Aarbog. Udg. af Histo
risk Samf. for Ringköbing Amt 1925: 
L. Vesten, Käbbel Kirke. — 1926: 
A. F. Schmidt, Heilige Kilder i Ring-
kjöbing Amt. — K. Larsen, Vester-
gaard, Kavvel Kirke. 

Historiske Meddelelser om Köben
havn. Udg. af Köbenhavns Kommu-
nalbestyrelse ved A. Linvald. R. 2. 
Bd. 2: 1-6. 1925-26: C. Smith, Fre-
deriksberg Have og Ny hollasnderby. 
— F. Wei lbach, Indgangen til Fre-
deriksbergs Have. — V. Hermansen, 
Det förste Nationalmuseiprojekt. — K. 
Thorsen, Köbenhavns aeldste Öster
port. — H. Larsen, Landsbyerne under 
Köbenhavn i Fortiden. — H. U. Ram-
sing, Bidrag til köbenhavnske Qaardes 
Historie. 4. Erkebiskop Peder Lykkes 
Gaard. 5. Det ferske Fiskehandels Com-
pagnies Hus. — V. Lorenzen, Har 
Ernst Brandenburger bygget U. F. Gyl-
denlöves lille Pålas, nu i det Moltkeske 
Palae i Dr. Tvaergade? 

Historisk Samfund for Aarhus Stift. 
Aarböger. 1926: A. Simonsen, En 
Udgravning i den gamle Bydel i Hor
sens. — C. M. Sm i dt, Borgholm og 
Klosterö. 

Historisk Samfund for Köbenhavns 
Amt (med gamle Roskilde Amt). Aar
bog. 1925: C. Chr i s tensen , lagtta-
gelser og Fund i Roskilde og Omegn. 

Historisk Samfund for Sorö Amt. 
Aarbog. 1925: H. Kjaer, Slotsbjergby 
Höje og Guldfundet i Slotsbjergby 
1816. 

K. Danske Videnskabernes Sel-
skab. Skrifter. Hist. og filosof. Afd. 
R. 7. 5:1: J. S teens t rup , Normandiets 
Historie under de syv förste Hertuger 
911—1066. 1925. 

Lolland-Falsters historiske Sam
funds Aarbog. 1926: K. Toxvaerd, 
H. Stränge,E. Mygdal, Denfalsterske 
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Dragt, saerlig Kvindedragten. — C. 
Jörgensen, Hardenberg Slotshave. — 
H. Mat th iesen , Lollands Köbsteder 
2. — S. Jörgensen , Af Aagebys 
Historie. Aalstrup 2. 

Skivebogen. Historisk Aarbog for 
Skive og Omegn. 1925: Q. Schutte , 
Sallingsk og furlandsk Hedenskab. — 
J. Aakjaer, Egnens gamle Tingsteder. 

Svendborg Amt. Aarsskrift for 
Svendborg Amts historiske Samfund. 
1924: T. Lögstrup, Danmarks aeldste 
Prasstegaard og Bidrag till Nyborg Bys 
Historie i 500 Aar. — A. Thomsen, 
Avnslev-Runestenen. — Fra »Agnslef 
Fjerding». Lidt Landsbyhistorie fra 
Middelalderen — F. Orluf, Sörupsste-
nens Gaade. 

Sönderjydske Aarböger. Udg. af 
Historisk Samf. for Sönderjylland. 
1925: P. Andresen, Sundeveds Be
byggelse. — 1926: A. F. Schmidt , 
Helligkilder i Sönderjylland. 

Vejle Amts Aarböger. Udg. af 
Vejle Amts historiske Samf. 1925: 
Heltoft, Törrild Herred. En Herreds-

' beskrivelse og dens Forfatter. — R. 
Mortensen, ForhistoriskeMindesmaer-
ker i Lindeballe Sogn. — J. J. Ravn, 
Lidt om den gamle Kirke i Kongsted. 
— 1926: M. Hansen, Grejs gamle 
Kirke. — O. C. L. Espersen, Fra mu
seet paa Koldinghus. — S. Knudsen, 
To gamle Möller i Bjerge Herred. 

Vendsysselske Aarböger. Udg. af 
Historisk Samf. for Hjöring Amt. 
1925: C. Munck Römer, Veje i det 
nordlige Vendsyssel — K. Nielsen, 
Vejene i Vendsyssel. 

U t o m n o r d i s k a t i d s k r i f t e r . 

R. Anthropological institute. Jour
nal. Vol. 56 (1925): July/Dec: A. 

Evans. The early nilotic, libyan and 
egyptian relations with minoan Crete. 
— J. R. Moir, Further discoveries of 
early chellean flint implements in the 
Cromer forest-bed of Norfolk. 

The Antiquaries journal. Being 
the Journal of the Society of anti
quaries of London. Vol. 6 (1926): 
W. Hawley, Report on the excavations 
at Stonehenge during the season of 
1924. — J. A. Knowles, The transi-
tion from the mosaic to the enamel 
method of painting on glass. — F. H. 
Fa i rweather , Some additions to the 
plan of the benedictine priory church 
of St. Mary, Blyth, Nötts. — C. G. 
S levens & J. N. L. Myres, Excava
tions on the Akeman street, near Ast-
hally, Oxon., Feb.—June 1925. — 
E. Gjerstad, The stone age in Cyprus. 
— S. Casson, Excavations in Mace-
donia. — C. Fox, A dug-out canoe 
from South Wales. — G. McN. Rush-
forth, The baptism of St. Christopher. 
— A. B. Tonnochy, Notes ona wooden 
knife-handle in the British museum. — 
R. R. Maret t & T. W. M. de Guérin, 
Excavations in Alderney. — L. C. Q. 
Clarke, Prehistoric and romano-british 
objects from England in the University 
Museum of archaeology and of ethno-
logy, Cambridge. — R. A. Smith, Two 
earley british bronze bowls. — G. H. 
Jack, Ancient bridges in Herefordshire 
and their preservation. — H. B. Wa 11 ers, 
A dated medieval beil from Minchin-
hampton, Glottcs. — W. L. Hi ldburgh, 
A datable english alabaster altar-piece 
at Santiago de Compostella. — L. 
Wooley, The excavations at Ur, 1925 
—26. — W. Clapham & W. H. God-
frey, The saxon cathedral of Elmham. 

— Å. A. Zakhärov, Ancient wood 
and bone work from the Altai. — 
H. B. Walters , Some thirteenth-cen-
tury english bells. — L. H. Dudley 
Buxton, Worked flints from the North 
Arabian desert. 

(Forts.) 


