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Man kunde också peka på en annan borg från ungefär samma tid på 
toppen av en grusholme i Mälaren, Tro kronor i Stockholm. 

Mon avsikten med dessa rader är icke någon ingående undersökning av 
Gröneborg och komparativa borgstudier. De avse i stället att fästa uppmärk
samheten på att om icke kraftiga åtgärder vidtagas för borganläggningcns 
skydd, den säkerligen snart kommer att helt förintas. 

Tyvärr har nämligen holmen icke lämnats helt intakt. Grus har hämlats 
såväl å dess norra som dess södra sida. De gamla grusschakten på södra 
sidan äro emellertid nu lyckligtvis på god väg att växa igen, så att de verka 
mindre störande. Det stora grussehaktet på norra sidan däremot verkar som 
ett öppet sår i holmens formation och synes hota hela fornlämningens 
bestånd. 

Ända sedan 1870-talet ha de fastställda gränslinjerna, för gruschaktningen 
jämt ooh ständigt överskridits. Riksantikvarien har gång på gång haft 
anledning att hos länsstyrelsen i Uppsala påyrka stränga åtgärder mot 
överskridningar och rubbningar av fridlysningsgränsen. Nu har återigen 
fridlysningsgränsen överskridits i sådan omfattning, att själva borganlägg
ningen hotas. Då något respekterande av utfärdade föreskrifter och utmärkta 
gränslinjer icke synes vara möjligt att ernå och då varje ytterligare bort-
schaktning av grus inom det fridlysta området skulle innebära synnerligen 
allvarliga risker för själva fornminnet har Riksantikvarien hos länsstyrel
sen nu hemställt, att hela holmen Gröneborg måtte fridlysas. 

I stort sett stå resterna av denna borganläggning — såväl ringvallar som 
de nämnda byggnadernas grundmurar — ännu synliga och utgöra ett av 
Sveriges märkligare niodeltidsmiimen, som (ack vare sitt läge torde vara en 
av landets vackraste fornminnesplatser, mod milsvid utsikt över land och 
vatten. 

Tord O:son Nordberg. 

Litteratur och kritik. 

A h n l u n d , N i l s , Svensk sägen och hävd. Kulturbilder. Stockholm 1928. 
Hugo Gobcrs förlag. 248 9. Pris kr. 6:50. 

Då Nils Ahnlund för några år sedan utgav sin kulturhistoriska essay-
samling "Oljoberget och Ladugårdsgärde", dokumenterade han sig både 
som en vidsynt kulturhistoriker och som on framstående folklorist. Genom 
ingående studier i äldre historiska urkunder, "antikvitetsrannsakningar", 
folkminnosuppteckningar och andra äldre skildringar av gångna tider, har 
han belyst ott flertal olika sidor i vår forntida och medeltida kulturhistoria. 
Hans nyutkomna samling "Svensk sägen och hävd" är lika rik på nya 
och givande uppslag som don föregående, och dess stil utmärkes av samma 
omedelbara friskhet. Tack vare sina utförliga källhänvisningar ger förfat-
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(aren sina läsare en god vägledning för fortsatta studier i do mänga ämnen 
han avhandlar eller tangerar . 

Ingen av dessa små essayer visar tydligare författarens ingående för
måga att t ränga in i ett lokalhistoriskt problem och lägga vida kulturhisto
r iska synpunkter pa hopsamlade notiser u r vitt skilda källor än hans histo
rik över Svinncgarns källa. Den ryktbara uppländska hälsokällan blir h ä r 
nästan ett monument över traditionens fasta grepp över allmogen — en ena
stående livfull skildring av den gamla hedniska källkultcns konfrontation 
mod kristen föreställningsvärld. Den från början hedniska källan, som låg 
vid ett gammalt "Uppsala-ödsgods", har tydligen tidigt annekterats av don 
kr is tna tron. Vid dess brädd har uppsatts ett stort krucifix, och den närbe
lägna kyrkan (Tillinge) har blivit en ryktbar offerkyrka, vars i Statens 
Bistoriska Museum ännu bevarade, väldiga offerkista vittnar om de vall-
fä rdandes rika gåvor. En lång lista på k y r k a n s särski lda välgörare frän 
1400-talet ger bevis på käl lans stora dragningskraft inom Svealandskapen 
— flera av de främsta stormannafamiljerna äro hä r representerade — och 
f. ö. har ett Bartliolomous-gillo på orten ägnat denna heliga plats sin spe
ciella kult. Närmare vetskap om "den heliga korskä l lans" sä regna historia 
få vi först sodan reformationens stormvind brutit in och nya religiösa före
ställningssätt brottades med de hävdvunna. 1544 uppgives Laurent ius 
Fetri ha brutit ned käl lans krucifix, vilket dock ej hindrade, att vallfär
derna fortsatte och på 1640-talet föranledde nya klagomål från prästerligt 
håll, ja, t. o. m. drogos inför riksdagen. En akademisk dissertation från 
1681 beskriver målande, huru de frän alla håll t i l lströmmande s jukl ingarna 
söka bota sig med att bada sig i eller dricka hä lsans vatten eller utröna 
sitt öde genom att kasta små t räkors däri. Ahnlund har u r arkiven dragit 
fram on mängd M y s a n d e urkunder , huvudsakligen klagoskrifter över don 
outrotliga folkseden att samlas vid käl lan under trefaldighotsnatten. Det 
säregna folklivet avhandlas bl. a. i en del t idningsart iklar frän 1821, då on 
missnöjd godsägare lät täppa till källan — en åtgärd, som kraftigt för
dömdes av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och som för
bjöds av Kungl. Maj:t. Förs t efter 1800-talets mitt förlorade källarn sin 
dragningskraft , t idigare hade tusentals människor strömmat dit, och ett 
regelrätt marknadsl iv hado utvecklats. 

Källkultcns intressanta problem avhandlas även i den uppslagsr ika stu
dien "Staffan i Knivsta". Säväl en mcdollidsurkund som tvenne helgon
bilder vittna om, att Knivsta ky rka var vigd åt det folkkära helgonet, som 
ju var häs ta rnas specielle beskyddare. Wessén har t idigare påvisat Staf
fanskultens förekomst vid Flis tads k y r k a i Östergötland, där ortnamnet 
"Lekslät t" tydligen ä r ett minne från den kappritt , "Staffansskcdot", som 
annandag jul företogs till helgonets ära . Ahnlund Imr nu, tack vare en 
hittills okänd relation (från 1792) av en prost i Alsike, belyst samma ålder
domliga kult i den uppländska socknen. Bygdens folk samlades här un
der natten vid S. Staffans källa, där do vattnade sina häs tar och sjöngo 
Staffansvisor. Sannolikt har hä r som i Norge en kappridning ägt rum till 
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en källa; don, som först hann vattna sin häst vid donna, kunde också på
räkna att få do bästa hästarna under dot kommando året. 

I studien "Jon Jarl" behandlar författaren en dunkel och omstridd episod 
i den äldre medeltidens historia, nämligen Erikskrönikans uppgifter om 
don pä Askanäs i Mälaren av esterna dräpte jarlen, vars död sodan häm
nades av hans hustru. I motsats lill arkivaricn Bolin och undertecknad 
hävdas, att denne Jon Jarl icke är identisk med Sverker d. ä:s son Johan 
(den sistnämnde är ju känd genom en gravsten i Linköpings domkyrka 
och genom uppgifter hos Saxo). "Jon Jarl-episoden" i Erikskrönikan hör 
ej kronologiskt samman med karelernas härjningståg mot Sigtuna 1187. 
Mod stöd av ett förbisett årtal i en handskrift av Ericus Olai krönika an
ser författaren, att ett numera förlorat parti av Sigtuna-annalerna vid året 
1206 omnämnt ett estniskt härjningståg mot Mälarbygderna, under vilket 
Jon Jarl stupat, raen som slutat med esternas tillintetgörelsc vid den efter 
dem uppkallade ön "Eesthaklippa" (nuv. Estbröte). De slutsatser, som 
författaren vill draga av sin undersökning, äro, dels att en jarl vid namn 
Johan levat omkring 1206 (denne var måhända fader till konung Knut 
långe), dels att Mälarinloppot vid Stockholm vid denna tid saknade egent
liga befästningar — alltså en bekräftelse på Erikskrönikans uppgitt om, 
att Birger Jarl var Stockholms slotts byggherre. 

I ett annat kapitel ger författaren en intressant översikt av "Brunkc-
bcrgs" äldre öden, och lämnar härvid flera viktiga bidrag till Stockholms 
äldre topografi. Som nyligen påvisats av några språkmän har den rykt
bara åsens namn intet otymologiskt sammanhang med den 1319 avrättade 
drotsen von Brunkows, utan är ett ingalunda ovanligt naturnamn mod be
tydelsen "hög, brant sluttning" (redan så tidigt som 1352 satte man emel
lertid åsens namn i förbindelse med den troligen där steglade drotsens). 
Bland dess många historiska minnen behandlas det ryktbara slaget 1471 
utförligt och belyses genom en del ur skilda källor hämtade detaljupp-
giftcr. 

Det skulle vara alltför långt ntt referera alla de läsvärda studier, som 
denna cssaysamling innehåller. Motivstudicn "När Adam grävde och Eva 
spann" ger en god inblick i ett revolutionärt ordstävs internationella sprid
ning i senmedeltidens Europa, och i "Gamle man" har författaren analyserat 
on av vår medeltids skönaste och mest gripande dikter. "Norr om kyrkan" 
är en skildring av de olika väderstreckens magiska betydelse i folktron, 
närmast med utgångspunkt från, att norrsidan av våra kyrkogårdar allmänt 
undvikits och avskytts som gravplats. I "Vasaävenfyren" kommer förfat-
larcn in på ett av de mest klassiska exemplen på folktraditioncn som 
historisk källa — dock innehåller donna kortfattade studie endast några 
nya iakttagelser och synpunkter på detta ytterst omfattande oeh invecklade 
problem. Vidare märkes en mindre studio över Zachris Levins komiska 
epos "Kyrkostötoschopia", vars målande skildring av folklivet i 1700-talets 
Småland berättigar detta verk till en mera uppmärksammad plats inom 
vår äldre litteratur. 
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Ingenstädes framträder dock Ahnlunds berättartalang så lysande som i 
den avslutande biografin över Daniel Hjort, den romantiske hjälten i 
finländaren Wccksells skådespel. I motsats till dramats dunkla bild av 
den unge finske studenten, som spelade Åbo slott i hortig Karls händer, 
få vi här en fullödig levnadsskildring av en av de mera framträdande per
sonligheterna i Sveriges vittomfattande "Ishavspolitik". Daniel Hjort, som 
till börden var smålänning, har under sitt skiftesrika liv talrika gånger 
på hertigens uppdrag besökt de norrländska obygderna och Ishavskustens 
fjordar i såväl politiska som administrativa och vetenskapliga syften och 
därvid gjort stora ehuru hittills föga beaktade insatser. Hans intressanta 
levnadslopp har pä ett utmärkt sätt belysts och kommenterats genom nytt 
källmaterial och särskilt omständigheterna vid hans bråda död efter ett 
dryckeslag med den gamlo reskamraten Sigfrid Forsius ger oss en kultur
historiskt intressant inblick i 1600-talets robusta Stockholmsliv. 

Adolf Schiick. 

KURZE MITTEILUNGEN. 

Nach einem Nachruf von O. Rydbeck fur den verstorbenen Archäologen 
Dr. Olof Sundin, Direktor der Staatlichen Erziehungsanstalt, behandelt T. 
0:son Nordberg die Uberreste der mitfelalterlichen Burg G r ö n e b o r g , 
gelegen in der Gegend von Enköping auf einer kleinen Insel im Mälarsee. 
Die Ruine hat seit alters Beachtung gefunden (Fig. 28, 29), und einer 
uberemstimmenden Tradition gemäss, die schon fur das 15. Jahrhundert 
belegt werden känn, hat die Burg einem aus der mittelalterlichen Geschichte 
Schwedens bekannten Grossen, namens Ivar Blå, gehört. Eine Unter
suchung der erhaltonen Uberreste (Fig. 30—32), deren Bestånd durch 
Kiesontnahmeii bedroht ist, widorspricht nicht der Richtigkeit dieser 
Tradition, da dio Mauerungstechnik dom Verf. nach auf dio Zeit um 1200 
hinweist. 

Literatur und Kritik. Eino Sammlung kulturgeschichtlioher Essays von 
Prof. Nils Ahnlund: "Schwedische Sage und Geschichte" wird von Adolf 
Schiick angezoigt» 
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gånger såväl före avfärden från utgångspunkten som efter ankomsten till 
den sökta punkten. 

Instrumentet har visat sig vara ganska oömt, väger i fältmässigt skick 
c:a 900 gr. och betingar med läderfodral ett pris av 200 kronor. 

I. Schnell. 

Litteratur och kritik. 

F r i t z R o d e r , Die sächsische Schalenfibel der Völkerwanderungszeit, 
Göttingen 1927. (Göttinger Beiträge zur deutschen Kultiirgeschichte 1927.) 
— 38 sidor text med 7 fig. samt 6 planscher. 

Sedan Salin i Månadsbladet 1894 framlagt sina iakttagelser rörande de 
tidigaste germanska fynden från England hava nya undersökningar till
kommit, vilka, fullföljande Salins uppslag, sökt bidraga till en arkeologisk 
belysning av angolsaxornas kultur vid tidpunkten för tolkens överflyttning 
till England. Till do senare årens forskning på området ifråga höra så
lunda Plottkcs1 omfattande undersökningar över don angelsaxiska kultur
kretsen på kontinenten, och såsom en komplettering till dessa kommer nu 
Roders arbete om de saxiska skålspänncna, ett till omfånget ganska oan
senligt arbete men värdefullt framför allt på grund av dess noggranna och 
utförliga fyndstatistik. 

Roders undersökning är avsedd att utvidgas till att omfatta även do lik-
armado spännena samt att därefter övergå i en mera utförlig behandling 
av angelsaxernas kultur och invasionen i England: Geschichte der Erobe
rung und Besiedelung Englands durch festländische Germanen. Det före
liggande arbetet är sålunda huvudsakligen att betrakta som en förberedande 
matcrialpublikation. 

I behandlingen av de kontinentala skålspännonas utveckling ansluter sig 
Rödor till don av engelska arkeologer hävdade uppfattningen, enligt vilken 
spännena kunna uppdelas i tvänne kronologiska grupper, en äldre grupp 
av pressblecksbelagda, en yngre grupp av gjutna spännen. En dylik upp
delning är emellertid, vad engelska spännen beträffar, säkerligen felaktig, 
och tordo för do kontinentala formerna gälla endast under förutsättning att 
utvecklingen föres tillbaka till de med piessbleck (och infattade stenar 
eller glas) försedda runda skivspänncna från 300-talet (jfr. Plettkc a. a. 
Pl. 10:11). Do fullt utbildade spiralornoradc skålspännena synas visser
ligen i enstaka fall varit försedda med pressbleck; dylika spännen kunna 
likväl knappast uppfattas såsom representerande ett förstadium till de 

1 A l f r e d P l e t t k e , Ursprung und Ausbreitung der Ängeln und 
Sachsen, Hildesheim — Lpz. 1921 (ingår som bd. I I I : 1 i Schuchardt, Die 
Urnenfriedhöfe in Niedersachsen). 
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gjutna typerna, utan äro i stället samtida med dessa oeh utgöra snarare 
undantagsfall, där pressbleckstekniken från 300-talet ännu kommit till an
vändning. Den i karvsnittsmanér utförda spiralorneringen är nämligen 
ingen angolsaxisk skapelse utan av klassiskt ursprung, och den uppträder 
redan från början i gjutet arbete, exempelvis å provinsialromcrska söljor 
och andra rcmbeslag. Inom den germanska världen introduceras denna i 
gjutet arbete utförda orncringsstil under loppet av 400-talot, snarast vid 
århundradets mitt, då den utvecklas såväl hos franker och ostgoter som 
angelsaxer och skandinaver. Den angelsaxiska dekoreringskonsten intar 
sålunda ingen särställning utan följer endast tidens härskande smakrikt
ning, och härav torde alltså framgå, att de pressblecksklädda spännena 
icke representera ett självständigt led i utvecklingen utan snarare böra be
traktas som tillfälliga varianter. Till England överföras i varje tall endast 
de gjutna skålspännena, och de engelska spännena förbliva sedan gjutna 
under så gott som hela det skedet, då spiralorneringen ännu härskar. Först 
sedermera utvecklas där de pressblecksbeklädda typerna. 

N. A. 

K U R Z E M I T T E I L U N G E N . 

Dem Archivar E r i k I h r f o r s , der im Januar im Alter von 82 Jahren 
starb, wird ein Nachruf von B. Berthelson gcwidmet. Der Vorstorbenc 
hat Jahrzchnte hindurch eine uneigennutzige Arbeit aut dio Einsamralung 
von Material betreffs der Kirchen des Ländes verwendet. Uber die grosse 
A u s s t e l l u n g k i r c h l i c h e r T e x t i l i e n , die zu Beginn dieses 
Jahres von dem Museum vaterländischer Altertiimer in der Kunsthalle von 
Stockholm veranstaltet wurde, wird von B. Thordeman berichtet (Fig. 46—50). 
Die Ausstellung, die vom 5. bis 27. Januar daucrto und von 16,461 Personen, 
n. a. einer grossen Anzahl ausländischcr Forscher, besucht wurde, um
fasste, praktisch genommen, all das Bcsto in dioscr Kunstart, das im Lande 
von fruheren Zeiton her erhalten gebliebcn ist, nebst einer repräsontativen 
Auswahl der hochstehenden ncuzcitlichcn Produktion. E i n n c u e s Ni-
v o l l i e r i n s t r u m o n t , anwendbar bei archäologischen Feldarbcitcn, wird 
von I. Schnell hoscbrieben. 

Literatur und Kritik. F. R o d e r : "Die sächsische Schalonfibel der Völ
kerwanderungszeit" wird von N. Åberg bosprochen. 
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föras till möjligen slutet av romersk tid, men med större sannolikhet till 
början av folkvandringstid, enär de vanligen äro funna ovanpå eller på 
bottnen av gravar frän sistnämnda tid. 

Statens Historiska Museum har i sin ägo ett stenklot från Södermanland, 
inv.-n:r 15,651, ornerat med koncentriska cirklar, vilket enligt en icke fullt 
bevisad, men troligen sannfärdig uppgitt härrör från ett gravtält vid Löta 
i Bettna s:n. Gravarna i detta gravfält hava vid undersökning lämnat ett 
inventarium övervägande härrörande från äldre folkvandringstid. 

Fig. 78. i/* Fig. 79. V* 

Vidare har F. Nordin på Gotland vid Lill-Bjärs funnit stenklot i gravar 
med en gravutstyrsel från folkvandringstid. 

Det tordo sålunda kunna ligga inom rimlighetens gräns att tänka sig den 
nyligen funna gravstenen frän Västerljung även härröra från ovan nämn
da tid. 

Andreas Oldeberg. 

Litteratur och kritik. 

Bosät tn ing och s t randnivåer på Mars t randsöa ina . 

A u g . A ' t t e r s t r ö m : Stenäldersboplatser å Marstrandsöarna. Göteborg 
1923. 133 s., 33 fig. 

Genom den stort anlagda och vackert genomförda inventering av Väst
kustlandskapens fornminnen, som Göteborgs museum i samband med för
arbetena för Göteborgs jubileumsutställning utförde, känner man nu dessa 
landsdelars förhistoria ganska väl. Det gäller kanske framförallt stenåldern. 
En mängd stenåldersboplatser ha uppläckts, inprickats på karta och avvägts. 
Att emellertid trots detta mycket återstår att göra visar stadsarki
tekten Aug. Atterströms arbete om Marstrandsöaina, Mellan 50 och 60 
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boplatser äro av honom registrerade och nästan alla äro avvägda. Avväg
ningen gäller som regel boplatsens centrum, vilket är försvarligt men knap
past tillräckligt. Som hjälp för bestämning av don samtida strandlinjen 
är det emellertid önskligt att även boplatsernas lägsta punkter avvägas. 
I stället har förf. för alt erhålla boplatsernas havsnivå gjort ett konsekvent 
avdrag av 1,5—2 m. från avvägningssiffran. Denna havslinjebestämning 
innehåller en felkälla, som kan uppgå till 5 % av Tapesgränsen (T. G.), 
men i alla fall äro bestämda procenlsiffror i förhållande till T. G. angivna, 
dock utan decimal. 

Bokens största betydeiso ligger nog i den mönstergilla redogörelsen för 
lokalförhållanden och fynd, mon don ger för lekmannen även en god över
sikt över den västsvenska stenåldcrsutvecklingen i allmänhet, såväl gco-
logiskt-geografiskt som kulturhistoriskt. Den ger i kapitlet Redskapstormer 
även beskrivningar och avbildningar av redskapstyper, dock i regel utan 
angivande av samhörighet med boplatser av olika karaktär. Delta beror 
dock tydligen på, att de flesta småvorktyg, såsom spetsredskap, runda 
skrapor, borrar m. m., icke kunna sägas tillhöra bestämda perioder utan 
finnas på såväl äldro som yngro boplatser. 

Den viktigasto källan för kronologiska stenåldersbestämningar ligger nog 
i boplatsnivåcrna. Vad vi veta om nivåförändringarna i den mån do äga 
arkeologiskt intresse inom Göteborgsområdet torde i korthet kunna samman
fattas sålunda: 

Under tidig del av Ancylustid rådde landhöjning, som fortsatte tills i 
Göteborgstrakten blott 16—17 ra. eller kanske ännu mindre återstod, innan 
nuvarande strandlinje hado nåtts (se R. Sandcgron i Göteborgstraktens natur, 
sid. 247). Därefter vidtog mot slutet av Ancylustid den postglaciala land-
sänkningen, som fortsatte under tidigaste Lilorinatiden, tills T. G., som 
motsvarar Östersjöns L. G., nåtts. Denna gräns ligger i Göteborg 25,5— 
26 m. ö. h. Den därpå följande förnyade landhöjningen har i södra Bohus
län (med avbrott för den s. k. andra stonåldorstransgressionon1?) fortsatt 
intill våra dagar. 

Vad bosättningen beträffar, så börjar don tydligen redan i tidig del av 
Ancylustid. Alin (Gbg o. Boh. fornm. tidskr. 1925, s. 67 ff. och art. Skredsvik 
i Reall. d. Vorg.) har påvisat boplatser med av havet svallat material 
från Skredsvik högt över T. G. Från samma lid och nivå är även skolett-
fyndet från Stängenäs. 

Om trindyxan vet man, att den uppträder redan på boplatser från T. G. 
AV boplatser från senare tid ansluta sig de läget liggande från varje tids
skede synnerligen vackert till nivåförändringskurvan. 

Det är egentligen endast de kring T. G. liggande boplatserna med skiv-
och kärnyxor av flinta och sten, som vållat vissa svårigheter. I Geol. 

1 Donna är känd ännu sä långt åt norr som vid Frcdrikshald, so J. Rek-
slad i Norsk geol. tidskr. Bd 1 nr. 5. 
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för. förh. 1927 har B. Asklund kommit till en sannolik lösning av dessa 
svårigheter, en lösning som skymtat för arkeologerna redan tidigare och 
som förf. av ovan rec. arbeto på sid. 20 berört. Genom särskiljande av 
boplatser med uteslutande skiv- och kärnyxor, boplatser som även inne
hålla lihultsyxor, boplatser mod blott lihultsyxor, med lihult- och trindyxor 
oeh sådana med blott trindyxor ha som sannolika resultat utkristalliserat 
sig: 

f 

I 

! " = = * : 

2 Om., 

«-. 
«». 

t + +* 
" S* o 

9 

i ? 

0 

ta^ . 
& 

Fig. 80. Diagram över stonåldcrsboplatscrnas på Marstrandsöarna läge i 
förhållande till Tapesgränsen. 

—••>•_ Tapesgränsen. 
Undre gräns för boplatser med skiv- och kärnyxor. 

A Boplatser med blott skiv- och kärnyxor. 
B Boplatser med skivyxor, kärnyxor och lihultyxor. 
0 Boplatser, där dessutom hittats trindyxor och härledda kärnyxor. 
+ Boplatser mod endast trindyxor och härledda kärnyxor. 
O Boplatser från döstid. 
• Boplatser från gånggriftstid. 
A Boplatser frön hällkisttid. 
sg; Svallat material. 

Boplatser med blott skiv- och kärnyxor börja högt över T. G. och fort
sätta under Ancylustiden landhöjning till 8 m. under T. G. 

Några meter över T. G. börja lihultsyxorna och synas fortleva under 
Ancylushöjningen, den därpå följande landsänkningen och tillsammans 
med trindyxor under början av Litorinatidens landhöjningsperiod. 

Med det synnerligen stora antal avvägningar — även om avvägningarna 
icke äro ur naturvetenskapligt kronologisk synpunkt alldeles tadelfria — 
som Atlerströms arbete ger, har man rättighet att hoppas på möjligheten 
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Tab. 1. Höjdläge och yxinventarium pä Marstrandsöarnas boplatser. 
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Anmärkningar 

126 m. eroslonshak, 
\T . G. enl. Alin 

1 Ursprung!, läge 
1 möjligen högre 
(Obet. svallade. 
[Abrasionsterraas? 
IBopl. höjd föga 
lupplysande 

Brant läge 

{Svallat material 
jvid 80 m. ö. h. 
') vid 26 m. Rik 

boplats 

(Svallat material 
iupp till 80 m. 

att talen kunna utnyttjas i syfte att verifiera Asklunds starkt grundade 
hypotes. Jag har därför ur Atterströms bok i tab. 1 och diagrammet, fig. 
80, sammanställt de därför nödvändiga data. Diagrammet överensstämmer 
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till sin konstruktion så nära med Asklunds, att en direkt jämförelse är 
möjlig. 

I diagrammet är T. G. vid boplatsen nr 35 = 26 m. inlagd efter Alin. 
I nordöst vid boplats nr 14 torde den ligga i det närmaste 1 m. högre. 
Det är då påfallande, att svallat material påträffats på 3 boplatser på 
28,7—30 m. höjd, alltså ända till 3 m. över T. G. Även om T. G. 
är satt för lågt, kan don icke höjas mer än högst 1 m., utan att oregclbun-
denhotcr orsakas i landhöjningsisobasornas eljest mycket jämna förlopp i 
södra Bohuslän. Det är vidare anmärkningsvärt, att samtliga dessa tre 
boplatser sakna andra yxtorraer än skiv- och kärnyxor. Man torde alltså 
ha rätt alt med Asklund sätta dessa boplatser till Ancylustidens regres-
sionsperiod. 

Boplatserna med skiv- och kärnyxor gå på Marslrandsöarna ned till 
omkr. 19 m. Då Ancylusregressionen i Göteborg gick nod till minst 9 ra. 
under T. G., bör intet hinder finnas för ett motsvarande tal i Marstrand 
på minst 7 m. Det finns alltså från geologiens sida intet som talar mot, 
att de näranda boplatserna kunna vara äldro än T. G. Vad de få lihult-
yxorna beträffar, ligga de högst funna obetydligt över T. G. De äro emel
lertid genomgående hittado tillsammans med skiv- och kärnyxor. 

övergångsformer mellan kärnyxor och spetsnackiga yxor uppträda icke 
nnder 23 m., detsamma gäller för trindyxorna. 

Det finns i detta material intet, som talar emot, att Asklunds ovan skis
serade uppfattning är riktig. Däremot finns utom ovan nämnda data 
från Marslrandsöarna ännu ett indicium på riktigheten av densamma. Det 
är nämligen anmärkningsvärt, att boplatser med enbart skiv- och kärn
yxor anträffas på liigro nivåer än boplatser mod ur kärnyxor härledda 
former. Men detta får sin naturliga förklaring om man accepterar Asklunds 
uppfattning och sätter dessa boplatser före T. G. 

Hjalmar Larsen. 
• f 

J o h a n n e s S u n d w a l l , Villanovastudien, Abo 1928 (Acta Acadomise 
Aboonsis, Humaniora V) — 118 s. text 8:o med 14 fig. 

Professor Johannes Sundwalls arbete är till omfånget förhållandevis 
blygsamt och nästan mer än sparsamt illustrerat, men utgör likväl ett 
mycket värdefullt och välkommet tillskott till den under tidens lopp ho
pade och alltmer svåröversiktliga litteraturen över Italiens äldre järn
ålder. Arbetets egentliga uppgift har visserligen begränsats till alt gälla 
Villanovakulturen kring Bologna, men undersökningen har likväl för att 
inpassa nämnda kultur i dess rätta miljö måst utvidgas till att omspänna 
angränsande områden i norr och söder, Estekulturcns i norr och i mel
lersta Italien de sydliga "Villanovafolkens" och etruskernas områden. 
Sålunda har undersökningen blivit mera omfattande än vad arbetets titel 
anger, och den har kommit att beröra flera av de aktuella och mycket 
omstridda problemen rörande den äldre järnåldern på Italiens fastland. 
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Arbetets uppställning är med det sagda redan antydd. Först behandlas 
Bolognatraktens Villanovanekropoler och deras kronologi, därpå förhål
landet mellan Bologna och Etrurien, slutligen Estekulturen i dess förhål
lande till Bologna. Som ett avslutande tillägg följer en kortfattad orien
tering rörande do invecklade problem, som anknyta till etruskernas upp
trädande i Italien. 

Som ett allmänt omdöme om Sundwalls intressanta arbete kan sägas, 
att det icke så mycket behandlar själva primärmatorialet i museerna som 
mera forskningens uppfattning av detsamma. Arbetet utgör en kritisk 
historik över forskningens senare utveckling på området i fråga och är 
som sådan av stort värde, särskilt för speeialforskaren, kanske svårtill
gängligare för andra, dels på grund av frågornas mångfald och framställ
ningens koncentrerade (ehuru mycket klara) form, dels på grund av en 
sällsynt sparsamhot mod avbildningsmaterialet. 

Sundwalls ställningstagande till de olika problemen kan här givetvis 
icke göras till föremål för en detaljerad granskning. Undersökningen rör 
sig mod en mångfald av inbördes ofta starkt divergerande uppfattningar, 
vilka skickligt grupperas och spelas ut mot varandra, innan författaren 
slutligen väljer sin egen position. Man följer framställningen med in
tresse, stundom nästan mod spänning inför upplösningen, även om slutsat
serna icke altid äro övertygande. Intresset minskas ingalunda därav, att 
författaren, som det mig synes, beträffande flera av de mera grundläg
gande frågorna råkar välja sin position på fel sida. Det senare synes mig 
exempelvis gälla beträffande flora av de viktiga frågor, vilka belysa för
hållandet mellan utvecklingen i norr och söder. 

Lämnande andra intressanta problemställningar helt å sido, skall i det 
följande Sundwalls ställningstagande till sistnämnda frågor upptagas till 
on kortfattad kritik. Till undvikande av för stor utförlighet och för att 
endast antyda problemställningen skall här förutskickas en flyktig över
sikt över ifrågavarande utvecklings grunddrag, såsom de av mig upp
fattas. 

Under pålbyggnadornas och tcrramarornas tid är don italiska kultur
utvecklingens tyngdpunkt avgjort förlagd till de norra delarna av lan
det. Redan före bronsålderns slut börja emellertid nyssnämnda boplat
ser övergivas och samtidigt begynner den norditaliska expansionen mot 
söder, en expansion som så småningom skullo förskjuta utvecklingens 
tyngdpunkt till Mellanitalien. Genom expansionen fördes norditaliska 
kulturelement så långt mot söder som till kusten av Joniska havet (grav
fältet vid Tiramari, tcrramaran vid Taranto) och mot västor till Toscana 
och Latium. Redan under bronsålderns sista skede börja utvecklingen 
i norr och söder väga jämnt mot varandra, vid övergången till järn
åldern träder Norditalicn definitivt tillbaka för områdena i söder. 

Med järnålderns inträde förändras bilden snabbt; fyndfaltigdomen bry-
tes och en kraftig kulturuppblomstring försiggår i de mellersta och södra 
delarna av landet. Den nu inträdande högkonjunkturens närmaste orsa-
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ker torde få tillskrivas Medelhavshandeln, som nu öppnas på Syditalien, 
don handel, som skulle tillföra Italien främmande produkter och nya 
impulser av olika slag bl. a. kännedom om järnet. Högkonjunkturen bör
jar sålunda längst i söder och fortplantar sig sedan som en mäktig våg 
mot norr. Det äldsta bland Italiens rika gravfält är Torre Galli på 
Monte Leone i Calabrien; något senare når högkonjunkturen fram till 
Terni och Umbrien, varifrån don sprides till Villanovaområdot i väster. 
Mon först långt senare når högkonjunkturen fram till Bologna (yngsta 
Benaccitid), ännu senare till Este och Hallstatt (Arnoalditid). 

Nya och mäktiga kulturelement tillfördes sedermera de södra och mel
lersta delarna av Italien genom grekers och etruskers kolonisation under 
loppet av 700-talet. Därmed begynte Italiens införlivande med den orien
taliska och klassiska kulturvärlden. Till Bologna kom denna kultur 
först med etruskerna (mot slutet av 500-talet) och först därefter börja 
reflexerna från densamma framträda vid Este och Hallstatt. 

Den bild av utvecklingen, som här skisserats, står på flera punkter i 
motsättning till Sundwalls uppfattning. Av mindre betydelse för pro
blemet i doss helhot är att Sundwall icke uppfattar de första klassiska 
kulturelementen inom Estckulturen (situlorna med bildscener) säsom ut
gångna från det etruskiska Bologna, utan i stället som en följd av gre
kisk handel på Adriaterhavet. Mera vitala frågor beröras emellertid ge
nom Sundwalls framställning av Este och Bologna säsom i vissa avseen
den givande part, Mellanitalien åter som mottagande. Sålunda skulle 
den modifierade Villanovaurnan i brons icke hava uppstått i Mellanitalien, 
utan i Bologna, som i sin tur mottagit förebilderna från Estekulturens 
motsvarande kärlforraer i lera, de senare åter utgörande avläggare av 
centraleuropeisk keramik (s. 23). 

Lika litet som "Villanovaurnan" i brons skulle situlan hava kommit 
till Bologna från söder. Den är vid Bologna äldre än i Mellanitalien, 
uppträder å förstnämnda område redan under järnålderns första period, 
exempelvis vid San Vitale, och kan där härledas ur de inom Estekulturen 
förekommande lersitulorna. "Dio Situla hat in der Venctcrkultur eine so 
grosso Verbreitung gefunden, dass sie dort einen unabhängigon Ursprung 
gehabt haben mag" (s. 26). 

Vore den här refererade uppfattningen riktig, skulle sålunda därav fram
gå, icko endast att etruskerna eller den sydliga Villanovakulturcn i fråga 
om bronskärlsindustriens utveckling mottagit starka impulser från Bo
logna, utan även att utvecklingen vid Bologna i sin tur varit lika be
roende av inflytelser frän Este. Estekulturen skulle i viss mån fram
stå som ett av de källsprång, ur vilka Villanovakulturcn kring Bologna 
uppstått. 

Med sådana slutsatser synes mig saken så att säga ställd direkt på 
huvudet: Este skulle vara givare åt Bologna, Bologna åt etruskerna i 
Mellanitalien. Här tillåter utrymmet icke framläggandet av några utför
ligare motbevis; endast några helt korta och därför kanske något för 
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kategoriskt formulerade påståenden må här återgivas såsom uttryck för 
en annan uppfattning av förhållandet. 

Villanovaurnan i brons uppträder i Mellanitalien redan under den andra 
perioden, vid Bologna först under yngsta Benaccitid, som motsvarar den 
tredje perioden i Mellanitalien. Den till formen motsvarande keramiken 
från Este tillhör Arnoalditid. Det synes mig sålunda icke kunna råda nå
got tvivel om utvecklingens förlopp, att vågen i detta fall fortplantat sig 
från söder mot norr. 

Beträffande situlan ligger utvecklingen icke fullt så klar. I Mellan
italien gå de kronologiskt fullt säkra fynden tillbaka till övergången 
mellan den andra och tredje perioden. Sannolikt gå fynden ännu något 
längre tillbaka i tiden, ehuru detta icke med full tydlighet framgår av 
det hittills tillgängliga materialet. Om förhållandet vid Bologna gäller 
liknande: situlorna bliva vanliga under yngsta Benaccitid, som motsva
rar period 3, de äldsta fynden gå möjligen tillbaka till period 2, dock 
ingalunda så långt som till periodens början. Uppfattningen att situlan 
vid Bologna skulle förekomma redan under den första perioden har 
uteslutande sin grund i det felaktiga antagandet att samtliga gravar vid 
San Vitale tillhöra nämnda period. 

Av det sagda framgår alltså, att något fullt avgörande bevis för situ-
lans högre ålder i Mellanitalien ännu knappast föreligger; ett dylikt an
tagande synes mig likväl av flera orsaker sannolikt. Beträffande Este 
ligger förhållandet annorlunda. Där uppträda de äldsta situlorna i brons 
eller lera mot slutet av Este I, d. v. s. mot slutet av yngsta Benaccitid; 
kärltypon blir dock vanlig först under Este II, som vid Bologna mot
svaras av Arnoalditid. 

I Sundwalls framställning har Estekulturen ryckts upp i första pianot 
och gjorts till utgångspunkt för inflytelser, som fortplantat sig vida om
kring. En obetingad förutsättning härför är fasthållandet vid den hit
tills gängse uppfattningen om denna kulturs liksom Hallstattkulturcns 
höga ålder. Emellertid synas mig avgörande bevis kunna framdragas för 
en datering av Estekulturens uppblomstring till början av Arnoalditid och 
med de fåtaliga äldre gravarna (med representativt innehåll) förlagda till 
yngsta Benaccitid. Liknande gäller om utvecklingen vid Hallstatt. Este 
och Hallstatt representera tydligen en blomstrande men relativt kortvarig 
högkonjunktur, som i stort sett börjar med Arnoalditid för att sluta med 
Certosatid. Högkonjunkturens våg, som vid järnålderns början utgått 
frän Calabrien (Torre Galli), skulle sålunda kunna följas i dess gradvisa 
gång mot norr till dess den slutligen når fram till Este och Hallstatt. 
Kulturuppblomstringen å sistnämnda områden försiggår under loppet av 
600-talets andra hälft. Men Villanovakulturens utveckling vid Bologna 
torde ytterligare hava sträckt sig minst trenne århundraden tillbaka i 
tiden. 

Nils Åberg. 
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K. E. S a h l s t r ö m , H i l d i n g S v e n s s o n och D a n i e l M e l i n , 
Kåkinds härads fornminnen, Skövdeortens Hembygds- ooh Fornminnes
förenings skriftserie nr 2, Skövde 1928. 105 s. Pris kr. 2: 50. 

Fil. dr K. E. Salilström har under varje sommar en lång följd av år 
varit sysselsatt med inventering av fasta fornlämningar i Västergötland. 
Han har därvid utbildat en hel liten stab av intresserade och dugande med
hjälpare, som nu med liv och lust arbeta tillsammans med honom på att få 
till stånd ett register över detta landskaps rika och betydelsefulla fomläm-
ningsbestånd. Arbetet har hittills bekostats av Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien. Det första resultatet i tryck av detta invonte-
ringsarbete är det ovannämnda Kåkinds härads fornminnen. Sahlström 
lämnar först en översikt av häradets forntid. Framställningen bygger på 
ett relativt rikt material av lös- och gravfynd. Översiktens värde höjes av 
elt gott kart- och bildmaterial. Efter översikten följer fomlämningsregistret 
och en karta över häradet i skalan 1: 50 000, pä vilken varje fornlämning 
eller fornlämningskomplex är inprickat. I registret har även medtagits 
gamla fyndplatser och uppgifter om folktro och folksägen, som varit för
bundna med fornlämningarna. 

Kåkinds härads fornminnen är ett synnerligen förtjänstfullt arbete. Dot 
är f. ö. frägan värt om ej detta är det bästa arbete i sitt slag som hittills 
utkommit i vårt land. Några små anmärkningar mot detsamma äro trots 
detla motiverade att göra i detta sammanhang. Det hade varit synnerligen 
önskvärt om man i den allmänna översikten fått en åtminstone summarisk 
åldersanalys av fornlämningarna som äro upptagna i registret jämte num
merhänvisning i texten till registret och häradskarlan. Det är givetvis i 
många fall omöjligt att utan undersökning avgöra en fornlämnings ålder. 
Men i flera fall torde man dock ha kunnat lämna en ungefärlig datering. 
Vidare hade det varit av ett visst intresse att i registret få uppgift om den 
ungefärliga storleken av respektive fornlämningskomplex. En sådan upp
gift hade just för denna inventering varit av stort värde, då man här endast 
i några få fall upprättat specialkartor över fornlämningskomploxen. Det 
hade likaledes varit av intresse om man lämnat en tablå över fornlämningar
na, varigenom man sålunda fått uppgift om antalet av de olika fornlämnings-
formcrna. Registret hado f. ö. kunnat uppställas mera enhetligt än nu är 
fallet. Nu har man tydligen sökt göra det så lättläst som möjligt och följden 
har blivit att nomenklaturen i vissa fall ej iir så distinkt genomförd som dot 
hade varit önskvärt. 

Skövdoortens Hembygds- och Fornminnesförening är värd en särskild 
eloge för den förståelse don visat för fornvårdsarbetet i sitt verksamhetsom
råde genom att ombesörja tryckning av denna häradsinventering. Man får 
till sist framställa den fromma önskan att inventeringsarbotet i Västergötland 
måtte få fortsättas på samma förstklassiga sätt som hittills. 

Karl-Alfred Gustawsson. 
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KURZE MITTEILUNGEN. 

Im Mctallographischen Institut in Stockholm hat der Leiter desselben, 
Prof. Carl Bencdicks, eine U n t e r s u c h u n g e i n e s E n t r o s t u n g s -
m i 11 o 1 s, "Tropolit", ausgefuhrt, das von einer deutschen Firma auf den 
Märkt gebracht worden ist. Die Untersuchung hat ergeben, dass das Mittel 
nicht der Angabe der Firma entspricht, wonach es nur Rost, nicht aber 
Eisen angreifen sollte. Trotzdem glaubt der Verf., dass "Tropolit I" unter 
gewissen Bedingungen fur weniger wichtige Gegenstände angewandt werden 
känn. — E i n in L i t a u e n g e f u n d e n e r B r o n z e k e l t v o n s o g . 
M ä l a r t a l t y p u s (fig. 73), der den Sammlungen des Museums vater
ländischer Altertumer in Stockholm angehöit, wird von Olov R. Janse be
handelt. Der Gegenstand ist der einzig bekannte seiner Art, der in den 
ehemaligen Ostsceprovinzon angetroffen worden ist, während ahnliche zuvor 
aus Norwegen, Dänemark, Finnland und Russland bekannt sind. — Einen 
sohon 1911 angotroffenon, aber erst 1924 auf Veranstalitung des Verf. s 
sachkundig gehobenen uniken Fund stellt der B r o n z e z e i t l i c h e P f l u g 
v o n S v a r v a r b o in Uppland dar, iiber den von Hjalmar Larsen berichtet 
wird. Betreffs der Lage des Fundplatzes siehe Fig. 3 und 10 im laufen-
den Jahrgang dieser Zeitschrift. Der Pfhig ist 1,85 m. läng und aus einem 
naturlich gebogenen Eichenast verfertigt; sein Aussohon geht aus Fig. 74 
A hervor. Die Figuren B und C zeigen Spezialbilder von Griff bzw. 
Pflugscharpartie. Dank den genauen Angaben, die uber die Fundverhält-
nisse haben erhalten werden können (vgl. Fig. 75), ist es möglich gewesen, 
das Alter des Gegenstandes mit Hilfe der Pollen- und Diatomaceenanalyse 
zu bestimmen; er ist gemäss diesen Bestimmungen der älteren Bronzezeit 
und zwar am ehesten der Mitte derselben zuzuweisen. In typologischer 
Hinsicht wird der Pflug vom Verf. in ein Stadium zwischen dem Grabe-
stock und den Felsenzeichnungspfliigcn gestelit. — Andreas Oldeberg be
schreibt einen v e r z i e r t e n G r a b s t e i n , der bei der Eisembahnstation 
Västerljung in Södermanland angetroffen worden ist (Fig. 76). Durch 
Vergleich mit auf gleichartige Weise verzierten Steinkugoln (Fig. 78, 79), 
die bisweilen in datierbaren Gräbern angetroffen worden, ist es dom Verf. 
möglich, den Grabstein als wahrscheinlich der älteren Völkerwanderungs
zeit angehörig zu datieren.. 

Literatur und Kritik. A u g . A t t e r s t r ö m : "Stenåldersboplatser å 
Marslrandsöarna" wird von Hj. Larsen angezeigt, der aus dem Material 
des Verf.'s ein Diagram (Fig. 80) und eine Tabelle zusammengestollt hat, 
dio das ohronologisohe Verhältnis zwischen Wohnplätzen mit Flach- und 
Kembeilen sowie mit Lihultbeilen und Walzenbeilen beleuchten. — J o h. 
S u n d w a l l s "Villanovastudien" werden von Nils Åberg und "Kåkinds 
härads fornlämningar" von Karl-Alfred Gustawsson besprochen. 
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Vi ha föremål, som med all visshet äro förarbeten till yngro stenålderns 
spjutspetsar och dolkar, andra förarbeten till som det synes sågar, andra 
förarbeten till tjocknackiga yxor o. s. v. Med de nämnda mandelformiga 
flintorna som utgångspunkt kan man lägga upp en vacker typologisk serie 
föremål, som har sin "slutterm" inom flera av yngre stenålderns vanligasto 
fornsaksformer. Redan detta synes förf. tyda på, att vi här ha en verkstads-
plats frän yngre stenåldern ehuru av ganska egenartat slag. — Likhet i typ 
får into vara enbart bestämmande vid datering av ett fornfynd. 

Det är långt ifrån alla förarbeten till yngre stenålderns redskap, som ha 
den primitiva bearbetningen, som vi sett hos nämnda Östratorps-flintor. Dem 
primitiva bearbetningen sammanhänger med materialet. Samtliga a nämnda 
fyndställe i östra.torp hittade redskap äro nämligen förfärdigade av flinta, 
som brutits i grannskapet. Denna flinta, östratorps-flintan, är en synner
ligen dålig kalkflinta, som inte tillåter finare arbeten. 

Förf. uppfattar fyndstället i Östratorp som en verkstadsplats från yngre 
stenåldern. Flintomas paleolitiska karaktär är endast skenbar, beroende 
på materialet. — östratorp är en flinitrik ort, varför man har all anledning 
att fimna flera liknande fyndplatser. Det skulle givetvis vara av stort veten
skapligt värde att få området närmare genomforskat. Detta torde också 
bli fallet under do närmaste åren. Förf. ämnar nämligen snarast möjligt 
fortsätta don påbörjade undersökningen. 

Folke Hansen. 

Litteratur och kritik. 

Smålands ortnamn. 

En protest. 

I Fornvänncns första häfte för år 1929 har geologen Erik Granlund publi
cerat en uppsats mod titeln: "Ortnamnen i Smålands bebyggelsehistoria." 

Som ett typiskt exempel på förf:s sätt att citera och referera av mig i 
tryck framställda meningar må följande passus återges in extonso: "Det i 
bevisföringen om floderna som kulturspridare ivrigast framförda exemplet 
torde vara Lagadalcn. Sahlgren illustrerar detta exempel mod ott stort antal 
kartor över olika ortnamns utbredning såsom -köp, -lev, -lösa m. fl. och 
anser sig därmed bevisa Lagastigens utomordentliga betydelse som kultur
spridare redan under förhistorisk tid, ja 'måhända redan under stenåldern'" 
(s. 40). Vi skola nu se till vad jag i verkligheten sagt i den av Granlund an
förda uppsatsen "Forntida svenska kulturprovinser och kulturvägar" (Rig 
1920). Till att börja mod vändor jag mig mot förut framställda meningar om att 
namnen på -löv, -lösa, -inge, -vin, -tuna, -hem skullo kunna härröra från 
stenåldern och bronsåldern. Jag avslutar detta parti med: "Så vitt jag kan 
se har åtminstone hittills intet bevis framkommit som tvingar till anta-
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gande av primära nordiska by- eller gårdnamnstyper äldre äu järnåldern." 
Om Granlund ej förstått donna mening, hade han på flera andra ställen i 
mina skrifter kunnat se, att jag verkligen anser att ingen av våra primära 
bebyggolsenamnstyper är äldre än den s. k. järnåldern. Han borde då 
kunnat inse att enligt min mening de av honom anförda namntypcrna samt
liga äro komplott odugliga "bevis" i allt vad stenåldern angår. Men hur 
kan då Granlund i detta sammanhang mod citationstecken omge "måhända 
redan under stenåldern':1" Jo, dem har han lösryckt ur följande samman
hang: "Arkeologernas påstående att den östgötska mogalitkulturen kommit 
från Västergötland är oj bevisbart förrän fullständiga stenålderskartor över 
Småland utarbetats. Har Östergötland måhända redan under stenåldern haft 
Lagan till kulturväg? Ett intressant problem lör våra arkeologer." 

Jag har sålunda klart sagt ifrån att för brons- och stenåldern visa mina 
ortnamnskartor ingenting angående Lagan som kulturled. Hur kan man 
då referera så som Granlund gjort? 

Sid. 43 kommer Granlund med följande påstående: "Ett grundväscntligt 
fel vidlåder emellertid samtliga do Sahlgrenska kartorna. Lagan är utdra
gen i hela sin längd kraftigare än de övriga åarna. Detta gör att åskådaren 
får en felaktig uppfattning om dess betydelse. Man kan exempelvis jämföra 
med Östergötlands Svarta, som ej är utdragen längre än till Mjölbytrakten 
och dock är den ännu vid Tranås större än Lagan vid Värnamo." 

Hur omotiverat detta påstående är, kan var och en som studerar mina 
kartor se. Ingen förnuftig åskådare kan där bli vilseledd till förmån för 
mina teorier. De undorlagskartor jag använde för kartorna i Rig 1920 
hade jag fält från Nordiska Museet. Här voro vissa åar rätt summariskt 
återgivna. Lagan t. ex. började i Bolmen! För att över huvud kunna dis
kutera problemet om Lagan som kulturled var det nödvändigt att åns lopp 
utritades. De ålopp, som ej berördes av de diskuterade namngrupperna, 
blevo naturligtvis ej kompletterade. Om Östgöta Svarta utritats till eller 
ovanför Tranås skulle mina teorier blott vuhnit i sannolikhet.1 På under
lagskartan voro redan Nissan och Ämmån rätt väl markerade. Där behöv
des inga förbättringar. Jag vågar påstå att ingen annan än Granlund kan 
bli missledd av mina kartor. Som prov bifogas här kartorna över lösa- och 
köp-nnmnen (fig. 105 och 106). 

Granlund fortsätter: "För övrigt jonglerar Sahlgren med Lagans källflod 
så att t. ox. i ett fall (fig. 7 i Sahlgren: Nordiska ortnamn i språklig och 
saklig belysning. 5. Namn och Bygd. Lund 1923) on östligare arm Härån 
synes hava utlagts, vilken passar bättre för den pä dotta ställe diskuterade 
förbindelsen." Don sista satsens innehåll har ingen relation till sanning 
och fakta, en sak som Granlund knappast kunnat undgå att märka, om han 
läst det arbete han kritiserat. 

Den diskuterade fig. 7 utgöres av en översiktskarta i mycket litet tormat 

1 Namn och bygd 1923, s. 81, framhåller jag just Svartådalens betydelse 
som kulturled. 
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Fig. 105. Do svenska och själländska namnen på -lösa. 

över arp-namnons utbredning i hela Sverige (fig. 107 här nedan). Själva un
derlagskartan har jag naturligtvis köpt färdigtryckt. Om kartan läses samma 
sida (NoB 1923, s. 80): "För att ge en överskådlig totalbild av arp- (orp-) 
namnens utbredning har jag på en särskild karta (fig. 7) sammanfört kart
bilderna 1—6. Varje inlagd stjärna betecknar en grupp av 5 till 10 namn." 
Ingen skolbildad läsare kan väl undgå att ur detta meddelande dra den 
slutsatsen att nrp-namnens förekomst, vad detaljerna angår, visas av kart-
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Fig. 1D6. Namnen pa -köp. 

bilderna 1—6. Lagadalon återges på fig. 5 b (här fig. 108). Här är ett kors 
utsatt för varje namn och här upptagas massor av åarmar och biflöden. 
Läsaren ser här att orp-namnen troget följa såväl den västra som den östra 
källarmen. För översiktskartan, som blott avser att ge on föreställning om 
vilka delar av Sverige som ha arp-namn, är det betydelselöst vilken källarn 
som utritas. Fig. 5 b har hos varje uppmärksam läsare redan förhindrat 
alla missförstånd i detta hänseende. 

Granlund har helt förtigit tillvaron av specialkartan och insinuerar att 
jag "jonglerar" (uttrycket är rätt typiskt för Granlunds språkliga kultur) 
med Lagans källflod för att fa dess lopp att passa med mina teorier. Jag 
vill ej i ord uttrycka vad jag tänker om dylika försök att pä falska grunder 
misstänkliggöra en forskares resultat. I det längsta vill jag hoppas att för-
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Fig. 107. Namnen pä -arp. 

klaringon till Granlunds uppträdande är att söka i vårdslöshet och otör-
stånd. Han är emellertid ej ursäktad därigenom. 

Sid. 38 läses: "När Sahlgren tar floddalarna i Norrland som exempel på 
samma typ av trafikled, tar han fel." Så vitt jag kan se åter ett förvanskat 
referat. Jag tillåter mig den indiskreta frågan: "Var har Sahlgren behandlat 
do norrländska floddalarna?" 

Att återge alla Granlunds felcitat och felreferat skulle bli alltför vid
lyftigt. Ett sista stickprov må vara nog. Sid. 38 f. läses: "Sahlgren ser i flod
dalarna de ledande linjer efter vilka kulturimpulserna dragit in över landet. 
Detta påpekar han med särskild kraft på ett mycket stort antal ställen i 
sina skrifter. Hade han i stället lör floddal sagt vattenväg hade påståendet 
varit till en viss grad riktigt, ty den del av floddalen som äger framkomsl-
möjlighet på vattnet är av utomordentlig betydelse som transportmedel. Som 
tankegången nu är formulerad är den fullständigt felaktig.1 Ur transport-
geografisk synpunkt spelar själva floddalen ingen som helst roll, såvida 

1 Kursiverat av J. S. Obs. ordet nu! 
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Fig. 108. Namnen på -arp i Småland. 

den ej utgör den bekvämaste transportvägen och detta är visst inte alltid fal
let. Och här komma vi till huvudlelet i den Sahlgrenska tankegången. 
Han har sammanblandat den för bebyggelsen most begärliga jorden, ler
slätterna i terrängens lägsta partier, vilka äro de verkligt bygdebildande, 
med de till samma lägsta partier sig sökande vattendragen." Alla dessa 
"sammanblandningar", "huvudfel i tankegången" m. m. bero på att Gran
lund oj läst eller också ej förstått mina framställningar. 

Med floddal menar jag naturligtvis ej blott själva vattenfåran, utan även 
låglandet kring eller vid floden oeh dess sjöar. Där en floddal sväller ut 
till större lerslätter få vi naturligtvis tidigt en odlad bygd. Förbindelsen 
mellan de olika bygderna gick oftast etter eller på floderna och de av flo
derna genomrunna sjöarna. De av mig behandlade ortnamnstyperna, som 
säkerligen alla härstamma frän järnåldern eller don tidigaste medeltiden, ha 
spritt sig från bygd till bygd. Deras spridning visar att de följt floddalarna. 
"Kring floderna låg bygden och längs floderna spridde sig kulturen", läses 
i min uppsats i Namn och bygd 1923, s. 83. För att övergången -athorp till 
-arp (-orp) skall kunna äga rum, förutsattes i regel att namn på -thorp redan 
finnas på platsen. Granlund har ej kunnat skilja på de språkliga novatio-
nornas och kolonisationens historia. 
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Det är lätt att kritisera en forskare, då man förvänder hans uttalanden 
och påbördar honom meningar, som han aldrig haft. Jag uppmanar alla, 
som läsa Granlunds uppsatser och som ha intresse av att känna mina 
meningar, att ej lita på de Granlundska referaten utan i varje fall gå till 
originalen. Det lönar sig icko att ingå på en diskussion i sak, förr än Gran
lund styrkt att han kan rätt läsa och korrekt återge en humanistisk veten
skaplig framställning. 

Jöran Sahlgren. 

Svar på ovanstående "protes t" . 

Den metod docenten Sahlgren använder vid sin kritik i ovanstående 
inlägg, inbjuder knappast till ett bemötande. Då jag emellertid be-
retts tillfälle att med några rader svara honom, vill jag likväl för 
sakens egen skull göra detta. Mitt skrivsätt synes ha irriterat Sahl
gren, vilket möjligen kan bero på att jag sökt anpassa min stil efter 
den, som jag funnit användas av såväl Sahlgren som öden i polemiska 
inlägg. Av de exempel, som Sahlgren valt, då han kritiserat mig, fram
går, att det oj alls varit fråga om do centrala och viktiga punkterna i 
min framställning, vilka ha föga med hans kritik att skaffa, utan endast 
om ett försök att komina en obehaglig till livs. Redan den första anmärk
ningen visar detta. Alla, som det minsta känna till Sahlgrens publika
tioner, veta, att han ej anser de äldsta ortnamnen gå längre tillbaka än 
till järnåldern. Detta är ett så välbekant faktum för alla, som över 
huvud intressera sig för ortnamnsforskning, att jag ej trodde det skullo 
behöva särskilt påpekas. Hade Sahlgren läst igenom min uppsats skullo 
han för övrigt ha funnit, att jag överst å sid. 43 särskilt nämner detta. 
Mitt mycket koncentrerade referat, som av utrymmesskäl ej gärna kunde 
göras fullständigt, ville endast peka på att tanken på en dylik kom
munikationsleds härstammande från stenåldern förefanns, vilket den väl-
villige läsaren säkerligen begriper. I diskussionen om de Sahlgrenska 
kartorna måste jag vidhålla vad jag förut sagt. Det Sahlgrenska inläg
get ändrar intet härutinnan. Att jag citerat översiktskartan (fig. 107 
här ovan) och ej detaljkartorna beror bl. a. på att man under och i sam
band med kartan (fig. 7 N. o. B. 1923) läser: "Novationens väg synes 
iia gått längs floddalarna. De viktigaste spridningslederna voro Lagans" 
etc. dalgångar. Även skillnaden mellan detaljkartan (ovan fig. 108) och 
översiktskartan föranledde mitt påpekande. Hur Sahlgren t. ex. av de 
enligt fig. 108 över sydvästra Jönköpings län och Sunnerbo härad spridda 
c:a 60 arpnamncn kan tå 9 stycken 10-prickar på översiktskartan, av 
vilka 3 stycken falla på den utritade Lagan, är mig obegripligt. Då 
Sahlgren i kartorna ser tydliga bevis för ortnamnens spridning efter 
floddalarna, förefaller dot mig därför i mänga fall som självsuggestion. 
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Vad slutligen angår Sahlgrens försök att tillrättalägga denna över allt 
i hans arbeten anförda teori, lämnar jag det åt dess rätta värde. 

Asele, juli 1929. 
Erik Granlund. 

KUKZE MITTEILUNGEN. 

Unter dem Titel N e o l i t h i s c h e "P a 1 ä o 1 i t h i k a" berichtet Folke 
Hansen tiber eine Anzahl primitiv bearbeiteter Flintsleine, die während der 
letzten Jahre im Kirchspiel Östratorp in Schonen angetroffen worden sind. 
Der Typus Fig. 102, von dem gegen fiinfzehn Stuck gefunden worden sind, 
erinnert sehr an die reinen Paläolilhika Westeuropas, wie auch die in Fig. 
103 abgebildeten "eoups de poing". Gegenstände der Art, wie sie in Fig. 
104 abgebildet sind — Vorarbeiten zu versehiedenarligen Geräten aus der 
jiingeren Steinzeit — zeigen jedoch, dass wir es hier mit einem Werkstatt-
platz aus der ebengenannten Periode zu tun haben. Der paläolithische 
Charakter der Flintsteine ist nur scheinbar, verursacht durch das Material, 
ein sehr schlechter Kalkflintstein, der feinere Arbeiten nicht zulässt. 

Literatur und Kritik. Im ersten Heft des vorliegenden Jahrgangs dieser 
Zeitschrift hat E. Granlund gewisse Einwände erhoben gegen von J. Sahl
gren ausgesprochene, auf die Verbreitung der Ortsnamen gestiltzte Ansichten 
uber dio Bedeutung des Flusses Lagan als Kulturweg. Gegen Granlunds 
Weise, Sahlgrens Darstellung zu referieren, legt letztorer hier Verwahrung 
ein. Granlund habe nicht verstanden, dass der Sahlgrensche Aufsatz haupt-
sächlieh kullurelle Strömungen während r der Eisenzeit behandle, wo 
bereits eine Besiedelung vorhanden war, die die Strömungen vermitteln 
konnte. Granlund habe nicht den Unterschied zwischen der Geschichte der 
sprachlichen Neuerungen und der der Kolonisation erfassen können. In 
einer Antwort hierauf halt Granlund an seiner Kritik der Sahlgrenschen 
Forschungsresultate fest. 
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manträffade där med den för hembygdsforskning mycket intresserade 
förre stationsinspoktoren i Tuna August Engdahl. På min fråga, om han 
kände till användning av fläsk vid stensprängning, svarade han, att det 
hade man använt vid sprängningen för Tunas gamla kvarn. Jag satte 
mig senare i förbindelse med fröken Nina Hammarskjöld på Tuna, som 
synnerligen väl känner det gamla familjegodsets historia i detalj. På min 
anhållan var hon vänlig att nedskriva vad hon visste i föreliggande fråga 
och har tillåtit mig här meddela detta. 

"Tuna-åns nuvarande utlopp, från Kvarnsjön i Tuna socken av Kalmar 
län, är icke det ursprungliga. Det gamla finnes ännu kvar som ett smalt 
bäckdrag, som brukar kallas för Gamle-än. 

Enligt i orten ännu kvarlevande tradition har det nya utloppet från sjön, 
där än nu rinner fram och Tuna kvarn finnes, åstadkommits på följande 
sätt: Berghällarna beströkos med fläsksvål, och däröver uppgjordes väl
diga eldar. Sedan hälldes vatten på det upphettade berget. Detta förfa
rande upprepades tills berget brustit sönder. 

Tidpunkten, när detta skett, förlägges av traditionen till 'fru Wcnde-
las tid', alltså till någon gång mellan 1680 och 1729, den tid då fru Wen-
dela Hammarskjöld ägde Tuna. Kvarnen är dock redan nämnd i arvs-
handlingar efter Peder Michelsson Hammarskjöld, död 1646, varför det är 
troligt, att förändringen av utloppet skett under hans tid, alltså i förra 
hälften av 1600-talet. Tyvärr har det inte varit möjligt, att närmare pre
cisera tidpunkten. — Tuna d. 2. 8. 1929. Nina Hammarskjöld." 

Vi känna väl, huru man vid malmbrytningens första tider i vårt land, 
då malmon låg i dagen, med stora bålar upphettade berget och gonom att 
slå kallt vatten därpå fick det söndersprängt, varigenom man sä att säga 
"grävde" sig ned i berget. Genom att "gjuta olja på elden", d. v. s. smälta 
ur fläsket dess olja, den enda, som stod oss i vårt land till buds, blev 
emellertid hettan högre och effekten vid brytningen större. 

Min avsikt med de notiser jag här meddelat är att väcka intresse hos 
våra hembygdsforskare landet runt för att öka kännodomen, om tradi
tion ännu lever i olika bygder av vårt land, liksom i Tuna, om det 
säkerligen mycket gamla förfaringssättet att med hjälp av fläsk bryta 
berg och malm. Lund i september 1929. 

Carl M. Furst. 

Litteratur och kritik. 

A g n e s B r a n t i n g och A n d r e a s L i n d b l o m : Medeltida vävnader 
och broderier i Sverige. Del I. Uppsala och Stockholm 1928. 

Att få i händerna ett stort anlagt vetenskapligt verk om svenska tex
tilier på svenska är för konst- och tcxtilvänncn en sensation av angenä
maste slag. I synnerhet är detta fallet, då det gäller den medeltida pro-
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duktionen i landet, som 1 sin helhet ej förut vunnit tillbörligt beaktande 
och vilken dock är av största intresse både i och för sig och som före
gångare och inspirationskälla för vår textila folkkonst. Författarna till 
Medeltida vävnader och broderier i Sverige ha i detta digra praktverk 
grundligt analyserat sitt material, inställt föremålen i deras historiska 
sammanhang och framhållit många intressanta synpunkter. 

Om svenska vävnader i primitiv figurslil handlar det första kapitlet. 
Främst tilldrar sig här uppmärksamheten den nya och sinnrika tolknin
gen av delar av övcrhogdal I a och b som scener nr Volsungasagan. I 
en figur överst på vänstra sidan av I a ses nämligen Gunnar i ormgår
den, och i festhallen därintill Gudruns "makabra festmåltid" för Atle och 
hans män, hennes hämnd för mordet på bröderna; angående runorna där
under framkastas gissningsvis tanken, att de kunna tydas som Gudruns 
sal eller hall — förefintliga spär efter stygn anses visa, att några runor 
ha bortfallit, varjämte B:et i ordet GUDBU (av andra forskare tolkat 
som Gudby eller Kudby) skulle kunna vara ett missförstått eller felvävt 
R. Att väverskan lätt kan komma att förvanska en bokstav visa även 
betydligt senare bildvävnadcr. Skeppen i närheten skulle vara de, med 
vilka Gjukungarna kommo till hunnernas land. Författarna polemisera 
mot Karlins tolkning av ryttarens på bonad I b färd uppför en höjd och 
anse det uteslutet, att den skulle avse nedhuggandet av en avgudabild 
eller lapsk seit. Däremot kan framställningen gälla Volsungasagan även 
den, nämligen Sigrdriva — Brynhilds uppväckande ur sin trollsömn ge
nom Sigurd. Hästen Grane, lastad med Fafnes skatt, ses längre åt hö
ger på samma bonad. 

Sannolikheten, att tydningen är den riktiga, styrkes genom hänvisning 
till bildstenarna frän Ardre och Stenkyrka med likartade framställningar 
av Gunnar i ormgärden och andra motiv ur samma sagokrets. 

Att författarna härmed kommit hemligheten med ett par i viss mån 
samhöriga Överhogdalsbonador på spåren, är mer än antagligt. Popu
lära som dessa sagomotiv'varit, ha endast antydningar behövts, inflätade 
i on dekorativ ram av zoomorfa motiv, däremot har avsikten, såsom för
fattarna framhålla, ej varit att giva en sammanhängande krönika till upp
lysning för en kommande tid. En hel del skall säkerligen ännu kunna 
utläsas ur textilierna av denna grupp, särskilt kanske Skogsbonaden, men 
en avgjord vinst är likväl att anteckna i och med den ovannämnda tolk
ningen. 

Vad dateringen av gruppen beträffar, anse författarna övcrhogdals-
bonaderna kunna vara från 1100-talet. Skogsbonaden dateras med ledning 
av formen för de tre större figurernas kronor eller hjälmar till 1180— 
1215. Dalslistcns tillkomsttid, liksom Ronnebulistens mera svårbestämbar, 
har satts till perioden 1050—1250. 

Som rimligt är avvisa författarna med bestämdhet tanken, att gruppen 
ifråga till komposition och stil skullo vara beroende av orientaliska före
bilder. Däremot anso de, att någon påverkan kan ha skett genom impor
terade orientaliska och ryska vävnader. 
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Av de fyra kapitlen ägnas det andra, som har till författare amanuens 
Vivi Sylwan, ät dubbclvävnader samt dubbelsidiga vävnader av utländskt 
ursprung. Anledningen till att dessa senare, som redan förut ha bestämts 
som utländska, inryckts i denna del, angives genom uppgiften, att do haft 
betydelse för dubbclvävnadernas mönsterbildning. 

Författarinnan framför den intressanta åsikten, att dubbelvävnadcn här
stammar från bricktekniken. Med brickvävning, som av Plinius lokalise
rades till Gallien: "i Alexandria vävde man mod många skaft, i Gallien 
delade man varpen mod små sköldar", kan man nämligen fä fram do två 
vävskikt, vart och ett med sina två skäl, som tarvas för åstadkommande 
av en dubbelvävnad. Några dubbelvävda brickband från Antinoe ooh 400 
—600-talen ha av förf. i själva verket påträffats i Musée Guimet. Än äldre 
är emellertid brickvävnaden i Norden. Författarinnan drager ur dessa 
fakta den slutsatsen, att dubbelvävnadcn troligen uppkommit i västra 
Europa, ej i Egypten som hade sin smidigare mönstervävnadstcknik poly
mita, i förhållande till vilken dubbelvävnaden var primitiv och otymplig. 

Mönsterstilon i våra medeltida dubbelvävnader upptages till grundlig 
omprövning, varvid författaren finner, att Marby- och Refsundslisternas 
stil delvis förekommer i västra och mellersta Europa under 1000—1200-
talen, men att den i de nämnda listerna är alltför ålderdomlig för att icke 
som bakgrund ha en textil produktion av ännu äldre datum. Bland jäm
förelsematerialet anföros Schniitgen-musccts i Köln tvistsömmade stola 
(avbildad även i Fataburen 1923, sid. 72). Med rätta säger förf., att den 
har långt färre motiv än Revsundslisten och att ett av dem är statt i 
upplösning. 

Sodan Kyrkas, Grödingo m. fl. behandlats, komma vi till en senare tids 
folkliga dubbelvävning, och förf. konstaterar, att varifrån vi än ha tek
niken, från Sverige har den utgått till Finland och sannolikt Norge. Nam
nen finsketäcke och ryssväv äro missvisande, saken men ej arten har vissa 
tider kommit från Finland, och vävnaderna ha saluförts av ryska gård-
farihandlare. 

Det drag av monumentalitet, som utmärker våra medeltida ylle- och 
linncbrodericr, framhålles bl. a. 1 kap III. Även donna grupp har fort
satts under århundraden i folkkonsten, och man kan säga, att monumen
taliteten blivit väl bevarad. De stora täckena i mosaiksöm och applika
tion ha av författarna bestämts såsom processions- och brudpällar. Med 
sina olika djur, ofta inom kretsformig ram, insatta i till färgen alterne-
inndo rutor, påminna do livligt om hjortatäcken i röllakan och duka-
gängsdrättor i Skånoslöjden. Med anledning därav komma författarna in 
på det alltid vanskliga spårandet av motivens utvecklingslinjer i allmoge-
konsten samt göra en intressant utredning om don byzantinska ringfor-
miga palmettrankans tillämpning som omramning på medeltida mosaik-
sömmade pallar, pä kors- och tvistsöm och på senare skånska dukagångs-
och röllakansvävnador. Därvid framvisas, hur av detta växtmotiv efter 
hand blir allehanda former, som gå under namn av 8, liljor, kors, träd 
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och fåglar m. m. I stort sett måste man ge författarna rätt, om också 
medeltida motiv av annan art kunna tänkas ha bidragit till utformandet 
av något bland de nämnda ornamenten. 

Vid behandlingen av Nordcrö-brunot ha författarna gjort en ny och slå
ende iakttagelse. Motivet är icke, som man hittills har trott, enbart geo
metriskt utan består främst av parställda och speglade lejon. Till jäm
förelse uppställa författarna ett mordvinskt broderi av liknande mönster
typ, tydande på en rysk-orientalisk invandrad stilföroteelse, i likhet med 
ett visst kam- eller vävkammönster i en av överhogdalsbonaderna. 

Slutligen ha i kap. IV behandlats svenska broderier med guld, silver, 
silke och pärlor, varvid proven på en högtstående inhemsk paramentkonst 
under medeltiden utförligt behandlats och uppdelats på sina sannolika 
tillverkningsorter, Vadstena Kloster, Albert Pärlstickares atelier i Stock
holm m. fl. 

Register med noggranna teknikbeskrivningar och andra uppgifter av
slutar den rikt illustrerade textdelen av boken. 

Av de 110 planscherna äro 24 färgbilder efter klichéer av Cederquists 
Grafiska A.-B. Ljustrycken äro från firman Lagrelius & Westphal, helio-
gravyrerna från Börtzells Tryckeri-A.-B., och Almqvist & Wiksells Bok-
tryckeri-A.-B. står för trycket. Estetiskt tilltalande i varje detalj står det 
förnämliga verket pä höjdpunkten av vad som kan presteras i denna tid. 

Dot är med otålighet man inväntar den bebådade andra delen, omfat
tande medeltida textilier av utländskt ursprung i Sverige. 

E. v. W. 

Under sättningen av ovanstående har verkets andra del utkommit av 
trycket. Det är red:s förhoppning, att med det första få tillfälle återkomma 
med en anmälan av den nyutkomna volymen. 

Gotländska Minnesmärken, I. Utgivet av Gotlandsfonden genom N i l s 
L i t h b e r g . Stockholm 1929. Pris 4 kr. 

Det är ett välkänt och erkänt förhållande, att intet landskap i Sverige kan 
tävla med Gotland i fråga om rikedom på märkliga bevarade minnesmärken 
av olika slag från forntid oeh medeltid. Så mycket mera glädjande är dot, att 
denna provins också sedan några år tillbaka intager en särställning i fråga 
om resurser att vårda dessa kulturskatter och trygga deras bestånd för 
framtiden. Den 25 november 1925 överlämnades nämligen av en med-
borgarinna, som pä många sätt visat sitt verksamma intresse för minnes
vården, grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, till föreningen Gotlands Forn-
vänner ett belopp av 500000 kr., som under namnet Gotlandstonden skulle 
förvaltas av en särskild nämnd och vars avkastning skulle användas just 
till vård av Gotlands kultur- och naturminnesmärken samt till understöd
jande av gotländsk kulturforskning. Till donators nyligen inträffade 85-års-
dag har Gotlandstondens nämnd utgivit föreliggande volym, som, genom 
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att redogöra för vad nämnden under de förflutna åren redan hunnit uträtta, 
säkerligen utgör det bästa och mest vältaliga uttryck för tacksamhet, som 
givarinnan kunnat önska, i det att den visar, huru välbehövlig denna hand
räckning var och huru verkligt bestående resultat, som tack vare densamma 
kunnat utvinnas. 

Nämndens minnesvärdande verksamhet har med klok omsikt målmod-
vetet och energiskt inriktats på en grupp av monumenter, som hittills allt 
för litet beaktats, nämligen profanbyggnaderna frän medeltiden. Visby 
ruiner, stadsmur och trappgavelshus äro ju kända av var och en, och även 
landsbygdens kyrkor, gravminnen och hustomtningar frän forntiden ha in
gått i allmänna medvetandet. Däremot torde även ganska intima kännare 
av Gotland stå överraskade inför de byggnadsverk, som denna volym pre
senterar, tack vare att nämndens berättelse fått växa ut till en bred över
sikt över landsbygdens profana stenarkitektur. Inom parentes torde man 
kunna diskutera lämpligheten av att som här skett från franskan upptaga 
tormen civilarkitektur för denna byggnadsgrupp. I svenskan står ju begrep
pet civil i motsättning mot militär, och de byggnader det här gäller förut
sättas uttryckligen i vissa fall inkludera ett fortifikatoriskt moment medan 
de ställas i motsättning mot den kyrkliga arkitekturen. Det synes icke före
ligga någon anledning att här frångå den vanliga termen profanarkitektur 
även om gruppen också innefattar prästgårdar; man skulle i annat fall 
hellre skapa termen bostadsarkitektur. 

Det är sannerligen en märklig bild av den gotländska landsbygdens medel
tidskultur, som öppnar sig inför de här redovisade 16 prästgårdarna och 83 
bondhusen av monumentalare mått, som i närvarande stund äro kända genom 
bevarade lämningar eller uppgifter i litteraturen, en bild, som man får 
vara tacksam över att den ännu låter sig rekonstrueras. Dessa byggnader 
ha givetvis mer än de flesta andra minnesmärken på grund av sitt läge 
invid gårdarna och genom att de såvitt möjligt utnyttjats för praktiska 
ändamål varit utsatta för förstörelse, och det är beklämmande att finna att 
ännu så sent som efter ingången av 1900-talet åtminstone tre medeltida 
profanbyggnader jämnals med jorden, den sista ännu sommaren 1925. Efter 
tillkomsten av Gotlandsfonden torde emellertid något sådant icke kunna 
upprepas. Dessa byggnader utgöra en illustration till Gotlands odlings
historia av integrerande betydelse för förståelsen av den medeltida bonde
kulturen därstädes och innefatta även ett konstvetenskapligt material av 
största värde. Det är ej utan skäl som flera av dessa ruiner kallas 
"slottet". Det är här ej fräga om en allmogebebyggelse i vanlig mening 
eller i bästa tall provinsiella avspeglingar av stormännens anläggningar. Ett 
hus sådant som det vid Bringes i Norrlanda är ingenting mindre än ett 
verkligt palats, och det har ingalunda varit ensamt i sitt slag. 

Lithberg har i denna studie för första gången upptagit dessa byggnader 
till en sammanfattande behandling och skisserat upp deras gruppering på 
ett sätt, som här med ens riktat forskningen med ett stort och viktigt 
material. I centrum för sin framställning har han satt huset från Bringes 
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i Norrlanda, en även för fackmannen ny bekantskap av intressantaste slag, 
som märkligt nog aldrig förut omnämnts i litteraturen. Huset, vars ena 
hälft kvarstår så gott som till sin ursprungliga höjd, blev sommaren 1926 
fullständigt utgrävt, konserverat och uppmätt på bekostnad av Gotlands-
fonden. Lithberg ägnar huset en ingående beskrivning och framlägger en 
noga motiverad och oantastlig rekonstruktion även om naturligtvis vissa 
alternativ äro möjliga. Huset antages ha bestått av tre våningar, de bada 
nedre uppdelade i två rum, alla välvda. Framför ena långsidan löpte en 
korridor i två våningar, som i övre våningen öppnade sig utåt med ett 
kolonettgallori. Detta är i sin renaste form en avläggare av vad rec. 
kallat den kontinenta halltypen, och även Lithberg förutsätter att huset 
har sina förutsättningar på det europeiska fastlandet, närmast i Rhen-
frakten. 1 full överensstämmelse med rec:s 1920 framställda åsikt (Alsnö 
Hus, Sthlm 1920, sid. 137 ff.) anser Lithberg, att det är denna palats
arkitektur i sten, som givit upphov till den i allmoge-byggnadskonsten 
förekommando svalgångsanordningen. Ytterligare ett monument, som sedan 
1920 blivit utforskat, bestyrker detta. Det är Nyköpings hus' salbyggnad, 
framför vara fasad löpt svalgångar av trä, en övergångsform, som man 
ej kan önska sig mer instruktiv. 

Med utgångspunkt från den väl dokumenterade rekonstruktionen av 
Bringos-huset urskiljer nu Lithberg en hel rad besläktade byggnader, 
varav åtminstone en, Kastelie i Vamlingbo, delvis kvarstår och befin
ner sig i Gotlands Fornvänners ägo. Ytterligare ett nu försvunnet hus* 
Bobbenarve i öja, torde böra tillföras samma grupp ocli synes ha varit 
det monumentalasto av dem alla. Man måste helt instämma med förf. 
i, att det är med stor spänning man avvaktar, vad kommande ut
grävningar av dessa helt eller delvis försvunna byggnader på don got
ländska landsbygden kan komma att avslöja. Den kulturhistoriska forsk
ningen stannar i djup tacksamhetsskuld till den vidsynta person, som 
genom sin frikostiga gåva möjliggjort att man med tillförsikt kan motse 
icke blott klarläggandet av denna monumentgrupp utan även genomförandet 
och säkerställandet av många andra viktiga minnesvårdande önskemål, som 
eljest för oviss tid fått ställas på framtiden. 

Bengt Thordeman. 

U n o O t t e r s t e d t : Från gotik till renässans. Skånska kyrkoinventa
rier i t rä och sten under 1500-talet. Lund 1929. 

Svensk konsthistorisk litteratur har under det gångna året riktats med 
ett flertal arbeten. De flesta bland dom äro gradualavhandlingar av yt
terst växlande värde. Till de minst omstridda bland dessa höra Uno Otter-
stedts studier i skånsk renässans. Man möter här en lugn, jämnt flytande», 
klar och oftast fängslande framställning, parad med en mycket stor för
siktighet, då det gäller att ur det föreliggande materialet draga slutsat
ser rörande mästare och lokala skolsammanhang. 
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Förf. har gjort det till sin uppgift att skildra renässansformernas in
trängande i skånska kyrkoinvontarior under 1500-talet. För den som ej 
haft förmånen att ingående studera det omfattande materialet, kan det 
förefalla en smula förvånande att ett dylikt omfångsrikt arbete sett da
gen så kort efter Gregor Paulssons grundläggande undersökningar av 
Skånes dekorativa konst. Emellertid har Paulsson huvudsakligen fäst 
sig vid do mer framträdande verken och koncentrerat sin skildring kring 
utvecklingen frän nederländsk stil, sådan den framträder i Cornelis 
Floris' och Vredeman de Fries' ornamentstick, till inhemsk skånsk stil. 
Det förhåller sig tyvärr sä, att de högst stående arbetena på detta 
sätt kommit pä Paulssons lott, medan det material, som här behandlas, 
är av en smula växlande värde. Men det har nu en gäng blivit den nu
varande genorationens öde att i do flesta fall få nöja sig med dylika 
uppgifter, då det gäller att lojalt fullfölja arbeten inom fält, som den 
äldre generationen utstakat. Man måste skänka författaren sin beundran 
och aktning för det tålamod och den trohet, med vilken han fullföljt sin 
uppgift. Erkännas mäste också, att han i flera fall lyckats framdraga 
estetiskt fullödigt material, t. ex. den utsökta bänkgaveln i Dalby och 
Brahomästarcns monumentala gravstenar. Det sätt, på vilka dessa ar
beten här presenteras, visar, att förf. har öppen blick för monumentens 
skönhetsvärdon, fastän han ej haft lyckan att genomgående arbeta med 
ett mer tacksamt material. 

Efter en inledande orientering över den tidigare forskningen på dessa 
områden skildrar förf. i ett utomordentligt klart ooh överskådligt skrivet 
kapitel sengotikens omformning genom de renässansartade och romanska 
drag, som under 1300- och 1400-talen göra sig allt starkare gällande. Mod 
samma klara och lugna överblick återger förf. renässansformernas vand
ring frän Italien till Syd-, Nord- och Västtyskland, Danmark och Skåne. 
Den, som med intresse följt den moderna europeiska konstforskningens 
senaste rön rörande växlingarna mellan renässans och gotik, mellan sö
derns och nordens ledarskap, kan knappast undgå att förvånas över det 
stoiska lugn, med vilket förf. satt sig över det bullrande stridsvimlet och 
nöjt sig med gamla goda kandidatkunskaper från anno 1912. På ett ställe 
förekommer visserligen en passus, som ger vid handen, att förf. anat 
"ugglor i mossen". Han skriver: "Frågan blir nu: har antikens genom
brott i Södern under 1400-talots förra del haft betydelse för framträdandet 
och utvecklingen av dessa stildrag norr om Alperna, eller äro dessa 
stildrag att betrakta som en naturlig följd av och reaktion mot de go
tiska principerna, drag som naturligt skulle utlöst sig även utan ny
daning i Italien. Svaret torde bliva, att bägge dessa faktorer spelat in 
och ömsesidigt bidragit till uppkomsten av dessa renässansdrag." Efter 
donna on smula torftiga exposé över forskningsresultat och problem
ställningar på detta centrala område är man emellertid knappast sinnad 
att beklaga temats tämligen snäva begränsning. 

Lika lättvindigt behandlas frägan om relationerna mellan den skånska 
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1500-taIskonsten och Upp-Sverige. Någon tillnärmelsevis fullständig in
ventering föreligger ännu icke. Men det material, som framkommit vid 
Nordiska Museets "snabbinvontering", i de redan publicerade delarna av 
Sveriges kyrkor samt i enskilda kyrkomonograficr, hade dock bort be
aktas. Dessutom har ju prof. Hahr till full evidens visat, vilken bety
delse dansk renässansarkitektur haft för Sverige, och ingenting ligger 
väl då närmare till hands än att antaga, att en del danska och skånska 
konsthantverkare övat ett visst inflytande på uppsvensk trä- och sten-
snidarkonst. På tal om profanarkitekturen i Skåne under 1500-talet är 
det likaledes högst egendomligt att förf. i en f. ö. anmärkningsvärt sum
marisk redogörelse för denna ej använt en så viktig källa som prof. Hahrs 
monumentala arbete Skånska borgar. 

Allt detta, som ju berör förf:s sätt att behandla gränsområdena, har 
emellertid underordnad betydelse i förhållande till hans lösning av själva 
uppgiften. Otterstedt är angelägen att presentera materialet i hela dess 
vidd. Han begränsar det därför ej till den del, som kan inpressas i be
stämda stilgrupper eller hänföras till mästare och lokala skolor. I stället 
skildrar han i tur och ordning de olika möbclarterna. Han sammanför 
i ott kapitel, betitlat "Mästare och verkstäder", sina rön rörande konst
närer och skolsammanhang. Det måste dock sägas, att hans försök till 
stilistiska grupperingar och syntetisk överblick äro tämligen tafatta och 
lama. Dä kapitlet om 1500-talets skånska mästare och skolor dessutom 
saknar bildhänvisningar, har man mycket svårt att bedöma värdet av de 
uppslag förf. givit. 

Den brett lagda deskriptiva delen har emellertid sina stora förtjänster. 
Här framdragas en hel rad goda mästare för första gången i forsknin
gens ljus. "Brahemästarens"- monumentala gravstenar, don vackra Voro-
nicabilden från Dalby, genombävad av gotikens grace och prydd av or
nament, som bebåda den gryende renässansen, eller do livfulla och naiva 
predikstolsrolicforna frän Maglarp och ö. Torp — för att nu taga några 
exempel ur högen — äro konstverk som mer än väl förtjäna konstälska
rens beundran och forskarens uppmärksamhet. 

Arbetet har därjämte sitt givna värde såsom materialsamling. Otterstedt 
har fyllt en kännbar lucka i Skånes konsthistoria och av allt att döma ut
fört en samlar- och forskargärning, som visst into tordo bli utan betydelse 
för uppsvensk konstforskning. 

Wilhelm Nisser. 

A n d e r s P e r s : Gamla papper angående Mora socken, Västerås 1927. 

Förf. har i detta arbete befordrat till trycket tre skattelängder för 
Mora från åren 1539, 1550 och 1562, on tiondelängd för 1569 och uppskatt
ningslängden för Älvsborgs lösen 1571. Med utgångspunkt från dossa 
dokument behandlas vissa bebyggolsehistoriska och ekonomiska förhål-
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landen i denna trakt av Dalarna, varvid företeelser beröras, som ha mer 
än rent lokalintresse. 

De omtalade längderna visa en del ålderdomliga drag, vilka säkert gå 
långt ner i medeltiden och i vissa fall möjligen ha sina rötter i forntida 
förhållanden. Jag tänker särskilt på den egendomliga skatteform, som 
finnes kvar i 1539 års längd, nämligen naturaskatten i okorrskinn. Förf. 
påpekar, att denna åldriga beskattningsform tydligen vid 1500-talets bör
jan var på avskrivning. Det var sannolikt den äldsta formen för krono
skatt i Mora och höll sig länge genom den stora efterfrågan på gråvcrk 
i Europa, genom lättheten att frakta och leverera det, innan penningrö
relsen kommit till stånd. Pers ser i denna skatts förekomst en naturlig 
förklaring till pilbågens allmänna bruk i dessa trakter, ty bågen var av 
ålder redskapet vid de varje höst återkommande ekorrjakterna. Det var 
särskilt älvdalingarna, som voro mästare i bågskjutning, ett förhållande 
som sen tradition bevarat minnet av. Mycket talar för att vi här ha en 
kvarleva av den pälshandel, som särskilt vid forntidens slut betydde så 
mycket för vårt lands utrikeshandel. 

I 1539 års längd finnes uppdelning i bondelag med en bondelagsman i 
spetsen. Dessa lag synas ha varit enheter, som svarade för skatten till 
uppbördsmannen. 

Det är förvånansvärt att inga järnprodukter förekomma i längderna, 
trots att Älvdalen är ett gammalt myrjärnsområde. Det kan tyda på — 
som förf. framhåller —, att järntillverkningen var obetydlig. 

En intressant inblick i tidens förmögenhetsförhållanden ger 1571 års 
uppskattning för Älvsborgs lösen, som krävde en tiondel av all lösegen
dom. Värderingen synes ha skett med ytterlig noggrannhet, och skatten 
kunde levereras prompt, trots den ringa penningomsättningen. Förf. drar 
den slutsatsen, att de ekonomiska förhållandena voro så goda, att de 
endast kunna jämföras med förhållandena i det senaste århundradet. Den
na och andra expropriationer (kyrkklockorna, Gustav Vasas hårda be
skattning) förde enligt Pers svenskarna ur det medeltida präst- och herre-
samhället in i nya tidens nationella borgerliga samhällsskick. 

Även de gamla ortnamnen är föremal för behandling liksom förbindel
sen med "landet", d. v. s. de större bygderna nedåt landet. Av mycket 
stort intresse är förf:s utredning av den äldsta bebyggelsen. Den skisse-
ring av bebyggelsens gång, förf. där gör, är rik pä uppslag och synpunk
ter och visar hur givande, även ur rent bebyggelsehistorisk synpunkt, stu
dier i de äldsta skattelängderna kunna vara. 

John Nihlén. 

K U R Z E MITTEILUNGEN. 

O. V. Wennersten berichtet fiber eine 1906 ausgofiihrte Untersuchung 
eines H a u s g r u n d e s b e i E k e s im K s p . B r o , G o t l a n d , in einer 
Wiese (Fig. 129:4) zusammen mit einom grösseren ähnliehen Hausgrunde 
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(3) gelegen, ferner eines Hugols, der vielleicht den Uberrcst cincs Schoitor-
hautcnplatzes darstellt (2), alter Wassergruben (1) u. a. in. Die Seiten-
wiille des kleineren Hausgrundos (Fig. 130) bestånden nach innen zu aus 
grösseren, auf die Kante gesteilten Feldsteinen, nach aussen hin aus etwas 
kleineren Steinen mit ordgefiillten Zwischonräumcn. Der Fussboden bestånd 
aus einem festgetretcnon Lehmboden, dor offenbar durch Woggraben der 
uborlagernden Humusschicht zustandegobracht worden war. Längs dem 
ganzen ausgegrabenen Teil der Innenwände fanden sich Kohlenreste, am 
zahlreichsten an der östlichen Giebelscite. Dor Herd des Hauses hat sicher-
lich mit zwei Kalksteinen in der Mitto des Zimmers (Fig. 130:e, g) in Zu
sammenhang gestandon. So gut wio gloichmässig uber die ganze Wohnstätto 
verteilt kamon Tongcfässtragmente vor, von denen etwa 400 Stuck aufge-
sammclt wurden (Mundungsprofile siehe Fig. 131); sowie Tierknoehon. 
Von Funden im Inneren des Gebäudes sind im ubrigen zu erwähnen 5 
Stuck römische Dcnarc und Fragmente eines sechsten von den Kaisern 
Trajanus, Marc Aurel (?), Lucius Verus und Commodus. Sie lagen alle, 
offenbar absichtlich vorborgen, in einer Grube boi d, Fig. 130. Ferner eine 
gleicharmige Spange (Fig. 132) aus der Mitte des 6. Jahrh. n. Chr., zwei 
fragmontarischo Steinäxte und verschiedene Gegenstände (Fig. 133). Der 
Fund der Steinäxte erinnert an die Rolle, welche diese bis in unsere Zeit 
hinein im Volksaberglauben gespielt haben. — E i n S k e l e t t g r a b ! u n d 
a u s d e m K s p . M a g l a r p , S c h o n e n , der von T. J. Arno beschrieben 
wird, gehört in Anbctracht dor Bestattungsform aller Wahrscheinlichkoit 
nach der römischen Eisenzoit an. Dio Funde bestehen aus einem halb-
mondförmigon Mossor, einem Pfriomfragment und einem geraden Messcr 
(Fig. 134). — Derselbe Vert. tcilt mit, dass zwei weilere S i l b e r m u n z e n 
v o n K o n s t a n t i n M o n o r a a c h o s , die zu dem M(inzenfundc von 
Oxarve im Ksp. Hemse, Gotland, gehört haben (vgl. Götze-Fcstschritt 1925. 
S. 220 ff.), zu seiner Kenntnis gekommen sind. — Im Anschluss an einen 
Aufsatz yon Ä. Noreen aut S. 162 ff. im laufenden Jahrgang dieser Zeit
schrift liefert C. M. Furst einigo Notizon uber don N a m e n " F l ä s k -
g r a v e n " und die Anwcndung von Schwcinospeck beim Stoinspren.gon. 

Literatur und Kritik. A g n e s B r a n t i n g und A n d r e a s L i n d 
b l o m : Mittolaltcrlicho Gewebe und Stickereien in Schweden, I, ist Gegen-
stand einer Besprechung von E. v. Waltcrstorff. Der vorliogende erste Teil 
der Arbeit gibt eine Ubersicht iiber dio einheimischo Produktion und ist 
von 110 Tafeln, darunter 24 Farbonbildern, begleitet. Asthetisch an-
sprochend in jedem Detail, steht das vornehme Werk auf der Höhe dessen, 
was in unserer Zeit geleistet werden känn. — N. L i t h b e r g : Gotländische 
Denkmäler I, U. O t t e r s t e d t ; Von der Gotik zur Renaissance, schonisohe 
Kircheninventarien, und A. P e r s : Alto Urkunden betrelfs des Kirchspiels 
Mora, werden von B. Thordeman, W. Nisser und J. Nihlén besprochen. 


