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LITTERATUR OCH KRITIK 

F . F R E M E R S D O R F ; Zur Geschichte des fränkischen Riisselbechers 
i Wallraf—Richartz—Jahrbuch N. F. Bd II—III, 1933—34. 
Någon uttömmande behandling av frankiska glasen finns ännu ej, även 

de uppsatser, som behandla vissa grupper eller enstaka exemplar äro så 
knapphändiga eller speciella att man måste betrakta Fremersdorfs upp
sats, som cn märkespunkt inom glasforskningen ooh ett omnämnande av 
den i donna tidskrift kan därför anses berättigat, ej minst då don dessutom 
är publicerad i en i Sverige svåråtkomlig skriftserie. 

Strutbägarna (Riisselbecher) från frankisk tid ha hört till de former 
vars ursprung man tidigare ej kunnat klarlägga. Fremersdorf publicerar 
nu för första gången ordentligt en senromersk conchylie-bägare,1 en kan-
tharosformad pjäs, vars handtag bildas av simmande delfiner och på bä
garens sidor ett sjöodjur omgivet av fyra klotformiga musslor. Medan 
djuren på de välkända conchylie-bägarna äro gjorda för sig och sedan 
fastsmälta, möta vi här samma teknik som på strutbägarna: do påsmälta 
figurerna bilda direkt fortsättning på bägarnas väggar så att bägarens 
inre löper ut i de skilda utsprången. Formen, glasmassan och f. a. de 
simmande delfinerna hänföra bägaren till slutet av 200-talot. >Es ist ein 
Erzeugnis aus Kölner Hiittem säger förf. Det förefaller ytterst sannolikt 
men några bevis därför äro ännu ej framlagda. Som nästa steg i utveck
lingen återgiver Fremersdorf en präktig bägare från Köln ur den bekanta 
Niessenska samlingen. Den dateras till 300-talet; även den betraktas som 
ett kölner-arbete. Med några mellanled uppstå därifrån de utbildade strut-
bägarna. Ursprunget är således en form som omkr. 300 utvecklats i det 
romerska Köln. Som historisk bakgrund ser förf. de politiska förhållan
dena. 259/260 lyckades germanerna gå över Limes och tränga fram till och 
över Rhen. Därmed började de oroliga tider med germaninfall i Gallien, 
vilka avspegla sig i de talrika skattéfynden av mynt. Med det starka, 
germanska rasinslaget gör sig även ett inslag i konsthantverket gällande. 
Vi påträffa bland glasen former som avvika från de vanliga senromerska, 
det är föregångare till folkvandringstidens glas. 

Angående tillverkningen av strutbägarna har förf. en tämligen grundlig 
utredning, som resulterar i att strutarna äro bildade av glasklickar, vilka 
lagts på den redan avkylda bägaren och dragits ut med tång, sedan man 
inifrån buktat ut väggen, som var uppvärmd av den pålagda glasmassan. 

1 Benämningen är hämtad av de i glas framställda musslor eller snäc
kor, lat. conchylium, som applicerats på en hel grupp av glasbägare. 
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Man kansko emellertid hellre ville tänka sig ett förfaringssätt, som på on 
punkt avviker från det av förf. framställda. Man kan ba haft glasbäga
ren kvar sluten på glasblåsarpipan sedan den kallnade och sedan då man 
lade på glasklickarna genom blåsning fått de små utbuktningar, som dra
gits ut till strutar. Denna teori har redan framställts av Hartshorne2 och 
senast av G. Arwidsson3 varför det förvånar att förf. i tysthet för
bigått den. 

Dateringen av strutbägarna försvåras genom att de så sällan förekomma 
i slutna fynd. l'å skilda grunder sätter förf. deras uppkomst till 400-talet. 
Enligt förf. förekomma sedan två grupper, on äldre, mer tryckt, frodig 
typ, en yngre, högre, smalare typ (till den senare höra exemplaren från 
Valsgärde och Vendel). 84' exemplar av strutbägaro äro kända med föl
jande fördelning: Rhenprovinserna 30 st., Tyskland längre ö om Rhen 
7 st., Belgien och Nordlrankrike 7 st., Sverige—Norge 11 st., England 
29 st. Av dessa områden kunna Sverige—Norge och även England omedel
bart uteslutas som tillverkningsområde. Köln var från senare delen av 
100-talet till slutet av 300-talot centrum för glastillvorkningen i dessa 
trakter men omkr. 400 tycks på grund av politiska oroligheter ett tvärt 
avbrott ha inträffat. Det visar sig att Kölns mark, som lämnat ett så 
ofantligt rikt glasmaterial från romersk tid, är fattig på glas från senare 
tider. Däremot visar Belgien, f. a. museet i Namur mod dess oerhört rika 
glassamling från frankisk tid, att den romerska traditionen bevarats i 
dessa traktor och troligen är det bär man har att söka strutbägarnas 
fabri kationsoraråde. 

Ännu råder det på många punkter av glastillverkningens historia un
der denna tid stor oklarhet men Fremersdorfs arbete giver dock för första 
gången en möjlighet till översikt ehuru inom endast on grupp. Emellertid 
måste man ännu så länge vara ytterst försiktig med dateringar av för
historiska glas oeh slutsatser; man vet ju praktiskt taget ingenting om 
glastillverkningen efter 500—600-talet. Det förekommer dock fynd, som 
antyda att man måste från grunden genomarbeta hela det spridda, rika 
materialet, innan man kan framställa några kategoriska påståenden. Så 
betraktar Fremersdorf tydligen den låga skålen från Valsgärde som sen-
romorsk, mon bär ligger det nära till hands, att tänka sig att det konti
nentala jämförelsematerialet är feldaterat.6 

Det har nästan ansetts som ott axiom att glastillverkningen efter ro
mersk tid helt hastigt sjönk ned i ett förnedringstillstånd och nästan ingen
ting av värde skapades. Det fordras dock ett grundligt och förutsättnings
löst studium innan man kan våga ett så djärvt påstående, som Rade-

2 Old English glasses, London and New York. 1897, sid. 119. 
3 Somo glass vessels from the boat-grave comotry at Valsgärde i Acta 

Archaeologica, vol. III. 1932, sid. 253. 
* Den i litteraturen förekommande uppgiften att en strutbägare skullo 

vara funnen i Dalmatien är enligt Fremersdorfs undersökningar felaktig. 
s Se A r w i d s s o n a. a., sid. 205. 
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macher6 nyligen gjort: »Im 8. Jahrb. isl die Hohlglaserzeugung in all-
mälichem Riickgang aut oinem Ticfstand angelangt, der von vornberein 
ftir die Folgezeit jede rCrwartung auf kiinstlerisch bodcutsame Leistung 
hinfällig machen muss.» 

Jag kan här ej gå in på en diskussion, men sannolikt är detta påstående 
starkt övedrivot; vad beträffar äldro vikingatiden ( = karolingisk tid) är 
detta bevisligen felaktigt. Här skall det blott nämnas som ett memento. 

Fremersdorfs utmärkta utredning kompletteras av ett synnerligen gott 
illustrationsmaterial och man får verkligen hoppas att förf. skall få till
fälle att i ett större sammanhang behandla även andra grupper och lägga 
fram sin bevisföring f. a. i det som rör Rbontrakterna och som är synner
ligen svårt att för närvarande kontrollera för utomstående. 

Holger Arbman 

K N U T K J E L L M A R K : Värends fornminnen. Växjö 1932—. 
Redan 1911 utgav Kjellmark, som då i flera år verkat som Statens folk

skoleinspektör i Kronobergs län, ett >Utkast till beskrivning över Krono
bergs läns förhistoriska fornlämningar ooh fynd», ett arbete, som med sina 
c.:a 100 sidor emellertid av författaren betraktades endast som en förelöpare 
till ett mera omfattande inventeringsverk i samma stil. Efter några års 
tjänstgöring i Malmö återbördades han till Växjö och blev därigenom satt i 
tillfälle att under många års oupphörliga resor och undersökningar inom 
länet (1917—1932) vidga sin självkännedom om särskilt Värends mångfald 
av lasta fornlämningar och lösfynd från forntiden. Under sin Växjötid var 
han även riksantikvariens ombud i Värends flesta socknar till stort gagn 
för Statens historiska museum, vars intressen han alltid förfäktade. Under 
åren 1925—1932 var han avdelningsföreständare lör den förhistoriska av
delningen i Smålands museum i Växjö. Det är resultaten av dessa ett helt 
livs glada och ihärdiga forskarmödor såväl i fältet som i museerna och 
arkiven som den outtröttlige fornminncsentusiasten nu sedan några år till
baka låter utkomma av trycket under namn av »Värends fornminnen». I 
Växjötidningen Smålands Postens veckobilaga »Hembygden» publiceras 
socken efter socken av det stora registorvorket. Det har ordnats enklast 
och billigast på detta sätt. Särtryck på bättre papper tilldelas de offentliga 
biblioteken: Kungl. biblioteket ooh Vitterhetsakademiens bibliotek i Stock
holm, universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Göteborg, Stiftsbibliotokel 
i Växjö samt naturligtvis Smålands museum i samma stad. På så sätt 
finnes detta viktiga urkundsraaterial de intresserade tillhanda i tillräcklig 
utsträckning. 

För varje socken äro samtliga fasta fornlämningar omnämnda med on 
kortfattad beskrivning, även de undersökningar som gjorts, när och av 
vem, de därvid gjorda fynden uppräknade, vidare de lösa fornsakerna kort-

• Die deutschen Gläser dos Mitlolalters. Berlin 1933, sid. 127. 
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fattat förtecknade mod angivande av i vilka samlingar och under vilka in
ventarienummer de förvaras. Kjellraark meddelar även vad äldre fornfors-
kare från 1600-talet till vår tid haft att berätta om fornminnena, vad i 
arkiv, domböcker och den Nescherska samlingen på KB eller genom gamla 
kartor kunnat inhämtas i ämnet. 

Även folksägner knutna till vissa fasta fornlämningar ha i en hel del 
fall relaterats. Beskrivningen är ämnad att omfatta samtliga härader inom 
det gamla Värend, alltså: Norrvidinge, Uppvidinge, Konga, Växjö stad, 
Kinnovalds och Allbo härader med i allt 63 socknar. Tills dato föreligga i 
tryck Växjö stad, hela Klnnevalds härad med socknarna: Allmundsryd. 
Bergunda, Dänningelanda, Jät, Kalvsvik. Skatelöv, Tävolsås, Urshult, Ve-
derslöv, öja och öjaby, samt av Konga härad socknarna: Furuby, Hemmo
sjö, Hovmanstorp, Linnoryd, Nöbbele, Tegnaby, Växjö landsförs. och ö 
Tors&s. I oeh med dessa 20 socknar, upptagande nära 500 trycksidor, är 
ungefär tredjedelen av arbetet färdigt. Att materialet växt betydligt se
dan 1911 års »Utkast» utkom framgår omedelbart vid en jämförelse mellan 
de båda editionerna. Ar 1911 upptager t. ex. Furuby sn endast en trekvarts-
sida mot de nuvarande 15, Hovmanstorp avklarades 1911 på 4 rader, me
dan det nu drager hela 24 sidor o. s. v. Av särskilt värde är, att det väl
diga beståndet av stenåldershällkistor inom det behandlade området här 
för första gången oon ock i mycket kortfattad form framlägges i tryck 
i en följd. Enligt Kjellmark uppgår det nuvarande antalet i mer eller 
mindre dåligt skick (tyvärr oftast det förra) bevarade dylika till icke 
mindre än 418. Om därtill lägges det antal, man genom studiet av äldre 
arkivhandlingar och litteratur, uppgifter av trovärdiga bygdesagosmän 
etc. kan räkna med såsom on gång befintliga ehuru numera genom sköv-
ling spårlöst försvunna, stiger totalbeståndet för hela Kronobergs län till 
c:a 550. Kjellmark har själv på Riksantikvariens uppdrag mer eller 
mindre vidlyftigt undersökt ett 60-tal av dessa fornlämningar och torde 
sålunda vara en god kännare av denna fornminnesgrupp. 

När dotta inventarium över Värends fornminnen inom kort tid förelig
ger färdigt i tryck, vilket man livligt hoppas, har därmed ett material 
framlagts, som varje kommande bearbetare av det gamla Värends för
historiska tid måsto falla tillbaka på. 

Axel Bagge 
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KLEINERE MITTEILUNGEN 
Ivar Schnell veröffentlicht eine Reihe nunmehr völlig zerstörter M a l e 

r e i e n d e s 15. J a h r h u n d e r t s i n e i n e r K i r c h e i n Sö
d e r m a n l a n d , C. 47, die Anfang der 1870-er Jahre von dem Amateur-
torscher Karl von Schmidt abgezeichnet wurden und demnach nur in dieser 
Form auf uns gekommen sind. Den Zeichnungen nach zu urteilen, in denen 
der Charakter der Figuren und die Art der Ornamente gut studiert werden 
können, sind die Malereien Ende des 15. Jahrhunderts entstanden. Möglicher
weise riihren sie von dem Maler Peter ber; jedenfalls gehören sie zu dem 
Kreise dieses Malers und seines Nachfolgers Albertus Pictor. 

T. J. Arne lenkt in einem Artikel, betitelt R u s s i s c h e K i r c h e n -
g l o c k e n , die Aufmerksamkeit auf einen neulich erschienenen Aufsatz 
iiber Glocken aus der Stadt Pskow, hergestellt u. a. von den drei Giess-
meistorn Prokofej Grigoriew, Login Semonow- und Georg Uljanow. Arne 
hat fruher in seiner Arbeit »Det stora Svitjod» iiber das Vorkommen 
russischor Kirchenglocken in Schweden berichtet und ergänzt nun seine 
friiheren Angaben in dieser Hinsicht. 

Gillis Olson macht einige Bemerkungen zur Frage der A u f b e -
w a h r u n g b l e i h a l t i g e r M e t a l l g e g e n s t ä n d e i n S c h r ä n -
k e n ö d e r a n d e r e n B e h ä l t e r n a u s E i c h e n h o l z . Die 
essigsäurebildenden Bestandteile des Holzes fiihron — durch verschiedene 
chemische Prozesse — zur Entstehung von Bleikarbonat als Oberflächen-
belag. Eine Aufbewabrung bleihaltiger Gegenstände in der angegebenen 
Weise ist also zu vermeiden. 

Unter dem Titel E i n b a r b a r i s c h e s G o l d m e d a i l l o n a u s 
S m å l a n d berichtet Holger Arbman Uber eine der wertvollsten Neuer-
werbungen des Staatlichen Historischen Museums während 1934. Das Mé
daillon, das in Aneby im Kirchspiel Bredestad gefunden worden ist, biidet 
das erste Beispiel einer in Schweden angetroffenen nordisch-barbarischen 
Arbeit, die auf die Medaillons zuriickgefuhrt werden känn, welche im Rö-
merreiche angefertigt wurden, um hocbstehenden Reichsbeamten öder zu 
Reichsdienslen herangezogenen Barbarenf ursten verehrt zu werden. Das Ane-
byer Médaillon ist jedoch keine sklavische Nachbildung, sondern zeigt, dass 
der nordische Kunstler seine Phantasie hat spielen lassen, während er 
gleichzeitig teilweise den Inhalt des Vorbildes missverstanden hat. 

In der Abteilung »Literatur und Kritik» zeigt Holger Arbman F. Fremers
dorfs Arbeit Z u r G e s c h i c h t e d e s f r ä n k i s c h e n R i i s s e l -
b e c h e i s an. Er betont, dass eine erschöpfende Behandlung der frän
kischen Gläser noch nicht vorliegt, und dass daher Fremersdorfs Aufsatz 
als ein Wendepunkt in der Glasforschung zu betrachten ist. 

Axel Bagge bespricht Knut Kjollmarks Inventar der A l t e r t i i m e r 
v o n V ä r e n d , das Rez. als das Ergebnis einer ein ganzes Leben aus-
fiillenden freudigen und beharrlichen Forscherarbeit sowohl im Felde wie 
in den Museen und Archiven bezeichnet. Mit diesem Inventar hat der 
Verf. ein Material vorgelegt, auf das jeder kunftige Bearboiter der vor
geschichtlichen Zeit des alten Värend wird Zuriickgreifen miissen. 
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»på flera ställen gjorda gräfningar, intet spär nu kunnat återfinnas»14 av 
dessa stenläggningar, beror säkerligen på, alt man i scnaro tid grävt upp 
och borttagit dem såsom varande till hinder vid plöjning och annan bruk
ning av jorden. De till gatuläggning använda stenarna kunna nog liksom 
en del andra till olika ändamål 1 Birka brukade stenar återfinnas i de stora 
åkerrosen, som man ser upplagda inom Bystan. 

Att det i Birka funnits gator, gående i riktning mot öppningarna i stads
vallen, behöver ingalunda tyda på, att i dessa öpjmingar funnits portar, ge
nom vilka gatorna skulle ha fortsatts vidare genom vallen. Från andra stä
der finnas nämligen exempel på, att man hatt gator, som ledde direkt till 
murtorn. I det gamla Pompeji stodo sålunda murtorn i regeln vid gatu-
ändar, och samma anordning är även känd frän andra romerska städer.15 

Avsikten ined denna anordning var ujijienbarligen den, att tornen, dä fara 
hotade, skulle kunna fortast möjligt besättas med försvarare, vilket tydli
gen skedde så, att resp. torn närmast besattes av sådana, som bodde i den 
till detsamma ledande gatan. 

Uppsala i dec. 1934. 
Elis Wadstein 

LITTERATUR OCH KRITIK 

Rom og Danmark gennem Tiderne. Bd I. Red. af Louis Bohé. 
Khvn 1935. 367 B., ill. 
I Rom ha alla länder och folk stämt möte, med Rom ha de alla historisk 

gemenskap. Man har i Danmark kommit på den goda idén att ägna ett sam
lingsverk åt historien om dylika förbindelser mellan det egna landet och don 
eviga staden. Dr L. Bobé, som av gammalt är Romkännare, redigerar arbe
tet, som nu föreligger med sitt första band, en praktfull volym i stor oktav 
med vackert tryck och rikligt, välvalt och välgjort bildmaterial. Verket 
innehåller bl. a. ofantligt mycket av intresse för arkeologi och numismatik 
samt för lärdomshistorien på hithörande områden. 

Det börjar med Rom i Danmark. L. Moltesen skildrar sålunda tiden från 
den romerska järnåldern där till 1400-talets början. Förnämliga fornfynd 
ge liv åt framställningen, främst det berömda Hobyfyndets silverskålar, stam
mande från den grekiske silversmeden Cbeirisophos' verkstad i Rom. A. Kra
mp tecknar Danmarks förhållande till påvestolen 1417—1536, med t. ex. 

14 A. E. T ö r n e b o h m , Sveriges geol. undersökn. Beskrivning till bla
det Södertelje, sid. 36 (Stockholm 1862). 

15 Se P a u l y-W i s s o w a, Real-Encyklopedie d. dass. Altertumswissen-
schaft, 2. Reihe, 3. Band. sp. 2052. 
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Christian 1:1 bekanta Romfärd 1474; Meliolus' mantuanska medalj över 
konungen avbildas. Ett mycket underhållande kapitel är Henny Glarbos 
»Danskes Kavaler- og Studierejser» till Rom, »jordens och folkens gudinna, 
vetenskapens och konstens hemort, antikens kompendium», som det heter i 
minnestal över en av de danska resenärerna. Jacob Bircherods anteckningar 
vittna om begynnande antikintresse, ehuru det i fråga om den mediceiska 
Venus tydligen bekymrade honom, »at hun er ganske nogen». Protestantiskt 
obligatoriska utbrott mot påvens »kvalmiga» prakt förekomma hos en och 
annan. En danskarnes gynnare i 1600-talets Rom var cavaliere Cassiano 
dal Pozzo, som hade stora samlingar av antik konst, mynt och naturalster. 
Han studerade fornfynd och diskuterade grävningar med den danske Padua-
professorn Johan Rode. Egyptologen och jesuiten Athanasius Kirchers rari
tetskabinett beundrades vederbörligen av nordiska färdemän. Till drottning 
Christinas hov kom Ole Borch för att anställa guldmakeriexperiment. Dr 
Bobé skildrar konvertiteterna, danska furstebesök och Accademia degli 
Arcadi. Efter ett kapitel om romersk barockarkitektur kommer V. Thorla-
cius-Ussings »Danske Kunstnere i Rom i seldre Tid». Av särskilt intresse är 
här partiet om Winckelmanns samtida och den klassiska arkeologiens upp-
blomstring efter grävningarna i Herculaneum och Pompeji. Vad vår Louis 
Masrelioz kallade »de gamles sköna enkelhet» väckte också danskarnes be
undran och Johannes Wiedewelt studerade både ruinerna och antik skulptur 
samt skrev därom (1762). Sergel utövade under sin Romvistelse 1767—78 
stort inflytande också på yrkesbröderna från grannlandet. Andra kapitel 
ägnas de danska målarna i Rom ooh arkitekten C. F. Hansen. 

Arbetets arkeologiskt intressantaste del är K. Friis Johansens beundrans
värda essay om »Georg Zoega og Rom». Vid sidan av Winckelmann inom 
konsten och Eckhel inom myntforskningen står Zoega som den tredje grund
läggaren av den moderna antikforskningen, banbrytare för en vetenskaplig 
tolkning av minnesmärkena. Som lärjunge till Eckhel började han som numis
matiker med skriften om do i Egypten slagna romerska kejsarmynten i kar
dinal Borgias kabinett. Helt fångad av Rom, konvertit och med italienskt 
gifte, ägnade Zoega åt Rom och forskningen det ena viktiga verket efter 
det andra. Hans väldiga foliant om obeliskerna var färdig 1796 och utkom 
1800, snart inledde han även det moderna studiet av koptiskan. Han nöjde 
sig ej med att som de gamle »discurrere» över monumenten eller skriva 
»Dissertationer över Kobberstik uden at bekymre sig om Monumentets Be-
skattenhed». Självsyn av minnesmärkena, samlad överblick av beståndet och 
inträngande analys var hans program. Det stilhistoriska studiet blev grund
val för relativ kronologi. Så blev det Zoega möjligt att observera hieroglyf-
skriftens olika stadier och därigenom tidsbestämma obeliskerna samt att in
om antik skulptur skilja mellan grekiska original och romerska kopior. 
Banbrytare blev Zoega ej minst genom försöken att nå vetenskaplig exakt
het i illustreringen samt genom kravet på den klassiska forskningens all
sidighet. Förf. skildrar ingående också Zoegas arbeten om de romerska låg
relieferna och Roms topografi. Friis Johansens klara, briljanta, lärorika och 
fint nyanserade framställning är en glädje att ta del av. 
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Ett icke mindre intresseväckande kapitel är det, som Ojvind Andreasen 
skrivit om »Kardinal Borgia og de danske i Rom». Redan Zoega tillhörde 
kretsen kring Stefano Borgia, den romerska propagandans chef, som om
huldade de nordiska kättarna. Från denna vetenskajdiga kraftcentral böl
jade långa kulturvågor upp mot norr; både indirekt och direkt nå de även 
Sverige. I Jonas Hallonborgs lärda brevväxling skymtar kardinal Borgias 
namn (»Illustrium virorum tostimonia», 1832, s. 23) och förbindelse hado 
Borgia själv med orientalisten Mathias Norberg i Lund, som han upji-
muntrade till utgivningen av »Liber Adami» (Chr. Molbech, Breve fra 
Svenige i Aaret 1812, d. 1, 1814, s. 48). Zoegas lärjunge var nu-
mismatikcrn Ramus och Christian Thomsen talar i brev till en 
svensk korrespondent (B. E. Hildebrand, odat., ank. -'8/io 1833, VHAA) 
om »inden Ramus ved Zoegas Hjelp fik udrottet noget alvorligt for do an
tike Mynter i vor Samling». I Borgias krets omfattades med värme all slags 
fornforskning — klassisk, orientalisk, t. o. m. nordisk — liksom egyptologi, 
koptologi samt numismatik, både romersk och arabisk. Kardinalens sam
lingar, av vilka delar småningom hamnat i Museo Nazionale i Neapel sanit 
i Vatikanen, kunde även uppvisa nordiska fornsaker, vilka bl. a. Frederik 
Munter skänkt sin romerske Msecenas. Där fanns både sten- och brons-
vapen samt sju mnkalendrar. At MUnters fängslande gestalt och hans för
hållande till Borgia ägnar förf. en ingående skildring, där man blott saknar 
en hänvisning också till A. Rasmussens värdefulla biografi 1925 över 
M Unter. När man tänker på den ängslan med vilken en Eric Benzelius d. y. 
omgav sina vetenskapliga förbindelser med katolska abbéer, så ser man 
att tiden ridit långt — Borgias klient Munter blev ju senare Sjsellands 
biskop. Denne blev vidare den främste bäraren av inflytandena från Borgias 
krets till Sverige, indirekt med sin vän Thomsen som förmedlare, direkt ge
nom t. ex. beröring med lundaadjunkten Sven Hylander. Vid Munters sida 
i Rom skymtar en hel rad danska forskare (bl. a. Adler, som skrev om 
kufiska mynt), men vi kunna ej dröja därvid. Blott må jiåpekas, att det finns 
brev från Borgia också till historikern Suhm (1785, se Suhms Samlede 
Skrifter, del 15, 1798, s. 139 ff.). 

I ett upplysande och välskrivet slutkapitel ger dr Bobé själv ät läsaren 
»By- og Kulturbillede af Rom i anden Halvdel at det 18. Aarhundrede», den 
tid då Forum Romanum ännu var det outgrävda Campo Vaccino. Svensken 
Carl Fredrik Fredenheims grävning där 1788—89 (jfr P. O. v. Törne i 
Finsk Tidskrift 1911, bd. 71, s. 416—422, Vilhelm Lundström i Eranos, vol. 
XIV, 1914, s. 62—64 samt Enni Lundström, ibid., sid. 130—141) inaugure-
rade blygsamt nyare tiders omvälvande undersökningar av dot antika Rom. 
— Ett utförligt register avslutar det danska verket. Man väntar med 
spänning på nästa del, som väl skall börja mod Thorvaldsen. 

Det utomordentligt vackra och i så många olika hänseenden förträffliga 
verket om »Rom og Danmark» har på en gång högt vetenskapligt värde (även 
genom kall- och litteraturhänvisningar) och populär form. En motsvarande 
svensk publikation en gång skulle vara av betydande intresse. Där skulle 
t. ex. skymta de stora romerska myntfynden i vår jord och Apollo Grannus-
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vasens skönhet, heliga Birgitta och Birgittas hus, Sturetidens dijilomater, de 
landsflyktiga bröderna Magnus, Johan I ILs och Sigismunds Romförbindel
ser, den stora Vasadrottningen, Tessinarna och 1700-talets Nils Bielke, sena
tor av Rom. Gustav I ILs Rombesök, Dcsprez', Palmstedts, Sergels, Masreliez" 
och Ehrensvärds djupa och Fredenheims flyktigare konfrontering med Koma 
seterna skulle komma med. Och linjen kunde dragas vidare över t. ex. egypto-
logerna Åkerblad och N. G. Palin, konstnärerna Byström, Fogelberg och 
Hjalmar Mörner m. fl. fram till våra dagar med så skiftande gestalter som 
drottning Victoria, Carl Bildt och Claes Lagergren samt, i eminent veten
skaplig mening, de arkivaliska Vatikanexpedilioncrna och det svenska insti
tutet i Rom. 

Bengt Hildebrand. 

KLEINERE MITTEILUNGEN 
Im Anschluss an die Konservierungsarboiton, dio in don letzten Jahren 

an der Klosterruine Gudhem ausgefiihrt worden sind, berichtet Erik 
Lundberg iiber gewisse Beobachtungen betreffs der ä l t e s t e n K i r c h e 
z u G u d h e m . Es hat festgestellt werden können, dass das Langschiff 
urspriinglich in den Arkadenmauern Emporen gehabt hat, die indessen nur 
dekorativen Zwocken gedient haben. Die Kircbe orweist sich im iibrigen 
durch ihre Bautechnik als zu einer Gruppo von Kirchen gohörig, die 
in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert worden können, und zeigt 
durch ihre reiche Ausgestaltung mit dreischiffigem Langhaus, Querscbiff 
und Chor Ubereinstimmung mit dom ältesten Dom in Linköping und der 
ältesten Kirche in Vreta Kloster. Der Verf. weist nach, dass die 
Kirche von Gudhem gleich den beiden cbonorwähnten in Abhängigkeit 
steht von dem Dom Knuts des Heiligen in Lund, und dass ihre Emporen 
Anwcisungon fiir oine Rekonstruktion dos Lundor Vorbildes liefern kön
nen. Im Anschluss an Curmans Datierung der Klosterkirche zu Vreta 
verlegt Verf. die Entstehung der Kircbe von Gudhem in die Zeit um 1100. 

Elis Wadstein behandelt einigo B i r k a-P r o b 1 o m o, deren erstes den 
Namon 'Kyrkvreten' betrifft, der oine Abkilrzung von 'Kyrkvägsvreten' 
sein diirfte; das andere Problem hängt mit den ölfnungen im Birka walle 
zusammen, die nach dem Verf. die Plätzo ftir Tunne bezeichnen, die aus 
Holz errichtet waren und daher nach ihrer Zorstörung Liicken in dem 
Wall hinterliosson. Wabrscbeinlich gibt dio Placiorung der TUrmo auch 
einen LMngerzeig, von wo gewisse nach dem Ufer lilbrende Strassen 
in Birka ausgegangen sind. 

Bengt Hildebrand bespricht den ersten Band von R o m o g D a n m a r k 
g e n n e m T i d e r n e , redigiert von Louis Bobé. Das Werk enthält eine 
Killie dos Interossanton fiir Arehäologie und Numismatik sowie fur die 
Geschichte der Wissenschaften auf den diesbezilglichen Gebieten. Der 
Rezonsent betont, dass eine entsprechende schwedische Publikation von 
grossem Werte sein wiirde. 
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mans mod tvenne nordiska dryckeshorn (jmfr Juellingegravarna), medan 
däremot större romerska kärl såsom varande mera dyrbara och oumbär
liga eller av annan orsaks skull endast i ringare utsträckning blivit äg
nade do döda. 

Mårten Stenberger. 

LITTERATUR OCH KRITIK 

J . J . A. WORSAAE: En Oldgrandskcrs Erindringer 1821—1847, 
udg. ved Victor Hermansen. Khvn 1934. 367 s., ill. 
Jens Jacob Asmussen Worsaae är ett av de stora namnen i den nordiska 

fornforskningens historia. Han föddes 1821 i Vejle på Jylland som son 
till en »Amtsforvalter» och dog 1885 som chef för danska Nationalmuseet 
m. fl. offentliga samlingar och som kammarherre. Omkr. 1879 nedskrev 
\V. minnen från barndom och ungdom men hann aldrig fullborda denna 
självbiografi — den går till 1847. Publiceringen bar ombesörjts av mag. art. 
V. Hermansen, som även bifogat brevbilagor av sammanlagt något större 
omfång än Worsaaes egen text. Dossa brov från och till W. öka givet
vis i högsta grad värdet av volymen i fråga. Mag. Hermansen bar även 
tillsatt en kort kommentar och iiersonregister. 

Worsaaes självbiografi iitmärkos av klar och livlig framställningskonst 
och har, liksom hans brev, också högt litterärt värde. Vi kunna emellertid 
ej här uppehålla oss vid (ört:8 minnen från dol idylliska Vejle, där ett 
rörligt liv utvecklades i »Amtsforvalterens» gård och varav W. ger många 
roande skildringar. Klassisk är t. ex. bilden av familjens ståtlige kusk, 
som överallt efterlämnade tinade kvinnoögon. På husbondens milda före
bråelser svarade han, alt skulden egentligen var den förros, »der havde 
givet barn de jiiene Klander. Desuden havde han aldrig bavt Skade af at staa 
sig godt mod Kokkojiigcrno»! 

Worsaaes intresse för »Oldsager» spåras redan bos skolynglingen, lik
som han över huvud var tidigt utvecklad. Gästgivaren i staden, en f. d. 
apotekare, hade f. ö. en stor fornsakssamling, till vilken han gärna anknöt 
de mest fantastiska förklaringar. Den unge W:s typiskt kritiska inställning 
närdes härav. Ar 1836 Byltades \V. lill en skola i Köpenhamn. Det var 
s. å., som den ryktbara »Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed» såg dagen, 
den lilla handbok, vari Christian .liirgensen Thomsen för första gången 
jm utförligare sätt publicerade sin framställning av det arkeologiska tre-
ja riodssystomet. Den vetenskajdiga fornforskningen gick sålunda sina första 
stapplande slog. 
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Den 15-årige skolynglingen W. skyndade sig att upjisöka Thomsen och 
det Oldnordiske Museum, där han snart blev trägen gäst. Thomsen såg 
W:s redan betydande fornsakssamling, mottog också skänker till museet 
därur. Mycket smickrade det W., att Sven Nilsson lät avbilda flera av hans 
fornsaker i »Skandinaviska Nordens ur-invånare». 

1838 blev Worsaae student och tryckte s. å. sin första avhandling, en 
fyndbeskrivning. Han började användas j)å Oldnordisk Museum vid sam
lingarnas förevisning samt var på aftnarna ej sällan i Thomsens bom för 
atl biträda mod brevskrivning m. m. År 1840 miste W. sin fader — samma 
år antog dansk Historisk Tidsskrift till införande on historisk studie av 
nittonåringen. Sin kritiska läggning visade han genom polemik 1841 mot 
prof. N. M. Petersen, som identifierat ott forntida kvinnolik med drottning 
Gunhild. Worsaaes opposition gällde sålunda den ännu kvarlevande ten
densen att till historisk tid föra rent förhistoriska fynd. Att on ung 
student som Worsaae vågade uppträda mot en professor vållade givetvis 
stor uppståndelse. W:s energi var emellertid lysande. 1842 skaffade han 
sig understöd att resa i Sverige och besåg bl. a. Runamo i Blekinge. För 
W. stod det, enligt hans egen uppgift, strax klart, att Finn Magnusens 
läsning av »runinskriften» där var självbedrägeri. Emellertid hade ju redan 
Berzelius och Sven Nilsson respektive 1838 och 1841 i Vitterhetsakademiens 
Handlingar (del 14 och 16) framlagt Ivivelsmål ang. Magnusens läsning och 
hävdat, att »runorna» på Runamo voro naturliga sjirickor i stenen. Dessa 
fakta vidrör Worsaae dock med mycket lätt band. W. publicerade sin 
Runamobok 1811; don bidrog starkt till att avliva Magnusons olyckliga 
hypotes. 

Redan tidigare, 1843, hade W. utgivit »Danmarks Oldtid ojdyst ved Old
sager og Gravhoie». Det är onekligen ott högst märkligt ojius av en 22-
åring. Särskilt framhåller W. där de fasta fornminnenas betydelse och 
behovet av bättre fornminnesvård. Samma år inlräffado W;s brytning mod 
Thomsen. Denne hade till museet fått ett mindre anslag, varav han an
visade åt W. och hans kolleger Strunk och Herbst 2 riksbanksdalor var
dera för varje museiförevisning (en gång i veckan). Worsaae, som då i 
fem år tjänstgjort vid museet utan lön, förnärmades starkt och begärde fast 
anställning. Då Thomsen nekade att villfara hans begäran, avgick W. som 
assistent. Hans förbindeiso mod Thomson fortfor likväl och 1847 blev W. 
insjiektör för fornminnenas bevarande i Danmark, mon så långt fram går 
ej självbiografien. 

När Bror Emil Hildebrand 1869 bevistade arkeologiska kongressen i Kö-
jionliamn, skrov han (28/8; orig. hos Hans Hildebrands arvingar) till sonen 
Hans bl. a., att mötet öjipnats av Worsaae, vars lal »innehöll en liten 
mention ät Thomsen, hvilket jag knapt hade väntat». W:s syrliga in
ställning till företrädarens minne var sålunda vid denna tid ej okänd. 

Worsaaes vid 58 års ålder oeh senare nedskrivna anteckningar äro me
moarer med sådanas vanliga fel: tendentiöst självboröm och bristande his
torisk exakthet Redan en jämförelse mellan brevbilagorna och W:s text 
ger dot bestämda intrycket, atl han färglagt sin framställning och I. ex. i 
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Thomsens brev inläst en mening, som icke finns där. Många smådrag 
vittna också om bristande efterkontroll. Några uppgifter rörande Lund 
1841 innehålla (s. 101 f.) j)å få rader sex sakfel. När han (s. 136) omtalar, 
att han fått den svenska »Guldmedaillcn pro meritis», så kan man konsta
tera, att en medalj med detta namn ej finnes (vilken medalj W. menar 
må lämnas därhän). 

Worsaaes framställning av Thomsen är ytterst insinuant, jiendlande mellan 
erkännande och vass kritik. W:s direkta angrejip mot Thomsen som veten
skapsman kunde ju egentligen tillräckligt tillbakavisas med påpekandet 
av Th:s empiriska bevisning för treperiodssystemet — redan i vår tid 
når Th:s namn vida längre än AVorsaaes. Men även andra motskäl 
kunna anföras. Hos A. Engel och R. Serrure, »Traité de Numismatique du 
Moyen äge», I (Paris 1891, s. XXVI) heter det om Thomsen: »Ce medic-
viste imprima peu; c'est dans sa correspondance privéc qu'on trouverait 
dépensés les trésors de son grand savoir». Thomsens brev — och särskilt 
hans tidigare brev — ge den rätta möjlighoten att bedöma honom. Breven 
i Worsaaovolymen göra honom ej full rättvisa, do härröra från en jieriod, 
då han redan hade för mycket om sig för att så som förut kunna ge 
av sig själv. 

Worsaae talar med viss ironi om Thomsen som »begavot Autodidakt». 
Emellertid hörde ju W. själv snarast till samma kategori — hur kunde man 
inom arkeologien vara annat den tiden. Sin arkeologiska utbildning skaffade 
W. sig på egen händ — och hos Thomsen. A andra sidan var Worsaae ulan 
tvivel en mera vetenskapligt lagd natur än Thomsen. W. blev med tiden 
också betydligt mera vetenskapligt utbildad än denne, liksom W:s kritfk 
var mera skolad än Thomsens. Men då W. beskyller 1840-talets Thomsen 
för att tänka på fornsakerna enbart som museiföremål, kan man anföra, 
att redan i brev 1821 (2/6, UUB) diskuterade Thomsen med .1. II. Schröder 
vikten av att iakttaga fyndomständigbetcr. Likaledes skriver Thomsen till 
B. E. Hildebrand 1832 (24/6, VHAA): >Da det er meget vigtigt at vide, 
hvad der er fundet sammen, burde aldrig Fund splittes, forend det var 
najagtig boskreven». Och i brev från Thomsen till Liljegren 1833 (15/2, 
VHAA) heter det angående översikten av fornsakerna av sten i den just 
utkomna Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed (bd 2, 1833): »Jeg har den 
störste Andel i dette Opus. Om dot nu vil finde Bifald cr et Sporgsmaal; 
at det indoholder Fejl og behöver at hjelpes paa ved fleres forenede Krsefter 
og nöje Agt paa hvad der findes og hvorledes dette findes [kurs. av under
tecknad], feler ingen mere end jeg». Dessa citat visa, att Worsaae ger en 
alldeles felaktig uppfattning av Thomsen på en särdeles viktig punkt. Att 
Thomsen ej sammanhöll fynden i museet, sedan de voro beskrivna, är en 
annan sak — man kan ej på 1830- och 1840-talcn vänta att finna alltför 
moderna idéer. 

Av Worsaaes framställning får man ej heller elt begrejip om Thomsens 
stora rent konsthistoriska kunskaper — sällsynta vid den tiden — som 
han använde för komparativ bedömning både inom förhistorisk och me
deltidsarkeologi. När W. påstår (s. 76), att han själv upptäckt, att dösarna 
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ej voro offoraltaren utan gravar, kan påpekas, att Thomsen i >Ledetraad> 
(s. 31) 1836 skriver »Steenhoie eller Dysser kalde vi de Gravsteder» 
o. s. v. Viktigt är också att framhålla, hur vilseledande W. skildrar Thom
sens ställning till Runamofrågan (s. 125). Man får hos W. närmast in
trycket, att Th. sakligt stod på Finn Magnusens sida. Nu har Th. själv 
deklarerat sin ställning i brev 1834 (20/11, till B. E. Hildebrand, VHAA): 
»Om en Sag torde jeg i dybeste Fortroelighed ytre mig for min Ven. Hvor 
net, hvor passonde og, om De vil, overbevisende det hele Stykke af Finn 
Magnusen er om Runemo — naar De sporger mig: hvad siger min Sam-
vittigbods indre Stemme dertil — da svarer den: jeg har ingen fast Troc 
dertil. Bygningen er kunstig, herd nok, men rokker vi Grundvoldene — 
hvor bliver da alt det af vi bygge derpaa? Men ligesom jeg ber ej er 
overbevist ». Detta brev skrovs fyra, respektive sju år före Ber-
zelii och Nilssons kritik samt tio år förö Worsaaes bok i ämnet. Thom
sens förmaningar (ill W. i frågan berodde utan tvivel på, att Th. ansåg 
den yngre Worsaae uppträda alltför aggressivt mot en gammal forskare 
som Magnusen. — Exemplen skulle kunna ökas, men det sagda må vara 
nog. W:s bild av Thomsen som vetenskapsman visar sig vid en kritisk 
analys vara djupt otillförlitlig. 

Saken är den, att sällan ha väl två med varandra samarbetande män
niskor varit så grundolika som Thomsen och Worsaae. Den förres kritik 
var ytterligt försiktig och prövade sig endast långsamt fram, hans san
ningssökande var segt men föga anknutet till den egna personens fram
trädande — W:s klara och skarpa kritik åter var ungdomligt hänsynslös, 
hans sanningssökande därjämte sammanlänkat med stark personlig själv
hävdelse. Thomsen var enkel och osjälvisk (även W. kallar honom s. 77 
»Uegonnyttigheden selv») — W. redan som ung fylld av hovmanna instink
ter och karriärsynpunkter. Ett märkligt uttalande, som rör de båda männen 
och bedömer deras konflikt 1843, kan här anföras. Gamle professor Jo
hannes Steenstrup, som 1935 90-årig gick till vila, hade personligen känt 
båda. I brev till undertecknad d. 31 mars s. å. skrev han: Thomsen »var 
en sjselden Hsedersmand. De har maaske studset ved, at han ikke onskede 
Worsaae nojere knyttet til Musseet, men gav Herbst og Strunk Fortrinet. 
Jeg skal ikke domme derom, men jeg vil udtale, hvad der maaske ledede 
Thomsen til sin Bcslutning. Der er noget der hedder, at en Sag hviler i 
sig selv. Han kendte Herbst og Strunk som dygtige Embedsmsend og vidste, 
at de altid havde Musseet og det stille, trofaste Arbejde for det i deres 
Tanke. Han bar hävt en vis Frygt for at der i Worsaaes Gerning let vilde 
kunne indblandes andre Hensyn, saaledes en for stserk Tilbojelighed til at 
vindo Glands, Offentlighedens Gunst, Stores Velvillie og lign. Ja, dette 
er et Forsog paa Förklaring». 

De 5 år, som Worsaae gick oavlönad som assistent, kunde kanske ses 
mot bakgrunden av de 21 år, som Thomsen arbetat utan lön för danskt 
museiväsen, innan han 1838 fick en blygsam sådan. Därvid måste dock 
rättvisligen framhållas, att Th. var ekonomiskt oberoende, medan W7orsaae 
1843 var en fattig och faderlös yngling. Då emellertid Thomsen främst 
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tänkte på museet, är det måhända dock förklarligt, att han sökte medelst 
arvodets fördelning vinna tre krafter i stället för en. Det viktigaste doku
mentet för bedömande av Th. i denna fråga är B. E. Hildebrands avtryckta 
brev till Worsaae 5/7 1843 (s. 241 ff.). Med all sympati för W. säger H. 
där: »Jag kan icko ett ögonblick förmå mig att tvifla på Thomsens ädla 
tänkesätt och rena bevekelsegrunder. Mon jag tror, att han kan misstaga 
sig och jag känner, af egen erfarenhet, hans misstroende lill ungdomen». 
Att Thomsens behandling av Worsaae var ett missgrepp, särskilt från 
vetenskaplig synpunkt, är givet. Med sin sedvanliga ödmjukhet har Th. själv 
som äldre åtminstone från vissa synpunkter erkänt sin brist: »Otte har 
man bebreidet mig med Grund, at jeg ej viste Kraft nok, ej benyttede min 
Stilling og Indflydelse og sorgodo nok for minc Undorgivne... . At tilfreds-
stille Undorgivne er ofte meget vanskeligt, jeg bar ikke kunnet det» (Thom
sens självbiogr., Nationalmuseet, Köpenhamn). Emellertid kan man påpeka, 
att Thomsen i fråga om underordnade och medhjälpare hade varit utsatt 
för stora besvikelser och haft mångahanda bekymmer just under tiden när
mast före Worsaaes ankomst till Köpenhamn (so Thomsens odat. brev hösten 
1835 till B. E. Hildebrand; jfr dens. lill dens. 13/7 1837 — båda breven i 
VHAA), vilket naturligtvis skärpte hans kritiska syn på de yngre for
skarna. 

Det är av vikt att fastslå, att Worsaaes angrepp på såväl Thomsens 
vetenskapliga kapacitet som hans karaktär är orättvist och vilseledande. 
Det finnes ingen anledning att låta den nordiska och enkannerligen den 
danska fornforskningens grand old man alldeles i onödan schavottera för 
eftervärlden. Härmed är å andra sidan på intet sätt förnekat, att Worsaao 
själv var i eminent grad vetenskapsman och att han som sådan gjort en 
högst betydande insats 1 tornforskningens historia. 

Efter brytningen 1843 fortfor Thomson att vänskapligt tillskriva Worsaae. 
Dotta förvånade oerhört den senare (s. 114). Just sådant var emellertid 
Thomsens sätt — och bjärta — han lillämjiade detta sätt exempelvis mot 
J. G. Liljegren vid en konflikt cn gång: låtsas som om ingenting hänt 
och besvara misstroendet mod fortsatt välvilja. 

År 1846 utgav W. sin ej minst från svensk synpunkt mycket värdefulla 
bok »Blekingske Mindosmserkor fra Hedenold». Han hade lyckats vinna 
den fint bildade och kulturintresserade Christian VIILs bevågenhet, som 
visade sig i upprepade ekonomiska understöd. Så möjliggjordes även W:s 
ytterst intressanta resa till England, Skottland och Irland 1846—47. W:s 
bok om »Danmarks Fortid» hade gått före honom dit och dess översätt
ning till engelska diskuterades med författaren under besöket, ett viktigt 
vittnesbörd bland flere från W:s resa om nordiskt inflytande på utländsk 
fornforskning. W:s utmärkt välskrivna brev från färden, riktade till mo
dern och Thomsen, ha stort värde också från vetenskaplig synjmnkt; 
litterärt sett stå de utan tvivel högre än Thomsens. I British Museum ord
nade man vid Worsaaes besök egyptiska och romerska fornsaker — »med 
do nationale Oldsager har dot länge Udsigter», skrev W. (s. 304). Intres
sant är, att Skottland i detta hänseende var före (museet i Edinburgh, s. 
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147). Belysande är också Thomsens uppgift i brev till W. (28/11 1846, s. 
320 f.) om de italienska museerna: »Man sporger ikke om Perioder eller 
Folkeslag eller hvad der horor sammen, men af Bronze, af Terracotta, af 
Marmor etc. stilles sammen. Om der er 500 Aar mellem Nr. 1 og Nr. 2 
er ej Sporgsmaalet, men cr det af Guld, Bronce eller Marmor». 

över huvud är brevavdelningen såsom icke tendentiös av delvis större histo
riskt värde än självbiografien. Oaktat den kritik, som nödvändigtvis måste 
iakttagas, är emellertid den också typografiskt vackra boken i sin helhet 
utan tvivel ett högst märkligt och läsvärt arbete. 

Bengt Hildebrand. 

MEDDELANDEN FRÅN RIKSHERALDIKERÄMBETET 

Rubriken heraldik brukar ej i våra bibliografier åtföljas av någon större 
litteraturlista. Mycket återstår också att önska inom detta ämne i fråga om 
vetenskapligt studium, jmblicerandet av material i form av sigill och vapen, 
författandet av översiktliga framställningar etc. Intensivare studier i en 
specialvetenskap bruka ävenledes framkalla behov av ett eget tidskrifts-
organ. Kanske man därför bar rätt att se startandet av en svensk periodisk 
publikation inom detta fack som ett löftesrikt tecken. Den nya tidskriften 
eller rättare — att döma av det hittills utkomna — årsskriften, Meddelanden 
från Riksheraldikerämbotet (häftena för 1933, 1934 och 1935 ha publi
cerats) bar lagts upp efter populära linjer och avser tydligen att göra pro
paganda för beraldikon och meddela vetande däri genom uppsatser och 
avhandlingar utan tyngande apparat. Av det förra slaget äro årsberättel
serna från ämbetet (varför har icke den från 1934 tryckts?), varav bl. a. 
framgår, att mycket under senare år gjorts för att få korrektare vapen för 
landskap, län och städer stadfästa, och att myndigheter, institutioner och 
korporationer i allt större utsträckning vinnlägga sig om iakttagande av 
härvidlag gällande regler. Beträffande uppgörandet av nya vapen lägger man 
i första rummet märke till dem, som de nybildade städerna erhållit. Den 
industriella och merkantila symboliken i dessa vapenbilder motsvarar onek
ligen verkligheten, men i längden torde man inte kunna fortsätta i samma 
spår utan risker för en tröttande enformighet. Till de projiagandabetonade 
artiklarna kunna även räknas de av A. Bergbman om Heraldiska exlibris 
och om Borgerliga släktvapen, och av J. Kleberg om Rikslieraldikerämbetets 
uppkomst och utveckling. Vid en kommande utförligare skildring av detta 
ämbetes historia kan ett yttrande av C. R. Berch till Kanslikollegium 15 dee. 
1773 (Riksarkivet) med förslag om instruktion för vad Berch kallar en 
vapenintendent förtjäna beaktande. Berch opponerar där med sin vanliga 
ironiska stil över sin samtids — enligt alla bedömares utsago en verklig 
heraldisk förfallsperiod — vajienkonst och vapenbruk, t. ox. rococo skölden 
»med många winklar och bugter», »okunniga för f ordna adeln» och bruket hos 
gamla släkter vid upphöjandet till högre värdighet alt ändra sitt »anborna 
wapn» genom bortläggandet av delar därav. 
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Det mera vetenskapligt betonade inslaget representeras av tvenne upp
satser, av Kleberg (1934) om »De äldre vasavapnen» och av H. Fleetwood 
(fyllande bela årgången 1935) om »Sveriges tre kronor. Uppkomsten 
av tre-kronorsmärket i Sveriges riksvapen». Kleberg moddelar i sin studio 
en helt ny tolkning av den i litteraturen så ofta behandlade vasen. 1 stället 
lör Hans Hildebrands förklaring av den som en dystians kommer lian till 
resultatet, att den ursprungligen varit en bjälmvipiia. Såvitt man kan se, tala 
de meddelade bilderna otvivelaktigt till förmån för Klobergs lösning. Även 
Fleetwood behandlar ett i den svenska heraldiska litteraturen klassiskt 
ämne, och även han kommer till ett nytt resultat: tre-kronorsvapnet skullo 
vara Erik den heliges helgonvapen. Mot den av förf. lämnade argumento
ringen kan bl. a. invändas, att han ej lämnat någon bekräftande bakgrund 
i form av en utredning om dylika vapens historia. En svaghet är, att frågan 
om tre-kronorsvapnets uppfattande som svenskt vapen under Erik av Pom
merns tid, varpå flera tecken tyda, icke noggrant diskuteras (jfr den ut
förliga behandlingen av dessa spörsmål hos P. B. Grandjoan, Det danske 
Rigsvaaben, Köbenhavn 1926, s. 97 ff.). Förf. använder i hög grad numis-
matiskt material för sin framställning. På en jiunkt bar här emellertid nyare 
fynd givit en korrigerande datering. Det gäller ett borgarkrigsmynt (av 
Fleetwood daterade till 1290—1340; bör vara 1241—1375) med 3 kro
nor, ställda kring on rund figur, som myntbild å ena sidan. Man kan 
numera med stor grad av visshet påstå att dessa mynt äro äldre än 1290, 
sedan de framkommit (i 8 ex.) i ett fynd, nedlagt vid denna tid (Georg 
Galster, Montfundet i Nykobing, Ods herred, Numismatisk Förenings Med
lemsblad XII, s. 120, 1931). Vidare kan man säkerligen med stor rätt be
trakta tre kronorna på Eriks i Sverige präglade mynt som avsett att vara 
Sveriges vapen och ej som unionsvajien (jfr uppfattningen om dessa tre 
kronor hos Hallvard Trsetteberg, Norges statssymboler til 1814, (Norsk) 
Historisk Tidskrift 5. R. 8 B. 1933, s. 506, vilken uppsats f. ö. även inne
håller en genomgående heraldisk kommentar till det norska numismatiska 
materialet — s. 501—519). Dels var Sveriges myntväsen fortfarande själv
ständigt och ej infogat i något slags myntunion, dels använder Erik, då han 
överhuvud brukar vapen, på de i Danmark slagna mynten de 3 danska 
lejonen. Huruvida åter 3 kronorna på de under Magnus Eriksson slagna 
mynten äro att betrakta som ett vapen eller blott som en myntbild i största 
allmänhet, menad att framhålla kunglig makt, är en fråga, som troligen 
ej går att lösa. Man kan dock ej komma från att sammanställa de tre 
kronorna med åtsidesbilden, lejonet över ginbalkarna, som ju utan tvivel 
betecknar Folkungavapnet ehuru ej sköldinramat. Den klara heraldiska me
ningen här synes mig ägnad att styrka ett likartat betraktande av den andra 
sidans bild. (Jfr Trsetteberg, a. a. s. 484. 505.) 

* 

Sedan ovanstående skrevs har ytterligare ett häfte utkommit (1935). Till 
större delen fylles detta av ett bidrag: A. Berghman, Heraldisk litteratur, 
vilken till alla, som äro i behov av litteraturanvisningar på detta område, 
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och det är onekligen i hög grad fallet mod museimän av olika slag, måste 
på det varmaste anbefallas. Det stora arbete, som synbarligen lagts ned 
på att fä till stånd denna översikt, är verkligen värd allt beröm. Tyvärr 
är det mer än sannolikt, att den allra största delen av de upptagna verken 
saknas i svenska bibliotek. Uteslutande för att göra intresserade en liten 
tjänst meddelar jag bär några tillägg, delvis hämtade ur den för beraldiker 
väl ej alltid så välbekanta numismatiska litteraturen: 

Bericht tiber dio heraldische Aausstellung des Vereins »Adler» in Wien 
1878 (Wien 1881) med ett förträffligt illustrationsmaterial och innehållande 
bl. a. uppsatserna Die Heraldik im alten Kunstgewerbe av A. Hg och en 
ulförlig avdelning om Heraldische Handschriften, den av B. v. Koebne 
1841—46 i 6 bd, 1859—62 i 1 bd i Berlin utgivna Zeitschrift fiir Miinz-, 
Siegel- und Wapjienkunde, den store bannoveransko niiiiiismatikern Hor
mann Grotes Miinzstudien (1855—77), där talrika heraldiska utredningar 
förekomma, t. ex. Geschichte des königlicben preussichen Wajijions (bd II s. 
510—776, 1004—1006), Geschichte der welfisclien Stammwappen (bd III s. 
287—410). 

Nyttig examinationsflora, ehuru sannerligen icko heraldiskt korrekt, är 
den stora Numismatisches Wappcnlexikon av W. Rontzmann (Berlin 1876). 
Schefferus' gamla arbete om trekronorsvapnet är nog förlegat, men torde 
väl såsom materialsamling beträffande riksvapnets förekomst i bildkonsten 
under 1400-talet ej vara »liberbolt», varför det kunde ba medtagits. 

Ett arbete som framlägger ett rikhaltigt heraldiskt källmaterial är Dan
marks Adels Aarbog. 

För sigillens vidkommande skulle jag vilja tillägga, att F. Wildte be
handlat ytterligare tvenne landskaps häradssigill: Bohusläns (i Göteborgs 
o. Bohusl. fornminnesför. tidskr. 1932/33) och Västergötlands (Vgtlds forn
minnesför. tidskr. B. 4, 1932). 

Tvenne för numismatikerna mycket kända författare, R. v. Toll och F. A. 
Vossberg, ha i sina skrifter om ordensmynten i resp. Balticum och Preus
sen samt den sistnämnde i sina arbeten om Elbings, Thorns och Danzigs 
mynt i mycket stor utsträckning medtagit sigillen, vilket även framgår av 
verkens titlar (»Munzen und Siegel»). H. Dannerberg har gjort likaså i 
sin corjius över de pommerska modcltidsmynten. 

Slutligen kan nämnas att ott försök lill en universellt lagd sfragistisk 
bibliografi föreligger i Mariette Tourneur-Nicodémés Bibliogra]ibie générale 
do la Sigillograjibie (ingående i Bibliographie möderne 1926; även separat 
Besancon 1933, 66 s.). 

N. L. K. 
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KLEINERE MITTEILUNGEN 
Jan Erik Andorbjörk teilt unter dor Uborschrift N e u e F u n d o u n d 

B e o b a c h t u n g e n v o n d e r » S c h w a r z e n E r d e » in Sigtuna 
die vorläufigon Ergobnisse von Untersuchungen mit, die im Zusammenbang 
mit dem Ausscliacbten des Baugrundes fiir einen Neubau in der Strasse 
Stora gatan ausgetiibrt worden sind. Hier wurden — ausser Altertumern 
aus dem 11. und 12. Jahrhundert — interessanto Hausrcste angetroffen, die 
durch ihre Lago in gowissem Grade Beweise fiir den miltelallerlicben Cha
rakter des Sigtunaer Stadtplans lieferten. 

E i n b e m e r k e n s w e r t e s St . A n n a - B i l d in dor Kirche von 
Törnsfall in Småland wird von Bengt Söderberg behandelt, der das Bild 
als ein Scbulboispiel zäb bewabrlon Stilkonscrvalivismus bezeichnet. Das 
Bild ist nämlicli nacli dom Verf. während des 15. Jabrbunderts in enger 
Anlclinung an ein Vorbild aus dem 13. Jalirbundert ausgefuhrt wordon. 
Das Vorbild war indessen oine Madonna, und auch die Nachbildung stellte 
zunächst eine Madonna dar, um dann später durch Hinzufiigung einer 
lösen Mariafigur in eine St. Anna verändert zu werden. 

Unter den kleineren Mitteilungen wird ferner ein Bericht iiber die Tätig
keit de« S c h w e d i s c h e n A 11 o r t u m s v o r e i n s während der Zeit 
Mai 1935—Mai 1936 erstattct. 

Mårten Stenberger berichtet iiber einen wertvollcn Erworb des Gotlän
dischen Allertumsmuseums, die präebtigo römische W c i n k e l l e v o n 
R o n e , die von dem wohlbekannten Typ ist, der in den Juellingegräbern 1 
und 4 sowie in anderen dänischen und kontinentalen Funden vorliegt. Aus 
Schweden kennt man drei friihere Exemplare, sämtlich aus Gotland. Die 
Bronzekello von Rone ist desbalb besonders interessant, weil sie einen 
Fabriksteiiijiel mit dem seiten vorkommondon Fabrikantennamon CANNI-
MASVI trägt. 

Worsaaes Selbstbicgrajibie E n O I d g r a n d s k o r s E r i n d r i n g c r 
1 8 2 1 — 1847 ist Gegenstancl einer austnlirlicbeii Besprechung von Bengt 
Hildebrand. Worsaae ist einer der grossen Namen in der Gescbicbte der 
nordischen Altertumsforschung. Rez. betont die klare Form und den 
literarischen Wert der Arbeit und verweilt im iibrigen hauptsäcblich bei 
dem Verhältnis des Verfassers zu Christian Jiirgensen Thomsen. Seine An-
griffe gegen Thomsen seien ungereebt und irretiibrend. Trotz dieser Tat
sache sei es jedoch unbestreilbar, dass Worsaae selbst in eminentem Grade 
Wissenschafter war, und dass er sich um die Allortumsforschung bedeutende 
Verdienste crworben bat. 

Die bisher erscbionenen Jabrgänge der M i t t e i l u n g e n d e s R e i c h s -
h e r o 1 d s a m t s werden von N. L. Rasmusson rezensiert, der die Heraus-
gabe einer dcrartigen Publikationsreibe auf dem Gebiet der Heraldik, auf 
dem viele Aufgaben in bezug auf wissenschaftliches Studium, Veröffent-
lichung von Material usw. sich clarbicten, sehr erwlinscbt und zeitgomäss 
findel. 
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tiden. Det är troligt att ett båtgravfält av samma typ som de tidigare 
kända även finns vid Årby ehuru man nu ej utan undersökning kan kon
statera förekomsten av flera gravar, då de svackor som ev. funnits, sedan 
långt tillbaka måste vara överplöjda. 

Holger Arbman 

LITTERATUR OCH KRITIK 

JOACHIM WERNER: Miinzdatiertc austrasische Grabfunde, Ber
lin—Leipzig 1935. (Röm.-German.Kommission des archäol. Inst. 
des deutschen Reiches: Germanische Denkmäler der Völker
wanderungszeit, Bd. III). 
I det tyska arkeologinstitutets ståtliga serie — Germanische Denkmäler 

der Völkerwanderungszeit — utgör föreliggande arbete det tredje ledet, 
föregånget av Veecks volym om alemannerna i Wiirttemberg, Zeiss' om de 
västgotiska gravfynden i Spanien. Likt sina föregångare syftar även detta 
arbete mot rent vetenskapliga mål och vändor sig sålunda varken till 
allmänhet eller dagspolitik, är sålunda knappast läsbart som lektyr betrak
tat, utan tillhör så att säga dot tunga artilleri, genom vilket tysk forsk
ning vunnit sina segrar och nått sin dominerande ställning i världen. I 
dessa tider, då så starka krafter sträva åt annat håll, hälsar man därför 
mod glädje dylika tecken på den gamla regimens styrka. 

Såsom titeln antyder, behandlar arbetet merovingertidons fynd i det 
forna frankerväldets östra provinser, alltså huvudsakligen materialet ur 
tyska Reihengräbor. Till komplettering av detta material framdragas emel
lertid även, om ock i mera kortfattad form, de myntdaterade gravfynden 
från andra områden, såsom Ungern, Italien, Frankrike och England. Förf :s 
avsikt är att med numismatisk utgångspunkt och oberoende av typolo-
giskt-stilistiska analyser och jämförelser, alltså oberoende av arkeologisk 
metod nå fram till en tidsbestämning med årtal av merovingertidens rika 
fyndmatorial. Den åsyftade datoringen kan därvid icke enbart grundas på 
en bestämning av myntens präglingstid, utan fordrar dessutom även ett 
fastställande av do militär- och handelspolitiska betingelserna för de olika 
myntgruppernas spridning, deras cirkulation i marknaden, deras indrag
ning ur rörelsen eller avstängning från vissa områden. Gonom hänsyn
tagande till dylika faktorer elimineras i görligaste mån den osäkerhet, 
som vidlåder bedömandet av tidsskillnaden mellan myntens präglings- och 
nodläggningstid, och på så sätt söker alltså förf. att i första hand nå fram 
till dateringen av ett antal till sitt innehåll representativa gravfynd. 

Därefter lämnas emellertid den numismatiska sidan av' undersökningen 
och i stället övergår förf. till det sålunda tidsbestämda gravgodset, jäm-
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förande detta med andra fynd av samma karaktär och därigenom indra
gande en viss fyndgrupp i den förut på numismatisk väg vunna date
ringen. Förf. åstadkommer på så sätt cn uppdelning av fyndmaterialct i 
fem tidsgrujipcr, var och cn på i runt tal omkring 50 år och karakterise
rad av ett visst arkeologiskt materiel. Dessa fem grupper kunna i korthet 
karakteriseras sålunda: 

G r u p p I (4 5 0—5 2 0). — Till gruppen böra två myntdateradc gravar: 
Childeriks av år 481 samt ett gravfynd från Ermibålyfalva i Siebenbiirgen, 
det sistnämnda innehållande ett Tbcodosiusmynt, präglat år 443. Inom 
samma tidsgrupp förlägger förf. även de på granatarbeton i gotisk stil 
rika gravarna från Flonhcira oeh Giiltlingon. Det starka gotiska stil-
inslagot försvinner emellertid till stor dol i do tyska Roihongräber, vilkas 
framträdande också i stort sett synes falla något senare, och vilka också 
ondast i mycket sällsynta fall innehålla mynt från 400-talet (s. 34). 

G r u p p I I (520—550). — Dateras av fyra gravar med mynt: nr. 
80 och 84, Weimar, grav 307 Lavoyo i dep. Mouse samt grav 19, Chaouilley 
i dep. Mourtho-ot-Mosello. Do båda förstnämnda innehålla Zenoraynt, slagna 
efter år 474, don tredje graven har on gallisk cftorprägling av ett Ana-
stasiusraynt (efter 491) och don fjärde ott Justinianusmynt (efter 527). 

G r u p p I I I (5 5 0—6 0 0). — »Fiir die zweite Hälfte des 6. Jahr-
liunderts ist durch die ostgotischen Silbermiinzon und diejenigen Justinianus 
I. aus der Miinzstätte Ravenna ein ausgezoichneter chronologischer Fix-
punkt vorhanden. Die Untersuchung dos Miinzumlauls und dor Geschichte 
der Alpenstrassen hat orgebon, dass dioso italischen Silbermiinzen in recht 
erlioblicber Anzahl innerhalb eines engbogrenzton Zeitraums* (Terminus 
ante quem: 563, besondore Häufung nach 539) iiber die Alpen golangten 
und dass sie sich in unsorom Gebiet nur spärlich bis in das friibe 7. Jahrb. 
hinein biel ten. Dio Grabfunde, in denen sie auftreten, worden also durch 
sie zuvorlässig in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts datiert.» (s. 38). 

Bland do myntdatorado gravarna inom denna grupp märkas: Friedberg, 
Obcrhessen (Hildebad eller Vitigis, prägl. c:a 536—41), Hahnboim, Rhen
hessen (Töja, prägl. 552—53), grav 90, Köln-Miingersdorf (Justinianus, 
jnägl. Ravenna c:a 555—65), Worms-Bollwork (Totila, prägl. 541—52), 
Unterthiirhcim, Bayern (Justinianus, prägl. Ravenna c:a 555—65). 

G r u p p I V (600—650). — Inom donna grupp faller det första 
longobardiska inslaget i den sydtyska utvecklingen; on förberedande upp
gift blir därför att kronologiskt fixera fyndmaterialct från Italien. Genom 
mynt dateras följande italienska fynd: grav 7, Castel Trosino (Tib. II 
Const., prägl. efter 578), grav 115, Castel Trosino (Mauricius Tib., prägl. 
ofter 582), grav 56, Nocera Umbra (Justinianus, prägl. Ravenna c:a 555— 
65, alltså efter ostgotarikots undergång), grav 85, Nocera Umbra (Justinus 
II, prägl. 565—78), grav från Sutri (Tib. II Const., prägl. 578—82), grav 
från Sonise (Constans II eller Const. Pogonatus, prägl. 641—668). 

Förf. fastslår, att do stora gravfälten från Nocera Umbra och Castel 
Trosino i sin helhet varit longobardiska och följaktligen anlagda oftor år 
571 resji. 578. Undersökningen övergår så till området norr om Aljierna, 
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och förf. framhåller, att vid en viss tidpunkt ett starkt longobardiskt in
flytande gjort sig gällande, framträdande särskilt i de koptiska bronskar
len, de likarmade guldkorsen och de runda skivspänncna med täta granat-
mosaikor. Förutsättningarna för dessa handelsförbindelsers öppnande hava 
enligt förf. icke förelegat före år 591, och han sammanfattar sina iaktta
gelser i följande ord: »Man darf hieraus die Folgerung zichen, dass es 
sich um den archäologischen Niedorschlag gorogeltor zu einem bestimmton 
Zeitpunkt boginnender und in dor Folge nicht untcrbrochonen Handols-
und Vorkohrsbeziehungon handelt, fiir die erst nach 591 die politischen 
Voraussetzungen vorhanden waren» (s. 43). Om den mellaneuropeiska stil
förändringen i grupp IV yttrar förf. vidare: »Sie ist eine völlig neue, 
aus der oinhoiraischon Entwicklung nicht erklärbaro Erscheinung. ein Er-
gobnis der engen Verbindungen mit dom langobardischen Italien und mit-
tolbar dom gloichzeitigen byzaiitinischon Kunstgewerbe. Dor italische 
Einfluss, der das burgundischo Gebiet, Siiddeutschland, das Rhoinland 
und Btldengland bertthrt und auch nach Skandinavien hiniiberreicht, ist in 
Nordfrankreich und Belgien dagegen nur schwach wahrnehmbar» (s. 64). 

De till gruppen hörande mynten äro likväl mindre upplysande, då de 
till större delen utgöra Justinianusmynt, slagna i Ravenna c:a 555—65. 
Yngre än Justinianus äro endast mynten från följande till samma grupp 
hörande gravar: grav 6, Remagon, Rhenprov. (sceatta från 600-talet), 
Weingarten, Baden (Mauricius Tib., prägl. efter 582), grav 20, Gammer
tingen, Hohenzollern (Mauricius Tib., prägl. efter 584), Unterochingon, 
Salzburg (Mauricius Tib., prägl. efter 584), grav 18, Erle, Westfalon 
(triens från 600-talot), grav 23, Lankern, Westfalen (triens från 600-talet), 
grav 1, Thalmässing, Mittellranken (triens, prägl. efter 578). För de med 
äldre mynt utrustade gravarna inom gruppen kan alltså dateringen knap
past sägas vara numismatiskt fixerad, utan är snarast övervägande arkeo
logisk och är tydligen till väsentlig del betingad av förf:s slutsats, alt 
alppassen först efter år 591 öppnats för kulturutbyte med det longo
bardiska Italien. 

G r u p p V (650—700) . — »In unserer Gruppe V sind die Grabfunde 
mit in Fingorringen gefasston Phocas- und Heracliusmiinzen zusammen-
gefasst. Sie sind wahrscheinlich orst nach 650 in die Erde gekommen; 
beim Fehlen späterer Munzen in don Reihengräberfeldern ist es jedoch un-
wabrsoheinlich, dass diese Gräber jtinger als das Jahr 700 sind. Gegeniiber 
der Gruppe IV besteht keine scharfo Abgrenzung, da beiden Gruppen lango-
bardiscber Import und Beziehungen zum langobardischen Italien als Kenn-
zeichen gemeinsam sind. Es ist daher sehr wohl möglich, das die Anfer-
tigungszeit einer Reihe von Fundstucken der Gruppe V vor der Jahrhundert-
raitte liegt. Die Fassung von Goldmiinzen in Fingorringen, der wir im 6. 
Jahrh. nicht begegneten, scheint eine Zeitsitte zu sein.» (s. 59.) 

De rayntdaterade gravarna inom gruppen äro: grav 4, Pfahlhoim, Wurttem
berg (Heraclius, prägl. ca. 613—630 eller senare), grav 14, Hintschingen, 
Baden (Justinus II, prägl. 565—578, starkt nött), grav från Wonsheim, 
Rhenhessen (Heraclius, prägl. c:a 613—630 eller senare), grav 2, Cobern, 
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Rhenprov. (Phocas, prägl. 602—610), grav från Sinzig, Rhenprov. (Herac
lius, prägl. c:a 613—630, starkt nött), gravarna 4 och 59, Oberolm, Rhen
hessen (trienter, prägl. efter 580). Av utomtyska fynd äro att nämna: en 
grav från Sarre i Kent (Klothar II, prägl. 613—628), en från Jutas i 
Ungern (Phocas, prägl. 602—610) samt den förut omnämnda longobardgraven 
från Senise. Numismatiskt bestämbar torde även den bekanta dubbelgraven 
fiån Wittislingen i Bayern få anses vara, då den innehåller en fingerring 
med ett å framstycket återgivet skäggigt mansansikte, tydligen utgörande en 
barbariserad efterbildning av ett Phocas- eller Heracliusmynt. 

Nils Åberg. 

K. G. CEDERGREN: Bidrag till Vänersborgstraktens förhistoria. 
I. Stenåldershebyggclsen. I Vänersborgs Söners Gilles årsskrift. 
Vänersborg 1932. 
»Då jag, ehuru autodidakt, vågat framträda som arkeologisk författare, 

är det därföre, att jag anser, att Vänersborgstrakten alltför länge saknat 
någon fornbeskrivning och jag ej vet någon, som. för närvarande sysslar 
mod dotta ämne.» Med dessa blygsamma ord inleder fältläkaren och före
ståndaren för Vänersborgs museum K. G. Cedergren en diger volym orn 
över 130 sidor, i vilken han redogör för över 70 stenåldersboplatser i 
Vänersborgstrakten, från vilka största parten fynd förvaras i nämnda mu
seum. Den karta som åtföljer uppsatsen uppvisar, som sagt, ej mindre än 
77 fyndlokaler för stenåldersredskap, mestadels av Lihultkaraktär (eller 
Vänertyp, som Cedergren benämner det), intagande ett' område alltifrån 
sydligaste Dalslandsstranden, genom Vänersborgs närmaste omgivningar 
över Halle- och Hunneberg fram till de båda stränderna vid Vänersnäs-
halvöns bas. Mer än 2 000 artefakter (avfall oräknat) från dessa lokaler 
förvaras i museet enligt Cedergrens förteckning, varav ungefär hälften ut
göres av hans egen, i museet deponerade samling. Det är sålunda icke 
minst tack vare Cedergrens personliga intresse och sanilarnit, som områdets 
stenålder nu företer en sådan blomstring. Och i nuvarande stund torde 
ingen bättre än han känna sitt naturliga verksamhetsområdes stenålders-
kultur och alltså vara närmare att publicera en dylik översikt. Men Ceder
gren ger ej blott i sin bok fackmannen en god orientering över massan uv 
insamlade artefakter från traktens många boplatser, i en inledning på över 
40 sidor meddelas dessutom till den intresserade bygdeallmänhotens upplys
ning en utförlig och synnerligen förtjänstfull, om trägna studier i fack
litteraturen vittnande, introduktion till den nordiska stenåldern i form äv
en översikt av de postglaciala skedena ur såväl geologisk, zoologisk, bo
tanisk och arkeologisk synjmnkt. Det märks snarligen att ej en ensidig sten-
yxtypolog utan en allround bembygdsman fört pennan, när det sedan kom
mer till själva redogörelsen för fynden och fyndlokalerna i Vänersborgs-
området. De vanligen mycket ingående topografiska skildringar, som in-
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leda beskrivningen av varjo bojilalsgrupj), äro ofta sjiäckade med etnogra
fiska och kulturhistoriska upjdysningar. Från speciell stenålderssynpunkt 
kunde man måhända stundom önskat, att det rent dcskrijitiva i fråga om 
själva fyndföromålen ökats något på bekostnad av det rätt stora utrymme 
det rent historiska mångenstädes, till synes utan nämnvärt organiskt sam
manhang med ämnet, fått intaga. Men hur som helst, även med den delvis 
något blandade inramning vari boplatsmaterialet exponeras, fyller Ceder
grens översikt över Vänersborgstraktons fornminnen ett länge känt behov. 
Han har därmed lagt en god grundval för de specialstudicr av denna gi
vande trakt, som man får hoppas snart skola följa hans pionjärarbete i 
spåren. Den rovdrift från ekonomiskt inställda privatsamlares sida, som 
donna rika stenåldersbygd under de senare åren råkat ut för och som kan 
stoppas varken av Cedergrens vaksamhet eller ännu mindre av 1867 års 
fornminnestörordnings vaga statuter, kommer sannolikt inom en ej alltför 
avlägsen framtid att ödelägga de sista möjligheter till en givande veton
skaplig utforskning, som Cedergrens rika material inger så goda förhopp
ningar om. Det är säkerligen hög tid, att detta arbete på lämpligt sätt 
igångsattes. Holst borde en geologiskt orienterad arkeolog eller vice versa 
gripa sig an med denna lockande uppgift. 

Axel Bagge. 

KLEINERE MITTEILUNGEN 
Unter dem Titel V o n K i v i k z u E g g j u m I I I , setzt Arthur Nor

den seine frtiher zum Teil verölfentlichten Untersuchungen auf dem be-
1 reffenden Gebiete fort. Verf. ist der Ansicht, dass der Eggjumstein in eine 
grabähnliche Falle bineingelegt gewesen ist, welche Falle den Zweck hatte, 
ein gefurchtetes Gespenst zu fangen, das möglicherweise versuchen wiirde, 
vom Ufer her, wo die Leiche begraben worden, nach den Höfen hinzuge-
langen. Der Toto war tatsächlich ein Missetäter gewesen, ein misyrkir, 
wie die Inschrift des Steines besagt, und war daher norwegischer Rechts-
ju-axis gemäss, wio diese in Gesetzen und in Sägen erwähnt wird, im »Watt», 
>wo Meer und griines Gräs sich begegnen», begraben worden. Zur Stiitzung 
dieser seiner Deutung beruft Verf. sich auf die in der Eyrbyggiasage vor-
komniendo Schilderung aller der Vorsichtsmassregeln, die bei dem Be-
gräbnis des tiickischen Torolf bägefot getroffon wurden, dessen iiber-
menscblicli schwerer Leichnam auf einem mit Ochsen besjiannten Schlitten 
nach den verschiedenen Grabstollen gofahren, und der nicht eher zur Rulie 
gebracht wurde, als bis er an das Meeresufer geschnfft und dort verbrannt 
worden war, wonacb die Asche ins Meer geworfen wurde. Wie aber ein 
solcher misyrkir, auch nach der letzten Vorsichtsmassnahme: der Wasser-
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bindung, doch wieder an Land kommen und seinen Spuk aufs neue be-
ginnen konnte, zeigt eben die Schilderung der Eyrbyggiasage. Als die 
Ascbe ins Wasser gefegt, wehte ein Windstoss etwas davon ans Land, ein 
Slierkalb leckte an einem Stein, an welchem feiner Aschenstaub häften ge-
blieben war, es wurde toll und richtete neues Unheil an. 

Im Hinblick auf diese letzte Eventualität: dass es dom Eggjum-Missetäter 
Irotz der Bestattung in flsedarurö gcling(>n konnte, als Gespenst wieder an 
Land zu kommen, richtete man die Gospenstfallc oben auf dor Höhe des Ab-
bangs her und legte in sie einen im Uferwasser zubereiteten magiscben 
Slein hinein. Verf. findet es wenig wahrscheinlich, dass man ein wirklicbes 
Grab an diese Stelle verlegt haben sollte, da die Bodendocke iiber dem Ge-
steinsgrund bier allzu unbedeutend ist und ein mehr monumentaler Platz 
auf einer Erhcbung gleich danebon vorhanden war. — Den Ausdruck kaibu 
i bormopa huni deutet Verf. als auf dio Stäbe des »tragmiiden» Leichen-
Bchlittens beztiglich (norw. dial. keiper). 

Ein B o o t g r a b b e i m G e h ö f t Å r b y im K s p . R a s b o k i l . U p p 
l a n d , wurde beim Brunncngraben auf einem Acker 1933 angetroffen und 
oin paar Jahre später untersucht. Es wird hier von Holger Arbman 
boschrieben, der konstatiert, dass das Grab von demselben Typ wie die 
frtiher bekannten Gräber aus dem grossen upjiländischen Bootgräberfeld 
ist. Das schlank gebaute Boot ist nur 3,8'> ni läng. Die Armut an Motall-
gegenständen erschwert die Datierung des Bootgrabes, das der Verf. jedoch 
geneigt ist, einem friihen Teil der Wikingerzeit zuzuweisen. 

Joachim Werners Arbeit M i i n z d a t i e r t e a u s t r a s i s c h e G r a b -
f u n d o wird von Nils Åberg angezeigt, der den bobon wissenschaftlicbon 
Wert der Arbeit betont. Sie behandelt die Funde der Merowingerzeit in den 
östlichen Provinzen des ehemaligen Frankonroicbes, also hauptsuchlich das 
Material aus deutschen Reihengräbem. Die Absicht des Verfassers ist es, 
von numisinatisclier Grundlage aus zu einer Zoilbeslimmung des reichen 
Fundmaterials der Merowingerzeit zu gelangon. Ilierbei wordon auch die 
militärischon und liandolspolitischon Vorhältnisso boriicksichtigt, wodurcb 
die Beurteilung des Zeitunterscbiedes zwischen der Prägungszoit und dor 
Zeit der Niederlegung der Miinzen erleichtort wird. Das so zeitlich be-
stlnunte Grabmaterial wird mit anderen Funden verglichon, und als Re
sultat liegen fiinf Grujipen vor fiir die Zeit von 450 bis 700, je rund 50 
Jahre umfassend. 

K. G. Cedergrens B e i t r ä g e z u r G e s c h i c h t e d e r V ä n e r s -
b o r g e r G e g e n d (I: Steinzeit) wird von Axel Bagge angezeigt. Ce
dergren liefert ausser der Behandlung der Steinzeit reichhaltige cthno-
grajibisohe und kulturgeschichtlic.be Auskiinfto, und seine Arbeit entspricht 
einem länge gefiiblten Bodtirtnis. Ihre Bedeutung liegt nicht zum wenigsten 
darin, dass sie eine gute Grundlage ftir kilnftige Spezialstudien in dieser 
ergiebigen Gegend biidet. 

http://kulturgeschichtlic.be
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Huruvida detta beror på tekniska svårigheter vid påsättandet av »fodralen» 
eller på förskjutningar vid branden eller vid den senare förrostningsproco-
duren kan ej fastställas. 

Den på svärdfästets alla delar såsom tunna silverfolier inhamrade tau-
scheringen kan betraktas som en gängse ornoringsteknik under den karo
lingiska tiden. Härom talar redan på 900-talet den bekante munken Tbeo-
philus Presbyter frän Westfalen i sitt kapitel »De Ferro».8 

W. W. Arendt 

LITTERATUR OCH KRITIK 

M A R T I N W E B E R : Wehrhafte Kirchen in Thiiringen, From-
mannsche Buchhandlung, Jena 1935. 

I ett företal påpekar förf. bl. a., att den tämligen rika litteraturen rö
rande tyska befästa kyrkor merendels sysselsätter sig med enstaka, mera 
anmärkningsvärda monument, ooh att blott ett fåtal större, landskajiligt 
och kulturellt slutna områden gjorts till föremål för specialundersökningar. 
Enligt anmäl, uppfattning kan här ifrågavarande arbete i mycket ansos 
vara ett gott exempel på och förebildligt för en dylik, tack vare den nog
grannhet och överskådlighet varmed förf. framlagt sitt material och tolkat 
detsamma. Framställningen komplotteras av ett rikt urval goda fotografier, 
planer och uppmätningar samt en översiktskarta. 

Fört. delar upp Thiiringen i tre delar, en sydlig, en västlig och en östlig 

8 W. T h e o b a 1 d, Technik des Kunsthandwerks im zehnten Jahrhundert 
des Thoophilus Presbyter diversarum artum schedula (1933), cap. XC, 
s. 166. 
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del. Olika historiska händelseförlopp ha inom dessa områden givit upphov 
till skiljaktigheter i fråga om de befästa kyrkornas art och läge. Av sär
skilt intresse äro förhållandena i södra Thiiringen, dit kristendomen enl. 
förf. kommit samtidigt med den frankiska erövringen (500-talet). Då upp
fördes landets äldsta befästa kyrkor, av vall och grav omgivna missions
kyrkor, vilka byggdes till församlingarnas skydd mot ännu hedniska stam-
förvanter. Sedan kristendomen fått makten i landet tog don i Timringen, 
som annorstädes, de forna hedniska kultplatserna i besittning. Stundom 
förlades även kyrkorna till förhistoriska befästningar och kultplatser, van
ligen av rund jilanform, så var t. ex. fallet på Irmelsborg vid byn Crock. 
På 800-talet voro södra Tbiiringens byar, kyrkor och kloster särskilt ut
satta tör ungrarnas förbärjande anfall. Inre oroligbeter föranledde i ännu 
senare tid, under 1500-talet, tillkomsten av ytterligare en mängd befästa 
kyrkor och kyrkogårdar. Inom det befästa området kunde traktens befolk
ning taga sin tillflykt med boskap och lösegendom. Enkla bostäder och för
rådshus, vanligen med källare av sten och en eller flera övervåningar av 
trä, s. k. Gaden (Belrieth, Abb. 28), stodo alllid berodda att tagas i bruk 
vid händelse av ofred. Ej sällan voro dessa ordnade i verkliga kvarter 
(Ostheim v. d. Rh., Abb. 52). Äldst omnämnas dylika Gaden i urkunderna 
år 1358. 

De befästa kyrkorna ligga knappast i något annat tyskt land så tätt som 
i Thiiringen. Somliga av dessa försvarskyrkor behärskades av närboende 
adliga storgodsägare, särskilt var detta fallet utefter de stora här- och han
delsvägarna. Detta förhållande utgjorde ott ganska viktigt tillskott till adels
männens inflytande och makt, då kyrkorna i många fall även voro stödjo-
jmnkter för handeln, där ägarna, liksom vid borgarna, kunde upptaga tull 
av de farande köpmännen. Andra församlings- och bykyrkor voro däremot 11 ol t 
oberoende. Ofta var det just till skydd mot adelns Övergrepp som kyrkor 
och kyrkogårdar belästes. 

Ett av Tysklands mest storslagna kyrkfästen ligger i södra Thiiringen, 
vid Ostheim v. d. Rh. (Abb. 25, 27, 52). Kyrkan skyddas där av dubbla 
fästningsmurar med runda och fyrsidiga, upp till 25 m höga torn i de fyra 
hörnen. Dylika anläggningar förtjäna enl. förf. mening mycket väl benäm
ningen borgar. 

I don västliga delen av Thiiringen påpekar förf., att en del borgar utefter 
Saale, som en gång utgjorde landets gräns i öster, givit upphov till en rad 
befästa kyrkor. Också här finnas exemjiel på, att kyrkor förlagts inom för
historiska borganläggningar, t. ex. kyrkan i Möbisburg vid Arnstadt, där 
man sålunda fick det nödvändiga skyddet utan särskilda åtgärder. Samma är 
förhållandet i östra Thiiringen, där kristendomen först på 1200-talet be
fästes, t. ex. kyrkan i Casekirchen vid Camburg. I västra och östra Thii
ringen äro större kyrkfästen ganska sällsynta. Vanligen är här blott kyr
kans torn inrättat till försvar. 

Efter denna huvudsakligen historiska utredning ingår förf. på försvars-
kyrkans olika delar. Av försvarskyrkornas torn visar han då upp åtskil
liga, där en rund eller fyrsidig »bergtried» i on äldre borg omvandlats lill 
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befäst torn i en kyrka. Vanligen äro dessa västtorn eller placerade på nord-
eller sydsidan av långhuset eller koret. Av intresse är särskilt ett fall från 
1379, då greve Ilermann von Henneberg skänkte en gammal bofällig borg, 
Belrieth, till innevånarna i byn Bitthausen, vilka byggde ut densamma till 
ett kyrkfäste. 

Vid andra kyrkor, exemjiolvis kyrkorna i Serrfeld och Esjienfeld (1200-
talets början), den förra (Abb. 69) med ett kraftigt fyrsidigt östtorn, den 
senare (Abb. 3) med torn över korets östra del, tilläggas de själva kyrkan 
tillhöriga tornbyggnaderna fortilikatorisk betydelse. Anmärkningsvärda äro 
särskilt, enligt anmäl, mening, dessa och även andra kyrkors övre försvars-
våningar av trä, erinrande om ursjirungliga förhållandet vid vissa svenska 
kyrkor, t. ex. Stora Aby i Östergötland. Förf. jiåjiekar bl. a. det mäktiga 
tornets i Serrfeld likhet med skandinaviska befästa kyrkor, t. ex. det kraf
tiga, krenelerade västtornet vid Aa (Abb. 68). Ofta äro försvarskyrkorna i 
Thiiringen omgivna av enkla eller dubbla, från omkr. 2 upp till 5 m höga 
befästiiingsmiirar, av rund (Qucicnfeld, Abb. 61) eller fyrsidig jilanform 
(Ostheim v. d. Rh., Abb. 52), med skyttegångar och torn av olika typer, 
samt skyddade av vall och grav. 

De befästa kyrkornas torn liksom även kyrkogårdsmurar ba skottgluggar 
av samma former som vid de profana befästningarna (Abb. 41—51, 80—90). 
Merendels äro tornen avslutade med ett bröstvärn mod eller utan tin
nar. Exempel på det förra fallet äro bl. a. Siegelbach (Abb. 11) och 
Kleinbroitonbach (Abb. 12). Ett par torn ha överst uppe av stenplattor ellor 
skiffer täckta hjälmar eller spiror, omgivna av bröstvärnsförsedda skytte
gångar, vid Einbausen utan tinnar (Abb. 19, 20). 

Ovan anförda kyrkor ha vanligen haft försvaret förlagt till kyrkans torn 
och omgivande befästningar: mur eller vall och grav eller bägge delar. Fri
stående befästningstorn synas ej förekomma vid de thiiringska kyrkorna. 
(Anmäl, anm.) I mera sällsynta och relativt sena fall var hela kyrkan in
redd till försvar. Förf. känner blott två exempel, kyrkan i Rheinstedt (1400-
talet, Abb. 49, 76, 90), med långhuset försett med en övre, krenelerad för
svarsvåning, tillgänglig endast från tornet, samt kyrkan i Bad Steben (Abb. 
35), där dot bevarade gotiska koret likaledes bar en övre, med krenåer ut
rustad försvarsvåning. 

En avart av försvarskyrkorna bilda några intressanta »vattenborgar», t. ex. 
Milz (Abb. 60, 75). Kyrkan är där omgiven av befästningsraur och vatten-
fylld grav. 

Förf. upptager i en beskrivande förteckning omkr. 180 befästa kyrkor i 
Tbiiringen, varvid arkivaliskt kända data om möjligt anföras för varje 
monument. 

Nils P. Tidmark. 
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R. J . F O R B E S : Notes on the History of ancient roads and their 
construction. Allard Pierson Stichting, Universiteit van Am
sterdam. Arclieieologisch-Historisclie Bijdragen III, Utgegeven 
door Prof. D:r G. A. S. Snijder, Prof. D:r D. Cohen en Prof. 
D:r H. Frankfott, Amsterdam, 1934. 

En på historisk kunskap och tekniskt inseende baserad överblick kring 
de gamla vägarna och deras konstruktion har länge varit ott önskemål. 
Lakunen har känts så mycket mera besvärande, som diverse fynd på olika 
håll samt ökade intressen för allt vad till vägläggning och väghistoria 
hörer tillsammans gjort frågan alltmera aktuell. 

Så mycket mera välkommen är den avhandling: Notes on the History 
of ancient roads and their Construction, vilken kemisten vid det laborato
rium, som tillhör »Bataafsche Petroleum Maatscbapij vid Amsterdam», R. 
J. Forbes, har jmblicerat vid de arkeologiska historiska bidragen från uni
versitetet i Amsterdam. 

Hela den gedigna bokens uppläggning vittnar om att här arkeologisk kun
skap och historiskt vetande i sällsport hög grad förenats med förmåga att 
anlägga teknisk syn på p r o b l e m och u t v e c k l i n g . 

Här är ingalunda platsen, att ingå i några detaljredogörelser eller gransk
ningar rörande boken i fråga. Men alla skäl i världen förefinnas att orien
tera svenska läsare, närmast svenska fornvänner, om bokens mångskif
tande innehåll. Do två första kapitlen söka klara ut vägens väsende. Och 
härvid har författaren sett sitt ämne ur tvenne synvinklar: »Roads as 
geographica! pbenomena» och »The humen element in road building». Sodan 
författaren rett upp begreppen för sig och anfört en del verk, vilka beröra 
dessa ämnen, står han redo att börja sin djuplodning kring de gamla vägarna 
och deras konstruktion på olika håll. Härvid bar Forbes aktualiserat sitt 
ämne genom atl, innan ovan antydda redogörelse lämnats, därtill skjuta in ett 
mellankapitel, där de moderna vägkonstruktionerna synas med text och 
bilder. Inför detta förfaringssätt är det onekligen för den tekniskt mindre 
skolade lättare att gå bakåt i tiderna och tillgodogöra sig de olika rönen, 
som göras. 

I den historiska överblicken beskrivas först de förhistoriska vägarna i 
Europa, varvid ridvägsystemet ihågkommos likaväl som folkvandringsvä
ga rna under bronsåldern. Vägar med träkonstruktioner som underlag, inte 
minst romarnas äldsta vägar av detta slag, ba sedan gjorts till föremål för 
undersökning. Geografiskt sett är steget till do gamla lederna på Malta, 
Kreta och Grekland och Mycenaenska vägarna icke stort. Sedan dessa leder 
äro avfärdade, behandlar författaren i fem skilda kapitel: Vägbyggnaden i 
gamla Egypten och Palestina, vägbyggnaden till västra Indien och Persien, i 
gamla Indien och i Grekland. Kapitel 11, som upptager ungefär cn fjärdedel 
av boken, behandlar romarvägarna, deras historia och konstruktion. De olika 
kapitlen, bibliografiska uppgifter, äro icke minst värdefulla, även om man 
önskat dem i vissa fall fullständigare, såväl kvantitativt som kvalitativt sett. 

En fördel, som här omtalda verk giver, är de olika bilderna av skilda 



L I T T E R A T U R O C H K R I T I K 319 

länders vägkonstruktioner under omtalade epok. Här röjer sig den praktiske 
ingenjörens förmåga att återgiva vägarnas tekniska konstruktion på ett för 
alla lärorikt sätt. Vid studerandet av vägarna i västra Asien föll tanken 
osökt på en uppsats av Axel W. Persson »Roms spår i öster» (G. H. T. 
13 juli 1935). Professor Persson omtalade i nämnda uppsats, hur under 
året utkommit ett stort arbete av den franske patern A. Poidebard med 
titeln »Roms spår i den Syriska öknon — undersökningar från luften 1925— 
1932». Sistnämnda arbete innebär inte mindre än en fullständig pånytt
födelse av den romerska arkeologien i Syrien och Mesopotamien. Härvic 
har den klassiska arkeologiens modernaste hjälpmedel, flygmaskinen, ut
nyttjats på ett sätt som aldrig tillförne. Flera gamla handels- och karavan-
vägar hava såmedelst barlagts. Tack vare Poidebards undersökningar kan 
man följa vägarna från Orienten till Medelhavet i hela dess sträckningar: 
milsten från milsten, vakttorn från vakttorn. Men icke nog härmed. Andra 
fynd hava också gjorts; bl. a. markfynd såsom on sköld av ett djurliuvnd, 
varvid den forntida ägaren till tingesten låtit anteckna sin marscbrut från 
Balken till Dura. 

Motsvarande fynd är av allt att döma på andra håll. Den arkeologiska 
vägforskningen vinner nya erövringar. Det är nyttigt att någonstädes hava 
hopsummerade rön, av vad vi nu veta, med åtföljande jämförande översikt 
och geografiska anteckningar. Till den änden är R. J. Forbes arbete en god 
allmän historia över antikens vägar och deras konstruktion. 

De boken åtföljande kronologiska tabellerna äro ägnade att öka över-
siktsraöjligheterna och rama in ämnet. Appondixen äro: Chronological table 
of ancient roads and road building metods, Chronological table of Roman 
roadbuilding up to a. D. 125, The rejiair of roads in Spain during the 
Roman empire (after van Sickle). 

Avsikten med ovanstående anmälan har varit att främst väcka Uppmärk
samheten på förekomsten av ett ganska nyulkonimet verk i vägbistoriskt 
ämne. Arbetet har fått gestalten av ett kompendium (mod åtföljande biblio
grafiska uppgifter). Häri ligger dess främsta värde för svenska läsare. Man 
vet, vart man bör gå för att hämta uppgifter kring de storartade vägbygg
nadsarbetena i så gott som hela den antika världen. Det är sålunda sam
manställningen och enhetsöversikten som är det värdefulla mod detta rätt 
svåråtkomliga verk. Vägarnas geografiska och tekniska betydelse har hit
intills mera anats än varit föremål för kunskap, annat än lör enskilda fall. 
Söker man till sist förklaringen till att de nordiska förhållandena förbigåtts, 
må man dels erinra sig, att vår kunskap i hithörande ämnen är ganska ny 
och ofullständig, dels ock, att våra vägar, kvalitativt sett, antagligen äldst 
voro av enklare slag än de, vilka rubricerats som ancient roads. 

Måns Mannerfelt. 
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KLEINERE MITTEILUNGEN 
Carl R. af Ugglas behandelt o i n »P o r t r ä t» d o s » g u t e n» B i-

a c h o f s B e n g t v o n S k a r a , d. h. nach des Verf.'s Ansicht eine der 
drei Figuren, die auf einem Tymjianum aus der Kirche von Botilsäter in 
Värmland wiedergegeben werden. Der fragliche Gegenstand ist neulich 
als Depositum don Sammlungen des Staatlichen Historischen Museums 
einverleibt worden. Er hat urspriinglich seinen Platz uber einem nunmehr 
zugemaurton ronianischon Portal gehabt und riihrt aus dem 12. Jahrhun
dert her. Die figiirlicbon Darstellungen bestoben aus Christus, dem ge-
fcsselten Satan und dom genannten Bischof Bengt, dessen Episkopat von 
langer Dauer war und in dio Entstehungszoit des Steines fiel. Bengts 
imposanto Porsönlichkoit diirfte den Anlass zur Verewigung in einem Biki
nis gebildet haben, wenn auch das »Porträt» als ein konventionolles Re-
präscntationssymbol ohne individucllo Ztigo aufgofasst werden muss. Der 
Verf. stellt aus verschiedenen Gesichtspunkton das Tympanum mit oinom 
Relief in der Kirche von Forshem sowie mit Taufstoinon aus den Kircbon 
von Skalunda und Botilsäter zusammen. 

W. W. Arendt beschreibt e i n e n S c h w e r t g r i f f a u s d e r W i k i n 
g e r z e i t im Geschichtlichen Museum in Moskau. Das Schwert wurde 
bei N. E. Brandenburgs 1878—1886 ausgefiihrton Grabungen am Flussc 
Bolsaja Rybezka im siidlichen Ladoga-Gebiet angetroffen. Es stammt aus 
dem 9. Jahrhundert ber und ist durch oine originelle Verzierung mit 
Silberdrähten gekonnzoichnet. 

N. P. Tidraark bespricht das von Martin Wobor verfasste Work W e h r-
b a f t e K i r c h e n i n T h i i r i n g e n . Die Arbeit, so lautet das Urteil, 
ist vordienstvoll als eine sorgfältige und iiborsichtliche Spezialunter-
suchung, auf Grund welcher Thiiringen in drei Toilc gesondort wird, einen 
siidlichen, einen westlichen und einen östlichen, mit verschiedenen ge
schichtlichen Schicksalen und damit zusammonbängond verschiedener Ge
staltung dor befestigten Kirchen. 

R. J. Forbes' Arbeit N o t e s on t h e H i s t o r y of a n c i e n t r o a d s 
a n d t h e i r c o n s t r u c t i o n wird von Måns Mannerfelt bosprochen, der 
betont, dass die Behandlung von Problem und Entwicklung ihr Gopräge 
erhält durch eine Verbindung von archäologiscb-bistorischom Wissen und 
tochnischer Betrachtungsweise. Die Arbeit hat den Charakter eines Kom
pendiums erhalten, dom man Angaben iiber dio Strassenbauarbeiten in so 
gut wie der ganzen antiken, Weit entnehmen känn. Dagegen sind die nor
dischen Verhällnisse nicht beriihrt worden. 


