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Gustaf A. Eisen blev filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitets 
jubelfest 1893. Han var medlem av California Academy of Sciences 
(invald 19 jan. 1874, ständig medlem 2 jan. 1883, hedersledamot — aka
demiens högsta ärebetygelse — 16 febr. 1938), president för San Francisco 
Microscopical Society 1902—1906, medlem av The Archaeological Insti
tute of America och korresponderande ledamot av flera vetenskapliga 
samfund, bl. a. i Prag och Rom. Ar 1895 blev han korresponderande leda
mot av Svenska sällskapet för antropologi och geografi, år 1938 korrespon
derande ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 

Dagmar Selling 

LITTERATUR OCH KRITIK 
HORS T OHLHAVER: Der germanische Schmied und sein Werk

zeug, Hamburger Schriften zur Vorgeschichte und germanischen 
Fr_igeschichte, Verlag von Curt Kabitzsch, Leipzig 1939. 

Ohlhavers arbete om den germanska smeden under förhistorisk tid och 
hans verktyg fyller åtminstone i vissa avseenden ett länge känt behov. 
Författaren söker först klargöra vad begreppet smed innebär hos ger
manerna. Ursprungligen har ordet smed haft ett mycket vidsträckt be
grepp som till och med så sent som under äldre medeltid omfattat icke 
blott dem som arbetat i metall utan även i trä. Troligen har under äldre 
tid ordet använts på särskilt skickliga utövare i flera olika yrken och 
smeden framstår såsom sinnebild för manlig gestaltande kraft över huvud 
taget. De nordiska litterära källorna tala t. ex. om Odin och hans tem-
pelprästor såsom vissraeder. 

Redan på ett tidigt skede av medeltiden kunna vi urskilja en långt 
gående specialisering inom smedhantverket. I fråga om verksamhetsgre
nen kunna vi sålunda skilja på grov- eller klensmeder och beträffande 
materialets beskaffenhet kunna vi tala om guld-, silver-, koppar-, järn-, 
block- eller mässingssmeder. Även produkternas art har givit upphov 
till olika benämningar, såsom vapen-, spik-, kittel- och pannsmeder etc. 
Författaren går här också in på en annan indelningsgrund, nämligen 
vandrarsmeder, gårds- och bysmeder samt stadssmoder. Av dessa skulle 
vandrarsraoden tillhöra det äldsta stadiet. Huruvida författaren menar, 
att bronsålderns metallhantverk uteslutande uppburits av vandrarsmeder 
framgår emellertid icke fullt klart. För min egen del anser jag detta 
av flera skäl vara föga troligt. Likaväl som det under bronsåldern torde 
ha funnits vandrarsmeder, så har det säkerligen även funnits bofasta 
bronssmeder, som utövat ett inhemskt hantverk. De senare undersökning
arna av det nordiska bronsåldorsmaterialet ha nämligen visat, att det 
existerar provinsiellt avgränsade typer, vilka för sin tillkomst måste 
förutsätta cn inom resp. provins väl utbildad tradition, som endast torde 
ha kunnat uppbäras av ett till trakten mera fast knutet hantverksskrå. 
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Givetvis är det icke omöjligt, att dessa metallsmeder fört en viss ambu
lerande tillvaro inom ett mera begränsat område, men vandrarsmeder i 
egentlig mening torde de icke ha varit. 

Författaren anser liksom Schwantes, att kunskapen om järnet kommit 
till Norden genom vandrarsmeder och han menar, att bronsålderns smeder 
icke utan vidaro övertagit järntokniken. Järnet erbjöd nämligen rikare möj
ligheter till användning än bronsen och det skapade genom sin allmänna 
förekomst helt andra grundelement för hantverket. Författaren uppfattar så
lunda vandrarsmedens verksamhet vid järnålderns början som ett slags över
gångsform av relativt kort varaktighet och vilken icke kan gälla som ett 
väsentligt karakteristikum för hela järnålderns hantverk. Denna vandrar-
smod betraktar författaren över huvud taget som on enstaka företeelse och en 
outsider, som icko haft någon betydelse under den egentliga järnåldern. Som 
stöd för sin här framförda hypotes anför författaren följande. Järnsmidet 
fordrar av sina utövare mera än en öppen eld. Såväl fynd som litterära källor 
häntyda också på existensen av verkstäder vid varje större gård under järn
åldern. Med en vandrande hantverkare, särskilt bland on bofast bondebefolk
ning, är vidare förbunden ett begrepp av »oärligt folk». De jämställas med 
kittelflickare, filhuggare, tiggaro och skojare, med andra ord hemlöst folk. I 
dot fast fogade germanska bondesamhället betingas en människas oärlighet av 
hennes hemlöshet. I detta samfund äger varje, även den ringaste, med
lem sin ståndsära, sora noga skyddas genom böter. Att därför betrakta 
smedsyrkot som något ohedorligt eller dess utövare som utom samhället 
stående stämmer icke med de litterära källornas uttalande om smedens 
ansedda ställning och den aktning han åtnjöt. Däri ligger också, anser 
författaren slutligen, en bekräftelse på att sraedsyrket icke var någon 
hemlighet, som blott skulle ha kunnat utövas av vandrarsraoden. 

Resonemanget låter bestickande, dock kan jag icke i allt dela förfat
tarens synpunkter. För det första tror jag icke, att järnet blev känt 
här i Norden vid en bestämd tidpunkt, låt vara en övergångstid, som skulle 
markera järnålderns inträde. Liksom Weiershausen tidigare framhållit1 anser 
jng hellre, att järnet varit känt här i Norden under ett relativt tidigt skede av 
bronsåldern, men någon större användning erhöll det icke, emedan man icke 
förstod att härda detsamma. I sitt mjuka ohärdade skick var nämligen det 
dåtida järnet i do flesta fall sämre än bronsen och det erhöll endast en mera 
speciell användning, t. ex. som inläggning på rakknivar, som kärnstöd vid 
hålgjutning och liknande. För det andra bör framhållas, att järnet visserligen 
på sätt och vis skapade ett annat grundelement för hantverket, men jag 
vill knappast gå med på, att det erbjöd on mångsidigare användning än 
bronsen, eftersom denna metall under bronsåldern användes till såväl 
vapen som smycken, men så icke var fallet med järnet under järnåldern. 

Vad beträffar författarens mening, att vandrarsraoden skulle utgöra 
något slags övergångsform från ett primitivt stadium och att han skullo 

1 P. W e i e r s h a u s e n , Vorgesch. Eisenhiitten Deutschlands, Mannus-
Bucherei, Bd 65, Leipzig 1939, s. 215 ff. 



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

ha saknat egentlig betydelse under järnåldern, komma vi härmed in på 
en ganska svårutrcdd men också mycket principviktig fråga. Jag skulle 
här vilja citera Tegnérs ord, att »all odling står på ofri grund». Och detta 
tordo gälla för alla tider och för alla folk, naturligtvis i mer eller mindre 
hög grad. Såväl i konstnärligt som i tekniskt hänseende ha folken emel
lan avgivits och emottagits impulser, vilka sedan inom resp. kulturkrets 
kunnat ytterligare omformas och utvecklas och detta gäller icke minst Nor
den under förhistorisk tid. På vilket sätt dessa impulser förmodlats är 
icke alltid så lätt att avgöra, men det torde ligga i sakens natur, att intelli
gent och kunnigt folk varit bärare av dem. Och detta torde även ha varit 
fallet ifråga om metallhantverket. Likaväl som under nyare tid och me
deltid utländska konsthantverkare slagit sig ned här i Norden och stimu
lerat hantverket, så torde detta även ha varit fallet under de skeden vi 
här närmast syssla mod, nämligen brons- och järnåldern. 

Huvudparton av Ohlhavers arbete omfattar en undersökning av den 
germanska smedens verktyg under förhistorisk tid. Författaren har gjort 
en på sitt sätt mycket värdefull, såväl på fynd som litterära uppgifter 
tämligen fullständig sammanställning av vissa olika verktyg. Ifråga 
om bronsåldern har materialet kansko behandlats allt för kortfattat och 
jag har svårt att gå med på författarens hypotes, att en del av detta skedes 
holkhammaro använts som städ. Märkligt nog synes författaren icke 
känna till de två städ, som finnas från Danmark.2 Tyngdpunkten av sam
manställningen av verktygen faller inom järnåldern. Författaren har 
härvidlag, särskilt beträffande de viktigaste och rikligast förekommande 
vorktygsgrupporna, nämligen hammaren och tången, försökt att särskilja 
olika typer, lämpliga för olika utövare av metallhantverket, såsom grov-
och klensmeder samt även för andra yrken, t. ex. murare, snickare etc. 

I det nutida metallhantverket menas mod en smideshamraare cn ham
martyp med en i tvärsnitt fyrkantig bane och en pen, vars över- och 
undersidor löpa snett mot skaftet i samma vinkel. En dylik hammartyp 
kan allt efter tyngd och hos olika hantverkare ha en del olika benäm
ningar. Denna hammartyp förekommer ytterst sällan bland det förhisto
riska materialet. Mora vanlig är en smideshammare av visserligen samma 
huvudtyp men hos vilken penens undersida ligger i samma plan som 
banon. I en del fall föreligger en hammartyp, som vi benämna driv-
hammåre, vanligen med en halvklotformig bane. Mera sällan förekomma 
hammare med två smala penar, vilka använts för att åstadkomma för
djupningar i form av rännor. Även kunna förekomma polérhammare 
med rund eller fyrkantig bane, men alltid med slät yta. Det vida över
vägande antalet mindre hammare, som uppträda under järnåldern, har 
författaren hänfört under benämning nithammare och de kunna upp
träda under många olika former ooh ha säkerligen haft en mycket olik
artad användning. Under förromersk tid äro sålunda dylika hammare 

2 S o p h u s M U l l e r , Nye Fund og Former, Aarböger 1920, s. 101, 
fig. 9—10. 
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vanligen jämnbreda men höjden är störst vid skafthålet. Hos olika exem
plar kan emellertid denna höjd växla rätt avsevärt. Under romersk tid 
förekommer däremot en mera enhetlig typ. Hammaren blir då mera jämn
hög men däremot bredast vid skafthålet. Penen kan i många fall vara 
nedåtböjd och översidan är ofta konvext välvd. Hammare av denna pro-
vinsialromerska grundform kunna också uppträda inom angränsande ger
manska områden. Det karakteristiska för den germanska hammaren är 
annars dess jämnbroda form, dess raka eller svagt konkavt svängda 
undersida; såväl penen som banen kunna även vara konvext svängda. 
Inom norskt område, där de flesta exemplaren tillhöra yngre järnåldern, 
kunna förekomma hammare, som mera likna den förromerska typen. 

Utom hammare och tänger beskriver författaren en dol andra verk
tyg, nämligen plåtsaxar, filar, nit- och dragjärn, samt mera flyktigt 
vissa smärre verktyg, såsom mejslar, insatsjärn och stampformar. I sam
band med verkstäderna och deras utrustning omnämner författaren även 
blästermunstycken. Däremot har författaren icke upptagit till behand
ling punsar och gravérsticklar och icke heller deglar och gjutformar. 

Synnerligen värdefullt är det avsnitt av boken, som omfattar en tabel
larisk översikt över i Nord-, Väst- och Mellaneuropa förekommande fynd 
med smedverktyg. Anmärkningsvärd härvidlag är den mängd av dylika 
verktyg, som funnits enbart i Norge och som vida överstiger antalet 
påträffade verktyg från den övriga delen av Europa. 

Andreas Oldeberg 

H. C. BROHOLM och MARGRETHE HALD: Skrydstrupfun-
det, Nordiske Fortidsminder, Köpenhamn 1939. Med bidrag 
af Chr. I. Baastrup, Werner Christensen, K. Fischer-Meller, 
Johs. Iversen, Ejnar Kristiansen, G. Rosenberg, C. M. Steenberg. 
Den nordiska textillitteraturen har nyligen berikats med ytterligare ett 

värdefullt danskt arbete. Med Skrydstrupfundet har H. C. Broholm och 
Margrethe Hald satt kronan på verket Dansko Bronzealders Dräkter, 
som utkom 1935. Det är cn mönstergill publikation över ett högintressant 
fynd. Till skillnad från flera av de äldre fynden, som först råkat i hän
derna på osakkunnigt folk, äro lyckliga omständigheter förenade med 
omhändertagandet av detta fynd. Så snart graven påträffats, sommaren 
1935, inneslöts liket och de halvförmultnadc resterna av ekkistan i skyd
dande gipslager och fördes därefter till Nationalmuseum i Köpenhamn, där 
framprepareringen kunde ske i lugn och ro i samband med de noggrannasto 
undersökningar. För dessa anlitades icke blott arkeologiska fackmän 
utan även flera naturvetenskapliga specialister, vilka samtliga lämnat 
intressanta bidrag till publikationen. 

Den döda var en slank och ovanligt lång flicka. Att döma av tandkonsti
tutionen var hon knappast över 18 år. Säkerligen var hon av förnäm börd, 
ty hennes gravutstyrsel är synnerligen präktig. Märkligast är hårkläd-
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sein, där det egna håret på det mest invecklade sätt samarbetats med lös
valkar och det hela sammanhållos med ott glest härnät av hästhår. Där
till hörde även en sprängad huva av ullgarn och spiralringar av guld 
kring ytterörat. överkroppen var klädd med en åtsittande tröja av ylle
tyg av samma modell som de tidigare funna från Borum Eshöj och 
Egtved, ehuru rikare ornerad mod broderi. Nedordolen av kroppen och 
benen var inhöljd i en kolossal »kjol», kring livet hophållen av ett 
långt band. 

Till detta egendomliga plagg knyter sig väl det största intresset, efter
som det kunde väntas utgöra den länge efterlängtade nyckeln till gåtan 
om bronsålderns kvinnodräkt. Väl kan man heller icke ännu sägas ha 
full visshet beträffade många frågor, men detta fynd lämnar dock hög
viktiga bidrag till problemet. Man läser doktor Broholms utredning om 
dräktskicket med största intresse. 

Redan i den förra publikationen blev det så gott som identiska plagget 
från Borum Eshöj föremål för en kritisk undersökning, varvid påvisades, 
att Sophus Miillors rekonstruktion av 1891 icke var med originalmåtten 
överensstämmande. Originalkjolcns stora vidd och höjd i förhållande till 
kvinnans längd gjorde bl. a., att författarna måste dra i tvivelsmål, om 
detta plagg verkligen varit ett »levande» dräktplagg. Nu kommer Skryd-
strupdamen med ett ännu väldigare plagg (och säkra fyndomständigheter), 
som kraftigt understryker detta tvivel. Man måste hålla med förf. om 
orimligheten i att denna, n. b. ovanligt långa, kvinna (170—171 cm) skulle 
ha kunnat bära och röra sig i en nära 4 meter vid och 145 cm hög kjol 
av tjockt ylletyg och att dessa tygmassor skulle ha kunnat hållas uppe 
med det omknutna bandet. Dr Broholm framhåller, att detta plagg måste 
ha varit en gravskänk, avsedd att pryda den döda vid hennes lit de 
parade. Däremot vill han icke förneka, att en liknande lång kjol även 
burits vid denna tid omväxlande med fransskörtet. Men den tidigare fram
förda distinktionen, att den burits av äldre kvinnor, håller icke streck, 
och ej heller att den kan ha varit ett vinterplagg. De i bädden under 
den döda bevarade plantrostcrna, bl. a. sannolikt av Antriscus silvestris, 
anses giva vid handen, att begravningen skett på sommaren. I varje fall 
har hittills icke kommit i dagen något säkert belägg för ens den unge
färliga riktigheten av Mullers o. a. yngre bilder av den »ärbara ger
manska kvinnan». Kuriöst är emellertid att dessa idealbilder gått in i all
männa medvetandet till don grad, att, som Broholm framhåller, man gjort 
sig blind för de otvetydiga bevis för fransskörtets förekomst i Norden 
under bronsåldern, vilket utgöres av det väl publicerade Egtvedfyndet, 
kompletterat mod ett 30-tal andra mindre fynd.1 

Beträffande do vävnadstekniska undersökningarna har Margrethe Hald 
gjort ett utomordentligt skickligt och vederhäftigt arbete såväl ifråga 
om undersökningarna av de gamla vävnaderna som med vävnadstekniska 

1 Th . T h o m s e n , Egekistefundet fra Egtved. Nordiske Fortidsminder 
1929, B r o h o l m - H a l d, Danske Bronzealders Dräkter, dito 1935. 
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experiment för att utröna mera om redskap och förfaringssätt. Under
tecknad har särskild anledning att giva en eloge för det sätt, varpå 
fröken Hald tagit upp min kritik över vissa av hennes undersöknings
resultat i Danske Bronzoalderdrakter.2 Utgångsläget för min argumente
ring var, att flätbården är oduglig som uppsättningsbård, varav följde 
behovet att förklara don sora avslutningsbård. Jag förbisåg ingalunda 
svårigheten i att förklara förekomsten av öglorna i slutet på varpen. 
Då jag fann dylika i den lappländska vävstolen, trodde jag mig emeller
tid ha den efterlängtade förklaringen, därför att jag fatalt nog i hastig
heten icke observerat, att trådarna gingo dubbla ini väven. Fröken Hald 
har nu gjort sig beundransvärd möda för att på annat sätt förklara 
möjligheten av mitt påstående. Även då dessa uppslag icke ge definitiva 
resultat, ha de dock sitt stora värde som utredning för klargörande av 
begreppen. En djärv men icke holt avvisbar hypotes är, att man skulle 
haft ett slags garnbom; f. n. synas mig dock skälen emot vara över
vägande. Av största intresse i dotta sammanhang synes mig resultatet 
av fröken Halds förnyade undersökningar av Trindhöj-täckot, där hon i 
vävningens början konstaterat öglor, varav ju mycket riktigt följer, 
att den ifrågavarande flätbården k u n n a t utföras där, ehuru sekundärt. 
Nu frågar man sig — ty delta framgår into fullt klart av de föreliggande 
publikationerna — på hur många av flätbårderna kan man med säkerhet 
konstatera öglor? Kunna dessa — efter som det synes mig i undantags
fall — vara utförda sekundärt vid uppsättningskantcn, medan de övriga 
med avskurna ändar' äro avslutningsbårder? Några satser i fröken Halds 
noggranna beskrivningar, både här och i Danske Bronzealders Dräkter, 
synas mig giva fog för en sådan förmodan, vilken jag härmed velat fram
lägga till omprövning. 

Slutligen må det uttalas en förhoppning om att den seglivade tron på 
hopblandning av hår från olika sorters djur nu må vara definitivt 
avlivad. Professor C. M. Steenberg har genom utomordentligt klargörande 
undersökningar kommit till principiellt samma resultat, som framlagts 
av ingeniör Hj. Ljungh och undertecknad i ett redan anfört meddelande i 
Acta Archrcologica för 1938. 

Sedan ovanstående skrevs, i augusti 1939, ha samma författare hösten 
1940 utgivit en sammanfattande publikation för utländsk publik, Costumes 
of the Bronze Age in Denmark. Den utomordentligt vackra boken är till
ägnad A. W. Brogger och försedd med ett företal av Johannes Bröndsted. 
Nytt i förhållande till de tidigare arbetena är dr Brobolms intressanta ut
redning över vävstolar på grekiska vaser, vilka visa stora överensstäm
melser med den nordiska s. k. opstagognen. Såvitt jag vet icke förut 
uppmärksammad i detta sammanhang är den viktiga uppgiften från Hero
dotos, att väven slogs till uppät i de grekiska vävstolarna (liksom i de 
nordiska), medan man i Egypten slog till sin väv nedåt. Agnes Geijer 

2 I denna tidskrift för 1937, sid. 243, och i Acta Archn?ologica Vol. VIII 
Fasc. 3. 
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VISBYBILDER. Från forntid och hansevälde. Akvareller av 
Ferdinand Boberg. Text av Erik Lundberg, Ingvar Andersson 
och John Nihlén. Nordisk Rotogravyr, 1939. 

För nu mer än 25 år sedan utkom en bok om Visby, vilken i så måtto 
kan jämföras med den, som tre lärde män och en högeligen förtjänt konst
när nu utgivit, att don var försedd med bilder i färg och därmed 
kunde återge något essentiellt i den tjusning, Visby i sitt yttre framträdande 
utövar. Vad texten angår torde den med sin lösa lyrism numer för de 
flosta vara (liksom den längo sedan blivit för dess författare) i det allra 
närmaste outhärdlig. Åtskillnaden mellan den gamla boken och den nya 
illustrerar ett kvartsokels sraakomskiftning, en generationsväxling: å ena 
sidan sekelbörjans romanticism, å den andra »den nya sakligheten». 

Kanske skulle man rent av våga påstå, att den nya boken har litet för 
litet av romanticism, i orden åtminstone. Visby som totalitet uttöms nog inte 
bara med saklighet, ooh romanticism behöver inte bara vara förljugenhet 
och bedrägligt sken. Här blir det överlåtet åt de bobergska akvarellerna att 
representera det romantiska elementet, och det göra de genom att rätt ofta 
begagna sig av de högeffektiva stämningsvärden, som Visbyatmosfären så 
rikt tillhandahåller: rodnande kvällshimlar, solblink och solstrålar över ljusa 
stenytor med skuggor i mörka vrår, de vida horisonternas molnskockningar. 
Dock motsvarar resultatet icke alltid de goda intentionerna. Det är inte 
konstnärens skull. Men visste man inte från förr vad han representerar och 
kände vilka utomordentliga kvaliteter han ofta kan visa sig besitta som 
arkitekturtolkare, skulle man ej helt inse det här. Skulden är bristfällig-
hoterna i svensk färgroproduktionsteknik, i vart fall då kostnaderna skola 
hållas låga; då man vet vad som kan åstadkommas i utlandet — både i 
Tyskland och England — på området, även då dot gäller saker till »populära» 
priser, grips man av ledsnad över att så skall vara, även om man vet, att det 
kan ha sina orsaker. Förlaget har knappast trots all god avsikt gjort Bo
berg någon fullständig rättvisa genom att — annars välmotiverat! — bedra 
honom mod att föra en stor serie av hans bilder ut till den broda allmänheten. 
Där den koloristiska skalan håller sig till ett fåtal toner — vita kalkstensmu
rar mot sensommarbrunt gräs och annat i den vägen — blir effekten ibland 
lycklig nog; men när skalan blir mer sammansatt och eftersträvar ett rikare 
samspel (som i solnedgångsbilderna), får den oftast något, som omedelbart 
kommer en att på ett fatalt sätt erinra sig vissa turistbyråaffischer för 
»rosornas och ruinernas stad». 

Men texten är så mycket förtjänstfullare! Den är litet egendomligt dispo
nerad — den börjar med stadens medeltidsarkitektur, fortsätter med dess 
politiska historia (som ju dock ger själva bakgrunden till arkitekturhisto-
rien!) och slutar med urhistorien borta i stenålder och vikingatid, det blir 
att läsa baklänges så som åtminstone en av författarna (Lundberg) tidigare 
visat, att han gärna vill att folk skall lära sig göra, men för en vanlig 
människa faller det sig inte så lätt. Kanske skulle en enhetligare redaktion 
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också varit nyttig; nu händer det, att man finner uppgifter bos olika författa
re, som en smula skära sig mot varandra (som t. ex. rörande etymologien av 
namnet Visby, sid. 169 och 242). En och annan kråka och ett eller annat 
frågetecken skulle väl också kunna sättas i raariginalen. Hos Andersson 
(sid. 205) spökar fortfarande Trud Hases sked med dess berömda inskrip
tion, ehuru den nu till dags väl allmänt anses som ett falsarium. Och när 
Lundberg — med anledning av S:t Karin — vill fastslå de relativt små 
fönstren även i Visbys sena kyrkobyggnader som ett specifikt gotländskt 
stildrag, ville man åtminstone sätta i fråga, om detta stildrag inte mindre 
tillkommit på grund av en egenartad smakriktning än av nödtvång; fönster
glas, särskilt målat fönsterglas, var dyrt, svårtransportabslt och produce
rades i landet bara i begränsad omfattning. 

Men strunt i sådana petitesser! Jag beklagar, att jag inte är sakkunnig 
nog för att bedöma Nihléns tvärsnitt genom stadens förhistoria, jag får 
nöja mig med att säga att jag läst den med ett mycket stort nöje. Även 
inför bokens båda andra partin står jag dess värre fortfarande som osak
kunnig, men har dock varit i så pass nära kontakt med deras ämnen, att jag 
tilltror mig att med någon förmåga av urskillning tillgodogöra mig inne
hållet. Och den tillgodogörelseprocessen är verkligen givande. Det är utom
ordentligt värdefullt att av en så framstående kännare som Ingvar Andersson 
få mottaga en visserligen kortfattad, men modern och kritiskt avvägd Visby
historia (och därmed praktiskt taget en hela Gotlands historia); någon dylik 
har man verkligen inte sedan gamla Paludan-M tillers och Snöbohms tid nu 
redan för vid pass 75 år sedan! Hur starkt den kritiska sovringen av ma
terialet utfört sin rensning märker man av, att mången passus eller ett för
modat faktum, som man länge godtagit sora rätt grundsäkrade, into åter
finnas här eller förklaras vara ovissa (jag tänker t. ex. på Birger Magnusson
episoden 1313). Det kan ibland svida som en förlust, men det är on sådan 
sveda, som bara gör gott. 

Man må kanske ursäkta mig, om jag som konsthistoriker erkänner, att 
av samtliga bokens partier är det i alla fall Erik Lundbergs stora exposé 
av staden och dess minnesmärken, som särskilt fångat mitt intresse. Det 
är ju inte första gången Lundberg varit inne på ämnet; fränsett en rad un
dersökningar, där ett eller annat av de därmed förknippade problemen tan
gerats, och likaså frånsett författarens stora verk ora den svenska bygg
nadskonsten tiden 1000—1400, — utkommet några månader efter det dessa 
»Visbybilder» sågo dagen — där Visbyproblemen inarbetats i ott vidare 
sammanhang, har han ju givit en översikt över monumentsbeståndet i ett 
häfte av serien »Svenska fornminnesplatser» (nr 22, 1934). Men den nya 
översikten är inte bara utförligare, utan också intressantare och finare. 
Jag tänker då mindre på själva sakframställningen, där arkitekturforskaren 
Lundberg ytterligare skärpt och preciserat — delvis korrigerat — tidigare 
gjorda uttalanden. Jag talar ej heller om det energiska och aldrig avslapp
nande grepp, varmed han tar sin läsare i hand och — med storartad mål-
säkerhet — för honom på den slingrande vägen genom århundradena, får 
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honom att begripa och vara med om det inre, nödvändiga sammanhanget 
inom den organism, som växer ut till det som är gutakonst och specifikt 
Visbykonst. Men jag ville få tala om de sidor, där han yttrar sig på en 
gång som sönderdelande analytiker av ett byggnadsverks beståndsdelar och 
sora systematikern, den där så att säga sätter ihop dessa beståndsdelar igen 
till det enhetliga konstverket. Det finns en svensk arkitckturhistoriker av 
i dag, Ragnar Josephson, som, då han behandlar ett arkitekturmonument, 
gör det på det sättet, att läsaren, på helspänn av medupplevelse, tycker sig 
följa utvecklingen av en roman eller ett drama. Lundberg är nog egentligen 
inte en sådan där vetenskapens romancier eller dramaturg. Men jag tror 
man skulle kunna kalla honom cn mycket god essäist, kritiker: han har en 
förmåga att skarpt och rationellt fånga grundkaraktären i var enskild ska
pelse och karakterisera den så, att den blir något alldeles individuellt, man 
skulle vilja säga personligt. Det är något ytterst sällsynt då det gäller 
litteratur av denna art. Och mer än så. Han har mycket fina, mycket käns
liga ögon into bara för dessa miljöns individuella skapelser, utan också för 
det, som gör denna miljö, Visbymiljön, till vad den är: den är inte bara 
arkeologi och historia, den består just i samspelet mellan forntidens stolta 
monumentalitet och den borgerliga trivsamheten i den anspråkslösa, men i 
sin art utsökta efterväxten mellan kolonnstammarna och murblocken. Har jag 
sagt nägot om, att jag nog tycker, att man, utan att »förfalla» till esteti-
cerande, kan skriva om Visby med ett eller annat rikligare stänk av lyriskt 
betonad betagenhet än vad som presterats här, så hejdar jag mitt omdöme 
inför dessa sidor; i all sin kärvhet ha de must, behag och själfullhet. Men 
någon sentimentaliker blir Lundberg inte. Han vill inte gärna utan vidare 
knäsätta allt det där, som folk i allmänhot brukar ha så mycken sympati 
för och som ofta förmenas vara själva grundförutsättningen för miljöns 
charm: den ohämmade idyllen eller det fria framvällandet av den dekora
tivt tacksamma vegetationen lika litet som det okontrollerade lössläppandet 
av förfallets tragiska skönhet. Han vet att mycket av sådant, som kan 
tyckas utgöra själva quinta essentia i dot som tjusar en som det är, i 
själva verket blir, lämnat utan ans och disciplin, denna tjusnings fiende. 
Ett ruinlandskap måste hållas i tukt och beskärning alldeles som en park 
eller en löväng, om ej dess frihet skall motverka de egna avsikterna. Och 
Lundberg förstår det inte bara gott, utan uttrycker det också utmärkt. 

Lundbergs stora vetenskapliga verk bli ofta — beroende på flera orsaker 
— rätt tunga och besvärliga att handskas med. Detta, som han själv kansko 
bara betraktar som en lätt improvisation, har blivit något helt annat, något 
som inte bara består av massiv lärdom, men också av medryckande stimu
lans. I den fängslande bok, sora dessa »Visbybilder» bilda från början till 
slutet, utgör hans bidrag väl det, som — åtminstone i mina ögon — utgör 
det allra mest fängslande däri. 

Carl R. af Ugglas 
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J . W. H A M N E R och H W I D É E N : Gotlands gravstenar I I Die 
Grabsteine der Ruinenkirchcn in Wisby (utg. av Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien, 1940). 

Det stora corpusverket över de gotländska gravstenarna fortskrider lycko
samt. Nyligen har dess andra del nått publicering; dess första del, »Visby 
domkyrkas gravstenar», utarbetad av Hamner ensam, såg dagen 1933. 

Den nya delen måste prisas för en mycket lyckligare och rationellare upp
ställning än den gamla. Denna senare frånsåg helt och hållet materialets 
kronologi; stenarna voro ordnade i följd efter sin placering på platsen, 
Mariakyrkan. Här har ett motsatt förfarande kommit till användning, vilket 
bara är tacknämligt. De enskilda stenarnas beskrivning är knapp, men klar 
och utan överlastning av detaljangivningar. Översättningar av de latinska 
ooh plattyska inskrifterna meddelas, då så ske kan; då bara ett eller annat 
ord återstår, har det uppenbarligen ansetts som onödigt. Men har inte här 
och var denna princip drivits litet för långt? Nu få de läsare, som inte äro 
latinkunniga (sådana finnas dock!), utan att begripa värst mycket stirrat, ex. 
på den fragmentariska inskriften nr 520 rörande en viss jungfru Hildegerds 
från Wese död — månne en dotter till den 1320 avlidna fru Hildogund, gift 
med Nicolaus Wise (nr 457) ? — eller den ännu utförligare nr 523 (rörande 
en »dominus» Fredrik) för att blott taga några belägg på måfå för vad jag 
menar. Fullständighet även på här avsedda punkter skulle dock kostat så 
litet! Vad beträffar fullständigheton av materialet självt kan man av natur
liga skäl inte fordra att den skall vara utan vank. Så mycket kan nu i 
vart fall konstateras, att i katalogen råkat utfalla ett kantstycke med ett vackert 
hugget [I]ACE[T] funnet i Visborgs ruin (alltså antagligen från S:t Hans 
eller S:t Per) , nu i Statens Historiska Museum (inv. 22230:5). A propos: 
varför genomgående använda förkortningar som »S. Hans», »S. Karin» 
o. s. v.? De motsvara ej det vedertagna förkortningssättot varken på svenska 
eller tyska, utan äro italianismer. 

Man beklagar, att inte avbildningarna kunnat vara flera; frånsett några 
smärre bilder i texten och försättsplanschen uppgå de ej till ett högre antal 
än 32 st. (varav två ägnats ett så väl känt monument som Korsbetnings-
korset). Do i bandet behandlade stenarna utgöra dock 239 st.! Skulle into 
åtminstone några flera än de utvalda vara förtjänta av ett återgivande? 

Widéen har försett publikationen med en inledning behandlande do 
visbyitiska gravstenarna i allmänhet, med utblickar över deras förhållande 
till landsbygdens stenar. Det är av intresse, att han anser sig kunna fastslå, 
att de båda grupperna äga olika förutsättningar; det stämmer utmärkt med 
vad man tidigare menat sig kunna iakttaga med hänsyn till den gotländska 
konsten i stort, i vart fall intill upphörandet av den politiska tveklyvningen 
mellan stad och land vid 1200-talets slut. Undersökningen begränsar sig 
klokt nog till en för corpuspartiet lämpad introduktion och svävar icke ut 
i större sammanhang, men överallt återfinnas observationer och anmärk-
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ningar värda att ta fasta på både för den, som väl en gång skall bliva mäs
tare till den stora, ännu saknade syntes, som det svenska gravstensmaterialet 
inbjuder till, och för den som över huvud intresserar sig för parallollföreteel-
ser ur allmän konsthistorisk synpunkt. Bara en sak som 1100-talsstenen från 
S:t Hans nr 436 väcker frågor och undran. Ligger här inte en nyckel till 
de 75—100 år yngre »liljestenar», som utgöra ett så ytterst markant, men 
gåtfullt inslag inom en begränsad rayon av den västsvenska konstkretsen? 
Men är det till äventyrs så — hur skall denna nyckel manövreras för att 
passa i nyckelhålet? (Jag tror nämligen inte på ett omedelbart sam
manhang.) 

Något av en arkitckturhistorisk sensation erbjuder avbildningen av det 
lilla trähus, som ses som sköldmärke på stenen nr 492 av år 1350 (fig. 8). 
Det är nämligen uppfört i skiftesverk, är alltså ett »bulhus» av det slag som 
man torde ha ytterligt få exakta belägg för från en så tidig epok som denna, 
men som på senare år börjat tilldraga sig en viss uppmärksamhet och varpå 
man just i Visby har konstaterat exempel ( K j e l l b e r g , Visby medeltida 
bebyggelse, Gamla svenska städer VIII, 1924, sid. XL, C l e m m e n s e n , 
Huset S:t Hansgatan n:o 23 i Visby, Gotländskt arkiv 1932, sid 4 ff., s a m 
me förf . , Bulhuse, 1937, sid. 240 ff.). Som illustration till dessa bör 
bilden noteras med tillbörlig veneration för dess dokumentariska vär
des skull. 

Ett och annat vore väl ytterligare att tillägga till denna inledning liksom 
till corpuset självt. Då Widéen omtalar de ringformigt anordnade gravstens-
inskrifterna (sid. 41 och annorstädes) tycks han icke känna till, att dessa 
redan varit inryckta i den vetenskapliga diskussionen, nämligen av A m b r o 
s i a n i i hans: Minnessköldarna från Fogdö kyrka (Utställningen av äldro 
kyrklig konst i Strängnäs 1910. Studier, 1913, II, sid. 76 ff.) och där fått 
sin ställning till ett särskilt slags gotiska minnestavlor belyst. Just vissa av 
de i volymen upptagna stenarna komma där i betraktande, och åtminstone 
på vederbörliga platser här borde en hänvisning gjorts dit. Det kan se ut 
som en småaktig anmärkning, men är det knappast; man har alldeles sär
skilda fordringar just på en corpuspublikation och man ville begära så 
mycket kringsyn i litteraturen av den, som har ansvaret därför, att sådan 
litteratur, som direkt berör ämnet, inte skall vara förbigången i kommen
taren; bristande noggrannhet på denna punkt skänker en viss otrygghets
känsla även gent emot helheten. Vederbörande utgivare ha nog beaktat 
saken, men det är huvudsakligen den äldre (och nu ofta bra föråldrade) 
litteraturen de tyckas tagit egentlig hänsyn till. Nog är dot litet otill
räckligt att för Korsbetningskorsets vidkommande sluta de sammanställda 
litteraturtitlarna med Lindströms »Anteckningar» av 1892—1895; har man 
inte haft tid och tillfälle att inarbeta vad T h o r d e m a n skriver därom 
i »Armour from the battle of Wisby» (1939), skulle dock några citat från 
denna författares liksom I n g v a r A n d e r s s o n s uppsatser i Fornvän
nen 1926 (resp. sid. 28 och 405) icke hava missklätt eller från T h o r d e 
m a n s lilla Korsbetningsbok i Svenska fornminnesplatser nr 14 (1930, 
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sid. 5 f.) och B a n n b e r s »Minneskors på Gotland» (Gotlandica till Nils 
Lithberg 1933, sid. 236). Den kuriösa historien om överflyttandet av 
gravstonen nr 480 från S:t Hans' och Pers kyrkogård till dot romantiska 
gravkapellet vid Jacobsdal i Folllngbo socken är utförligt relaterad av 
K i n b e r g, Gotländska slägter I (1890—1893), sid. 138, (jfr också Co 11-
b e r g, Herrgården Rosendal och minnesmärket Jacobsberg, Gotländskt 
arkiv 1939, sid. 51 f.); av hit hänförlig 
litteratur anför Widéen, frånsett Lind
ströms »Anteckningar», en författare cite
rad sora »Kl.», vilken förkortning enligt 
abbreviaturrogistret skall motsvara an
tingen K l i n g w a l l , Fornlemningar i 
Wisby (I—II resp. 1823 och 1824 — ej 
1822 som Widéen uppger! — III utg. av 
Wennersten 1906) eller ett manuskript av 
samme forskare i Visby gymnasium, men 
åtminstone i förstnämnda publikation sak
nas den utlovade avbildningen. Ville man 
vara petnoga, kunde man kanske ha 
nämnt på tal om flickgravstenen nr 574, 
som Widéen yttrar sig om (sid. 44) med 
hänsyn till betydelsen av den av bildon burna kronan, att också undertecknad 
— må vara flyktigt och utan att hava kunnat lämna ett mer vägande bidrag 
till diskussionen — berört samma tema (i Svenska kulturbilder N. F. VI, sid. 
186, not 20). 

Ur renodlat konsthistorisk eller konstnärlig synpunkt erbjuda flertalet 
av Visby gravstenar ej så mycket. Undantag finnas dock, så som i det 
föregående skymtat. Ståtligast av samtliga — vid sidan av det i särklass 
slående Korsbotningskorset1 — är stenen nr 484 på S:t Hans' och Pers 
kyrkogård lagd över icke mindre än fyra personer — uppenbarligen för
bundna gonom inbördes giftermål — och, skulle man tro, huggen först i sam
band med den längst levandes frånfälle 1346 (fig. 9). Man vore annars böjd 
att förmoda, att den tillkommit tidigare (och kompletterats mod sin yngsta 
inskrift) av det skälet, att den icke synes vara avslutad i avsett skick; 
dot är mig nämligen uppenbart, att de två tomma arkaderna varit reser
verade för bilder av de två — man och hustru — för vilken den först 
varit bestämd, men att man uppgivit tanken, sedan änkan ingått nytt 
äktenskap. (Det första paret skulle då vara den 1321 döde Heinrich von 

Fig. 8. 

1 Rörande Korsbelningskorsets datum anföres i publikationen enbart det 
traditionella: 1361. I ott meddelande återgivet i Thordemans »Armour» (sid. 
437, not 1) vill Widéen emellertid anslå korsets tillkomsttid till en så sen 
epok som vid pass 1375 och snarare något därefter än dessförinnan. (I den 
strax nedan citerade Rigartikeln: omkr. 1380.) Skälen äro epigrafiska. Ur 
konsthistorisk synpunkt äro de svåra att godkänna. Korsets ristade krucifix 
måste anses tämligen ålderdomligt även för tidpunkten omedelbart efter 1361. 
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Erghesten och fru Thalo von Berg, död 1342, raen väl dessförinnan gift 
med Golinkusen, diid 1346, som också blivit begravd under hällen.) Stenen 
är den enda av sitt slag i Visby, men bar motsvarigheter på den got

ländska landsbygden (ett vackert 
exempel är landsdomaren Botlevs sten 
i Lojsta 1312). Utgivarna av publika 
tionon yttra sig icke närmare om dess 
stilhistoriska ställning, men det är 
fara värt att de betrakta dess kompo
sition som något specifikt gotländskt; 
jag dömer därav, att Widéen i en ny
utkommen uppsats (»Domine memento 
/ne — — —». Något om den svenska 
medeltidens gravkonst och dess rim
made gravskrifter, Rig 1940, sid. 54 
ff.), där den visbyitiska praktstenen 
presenteras på nytt och en annan, i 
Västerås domkyrka, (1343), också den 
mod gotiska dubbelarkader — här om
slutande var sin figur — avbildas, 
försett denna senare med underskrif
ten (sid. 73): »Häll med tydligt got
ländskt påbrå.» Det kan vara skäl att 
mota Olle i grinden. Någon specialitet 
för Gotland är denna arkadkomposi-
tion långt ifrån. Det är möjligt att 
den, då den först — omkr. år 1300 
|- dyker upp hos oss, har sach

siskt påbrå (jfr mitt arbete: Gotlands medeltida träskulpturer t. o. m. hög
gotikens inbrott, 1915, sid. 395, not 2), men kort därefter blir typen så 
internationellt anammad och så vittspridd att den — så långt jag nu kan se 
— måste betecknas som ett nordeuropeiskt commune bonum för »vackrare 
vardagsvara» av Västeråsstenens standard. Visbystenen är en lyxupplaga 
därav, över huvud taget tror jag, att det finns en viss anledning att varna 
för en litet varstans i vår konstlitteratur återkommande tendens att betrakta 
Gotland som en magna mäter, en efesisk Diana med tusen bröst, sora snart 
sagt alla här uppe i Norden skulle diat på. Ön var helt visst en rik kraft-
och näringskälla, men gudinnan var nog säkert i sina modersfunktioner 
liksom i sin förmåga att fylla dem helt normalt skapad. 

Bara en sista mariginalanteckning. Widéen (sid. 41) förvånar sig litet 
över den hålkälning av gravplattornas smalsidor, som han stundom iakttagit 
på sitt material, då man ingen anledning har att förmoda att do utgjort täck
plattor på höggravar (tumbor); förklaringen till fenomenet låter han stå 
öppen. Men detta fenomen går igen litet varslades i vårt land — liksom, 
förmodar jag, annorstädes — och då kälen ofta avslutas av ett undre plant, 

Fig. 9. 
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blott råhugget parti, förefaller det vara anledning att erinra sig sådana sam
tida stenar med helt plana smalsidor, där fenomenet i en något avvikande 
form repeteras: smalsidornas övre del med linhuggen »Schauseite», det undre 
partiet råhugget. Man kan väl med rätt stor visshet tyda saken så, att dessa 
tämligen enkla gravhällar velat åtminstone markera något, som skulle er
inra om den förnämligare böggraven, och att de blivit inlagda i kyrkgolvet 
på så sätt, att »skådesidan» kom att ligga något över dettas yta, påkallande 
uppmärksamheten för platsen; de medeltida kyrkorummen kunde tack vare 
sin brist på fast bänkinredning tillåta sig sådana trafikhinder. Efter denna 
— hittills också ej motsagda — teori blevo även gravstenarna i pavimentet 
till den lilla rekonstruerade medeltidskyrka inlagda, som sågs på den kyrk
liga konstutställningen i Göteborg 1923. Rent estetiskt tror jag också effek 
ten var lycklig. — 

Så återstår alltså bara att önska god fortsättning till verket, som nu får 
övergå till det intressantare beståndet, landsortsstenarna. För att till slut, 
ville man hoppas, reservera en volym också åt de gotländska gravstenarna 
utanför Gotland! Spridda sådana finnas ju flerstädes: i Tönsberg i Norge, 
i Lödöse och på andra häll. Här bara ett observandum: en gravsten behöver 
inte vara huggen på Gotland, därför att den är av gotländsk sten! Obearbe
tad sten, åtminstone under senmedeltiden såld efter niirnbersk pyndare, var 
ju en av öns stora exportvaror. Carl R. af Ugglas 

LITERARY NOTES AND REVIEWS 

Mr Holger Arbman, Secretary of t h e S w e d i s h S o c i e t y of An
t i q u a r i e s , gives a report of the activities of the association during the 
years 1939 and 1940. 

Knut Kjellmark describes a m e d i e v a l b r o n z e a r r o w - h e a d 
f r o m T o l g in S m å l a n d . Tho head is fitted with a socket for a 
shaft and long downward-drawn, narrow barbs, the length being 80 
cm. and the inner diameter of tho socket 10 mm. The barbs are edged 
on tho outside, while the surfacc towards the socket is flat. The author 
has searched for a counterpart to this arrow-head and has established 
that, during prehistoric times, this type does not appoar to have been 
met with in Seandinavia. As a matter of fact, it proves that arrow-heads 
of the kind in question were met with in great numbers during the Middle 
Ages, although they are almost without exception of iron. Similar arrow-
heads aro met with both within Seandinavia and within other parts of 
Europé. The arrow-head from Tolg has counterparts, inter alia, from Kal
mar, Lilleborg and Schloss Hallwil, and, like them, can be dated to the 
period between the 13lh and 15th centuries. 

G u s t a f A. E i s e n Phil Dr. died in New York on 29/io 1940. Eisen, 
who was a corresponding member of the Royal Academy of History and 
Antiquities, was born in 1847. His long life-work coverod a multitude 
of different fields. A large part of his earlier work was devoted to 
natural-seientific subjects, while during his lator years he concentrated 
more on problems of archeology and art history. Among his most notabio 
works should be mentioned his magnificent »Tho Great Chalice of 
Antioch», and the very comprehensive publication »Glass. Its Origin, 
History, Chronology, Technic and Classification to the Sixteenth Century». 
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Eisen has presented his large collections of notes and photographs of 
antique glass to the Royal Academy of History and Antiquities, which 
has also reeeived bis enormous collection of reproductions of pearls. 

A. Oldeberg reviews H o r s t O h l h a v e r ' s work D o r g e r m a 
n i s c h e S c h m i e d u n d s e i n W e r k z e u g . The reviewer takes 
up for discussion certain problems dealt with in the work, especially 
the question of relations between the itinerant smiths and the settled 
smitna during the Bronze and Iron Ages. The reviewer does not fully 
share the author's view that tho itinerant smith bolonged almost entiroly 
to the Bronze Age, while the smithing of the Iron Age, whicli was techni-
cally more exacting, was carried on almost exclusively by settled smiths. 
For his own part, tho reviewer points out that a strictly dofined border-
line can hardly be drawn between the Bronze and the Iron Age, and 
that there was an exchange in both artistic and technical fields between 
different cultural circles during both the Iron Age and the Bronze Age, 
not least in the matter of technical advances. In this matter the itinerant 
smith certainly played a definite part during the Iron Age also. 

Agnes Geijer gives a review of S k r y d s t r u p f u n d e t by H. C. 
B r o h o l m a n d M a r g r e t h e H a l d . With this publication tho authors 
have set the crown on the work Danske Bronzealders Dräkter. Tho find 
in question has assumed particular importance for scienco, as it was 
taken in hand by experts from the very first. The reviewer gives a short 
survey of Broholm's investigation into the history of costume and 
discusses some details in Margrethe Hald's weaving-technical investiga
tions, which are characterised as an extremely skilful and reliable piece 
of work. The book also contains valuable investigations on material 
carried out by experts within natural science. The expression of opinion 
on the woollen material confirms in principle the assumptions advanced 
by the reviewer in Acta Archeologica in 1938. 

Carl R. af Ugglas reviews V i s b y b i l d e r . F r å n f o r n t i d o c h 
h a n s e v ä l d e . W a t e r c o l o u r i l l u s t r a t i o n s b y F e r d i n a n d 
B o b e r g . T e x t b y E r i k L u n d b e r g , I n g v a r A n d e r s s o n 
a n d J o h n N i h l é n . In comparison with a book about Visby published 
more than 25 years ago, to which the reviewer was himself a contributor, 
the present publication is characterised by a bigb degree of factuality 
in the presentation of the text, while the romantic element is represonted 
by Boberg's watercolour illustrations, to which, unfortunately, full justice 
bas not always been done in the colour reproduetion. Of the three sections 
of tbo text, which are all very meritorious, tho reviewer deals raainly 
with E. Lundberg's great exposition of the town and its memorials. He 
stresses L.'s power of grasping, sharply and rationally, tho basic cha-
racter of each individual object, and of cbaracterising it in such a männer 
tbat it becomes something individual, almost personal. 

J. W. H a m n e r a n d II. W i d é e n's work D i e G r a b s t e i n e d e r 
R u l n e n k i r c h e n i n W i s b y (Gotlands Grabsteine II) is also re-
viewed by Carl R. af Ugglas, who points out that the part of the work 
on gravestones now published contains an extremely surveyable arrange-
mont on a chronological system. He points out, inter alia, that it is of 
particular interest that, in his introduetion, Widéen considered that he 
could establish tho fact that the gravestones in Visby and in the rural 
districts in Gotland have different preconditions. This observation tallies 
with the development of Gotland art on the wbolo. The reviewer also 
dwells on certain special questions. Thus he puts forward the question 
whether the stone in S. Hans (436), from the 12th century, has pot a 
certain connection with the lily stones, which are about 100 years younger 
and characterise the West Swedish art circle. 
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LITTERATUR OCH KRITIK 
GUSTAF HALLSTRÖM: Monumental Art of Northern Europé 

from the Stone Age I. The Norwegian Localities. Stockholm 1938. 
Ingen nordisk arkeolog har. of ret så mango år av sitt liv til studiet av 

steinalderens monumentalkunst som dr. Gustaf Hallström. Undersokingene 
i marken begynte han for älvor for mere enn en mannsalder siden. I årene 
1907—08, 1913, 1915 og 1917 ble helo det da kjonte norske materialet 
gjennomgått, og nye feltor oppdaget. Et fundamentalt arbeid var dermed 
gjort. Det var forsto gängen den norske veidekunsten var systematisk 
undersekt, og det av en mann som etter hvert fikk en erfaring og en 
sikkerhet överfor problomstillingen som den gängen var fullkommcn 
ukjent. De tre avhandlingene som dr. Hallström offentliggjorde i 1907—09, 
dols i Ymer, dels hor i Fornvännen, hvor han la fram resultatene av de 
forsto årenes feltarbeid, bio da også helt bestemraende for arkeologiens 
vurdering av denne kunsten. 

Siden 1917 har dr. Hallström imidlertid ikke undersökt norske holle-
ristninger eller bergmalinger. Og i mellomtidon cr det skjedd ganske 
mye på den norske veidekunstfronten. 

På et lellesmete av norske arkeologer i Oslo 1927, ble en enigo om 
at det norske materialet måtte ses som frigitt.1 Det var da gått 20 år 
siden dr. Hallström begynte undersokingene sine og 10 år siden han 
hadde foretatt sin siste undersokingsreiso. Og med den forskningslinjen 
som norsk arkeologi da var kommet inn i, var det norsko steinalderstu-
diet direkte nodlidende med vårt manglende kjennskap til veidekunsten. 

Sommeren 1929 begynte så de planmessige undersokingene fra norsk 
side. Tidligere var bare enkelte spesielle ristninger blitt undersökt. 
Blandt dem var den svsere Vingenristningen, hvor undersokingene var 
påbegynt, men ikke avsluttet. Fra 1932 til 1936 ble hele det norsko 
materialet offentliggjort i fire binn. Fra 1917 da Hallström sluttet å 
reise i Norge, er dette materialet også vokst temraolig sterkt. Bortsett 
fra den vestnorske Rusevikristningen, ristningene i Vistnosdalen i Tjotta 
og den lille, eiendommelige ristningen fra Bjorset na r Molde, er alle do 
nye forekomstene blitt i hvert fall preliminsert publisert. Folgeno av 
dette er naturligvis ikke uteblltt. 

Ferst og fremst var den norske veidekunsten ikke lengro i den grad 
nodlidende som da vi ventet på dr. Hallströms publikasjon. Derimot har 
vi ennå vanskelig for å sette vår norske voidekunst inn under större 
europeiske perspektiver, fordi de svenske ristningene og malingene ennå 
ikke er tilstrekkelig kjent. Sett fra norsk synspunkt ville det derfor 
vsert en svaar vinning ora dr. Hallström hadde satt alle kluter til for å 
få det svenske materialet utgitt först og fremst, når nå en gäng det 
norske var blitt publisert. 

1 Univ. Olds. Arb. 1927, s. 90 ff. 
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Med don storo tilveksten av veidekunst vi har hatt siden 1917, kjenner 
dr. Hallström nå bare omlag halvparten på förste hand. Rosten av mate
rialet har han ikke personlig sett. Dr. Hallström beveger seg med andre 
ord ikke idag med den samme suverene sikkerhet omkring i den norske 
veidekunsten som han gjorde for 20—30 år siden. Idag må han finne seg 
i at også vi norske arkeologer vil ha et ord med i laget. En hver som 
har undersökt belloristninger vet hvor store usikkcrhetsmomenter det 
knytter seg til behandlingen av et materiale cn bare kjenner på annen 
händ. Og like vol ligger antakelig hans arbeidos avgjorte styrke nettopp 
i detaljanalysen, i det skoleeksempel den danner i logisk og konsekvent 
gjennomfort systematikk. 

Noe av det som slår en sterkest når on ployer gjonnom dette i mer 
enn en forstann vektige binnet, er at forfatteren er en glimrende og 
elegant fekter. Med en aldri sviktende logikk i resonnemangene sine 
smyger han lett og ubesvteret gjennom andre helleristningsforfatteres 
gärd, nettopp på dens svake punkter. Så bygger han opp sitt eget syn 
på problomene, like usvikelig sikker og trygg i logikken. Leseren for-
neminer forfatterens sportslige nytelse ved den intellektuelle fektingen 
i seg selv, — hans glede ved å se et resonnemang bygd så uangripelig 
konsekvent uten brist i logikken. Det foles unektelig av og til nesten 
som om resonnomanget i seg selv er viktigere enn resultatet. Ikke sjel
den kommer han til samme resultater som sine norske kolleger, men 
bevisföringen er da som oftest bygd opp fra en helt annen kant. Dette 
har også sin store rent vitenskapelige verdi. Det vil for länge tider virke 
fruktbringende for all senere diskussjon om problomene. 

Men samtidig med denne gleden över arguraentasjonen, över selve be
visföringen, synes leseren også å merke en viss Intellektuell kjolighet 
överfor selve veidekunsten som sjelsytring. Nå er det naturligvis van-
skelig å ..anmclde förste binn av et tobinns verk, — en vet aldri hvä 
fortfatteren har reservert for neste binn, hvor syntesen över hele den 
nordeuropeiske veidekunsten vil bli tätt opp. For meg står det like vel 
som også den analytiske metode må avpasses etter det vitenskapelige 
objektets vesen. Derfor blir, otter det jeg kan skjonne, den logisk gjen-
nomforte konsekvens i metodikken ikke bare verkets störste styrke, men 
også litt av en svakhet. 

Veidekunsten er ikke skapt av logisk tenkning. Den er skapt av et 
irrasjonelt, overordentlig sterkt folelsesbetont primitivt sinn. Derfor lar 
den seg heller ikke ordne inn i et for skjematisk gjennomfort logisk 
rubrikksystem. Det gjeller innhold, komposisjon (eller mangel på kom-
posisjon) og stilutvikling, og det er djupt forankret i veidesinnet selv. 
Og det er igjen formet av mange grunnleggendo faktorer, ikke minst 
selve erhvervets cbansobetonte uberegnelighet. Dette forer til at veide
kunstens utvikling ikke i den grad som et jordbrukerfolks kunst kan gå 
otter bestemt opptrukne linjer. 

Dr. Hallström bygger hele sin kronologiske gruppering av stoffet opp 
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på rent stilhistorisk grunnlag. Med åtskillig rott ser han tenimolig skep
tisk på cn kronologi hvor do kvartcergeologiske problcmeno og rcsulta-
tone får en for breid plass. Det er også sant at kvartaargeologien nettopp 
i sporsmål som blir sentrale for helleristningsforskningen, står sorgelig 
splidaktig med seg selv ennå. Det gjeller delvis den s. k. andre stein-
aldorstransgressjonen, — det gjeller i ennå hoyero grad sporsmålene om 
oventuelle ennå yngre transgressjoner, og også om landbevningens av
slutning. Men jeg undres på om ikke et detaljert stilevolusjonistisk syn 
også vil vise seg å vffire litt av et blendverk. I dr. Hallströms form et 
nydelig og elegant oppfort byggverk, stilrent i allo detaljer. Men jeg 
undres på om fundamenteringen er tilstrekkelfg solid grunnet i livet selv. 

At hovedlinjen i veidekunstens stilutvikling går fra den mest mulig 
naturalistiske til en skjematisert, reflektert form, er det sikkert ingen 
grunn til å tvile på. Denne stilutviklingen bunner sikkerlig i en hoyst 
interessant utvikling av hele den magisk-religiöse idékretsen, — utvik-
lingen fra en asosial individualmagi fram til et organisert, sosialt feno
men. Det er veidekunstens rituelle dogmatikk som vokser fram. Men 
det viser seg at den trangen til umiddelbar naturimitasjon som har skapt 
noen av de herligste av steinalderens kunstneriske monumenter, den dor 
ikke med innforingen av mere skjematisert© og bevisst symboliserende 
former. Den lever et stille, latent liv i underbevisstheten, for plutselig 
nä og da å trenge opp i dagsbevisstheten, tilsynelatende i hvertfall helt 
spontant uten påviselige årsaker. I samisk kunst ser en oftere ekserap-
lor på det. Gjennomgående trer det episke eller symboliserende förmålet 
avgjort i forgrunnen på bokostning av den naturalistiske formen i samisk 
kunst. Ornamentikken er helt overveiende geometrisk i sin symbolikk, — 
on sjelden gäng trengcr naturkjenslen imidlertid gjennom det geometriske, 
og vi finner f. eks. en smekker rogne- eller bjorkekvist i elegante helger 
bortover flaten. Men også den er stilisert.2 Helt frigjort blir naturalis
men ikke. Figurkunsten opererer stort sett med en sterkt gjennomfort 
skjematisme, men av og til dukker det sjelelige arvestoffet fra paleoliti
kum opp med en glimrende gjennomfort impressjonalisme, hvor formen 
beves hoyt över det episke formålet, hvor en formelig foler hvor kniv-
odden har kjffirtegnet for motivet, for linjene i rcinen, den sentraleste av 
alle firbeinte skapninger i hele tilvffirct deres.3 Det er cn kunst for 
motivets skyll, en kan gjorno bruke det forslitte slagordet »1'art pour 
1'art», men det bortskaffer ikke dot magiske i kunsten, fordi all kunst, 
også den möderne er magisk besvergende. »I all virkelig kunst er der 
jo vilje til å besverge tilskucrne så de kommer inn under makten av 
det som er hensikten, hvad enten denne hensikt går ut på personlig, 
etisk innflytelse eller det gjeller en nydelse av verket svarende til den 
som fremkalte det.» (Professor dr. Anders Bugge.) 

2 Mönsterbok för lapsk hemslöjd i Västerbottens län, Hälsingb. 1920, 
pl. 3: 19—20, pl. 14. 

3 O. E l g s t r ö m , Karesuandolapparna, Stockh. 1922, fig. 310. 
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En enkelt gäng sprengcr naturalismen seg vei også tvers gjennoni 
stil I's sterkt ornamentale stil. Jog tenkor hor på don innrissote hestc-
figuren på baksiden av relieffspennon fra Nordbcim i Hodrum, Vestfold.4 

Förklaringen må sikkort ligge i det viktige draget i norsk kultur som 
A. W. Brogger har hevdet så sterkt, at jordbruket aldri har greidd å 
tronge veidingen helt ut av erhvervslivet, mon at det ikke er noen mot-
sotnad mellom dera, de »tvinnor sig sainmen sora taugor til ett rep». 

Veidekunsten griper altså nå og da, tilsynelatende uten påviselige år-
saker långt bakover i lengst svunne stilformer. Dette fenomenet som or 
av overordcntlig stor betydning for hele synet på denne kunstens psyko
logi, gjor det naturligvis vanskelig, for ikke å si umulig, å bygge opp 
en detaljert stilkronologisk gruppering, — don må, om en konsekvent 
skal sette andre datoringsmuligheter utafor, gis et betydelig spillcrom. 
I sserlig grad gjeller dette tilhovet mellom den mere dogmatisk-rituelle 
monumentalkunsten og miniatyrkunsten, onten det nå er skulptur eller 
tegning. Miniatyrkunstens religiost-sosiale karakter kjenner vi ennå for 
litet til at vi automatisk kan företa den stilkritisko analysen etter de 
samme linjeno som bergkunsten. Meget tydor på at en stor del av små-
kunsten må ses mere som en privat-magisk »brukskunst», som ikke på 
långt naer cr så avbengig av den symboliserende stilretningen som monu-
mentalkunsten. Et utmerket eksempel er Risvikkniven, som jog tidli
gere har datort til bronsealderen, mod hellekistetiden sora övre grense." 
Denne övre grensen utstrekker Hallström til ganggravstid, åpenbart 
på grunn av stilsammenstilling med de naturalistiske hogne ristningene 
fra ganggravstiden. Men asbestkjeramikken av dette slaget som vi nå 
kjenner i en serie av nordnorske funn, sammenstillingen med den finsko 
Säkkijärvioksen og annen ostlig miniatyrkunst, og endelig det meget 
lave nivået, gjor en så hoy datering fullkomnien umulig. Dette er blitt 
ennå sikrere med den oppfatningen av den andre postglasialo transgres-
sjonen i Nord-Norge, sora ser ut til å vinne mere og mere gehör, at 
»Littorina-Tapes»-nivået i do ytre kyststrokene i virkeligheten er det 
yngro transgressjonsnivået. Risvikknivens absolutt övre grense ligger 
da temmelig sent i hellekistetiden, sannsynligvis er den fra bronsealde
ren. Men allerede i löpet av hellekistetiden var bergkunsten kommet 
långt utöver denne elegant gjennomforte naturalismen. 

Dersom hele dette synet er riktig, försvinner de stilistiske raulighetene 
for å passo helleristningene inn i dot gonerollo kronologiske skjemaot. 
Det er da ot sporsmål om vi har lov til å la do dateringsmulighetene 
ligge unyttet som andro fagdisipliner legger fram for oss. Detto så mo
get mere som det nå må anses sora fullkomment godtgjort at både rist
ninger og malinger i hvert fall nå og da or laget helt nede i vann-

* S a l i n , Thierornamentik, fig. 511. 
5 G. G j e s s i n g , Risvikkniven; T. V. S. 1934 nr. 2. For hele forholdet 

mollom bergkunsten og småkunsten, se også en artikkel, Urtidens mo-
nuraontalo kunst; Kunst og Kultur XXIV (1938), s. 144. 
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kanton, både i ferskvann og ute ved sjoen. Jeg kan minne om de ny-
funno Kirkelyristningon på Tönnes i Balsfjord, hvor de nederste figu
rene er sterkt vannslitte og overleiret med urort, sikkert marint grus.8 

Det syns også å måtte vsere marin avloiring den lå i ristningen på 
Bjorset ved Moldc. Fra ferskvann kan bl. a. nevnes Landsverkristningen 
og inalingen på Ulvenoset i Seljord, som E. S. Engelstad har vist ikke 
kan vsere laget på annen mate enn fra båt.7 

Disse tingene syns også å stötte den oppfatningen at Sagelvristningen 
og Hammerristningeu er laget fra båt, noe Hallström i begge bove stiller 
seg meget skeptisk til. Saerlig hva Haminerristningen vedgår virker hans 
arguinentasjon ikke helt overtydende. 

Om en ikke skal kunne dra noen kronologiske slutninger av nivåene, 
gir Hallströms blendende stilbebandling av de slipte nordnorske rist
ningene såvidt jog kan skjonne ikke skygge av bevis for at gruppen går 
tilbake til eldre steinalder. Innpassingen ber blir i så fall et rent postu
lat. Men han har derimot på en glimrende raåte vist at denne gruppen 
raå voero eldre enn do hogne, naturalistiske ristningene. 

I detaljtolkningen av de enkelte figurene forer dr. Hallström nser sagt 
över alt inn nye synsraåter og idéer, som enten en er enig eller uenig, 
alltid er belagt med cn så grundig argurnentasjon at en ikke kan stå 
likegyldig överfor dem. På flere punkter innroramer jeg gorne at han 
bar ovortydet meg fullstendig om at jeg selv har tätt feil i min tidligere 
behandling av de nordnorske og trondske forekorastone. Det gjeller fram 
for alt »jakthundeno» på Skjomenristniiigen. Etter Hallströms kritiske 
behandling er det neppe tvil om at de må gå ut av motivrepertoarot. 
Meget interessant er også hans saminenstilling av den ene mannsfiguren 
på Evenhusristningen med A. Inostranzeffs beinskulptur fra Ladoga ka
nalen, og mannsfiguren på Bardalristningen med den kjente hornskulp
turen fra Pernau. Ikke minst interessant fordi de knytter den nordskan
dinaviske bergkunsten inn i et kammkjeramisk miljö. 

Dette har også sin store betydning for oppfatningen av skiloperne 
på Rodoyristningen, hvor jeg derimot finner Hallströms argurnentasjon 
långt mindre overbevisendo enn den sikkerheten han avviser skiloper-
toorion med. Efter Hallström er det menneskefigurer ombord i fartoyer 
av bronsealderspreg. Rent bortsett fra at han dermed rykker disse to 
figurene ut av hele det ovrige miljoet på denne ristningen, er hans be-
visraateriale i alt vesentlig gamle og utidsmessige undersökinger av jord-
bruksristningene, som Baltzer, K. Rygh og Helliesen. Fra denne karakto-
ristikken vil jeg naturligvis ta A. Nordens undersökinger fra Östergöt
land avgjort unna. Nordens verk har jeg desverre ikke for handen, slik 
at jeg ikke kan kontrollöre de eksemplene som er hentet derfra. Ingen 
vil nekto for at Baltzers undersökinger var glimrende for sin tid, men 
heller ingen, sikkert aller minst dr. Hallström, vil nekte for at de idag 

• G. G j e s s i n g, Viking 1938, s. 139. 
7 E. S. E n g e l s t a d , Ostnorske ristninger og malinger, Oslo 1934, s. 61. 
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ikke lengre bölder mål med modcrno tckstkritikk. K. Rygh var cn 
fortrinlig arkeolog, men Hallström som har fulgt hans holleristnings-
nndorsokingor i Trondelag, vet meget vel at hans storsto styrko lä ikke 
på det feltet. Heller ikke Helliesens undersökinger bölder mål idag. At 
bronsealdersfartoyeno i disse gamle avbildningene har fått ett besloktet 
utseende skylies at tverrstrekene mellom reling og kjolplanko ottest er 
åtskillig grunnero hogd onn linjonc ellers. 

Som også A. Norden bar gjort oppinerksom på i sin idériko anmel-
delso av nyore helloristningslitteratur8, har W. J. Raudonikas publika
sjon revet grunnen unna Hallströms argument at skilopore ikko er kjent 
i bergkunsten annet steds fra, og mod de nordrussiske skiloporne föres 
vi igjen över i kammkjeramisk miljö. Det har sin interesse for skilo-
perens horn, som Hallström stiller sammen med en bähuslensk, hornet 
bronsealdersfigur. (Vi liar dom forresten i Ostfokl og, og jeg kunno der-
fra ba furnort Hallström med långt bedre sanimonlikningsstoff enn don 
båhuslenskc figuren.) På do kjento kammkjeramisko leirkarskårene fra 
llmonsjoen som W. Perodolskij har publisert, er iiomlig også en hornot 
mannsfigur sammen med dyrefigurer av stor likhot med enkelte av våro 
helleristningsfigurer.* 

Når så Hallström ikke vil anorkjenno skiloporne fordi han i så fall 
måtto se cn kombinnsjon av to figurelementer, or det utvilsornt i og for 
seg en sund og riktig innstilling. At belleristningsfigurene, — det gjeller 
også jordbruksristningenes, i ganske vesentlig grad har sin botydning i 
sog selv uävhongig av en hver komposisjon, bar stadig vasrt hevdet med 
styrko i helleristningslitteraturen opp gjennom årene. Men ikke desto 
mindre ser en de aller fleste steder hvor monumental veidekunst over-
hodot opptrer, oftere eller sjoldnere, utvilsornt saminenhorendo figurkom-
binasjoncr. Dot gjeller den franko-kantabriske istidskunsten, det gjeller 
don nordrussiske, sibiriske og amerikanske, og det gjeller framforalt don 
ostspansko kunslen med dens afrikansko avleggero belt nedover till 
Sor-Afrika, likeens den australske. Det villo do snaroro ha vaert besyn-
dorlig om en slik sainmenstilling av figurer skulle veert ukjent hos oss. 
Og rent bortsett fra dette, — noen få meter fra skiloporne er en båt 
mod en mann oppi. Noen egentlig idémossig skilnad kan jeg vanskelig 
finne, — i begge hove or det en mann og hans transportmiddel. Også 
Hallström må godkjonne mannen og båten: »For tho first time so far 
have we found soraothing that, in my opinion, ivilh certainty is a com-
bination of two figuro elements, in this case tho boat and tho man.» 

Omstondighetene bar ber tvunget Hallström til å bry to ct av sino 
gylne metodiske prinsipper, som or av stor botydning, og som han flere 
gånger framhever moget sterkt, — at cn må viore uhyre varsom mod å 
godkjenno forstogangs motiver. Denne meget sterko skepsis överfor 

8 A. N o r d e n , Hällristningarne i forskningens ljus; Rig 1939. 
8 Se A. W. B r o g g e r , Den arktiske stenålder i Norgo (1909), fig. 

191—192. 

8 — Fornvännen K i l . 
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nyoppdukkete motiver er i boy grad bestemmonde for hans detaljtolk-
ninger, og syns også ofte å ha virket med i hans avlesninger på selve 
feltet. Jeg tenker her bl. a. på den besyndelige horneto ormfiguren på 
Boggeristningen, som etter hva Edv. Bull og jeg kunno se var full-
kommen sikker (vi droftet den temmelig inngående nettopp fordi vi syns 
den var hoyst merkelig), men som Hallström har kombinert ined en 
niegot forvitret rygglinje av et dyr nedenfor. Kan hende vil ormen liko 
vol en gäng konime til heder og verdighet på Bogge. Den vil i så fall 
ikke vaere uten betydning, 1)1. a. for sainbindingen av veideristningeno 
med bronsealderens jordbruksristninger, hvor ormer som kjent ikke er 
sjeldne. I alle hove er det neppe underligore med hornete ormer i nord
skandinavisk steinalderskunst, enn det er i eskimoisk kunst, hvor det 
fins veritable slänger med åpen kjseft og en fryktinngytende tanngard.10 

Som metodisk prinsipp cr denne skepsisen överfor tidligere ukjente mo
tiver ikke sä litet farlig. Det er en försiktighet som av og til grenser 
opp mot det dristige. Den motsis da også av hele helleristningsforsk-
ningens historie, som naturlig nokk har vaert en sammenhcngende kjedo 
av nye motivoppdagelser. Og når en, som også Hallström inoner, er 
klar över at det utvalget av ristninger og malinger vi har bevart, bare 
er en brokkdel av det sora en gäng har eksistert, — da faller det helt 
naturlig at det ined nyoppdagelser av ristninger også folger nye motiver. 

I den nevnte anmeldolsen sin går A. Norden imot Hallströms tolk
ning av de eiendommelige ranimefigurene (det er Nordens betegnelse, 
adoptert av Hallström). Hallström ser alle disse som skjematiseringer 
og symboliseringer av mennesket. Det bar, og med full grunn, forbauset 
Norden, at jeg i min behandling av disso figurene ikke har tätt hensyn 
til ranimefigurene på en del östgötske ristninger fra bronsealderen. Dot 
er i det hele tätt ingen undskyldning for at det fongslendo problemet 
om sammenhengen mellom do to ristningsgruppene er blitt liggende så 
totalt unyttet i mino »Nordenfjelske ristninger og malinger», og Norden 
bar ber gitt et meget viktig bidrag til tolkningen av disse ranimefigu
rene. Först fester han oppmerksomheten på at do i veidekunsten ikke 
rent sjelden er plassert i sanimenheng med dyrs og menneskers gonitalia, 
og går så över til de östgötske ristningene, hvor ranimefigurene tydelig 
nokk or ot ledd i bronsealderens magiske eller religiöse kultus, ikke 
sjelden opptror de fullt likeverdig med solbilder. Han slutter med fol
gende konklusjon: »Jag har för min del tänkt på det från antikens folk
religion kända heliga nät, som var förbundet med dyrkan av Priapos, 
och jag vill med tanke på nyssnämnda norska 'veide'-ristningarna hem
ställa, om icke detta är cn tanke, som förtjänar upptagas till allvarlig 
diskussion.» Det sentrale i dette er naturligvis at ranimefigurene på denne 
maten blir ct klart ledd i en kultisk fruktbarhetsmagi. På Vingonrist-
ningen bar kvinnene alltid kroppsfylling som minner overordentlig sterkt 

10 W. J. H o f f ra a n, The Graphic Art of the Eskimos; Smitlisonian 
Inst. Report 1895 (1897), s. 913, fig. 136. 
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om ramraefigureno, inenneno aldri. Bardalristningen har en phallisk 
mannsfigur som oyensynlig bölder on spissoval ramnicfigur rett föran 
penis. Helt samme figuren i mere skjematisert form finner en på Spo-
ranesristninge fra Telemark. Bardal- og Sporanesfigurene syns etter dette 
å måtte representere en vulvakultus. Det kan ber minnes om den nyopp-
dagete ristningen fra Rovaniemi (ennå ikke publisert) som består av en 
penis med scrotum og en vulvafigur, hvor ogsa anus or framstilt.11 Etter 
utmerkote fotografier å domino or det ingen grunn til å tvile på ekt-
heten. Både teknikken og boliggenheten »i berget alldeles bredvid for
sens vattenyta» er meget karakteristiske. 

I de ovale figurene med en langsgående tvorrstrek, som jeg i sin tid 
ulykkeligvis tolket som fiskesokk, må en da antakelig se symboliserte 
vulvafigurer. I ramraefigureno med geometrisk fylling, er symbolise-
ringen kommet ennå lengre. Her er tabubegreppet fullt gjennomfort. 
Med en slik tolkning blir både plasseringen naer dyrenes genitalia, kvin-
nefigurene på Vingenristningen, i det hele rammefigurenes problem fullt 
förklarlig. Det or fruktbarheten som tilsiktes når de plasseres inni 
dyrokropper, i kvinnokropper eller når de förekommer isolert.12 Og som 
en videre utvikling av denne vulvakultusen trer de på de östgötske rist
ningene i stedet for solbildene. Det fins her også ovaler med tverr-
streken. 

Inn i veidekunstens fruktbarhetsmagi må da også plasseringen naer 
vann ses, likeens de eiendomraelige frynsoornamentene på Lammtroarist-
ningon som Hallström, sikkert med rette, stiller sammen med sorskan-
dinavisk frynscdekorasjon selv om denne nokk er åtskillig eldre. Den 
megalitisko frynsodokorasjonen er satt i samband med fruktbarhetsmagi, 
idet en ha nient at den symboliserer regnet.13 

Dr. Hallströms stilforing er overordentlig god. Denne klare og logiske 
formen, satt fram med en stor og trygg overbevisningens styrke, virker 
ikke bare sterkt overbevisende pä leseren, den har formelig en besetten-
de, magisk besvergende kraft, som veidekunsten sjol. Det skal medgis at 
dette er en av grunnenc til at jeg kanhende har gitt et skjevt biide 
av verket, ved fortrinnsvis å dra fram sidor ved det som vel bor bli 
gjenstann for alvorlig diskussjon for de blir akseptert endelig. Verket 
inneholder nemlig utvilsornt on fylde av fine og skarpe iakttakelser og 
riktige tolkninger og synsmåter. 

Det går tydelig fram av hele verkets anlegg at det har vaert dr. Hall
ströms mening i viss mon å remplasere de norske publikasjonene över 
de norske helleristningene og bergmalingene. Det sies også i forordet. 
»Monumental Art» er nient som litt av svensk forsknings ansikt utad. Det 

" Sml. II o f f ra a n, anf. arb., s. 841, fig. 48. 
So ellers framstillingen i »Nordenfjeldske ristninger og malinger», 

" H. K t i h n , Die vorgeschichtliche Kunst Deutschlands. Berlin 1935, 
s. 33. 
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skulle gi den europeiske forskning en uttommende behandling av omnet. 
En har litt vondt for å fri seg helt for en kjensle av at nettopp med 
dette formålet for oyet, hvor det har gjeldt å bringe behandlingen av 
veidekunsten fram for et forum som ikke vil kunne kontrollundersoke 
forekomstene på stedet, burde forfatteren ha valgt en noe mere referen-
de form i detaljbohandlingen av de norske ristningene og malingene han 
ikke selv har hatt hove til å se. Og det er sora novnt omtrent halv
parten av materialet. Hans kritiske behandling av disse er av og til 
preget av ikke liten dristighet, og det kan nokk vaere at han nå og da 
sår en tvilens sed överfor de norske undersokingene som ville hatt större 
vitonskapelig tyngde om don var grunnet på selvsyn. 

Men et storverk bar han gitt oss, og det er vi ham takkneralige for. 
At »Monumental Art» har bräkt helleristningsforskningen et veldig steg 
framöver er jeg ikke i tvil om. Og så gler vi oss til også å stifto na?r-
mere kjendskap med det svenske materialet. Nå trengs det. 

Gulorm Gjessing 

NYARE LITTERATUR I ÖSTERRIKISK ARKEOLOGI 

Die bildende Kunst in Österreich. Voraussetzungen und Anfänge 
(von der Urzeit bis um 600 n. Chr.). Hrsg von Karl Ginhart. 
Baden bei Wien 1936. 8°, 192 s., 8 textfig. och 161 fig. samlade 
på 32 pl. 

KURT WILLVONSEDER: Die mittlere Bronzezeit in Österreich. 
Teil 1—2. Biiclier zur Ur- und Friihgcschichte, hrsg von 
Oswald Menghin, Bd III—IV. Wien und Leipzig 1937. 8°,484s., 
10 textfig., 56 pl. och 1 fyndkarta. 

RICHARD PITTIONI: Urgeschichte. Allgeraeine Urgeschichte 
und Urgeschichte Österreichs. Leipzig und Wien 1937. 8°, VI + 
212 s. och 48 pl. 

RICHARD PITTIONI: Österreichs Urzeit im Biide. Leipzig und 
Wien 1938. 4°, V + 6 s. och 50 pl. 

Jämfört med Ungern, som på grund av sina tidigt kända, rika koppar-
och bronsåldersfynd redan under den raollaneuropeiska fornforskningens 
barndom kom att stå i intressets brännpunkt såsom ett de arkeologiska 
undrens land, som Ingvald Undset en gång kallade det med ett uttryck, 
typiskt för en ung vetenskaps entusiasm, ha de övriga Donauländerna 
länge legat helt i skymundan. Särskilt gäller detta Österrike, som i 
betraktande av att forskningen där inte varit av det balkanartat roman
tiska slaget ännu jämförelsevis sent utgjort en fläck på Europas arkeo
logiska karta, närapå lika vit som alpernas glaeiärvärld på den topo-
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grafiska. Orsaken till detta faktum bar framför allt varit en anmärk
ningsvärd raaterialfattigdom i stark kontrast till den överflödande rike
domen i de omgivande centraleuropeiska länderna, en fattigdom, som 
tvang forskningen att arbeta med många frågetecken och stora lakuner 
i det förhistoriska förloppet. Trots en väsentlig ökning av fyndmateria
let under decenniet efter förra kriget kominer detta till synes ännu i 
Georg Kyrles översiktsarbete i Eberts Reallexikon.1 Efter ytterligare 
ett decennium med en i förhållande till landets resurser intensivt bedri
ven forskning iir sakläget ett holt annat, och man skulle nu med full 
rätt kunna använda Undsets ovan citerade ord om Ungern lika väl om 
Österrike. Detta inte på grund av någon likhet i fråga om materialets 
kvantitet, men väl i fråga om dess oerhört rika sammansättning, något 
som också var att vänta i betraktande av landets läge oeh topografi. 

I den brokiga mångfald, som det nu kända arkeologiska materialet 
från Österrike representerar, med dess naturbetingade växling mellan 
minnen från utifrån starkt influerade kulturer, hemmahörande i landets 
öppnare delar, och dylika från typiska isolationskulturer i de svårtill
gängliga alpområdena, har det tidigare inte varit lätt att orientera sig, 
även ined tillgång till Richard Pittionis utmärkta bibliografi.2 Den om
fångsrika och ingalunda föraktliga hithörande litteraturen har nämligen 
nästan enbart bestått av uppsatser i ett otal tidskrifter, och frånsett 
Kyrles korta, nu föråldrade översikt från 1927 och cn populär sådan av 
Oswald Menghin från dot följande året3 ba hittills sådana arbeten sak
nats, sora behandlat landet i dess helhet, såväl sammanfattande framställ
ningar av hela dot förhistoriska förloppet — såvida man inte vill räkna 
dit några smärre arbeten över de enskilda förbundsländerna4 — som större 
monografier över en viss föremålsgrupp eller period. De här anmälda 

1 Bd 9, 1927, art. österreich, s. 225—240. 
2 R . P i t t i o n i , Bibliographie zur Urgeschichte österreichs. Biblio

graphie zur Geschichte, Landos- u. Volkskunde österreichs, Ergänzungs
band I. Linz 1931. — Jfr L. F r a n z und H. M l t s c h a - M ä r h e i m , Dio 
urgeschichtliche Forschung in österreich seit 1900. Bericht d. R.-G. Komm. 
XVI, 1925/26. 

3 O. M e n g h i n , Urgeschichte der Ostalpenländer. I : Dio österreichi-
schen Alpen, hrsg von II. Leitmeier, s. 176—210. Leipzig und Wien 1928. 

* Som do viktigaste förtjäna följande att nämnas: Niederösterreich: O. 
M e n g h i n , Urgeschichte Nö:s. Heimatkundo f. NÖ, Hof t 7. Wien 1921; 
D o n s . , Archäologio von NÖ. F—rer durch dio Schausamral. d. NÖ Ländes-
museums, 4. Aufl. Wien 1925. Oberösterreich: E. T h e u e r , Urgeschichte 
OÖ:s. Linz 1925; K. W i l l v o n s e d e r , OÖ in der Urzeit. Wien 1933. 
Salzburg: G. K y r 1 o, Urgeschichte des Kronlandes S. österreich. Kunst-
topographie XVII, 1918. Steiermark: V, H i i b e r , Urgeschichte St.:s. 
Mitteil. d. naturwissenschaftl. Vereins f. St., Bd 58, Graz 1922. Kärnten: 
L. F r a n z , Die vorgeschichtliehen AltertUmer K.:s. MAG LXI, 1931; 
D e n s . , Aus K.:s urgeschichtlicber Zeit. Scbriften zur Geistesgescbicbte 
K.:s, Bd 2. Klagenfurt 1935. 
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arbetena, utkomna kort innan Österrike upphörde att finnas till som en 
självständig nation, äro de första av detta välbehövliga slag, och förtjäna 
därför att särskilt uppmärksammas. 

Den under redaktion av K a r l G i n b a r t utgivna Die bildende Kunst 
in österreich avser att fylla behovet av cn modern konsthistorisk handbok 
för Österrike, av vilken den närmast föregående utkom 1918 och ännu 
behandlade hela don oenhetliga grupp länder, som hördo till den öster
rikiska rikshalvan i don gamla monarkin. Enligt företalet är arbetet 
beräknat att utkomma i fyra delar, vilkas uppsatser basera sig på en 
fortlöpande sorie föreläsningar, hållna inom det av Josef Strzygowski 
bildade Gesellschaft fiir vergloichcnde Kunstforscbung in Wien. 

Av de tre hittills planenligt med ett års mellanrum utkomna delarna 
är den första ägnad Österrikes förhistoriska konst, här räknad från dess 
världsberömda portalfigur, don lilla kvinnostatyctton från Willondorf, till 
do avariska reratungornas bronsgjutna rankor och fabeldjur. Detta mäk
tiga skede beskrives av åtta författare i lika många uppsatser på i 
genomsnitt 17—18 sidor. Till denna koncentrerade framställning, kom
pletterad med ett lika starkt begränsat bildurval, komma tre inledande 
uppsatser om do geografiska och antropologiska förutsättningarna för 
Österrikes konstskapande och allmänna kulturförlopp överhuvud. W a 1-
t o r S t r z y g o w s k i beskriver naturlandskapets ombildning till kul
turlandskap och dettas öden ur geopolitisk synvinkol, G e o r g K y r l e 
ger en propedeutisk kurs i Östalpernas kvartärgeologi och E b e r h a r d 
G e y c r skildrar den intensiva ras- och folkblandningen fram till den 
tyska kolonisationen under karolingisk tid. Tillsammans go dessa upp
satser cn visserligen fragmentarisk, men dock användbar bild av de om
världsfaktorer som skapat »dor österroichische Mensch» och hennes sär
präglade kultur, även i senare tider sammansatt av de mest skilda ele
ment, förenade och förvandlade till en enhet av den kulturraakt, som den 
i Centraleuropas bergländer rotade tyskbeten alltid utgjort. 

Den konsthistoriska framställningen inledes med en uppsats om den 
äldre stenålderns konst av J u l i u s C a s p a r t, vilken med användande 
av Menghins kulturindolning (Faustkoil-, Klingen- och Knochenkultur) 
utformar den till en översikt av hela den europeiska palsnolitkonsten. 
Österrikes andel i denna är hittills ringa — allt som finnes är avbildat 
i arbetet — men i gengäld äger landet dess skulpturala praktstycke. 
Venus Willendorfs konsthistoriska ställning ägnas här också rättmätigt 
on liten särskild monografi av Os w a l d M e n g h i n . 

I två väl samordnade och mod rika litteraturhänvisningar försedda upp
satser av K u r t W i l l v o n s e d e r och R i c h a r d P i t t i o n i skildras 
den yngre stenålderns och bronsålderns konst, respektive Hallstatt- och 
Latönetidens. Därvid är att märka, att då det är Reineckes periodsystom, 
som följts, betecknar begreppet »bronsålder» ondast dennas tidigare och 
mellersta skeden, medan de senare föras till »Hallstattid» —- en avsnör-
ning, vars olämplighet här träder ännu mer i dagen, som de båda sam-
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manhörande delarna kommit att behandlas av var sin författare. Dot 
må även i detta sammanhang klart sägas ifrån: trots de ovedersägliga 
kerarniska sambanden mellan Reineckes grupper Hallstatt A—D är ter
men »Hallstatt» omöjlig att upprätthålla både som tids- och kulturbegrepp 
i denna vida omfattning, och mycket skullo vara vunnet, om den mellan
europeiska forskningen kunde upptaga den distinktion, som Nils Åberg 
för flera år sedan givit, och som begränsar begreppet till det namn
givande gravfältets kulturinnebåll och tid, huvudsakligen grupperna 
C—D i Reineckes system. Denna fromma önskan, som dock verkligen 
uppfyllts i Pittionis nedan recenserade arbete, gäller även användandet 
av beteckningarna »ältere und jiingero Urnenfelderkultur». I här ifråga
varande arbete får »ältere Urnenfelderkultur» kronologiskt motsvara 
Reineckes Bronzezeit D, medan den yngre delen av samma kultur Hall
statt A och B. I sydtysk och schweizisk facklitteratur används däremot 
som regel beteckningen »jiingere Urnenfelderkultur», resp. »-stufe», en
dast om Hallstatt B. Det vore skönt att en gång för alla få slut på detta 
terminologiska kaos, sora endast försvårar cn i framtiden åter interna
tionell forskning. 

1 den betydelsefulla frågan om den neolitiska kärlbemålningens ur
sprung ansluter sig Willvonseder till Hoornes', Mengbins med fleras upp
fattning om dess fräinrcasiatiska proveniens, trots att den äldst av Hubert 
Schmidt hävdade åsikten ora Donauländornas prioritet därvidlag fått 
ett starkt stöd i de senare årens ungerska forskningsresultat (Tompa). 
Helt i enlighet med av Hoernes och Menghin skapad tradition utskiljer 
samme förtattare vidare eu Lengyolkultur som en självständig grupp inom 
bandkeramiken, och som »nordiska» kulturer sammanfattas bl. a. Baden, 
Mondsee och Laibaeb. Bronsåldorskeramikens rötter i kvarlevande neoli
tiska kulturer betonas, liksom Pittioni i sitt avsnitt påvisar det typolo
giska sammanhanget inom vissa kerarniska huvudformer från brons
ålderns slut ner i Laténetid. Den senares framställning av Hallstatt-
stilens uppkomst, framför allt figurkonstens, är med nödvändighet täm
ligen hypotetisk, då dess östliga komponenter inom den ungerska sona 
bronsåldern med dess antagna kimmcriska inslag ännu äro för litet 
kända. 

Den romerska provinskonsten skildras av A r n o l d S c h o b e r och 
den äldsta kristna konsten från sen- och eftcrromorsk tid, huvudsakligen 
enkla kyrkobyggnader bevarade i Kärnten ( = Noricums södra dol), av 
R u d o l f E g g e r . Den förres framställning bar on mera allmänt kultur
historisk prägel och lägger för övrigt huvudvikten på arkitektur- och 
bildkonsten, medan den rika provinsiella konstindustrin behandlas skä-
ligen kortfattat. De sonantika karvsnittsbronserna sättas av Schober i 
samband med germanerna, men på ett så svävande och försiktigt sätt, 
att läsaren belt lämnas i ovisshet om hur detta saraband gestaltat sig. 
Bittre besked i dylika frågor ges av E d u a r d B o n i n g e r, sora fått 
dot germanska och avariska konsthantverket på sin lott och i en syn-
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nerligen värdefull uppsats söker analysera framför allt det förstnämndas 
arvsfaktorer i den form det fick hos stammarna på österrikisk och an
gränsande botten. Efter en kort översikt av det historiska förloppet från 
kejsartidens quader till merovingertidons longobardiska cfterklang och 
avariska gästspel — vilket sistnämnda för Österrikes del av historiska 
skäl sättes så sent som till 700-talets senare hälft — söker han här utan 
hänsyn till den typologiska formutvocklingen och den kronologiska följ
den att utskilja de olika skikt, varav hela detta oerhört heterogena 
material sammansatts. Uppgiften iir ingalunda lätt och ännu långt ifrån 
löst med teorierna om den ourasiatiska djurstilens roll och utskiljandet 
av do fyra pontisk-germanska stilgrupperna. Detsamma gäller Bcningers 
skarpsinniga men säkert diskutcrbara utföranden i denna uppsats rörande 
senillyriska och senkeltiska stilclemonts betydelse. Värdefull är beskriv
ningen av det »olbcgermanska skiktet», bättre kanske gruppen, som med 
sin kerarniska tradition sammanbinder de västgermanska quaderna och 
longobarderna över århundraden. Tyvärr finnas inga möjligheter att följa 
do kvarstannande longobardernas öden under 600-talet i Österrike. Före
mål ornerade i ren stil II saknas Bv«n hittills inom landet. 

Det första bandet av denna österrikiska konsthistoria avslutas mod 
en uppsats — den längsta — av den nyligen vid 79 års ålder avlidne 
J o s e f S t r z y g o w s k i , behandlande östalpområdet som korsväg i 
något som kallas »die Zeit der Kunstgurtel und Kunstströme». Här över
ges arbetets sakliga och strängt historiska framställning för en i ett 
tungt och svårbegripligt språk klädd konstmotafysik, sora söker »das 
Wesen der Dinge und dessen Werden, nicht die Geschichte des Erhalto-
nen». Något bevismaterial för sitt synnerligen fantasirika resonemang 
framlägger författaren inte, varför läsaren får nöja sig med att antingen 
tro eller tvivla. 

För don enkle sakforskaren, som nöjer sig med »det bevarades histo
ria», känns det onekligen skönt att efter dylika utflykter komma tillbaka 
till de vetenskapliga realiteternas fasta mark. En sådan, och av högt 
kultiverat slag, bjuds honom med K u r t W i l l v o n s c d e r s monografi 
Die mittlere Bronzezeit in Österreich, med vilken Österrike fått sin första 
stora undersökning av sin bronsålder och den internationella forskningen 
ott standardverk av grundläggande betydelse. 

Det omfångsrika arbetet iir uppdelat på två delar, cn framställande och 
undersökande dei och cn katalogmässigt uppställd materiaidol med av
bildningarna samlade på planscher i slutet. Särskilt bör don förträffliga 
matorialdelen framhävas. Donnas textparti upptas till störro delen av 
en fyndkatalog, vars skenbart något omständliga uppställning tvärtom 
är en av detta arbetes största förtjänster, inte minst då det gäller den In
gående behandlande fyndhistorien. Närmaste förebild för denna katalog 
iir, som författaren själv anger, Behrons' arbete från 1916 över Sydtysk-
lands bronsåldersfynd, men den kan också med ett visst fog sägas gå 
tillbaka pä on gammal tradition inom landets egna forskning, skapad 
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decennierna omkring förra århundradets mitt med Johan Gabriel Seidls 
och Friedrich Kenncrs för sin tid utmärkta fyndkrönikor, för de östra 
delarna av monarkin supplerade av J. F. Neigebaurs och Carl Gooss' lik
nande arbeten. Matorialdelens övriga text upptar litteraturförteckning 
och ortsregister, kännetecknade av samma fullständighet och noggrann
het som katalogen — sålunda ba beträffande orter i Slovakien, Ungern 
och Rumänien inte endast det tyska namnet, där sådant förekommer, utan 
även de inhemska upptagits, t. ex. Schmolnitz — Smolenice — Szomolåny, 
en till synes självklar sak, mot vilken det dock till stort förfång för 
den praktiska användbarheten ständigt syndats, framför allt hos riks-
tyska författare. Avbildningsmaterialet slutligen är rikt och bjuder till 
största delen på tidigare opublicerat material i goda fotografier, kom
pletterade med förtydligande teckningar. 

Den stora omsorgsfullhcten ifråga om det tekniska i framställningen 
äger sin fulla motsvarighet även då det gäller själva undersökningen. 
Willvonseders arbete tillhör den nyktra sakforskningens kategori, mod 
dess detaljundersökning och specialisering i det lilla, utan vilken inga 
stora synteser med sina försök att teckna ett lands förhistoria med allt 
vad detta innebär på det andliga området kunna skrivas. Undersökningens 
räckvidd, »den mellersta bronsåldern», är relativt liten: stadierna B och 
C i Reineckes system, motsvarande övergången mellan perioderna I och 
II, resp. resten av period II i Montelius'. Beträffande de olika krono
logiska systemen ger författaren förbehållslöst företrädet åt Reineckes, 
mod exemplifierad motivering att detta passar bäst på österrikiska för
hållanden — »zumindest fiir dio mittlcre Bronzezeit». Willvonsedor går 
till och med så långt i den finindelning av materialet, som Reineckes 
system just beträffande dessa stadier representerar contra den svenska 
indelningen, att han urskiljer cn äldre och en yngre grupp ur B-stadiet, 
betecknade Bi och B2, i analogi med Reineckes tidigare tudelning av de 
sydtyska stadierna A och C på detta sätt. Tillsvidare är detta möjligt 
endast på basis av materialet i Nedre Österrike och Burgonland, som på 
grund av de västra och södra landsdelarnas fyndfattigdom är det enda 
område, där t. ex. också den kerarniska utvecklingen belt kan följas. 

I en inledande studio över don äldre bronsåldern, stadiet A, påvisar 
författaren do neolitiska kulturernas fortlevande i hela landet, i Ncdro 
Österrike söder om Donau och i Burgenland under mer eller mindre starkt 
inflytande från Aunjctitzkulturen, vars område inskränker sig till Nedre 
Österrike norr om floden. Liksom Åberg tidigare begränsat begreppet 
Ilallstatts räckvidd understryker Willvonsedor här och i flera samman
hang i dot följande nödvändigbeten av att inskränka dot nästan lika lösa 
och uttänjbara begreppet Aunjetitz. Efter en undersökning av arten av 
den mellersta bronsålderns källmaterial, ett inte ringa antal boplatser, 
men framför allt gravar, övergår författaren till den typologiska ana
lysen, där varje forms utbredning, kronologi och ursprung ingående un-
dersökes. Viktig är särskilt undersökningen av epokens kerarniska led-
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fossil, den enhankade kannan, vars ursprung sökes i den mährisk-väst-
slovakiska, Aunjetitzinfluerade Mad'arovcckulturen. Resultatet av denna 
formanalys framlägges i ett fast kronologiskt system, en forralära med 
typplanscher för Österrikes mellersta bronsålder, varav här ett kort re
ferat torde vara på sin plats. 

Stadiet Bi, som säges vara ett utpräglat förstadium till B2, förmodligon 
av kort varaktighet, utskilje.; ur det slutna B-komplexet genom en ut-
gallring av former som stå stadiet A nära. Ledformer äro nålar med 
dubbelböjda skaft (Sicholnndeln) med radialornaracntik på huvudet, nålar 
med lyrkantsprofilerat skaft, kortsvärd, bl. a. av Keszthelytyp, samt en
hankade kannor av den typ sora föreligger i ott boplatsfynd från Mistel-
bach och dessutom i don bekanta Rogelsbrunngraven. Nya former för 
stadiet B» äro svärd av utvecklad typ, avsatsyxor, yxor med mittståcnde 
skaftlappar, ungerska skafthålsyxor, koncentriskt ribbade skivor med 
lång torn, vågformiga nålar med mångprofilerat skaft, raka nålar med 
runt skaft; den typiska bronsdekoren är stjärnornamentik (på nålhuvuden 
och stridsyxknappar). Do fullt utbildade enhankade kannorna och den 
övriga keramiken delvis svåra att skilja från det följande stadiets; grav
fynden från Pitten, Sieding och Winklarn. För stadiet C äro bronserna 
mindre karakteristiska; lodform är svärdet med åttkantig kavle. Kera
miken rikt utvecklad, bl. a. mod en barockform av den enhankade kan
nan med vid foten sittande bucklor, fotskålar och girlandornerade amfo
ror; samtliga kerarniska typer representerade i en krukmakardepå från 
Maisbirbaum, vars inventarium konnekteras med gravmaterialet från 
Kronstorf, som innehåller samma keramik och dessutom bronser, vilka 
kunna dateras enligt sydtyskt material; Maisbiibaumkeraniiken uppvisar 
även vissa gemensamma detaljer med den från Bayerdorfgravarna (D). 

Det sålunda utpreparerade materialet från Österrikes mellersta brons
ålder erbjuder inga nya bidrag till den absoluta kronologin. Utan att 
närmare behandla hithörande frågor tar Willvonsedor emellertid avstånd 
från den med höga tal arbetande tidsbestämningen, som alltjämt med 
undantag för Boninger används av de österrikiska forskarna, och ansluter 
sig till Åbergs uppfattning, med vilken Reineckes på äldre dagar fram
lagda ganska väl stämmor. Följande tal anges som uppskattningsvärden: 
för stadiet B 1500' eller 1450—1250, för stadiet C 1250—1200. 

Vid sidan om denna indelning i tiden företar författaren även en in
delning i rummet, d. v. s. i kulturkretsar. Ur kultursynpunkt tillhör 
Österrikes mellersta bronsålder böggravkulturen, då do fåtaliga flat-
inarksgravarna i landets norra del nämligen äro nv underordnad bety
delse. Detta stora kulturblock har genom Willvonscders föreliggande ar
bete alltså fått sin östligaste, hittills i stort sött obeaktade grupp väl 
utstakad och beskriven. På basis av den redan i det typologiska avsnit
tet företagna undersökningen av typförrådets ursprung samt on analys 
av de olika gravformerna indelar han don österrikiska höggravkulturens 
område i två kulturprovinser, skilda åt av Enns nedre lopp: en nord-
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alpin-västösterrikisk, vilken till fullo bevisas inte vara något annat än 
den östligaste utlöparen av dot sydtyska blocket, och en västungersk-
slovakisk, där höggravkulturon göres inhemsk, d. v. s. vilande på lokala, 
Aunjetitzinfluerade senneolitiska traditioner. Sora förklaring till själva 
höggravskicket i den sistnämnda provinsen antar författaren ett snör
keramiskt substrat, liksom man antagit detta som ursprungsfaktor i hela 
det stora område över huvud, där höggravkultur utbildats. Denna teori 
är tilltalande, men det bör observeras, att snörkeramiken hittills är 
ytterst dåligt belagd i Österrike. Till dessa två kulturprovinser fogas 
en tredje, kallad den sydalpina, som trots sin fyndfattigdora ändå kan 
påvisas stå den västungersk-slovakiska nära och tillsammans mod denna 
bilda den från det sydtyska Västösterriko skarpt skilda, östligaste 
gruppen av höggravkulturon, »die mittoldanubische Gruppe». Under det 
att landets västra delar stå under ett kontinuerligt sydtyskt inflytande 
är förhållandet ett annat i dess östra. Inom »die mittoldanubische Gruppe» 
är i stället det ungerska inflytandet — som för övrigt på ett glänsande 
sätt visas vara just det element, sora här utlöser höggravkulturon i de 
områden, där inga tidigare bronsålderskulturer vunnit utbredning — 
mycket starkt under stadiet B, med kulminoring under B», men mattas 
betydligt under C-stadiet till förmån för västliga, sydtyska och böhmiska, 
impulser. Denna på grundval av en intim materialkännedom gjorda av-
gränsning av bronsålderns tidigare ungerska kulturström får betydeiso 
långt över Österrikes gränser och blir inte minst värdefull för en del 
nordiska datoringsfrågor. Som ett sista huvudresultat av arbetet må slut
ligen anföras en mot tidigare antaganden konstaterad bosättningskonti
nuitet i den österrikiska bronsåldern till och med C-stadiet, under hög
gravkulturens tid motsvarad även av en etnisk kontinuitet, bruten först 
med den Lausitziskt färgade urnegravkulturens invandring i och med 
D-stadiet. 

Samma år som Willvonsoders analytiska arbete kom av trycket gav 
Wien forskningen även ett syntetiskt verk, ott nytt tillskott till de into 
alltför talrika tidigare övcrsiktsarbetena över Europas förhistoria, här 
betitlat fornhistoria: Urgeschichte, med undertiteln Allgemeine Urgeschichte 
und Urgeschichte Österreichs. Författare är den förres kollega vid Wienuni-
versitetet R i c h a r d P i t t i o n i . 

Pittionis fornhistoria utgör en oförändrad soparatutgåva av första till-
läggsbandet i on handbok för historielärare, varmed arbetets huvudsyfte 
ocksä är givet — att ge en objektivt hållen handbok för en akademisk 
yrkesgrupp, som inte direkt tillhör facket. Att skriva en objektiv fram
ställning på detta område, en »Grunddragen av den allmänna fornhisto-
nen», som första delen av boken rubriceras, är på forskningens nuva
rande ståndpunkt inte lätt. Författaren har här löst sin uppgift kanske väl 
subjektivt. I varje fall hade man i ett arbete, som inte är populärt i 
egentlig mening, önskat något utförligare referat och framför allt flera 
källhänvisningar än vad som här getts. Huvudanmärkningen mot fram-
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ställningen ligger emellertid däri, att i dot nödvändigtvis alltid mer eller 
mindre subjektivt betingade urvalet av andra forskares resultat många 
sådana av nu föråldrad karaktär medtagits. Detta gäller särskilt krono
login, där författaren använder den höga absoluta beräkning som nu i 
stort sett övergivits. Som exempel må anföras att den mellaneuropeiska 
bronsålderns början sättes till senast omkr. 1900, emedan konnektionerna 
mellan schaktgravstiden och Mellaneuropas hockergravkultur av brons
ålderskaraktär enligt författaren äro mer än osäkra. I don relativa kro
nologin dras denna senare upp till MM I—II och förmykensk tid, medan 
höggravkulturon får motsvara MM III—LM II, schakt- och kupolgravstid. 
Mera som obekantskap med nyare forskningsresultat än som ett envist 
fasthängande vid gamla får kansko tidstabellen för järnåldern på sid. 89 
karakteriseras, där bland annat den nordiska bronsålderns period VI 
tidsparallelliseras med Hallstatt D, i texten ifrågasattes som till och med 
ännu senare. Även på andra områden gäller många gånger detsamma, 
till exempel när det i kapitlet om bronsålderns teknik säges att man sär
skilt i Nordeuropa fabricerade drivna kärl (s. 71). Anmärkningsvärd är 
också den säkerhet varmed författaren fastslår de olika kulturernas folk-
tillhörighet. Den donauländska neolitkulturen, den bandkeramiska, påstås 
sålunda vara icke-»indogermansk», medan åter samma områdes intimt 
anslutande tidiga bronsålderskulturer, Aunjetitz m. 11., betecknas med 
detta språklig-etniska begrepp. Avbildningsmaterialet till denna del hade 
slutligen kunnat göras mera instruktivt med typsoricr och dylikt. 

Med dessa anmärkningar må värdet av Pittionis allmänna fornhistoria 
inte förringas. Dispositionen är klar och lättöverskådlig och på det mi
nimala utrymme som stått till buds är framställningen ofta utmärkt. 
Man är bland annat tacksam för att inga subtila försök gjorts att skildra 
ott folks själsliga struktur på grundval av det sätt varpå det ornerat sina 
lerkrukor. Sedan exempelvis skillnaden mellan den bandkeramiska och 
nordiska keramikstilen karakteriserats säger författaren: »In diesen ver
schiedenen Zierordnungen werden sich wahrscheinlich auch bestimrate, 
geistige Veranlagungen wiederspiegeln; sie fassen zu wollen, gelingt 
bei jetzigem Stånd unserer Kenntnissc noch nicht. Die von der Kunst-
geschichte zur Erklärung gebrauchto Terrainologic klingt uns viel zu 
sehr nach Tischwoisheit, um in diesen Zusammonhang verwertet zu wer
den.» Bäst är kapitlet om den yngro järnåldern, där man i den utmärkta 
skildringen av kelterna märker att författaren kommit in på egen mark. 

Den andra delen av dotta arbete är ägnat Österrikes fornhistoria, och 
av lätt insedda skäl är framställningen här värdefullare än i den första. 
Pittioni har i dessa kapitel mer kunnat förena syntes med kritisk analys, 
och forskningen har med dessa 80 finstilstryekta sidor fått en utmärkt 
uppslagsbok för Österrikes arkeologi, baserad på ett fullständigare mate
rial än i första bandet av Ginharts konsthistoria. Beträffande behand
lingen av den rad olika kulturer, som i Österrike uppträda sida vid sida 
inom samma epok och vilka var och en i ett ibland väl långt gånget 
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systematiskt nit bruka uppdelas i ett antal små lokala typgrnpper, lägger 
man hos Pittioni märke till samma betraktelsesätt av linearkeramiken, 
Lengyel, de »nordiska» kulturerna o. s. v., som redan tidigare berörts i 
donna anmälan. Någon kopparålder i egentlig bemärkelse kan man inte 
räkna med i Österrike, och författaren nämner inte ens namnet. Upp
delningen av bronsåldern sker i ett tidigt, ett mellan- och ett sent av
snitt, till vilket senare räknas Reineckes D-stadium av den »rena» brons
åldern och —- såvitt recensenten vet för första gången i inellaneuro-
peisk facklitteratur — Hallstatt A och B. Detta brott mot en inte endast 
terminologisk tradition, som övergått till slentrian, är att hälsa med 
verkligt välkomnande. Då det gäller den mellersta bronsåldern, där alltså 
jämförelser med Willvonseder äro möjliga, gå do bäggo forskarnas syn
punkter dolvis väsentligt isiir. Den viktigaste skillnaden synes vara den 
att Pittioni, trots don stora betydelse han tillmäter snörkeramiken, anser 
den österrikiska böggravkulturens ursprung omöjligt att ange. Det ver
kar dock troligt, att en framtida forskning kommer att ge Willvonseder 
rätt vad det gäller hans »Mittoldanubische Gruppe» och huvudsynpunk
terna i dess uttolkning. I kapitlet om Hallstattkulturen, följaktligen 
begränsad till de Reineckska C- och D-avsnitten, kan don ovan omtalade 
gruppindelningen studeras i sin största omfattning. Följande, i en del 
fall sinsemellan inte alltför isärhållbara typer uppställas: a) typen Bern-
hardsthal; b) typen Statzendorf-Gcmeinlebarn ( = Kalcnderbergkultur); 
c) typen Hallstatt; d) den sydtyskt influerade typen; e) typen Wies; 
l) typen Frögg. Do saratidiga, ner i Laténetid fortsättande alpina retar-
dationskulturorna ägnas slutligen jämto kelterna en god översikt. 

Något som väsentligt höjer värdet av denna Pittionis lilla handbok i 
österrikisk fornhistoria är att varje kulturs och typgrupps viktigasto 
fyndorter konsekvent uppräknas och att deras publikationer fullständigt 
anges. Litteraturhänvisningarna för övrigt äro rika och detsamma kan 
sägas om avbildningarna. 

Som en utvidgad planschavdelning till andra delen av Pittionis Urge
schichte kan samme författares Österreichs Urzeit im Biide kännetecknas. 
Det är, som titeln anger, en ren bilderbok, och texten inskränker sig 
till några få sidor, innehållande ett avtryck av tabellerna i ovannämnda 
arbete och en ytterst kortfattad legend till de 50 planscherna. Dessa äro 
nästan uteslutande sammanställda av klichéer, tagna från olika håll i de 
sista 20 årens facklitteratur, ett representativt urval för att, som det 
böter i förordet, underlätta forskarens arbete, hjälpa studenten-nybörjaren 
och ge ett rättesnöre för beinbygdsmusoerna. På grund av tillkomst
sattet har helt naturligt uppställningen och figurnumreringen, där sådan 
överhuvud finnes, blivit ganska brokig, varigenom citerandet ofta måste 
ske med sådana anvisningar som »överst i mitten», »femte raden, andra 
från höger» o. s. v. Av större betydelse är kanske att av samma anled
ning figurer av föremål ur skilda kulturer eller epoker ibland kommit 
att sammanföras på samma plansch, till skada för översiktligheten och 
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den deklarerade pedagogiska uppgiften. Som exempel på denna söndor-
plockning kunna anföras pl. 16: Aunjetitzkoramik + betsel, tillhörande 
urnegravkulturen, och ungersk importyxa, båda från samma fyndort som 
en del av Aunjetitzmaterialet, den senare hänförd till Aunjctitzkultu-
r e n ( ! ) ; pl. 19: blandat material från Brz A—D, däribland Szonibathys 
kliché av Gemeinlebarngraven nr 17 med den interpolerado fibulan, här 
kallad »vermeintliche Fibel»; pl. 21: keramik från den mellersta brons
åldern + helfästesvärd av Liptötyp, hänfört till samma t i d ( ! ) . Man be
höver inte nödvändigtvis underskatta kapaciteten hos de två senare kate
gorier boken adresserar sig till för att anmärka på dylikt, som också 
innehåller rena felaktigheterna. 

Trots dessa anmärkningar torde Pittionis bilderbok fylla ett behov. 
En modern ersättare av Mucbs Atlas bar länge saknats. 

Till sist en sak att notera med tacksamhet, som recensenten förmod
ligen kan dela med de flesta icke tyska läsare, antingen dessa tillhöra 
det »storgermanska livsrummet» eller inte: samtliga här anmälda arbeten 
äro tryckta med latinsk stil och inte med fraktur, som dock redan före 
den 11 mars 1938 börjat sitt reaktionära åtorintåg inom Österrikes veten
skapliga litteratur. 

Bo Gunnar Lindgren 

VlEl)AI.JKOi\ST 

I M e d a l j e k u n s t , Publikasjoner fra Universitetets Myntkabinett, Nr 4 
(Oslo 1940 i kommission hos II. Aschehoug & CO. 128 s. varav 61—115 med 
28 väl valda planscher. Kr. 3: —) , har H a n s H o l s t givit en kortfattad, till 
huvuddragen begränsad framställning av modaljkonstens historia. Förfat
tarens tydligt framträdande förälskelse i donna konstart och hans omfat
tande studior av både medaljerna själva och litteraturen om dem har gjort 
hans framställning lovande, lärorik och lättläst. Såsom egentligen inrik
tad efter estetiska linjer är boken ganska rik på värderingar, vilket natur
ligtvis i och för sig är riktigt, men har den oundvikliga följden att objek
tiviteten blir en smula lidande. Den som skriver dotta skulle sålunda vilja 
— lika subjektivt kanhända — opponera mot den i hans tycke orättvisa 
behandlingen av don medaljkonst som ligger mellan renässansen och den, 
likaledes enligt hans mening, av Holst överskattade franska medaljrenäs
sansen under 1800-talets senare hälft. Så vågar recensenten påstå att t. ex. 
svensk modaljproduktion under tiden c:a 1670—1790 rymmer mycket av 
verkligt vackra, sköna ting. Och då kan man väl tala om konst och god 
konst! Ä andra sidan är det inte svårt att få upp ögonen för svagheterna 
hos den franska niedaljkonsten från slutet av 1800-talet. Den ofta torra, 
till kunskap om kompositionslager och emblomatik vädjande allegorifram
ställningen från äldre epoker avlöstes av en ny, friare, mon icke desto 
mindre allegorikonst, vars — om än välgjorda — kvinnogestalter i längden 
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blevo synnerligen tröttande och om vilkas mening och mål å medaljen 
ingon kunskap i världen kunde go besked, vilket inom medaljkonstcn mod 
den stora betydelse, sora innehållet här alltid måste ha, ingalunda är ovik
tigt. För övrigt blev även denna franska stil internationell tack vare unga 
konstnärers utbildning i Frankrike. Se t. ex. på Amerika (V. D. Brenner) 
och Italien (firman Stelano Johnsons Milanoprodukter). 

Innan vi lämna den utmärkta lilla boken några små erinringar för en 
kommande upplaga. 

Att den lyska reniissansinedaljcii i så stor utsträckning, som författaren 
siigcr, skulle sakna revers övertygas man inte om vid ett blärTBrande i 
llabicbs corpus. 

Den italienska barockracdaljen bar i Dvorschacks märkliga uppsats i 
Jahrbuch der proussischen Kunstsammlungcn 1934 fått on otvetydig Ehrcn-
rettung, som motiverar en ändring av don skarpa domen å s. 23. 

Av do nationella nnodaljkonstområdena i modern tid saknas egendomligt 
nog det ungerska. Se det stora verket Iluszår o. B. v. Procopius, Médail
lon- und Plakcttenkunst in Ungern (1932). 

Bland moderna svenskar skulle nian ha velat so Adolf Lindberg och 
Gösta Caroli omnämnda. 

Boken slutar mod ett referat av cn utmärkt översikt av Sir George 
Hill från 1917 (On medals) angående medaljkomposition och medaljteknik 
samt en synnerligen nyttig och i all sin korthet innehållsrik litteratur
översikt. 

Nils Ludvig Rasmusson 

L I T E R A R Y NOTES AND R E V I E W S 

Carl R. af Ugglas comments upon Henrik Scbiick's theory as to T h o 
P i l l o r y i n S t o r t o r g e t , Stockholm, advanccd in the newly published 
work »Stockholm at the end of the löth century». Schiick does not dony 
the existence of a pillory in the market-place, but he thinks that tho 
original »pillory» was a timber building, which also did duty as a place 
of exeoution. Ugglas rofers to a woodcut in »Brandenburgiscbe halz-
gerichtsordnung», which strikingly corroborates the corroctness of 
Schuck's conception, and also points out that, in a blaek-and-white drawing 
from tho middle of the 19th century, P. A. Säve reproduced tho still 
cxisting »pillory» in Visby, which eombines the two motives, the scaffold 
and the whipping-post. 

Vilhelm Marstrand gives a supplementary notico of Bengt Söderborg's 
paper » F i d e C h u r c h a n d t h e S t r u g g l e s i n 1361», published 
in »Fornvännen» in 1935. Marstrand points out that there is a special 
connection between the painting in tho church and the text belonging 
to it, which is manifestly intendod to throw light on tho meaning of tbo 
picture. 

Gutorm Gjessing reviews G u s t a f II a l l s t r ö m's work >M o n u-
m o n t a l A r t of N o r t h e r n E u r o p é f r o m t h e S t o n e A g e , I». 
Hallström builds up his own view of the problem with unerring logic. 
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On tbo other hand, according to tbo roviewcr"s opinion, a eortain intol-
lectual chilliness towards tbo art of tho »huntors' culture» as a spiritual 
expression, can be observed. This art was not croatod by ineans of logical 
tbought, it sprang from an irrational, extremely strongly emotional 
lirimitive mind. Hallström builds up bis chronological grouping of the 
material on purely style-bistorical foundations. The reviewer also asso-
ciates himself with Hallström's opinion that tho ar t of tho »huntors" 
culture» passos from a strong naturalism to a schematisizod and reflectoil 
form. In the question of certain problems of detail, the reviewer does 
not find Hallström's interpretation quite convincing, but although there 
are pages which could be the subject of serious discussion, the work 
contains a number of subtle and shrowd observations and correct inter
pretations and points of view. 

Bo Gunnar Lindgren reviews four recent works within Austrian ar
cheological literature. » D i e b i l d e n d e K u n s t i n ö s t e r r e i c h » , 
the handbook in the history of art published by K a r l G i n b a r t, is 
based on a series ol lectures given bcloro tho »Josef Strzygowskis 
Gesellschaft fiir vergleichende Kiinstforschung» in Vienna. The first of 
the four parts of this work is devoted to the pre-history art of Austria. 
The reviewer gives a short account of the chief points in the different 
papers, the first threo of which may be said to give the nature and 
culture-gcographical background of the conception »the Austrian man», 
while the following ones, among which special attention is called to 
the contributions by Willvonsedor, Pittioni and Beninger, describe the 
art of this type of man in its evolution, with somo new and refreshing 
points of view. 

K u r t W i l l v o n s e d e r s great monograph » D i e m i t t l e r o 
B r o n z e z e i t i n ö s t e r r e i c h » is subjected to a detailed scrutiny. 
Tbo excellent material part, with its only seemingly complioated cata
logue arrangement, may, according to the reviewer, be said to rost on 
a noble tradition within Austrian research created by J. G. Seidl, Fr. 
Kenner, etc. Of particular value are the system of forms and the sepa
ration off of tho important »Middle Danubian group» within tho mound 
grave culture, and also the determination in timo and place of the scope 
of Hungarian influencc. 

R i c h a r d P i 11 i o n i's work » U r g e s c h i c h t e » consists of two 
parts, firstly a general ancient history, and secondly an ancient history 
of Austria. The former is an attempt to write an objective handbook 
intonded chicfly for teachers of history, which, in spite of a very good 
grip of the subject in many respects, cannot be said to be entirely 
successful. Pittioni bas succeeded far bettcr in the second part, both 
from tho pedagogical and the professional points of view. 

Finally, tho reviewer says that the illustrated work » ö s t e r r e i c h s 
U r z e i t im B i i d e » by t h e s a m e a u t h o r would have played its 
rölo as a modern substitute for Mucb's Atlas more suceessfully if, for 
clichétechnical reasons, tbo eontents of a number of plntos bad not boen 
so divorsifiod. 

Under the titlo Medaljkonst, Nils Ludvig Rasmusson reviews the publi
cation M e d a l j e k u n s t of Oslo University, in which Hans Holst hus 
given a concise account, confined to the main features, of the history 
of tho medallisPs art. The reviewer deals in detail with certain seotions 
of the account, and advances a few suggestions for a futurc second 
edition. 
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Bottenvåningen omfattade, förutom förstugan, kök, jungfrukammare och 
skafferi till höger, sängkammare mitt fram och dagligstugan till vänster. 
I övre våningen funnos förstuga, en sal till höger, salskammare mitt fram 
och studerkammare jämte gästrum till vänstor. Efter denna tid ha endast 
smärre förändringar ägt rum med undantag för dagligstugans uppdelning 
i två kamrar. 

Gunnar Svahnslröm 

LITTERATUR OCH KRITIK 

BENGT HILDEBRAND: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. 
Förhistoria, grundläggning och första organisation. Utgiven av 
Kungl. Vetenskapsakademien. Stockholm 1939. 885 sidor. 

I tvenne delar publicerade Bengt Hildebrand 1937—38 sin digra avhand
ling ora C. J. Thomsen ooh hans lärda förbindelser i Sverige 1816—37, vars 
titel — trots undertiteln (Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforsk
ningens historia) — tyvärr ej tillräckligt anger dess egenskap av för 
arkeologen och museimannen oumbärlig handbok i allt som rör svensk 
forsknings- och institutionshistoria på det arkeologiska ooh numismatiska 
området förö 1837, en handbok, vars noggranna studium borde krävas av 
alla blivande museimän.1 

Redan nu föreligger med den ovan angivna minnesskriften till Veten
skapsakademiens 200-årsjubileum av samme författare ett nytt, synnerligen 
väsentligt bidrag till svensk vetenskapshistoria. Man möter här samma 
goda egenskaper som i Thomsenboken. Särskilt skulle jag vilja påpeka 
det omsorgsfulla utnyttjandet och tillvaratagandet av även till synes obe
tydliga studier och forskningsrön, som ha sammanhang med det behand
lade ämnet. Detta är i särskilt två avseenden välgörande att se: dels som 
kontrast till den lättja eller i värsta tall högfärd, som ej gitter eller som hål
ler sig för god att ta till vara de smulor, som ofta falla rikligt vid forsknings
arbetet, dels som tröstrikt bevis på att allt sådant arbete, som nedlagts i 
allsköns spridd och till synes obetydlig uppsatslitteratur, fyller en stor 
uppgift vid sammanfattande arbeten. För den som vill och kan utnyttja 
sådant material blir det oumbärligt ooh inspirerande. Ett av författarens 
metodiska grepp, som återkommer här efter att redan i Thomsenboken ha 
vunnit segrar, bör även påpekas. Vore det möjligt, skulle man naturligtvis 
vid bedömandet av det historiska skeendet erhålla den säkraste grunden, 
om man kunde utnyttja och överblicka ett så väldigt stoff som detaljkun-

1 Även Vetenskapsakademiens historia innehåller ett museikapitel som 
bör hållas i minnet som i viss mån ett komplement till Thomsenbokens 
motsvarande avdelning. 



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

skaper om varje enskild samfundsmedlems karaktär, intressen och förbin
delser med andra samfundsmodlommar skullo utgöra. När det gäller en 
mindre krets är en sådan metod praktiskt genomförbar och för de tids
epoker som Hildebrand behandlat är källmaterialet tillräckligt. Genom att 
rekonstruera reaktionen hos do enskilda individerna i den lärda världen 
inför tidsströmningarna ooh deras egen återverkan på dessa strömningar, 
vinnes en levande kunskap om en förgången andlig miljö och dess livs
luft. Att sedan ett sådant sätt att skriva historia kräver omfattande ut
rymme kan ingen misstycka när resultatet som i dessa fall blivit ut
märkt. I on sådan skildring är Hildebrand mod sitt starka personhistoriska 
intresse, i vilket man alltid spårar ett mänskligt deltagande för de skild
rade och en stor förmåga av inlevelse, en verklig mästare. I rätt stor ut
sträckning ligger emellertid don nya bokens ämno utanför Fornvännens 
intressesfär. I ett par avseenden förtjänar don dock även inför detta forum 
närmare beaktande. Först och främst ur allmänt akadernihistorisk syn
punkt. Den som vill veta, varför vårt land ej, som flera andra, fått en 
alla kunskapsområden omfattande akademi utan särskilda akademier för 
humanoria och för naturvetenskap, erhåller i Hildebrands bok ett utförligt 
och väldokumenterat svar. Rudbeckianismens synder hade fört till misstro 
mot det antikvariska studiet, universitetens från medeltiden nedärvda 
formella studicmotodor med latinhcrravälde och pedanteri hade väckt 
stark skepsis. Därtill kom en sedan 1600-talet alltmer utbredd nyttighets-
kult, förenad med en stark optimism beträffande möjligheterna till prak
tisk tillämpning av den under 1600-talet mod stormsteg frammarscherande 
naturvetenskapen. P1öljden blev att, då Vetenskapsakademien 1739 grun
dades, denna fick en övervägande praktisk inriktning, blev ett samfund, 
sysslande med tillämpad naturvetenskap, med ekonomi, som tidens älsk-
ningsterm lydde, och att den först senare ävon på det rena naturstudiets 
område fick en utpräglat vetenskaplig karaktär. Humaniora uteslötos så 
gott som holt och studiet därav överläts åt den uppsalionsiska Vetenskaps-
societeten, som dock, följande det övermäktiga tidstrycket, snart även den 
blev nästan enbart naturvetenskapligt betonad. Ja, den ekonomiska rikt
ningen var så stark, att det humanistiska och litterära akademibildandet 
behövde kungligt initiativ och stöd (1753, 1786) för att komma igång, 
synpunkter av vikt för att förstå Vitterhetsakademiens uppkomst och ut
veckling. 

Här ooh där innehåller boken även underrättelser av betydelse för ett 
av denna tidskrifts intresseområden, numismatiken. 

Ur medaljhistorisk synpunkt är nämligen Vetenskapsakademien en syn
nerligen viktig institution. För närvarande är den sålunda jämte Svenska 
Akademien förmodligen ensamstående i världen som årlig utgivare av me
daljer under en lång period. Detta tog för Vetenskapsakademien visserligen 
först sin början 1851, men även dessförinnan hade akademien utgivit en 
lång följd av minnespenningar. Hildebrands bok omfattar visserligen inte 
den organisatoriska utvecklingen inom akademien längre än till och med tiden 
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omkr. 1741, och under denna tid utgav akademien icke någon medalj. Men 
dels följer han i vissa fall utvecklingen längre, särskilt då, när den är 
knuten till personer, sora invalts under den behandlade perioden, dels är 
akademiens för dess medaljer grundläggande cmblematik behandlad i sin 
helhot. Av de modaljhistoriska inslag, som sålunda förekomma, synes ett 
och annat vara förtjänt av en vidsträcktare uppmärksamhet. Sålunda fram
går det att A. J. v. Höpken och C. W. Cederhielm, båda akademistiftare, re
dan 1740—41 ställde penningar till förfogande för en prismedalj i guld, 
vilken, då i dot sammanhanget intet pris utdelades, emellertid ej blev 
utförd. En prismodalj kom först till stånd 1755, då cn nv hovintendenten 
greve Fredric Sparre ( t 1747) testamenterad penningsumma togs i anspråk 
för en guldmedalj (av Fehrman), vilken först utdelades som belöning för 
bästa till Handlingarna insända rön och sedan från 1761 direkt utsattes som 
pris för besvarandet av uppställda frågor. I den förra formen erhölls den 
bl. a. av Nils Rosén v. Rosenstein oeh Georg Brändt. Som prismedalj torde 
don i Sverige endast ba Vitterhetsakademiens prismedalj av 1753, redovisad 
av Berch som nyförvärv för Kungl. Myntkabinettet 1754 och utdelad sam
ma år till dansken Luxdorph, som föregångare och sannolikt förebild. 

Ar 1742 skaffade sig akademien ett sigill, »det stora», graverat av D. 
Fehrman, visande bl. a. en komposition av en kunglig krona, krönande 
Vetenskapsakademiens speciella emblem, den strålande nordstjärnan, om
given av tre kronor. Denna bild användes sedan som reversframställning 
på akademiens första medalj (1747) över Adolf Fredriks övertagande av 
boskyddarskapet över akademien, och användes även 1749 för akademiens 
äldsta medalj över en ledamot samt bestämdes då till perpotuell revers för 
medaljer över medlemmar, en bestämmelse som lyckligtvis ej tillämpades 
längre än till 1780 och ej ens till dess konsekvent. I våra dagar har In-
geniörsvetenskapsakademien startat sin vartannat år tillökade personme-
daljserie med samma sparsamhetsbetonado fast ledsamma föresats. I båda 
fallen är det inte något fel hos reversen som sådan, men dess ständiga 
upprepning förfuskar meningen med modaljroversen: att i text och bild 
komplettera åtsidans porträtt med en djupare karaktäristik än porträttet 
ensamt kan lämna. 

Det andra akademiemblemet, mannen som gräver för att plantera ett 
palmträd, med inskriften »För efterkommande», och framträdande mest 
som vinjettbild o. d., har spelat en ännu större roll som medaljmotiv, vil
ket emellertid i detta sammanhang blir för vidlyftigt att behandla. 

Av medaljhistoriskt intresse är även Hildebrands påpekande av att Tes
sin 1764 till akademien skänkte stamparna till den av honom 1758 slagna 
medaljen över Linné — i förbigående sagt komponerad av Berch ( S i g r i d 
L e i j o n h u f v u d , C. G. Tessin och hans Åkerö-krets I, 116). 

Den medalj- och myntintresserade, sora läser Hildebrands bok, får även 
på andra punkter kontakt med sina speciella studieområden och det ej 
blott så, att Hildebrands snabbteckningar av den tidigaste akademiupp
sättningen bringa i erinran flora av dem, vilkas anletsdrag pryda aka-
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demiens medaljer och som nu ej äro allmänt kända, samt göra det lättare 
att förstå, varför de rönt den stora heder modaljpräglingen utgjorde, utan 
även därigenom att Ingåonde skildringar lämnas av flera personer som 
haft direkt kontakt med praktisk myntkonst. En av akademiens mest 
framstående rena vetenskapsmän Georg Brändt var sålunda värdi vid 
myntet, Anton v. Swab, Christopher Polhem och dennes son Gabriel voro 
mynttekniskt intresserade eller verksamma, den sistnämnde bl. a. som in
stallatör av ett myntverk 1 Kassel (se, utom av Hildebrand citerad litteratur, 
K ö n i g , Inledningen till mekaniken och byggnadskonsten 1752). 

Nils Ludvig Rasmusson. 

Nat iona lmusee ts Vej ledninger . [ N I E L S B R E I T E N S T E I N : ] Den 

Kgl . Mont- og Medai l lesamling. Orientalske, greske og romerske 

Monter. K ö b e n h a v n 1940. 

Museiteknik består väl i hög grad i konsten att lämpa sig efter om
ständigheterna. Detta utesluter ju dock ej att man i stor utsträckning 
kan dra lärdom av andra. Ett viktigt museiproblom — där just kompara-
tionsstudior kunna vara mycket fruktbara •— är hur man skall skaffa 
allmänheten den lämpligast avvägda orienteringen om de utställda före
målen. Dot är genast mänga frågor som dyka upp i detta sammanhang. 
Huvudvikt på etikettering eller på tryckt vägledning? För många eti
ketter äro ägnade att störa eller rent av förstöra en estetiskt välkompo-
nerad helhet. En utförlig tryckt vägledning är — det veta vi alla — svår 
att på stället assimilera med föremålsstudiet och blir dessutom för dyr för 
den stora allmänheten. Det blir väl i allmänhet kompromisslösningar man 
måste stanna inför: en relativt omfattande etikettering jämsides med cn 
relativt komprimerad tryckt guide (jfr förhållandena på Statens Histo
riska Museum under dess sista period i Nationalmuscibyggnaden) eller 
kanske hellre en katalog uppställd i nummerföljd. På det viset blir den 
mera utförliga tryckta vägledningen, där läsbara helhetsbilder av don 
historiska utvecklingen kumna framläggas, skjuten åt sidan. Det före
faller mig emellertid lyckligt om man vid sidan av det ovan omtalade 
systemet (kort tryckt guide och utförlig etikettering) även kunde utgiva 
dylika mera anspråksfulla guider, huvudsakligen avsedda att studeras 
mellan museibesöken och även att, frånsett sådana, tjänstgöra som över
sikter av populärvetenskaplig typ. Ovanstående reflexioner ha framkal
lats av den guide som nyligen givits ut över Den Kongelige Mont- og 
Medaille-Samlings i Köpenhamn skådesamling av orientaliska och klas
siska mynt. Den hör med sina 112 s., som blott behandla en ganska liten 
del av Den Kongelige Samlings utställning, till den utförliga guidetypen. 
Det ligger här nära till hands att jämföra med motsvarande vägledningar 
utgivna av myntkabinetten i Berlin och London, vilka båda utsålts i sina 
första upplagor och vilka nått en viss berömmelse. Den förra utkom för
sta gången 1909 och då omarbetad av Kurt Regling på basis av motsvaran 
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de parti av A. v. Sallets allmänna numismatiska vägledning från 1898 
samt utgavs i nya upplagor 1922 och o. 1930. Som allt vad Regling gjort är 
don naturligtvis bra, kansko dock något tung och avgjort för lärt betonad 
även för den bildade allmänheten. Utom den sammanhållande texten har 
varje figur en underskrift med ganska utförlig beskrivning och fullstän
dig inskriftsåtergivning, varigenom den utmärkt väl lämpar sig som ett 
slags lärobok i antikt myntstudium. 

Den engelska vägledningen är av en helt annan typ, (La uppl.—4:e 
uppl. 1880—1895 av B. V. Head, ny uppl. 1933 ooh då omfattande blott de 
grekiska mynten av G. F. Hill med hjälp av S. Robinson). Egentligen är 
boken närmast cn typatias med 50 planscher avbildningar. Texten består 
av korta bildbeskrivningar för mynten och ytterst summariska översikt
liga inledningar för de olika period-erna. Som framgår härav kan man just 
inte påstå att denna heller är lämpad för den vanliga bildade museipubliken. 

Den danska guiden är i visst avseende närmast ett mellanting mellan 
do typer som representeras av de båda vägledningarna från Berlin och 
London. Som i den engelska äro beskrivningarna synnerligen kortfattade, me
dan den sammanhållande texten som i den tyska är ganska utförlig. Så
lunda synes det mig som man träffat den rätta medelvägen när det gäller 
att nå publiken. Därtill kommer att den är mycket välskriven och utan att 
förfalla till ytlighet med framgång dröjer vid mera lättillgängliga allmän
na synpunkter. Dispositionen är sällsynt redig och klar och det pedago
giska greppet utmärkt. Då det danska myntkabinettet tack vare tidiga, 
planmässiga förvärv förfogar över en utsökt samling av hithörande mynt, 
har illustrationsurvalet kunnat göras utomordentligt kräset och synnerli
gen väl täckande allt väsentligt. Det torde utan större tvekan kunna på
stås att den danska guiden är den bästa kortfattade populära översikt av 
detta ämne, som överhuvudtaget finns. Den kan alltså på det varmaste re
kommenderas till läsning och inköp (priset är häpnadsväckande billigt: 
1 kr.) och den förtjänar att få en stor spridning och att utgå i nya upp
lagor. Det är därför något mer än den vanliga recensentursäkten för 
framförande av anmärkningar, när slutligen ett och annat här tramdrages 
för ev. beaktande i nya editioner. 

Det vore sålunda säkerligen till fördel för helhetsgreppet om den orien
taliska avdelningen placerades ej först som nu utan sist, alltså efter de 
antika mynten. Av dessa åter ha de grekiska blivit något väl gynnade 
(65 s.) medan de romerska fått nöja sig med 15 s. Den romerska avdel
ningen har därför kanske blivit onödigt tunn. 

En annan sak som gäller urvalet är att för yngre orientaliska (undan
tag: Bortre Indien och Fjärran östern) och för bysantiska mynt endast 
sådana av guld medtagits, vilket gjort skildringen av denna del av mynt-
historien väl ensidig. 

Beträffande själva textframställningen skall här endast på tvenne 
punkter en avvikande mening anmälas. I guiden framställes (s. 17, 20) 
övergången i Kina från användandet av verkliga knivar, spadar etc. som 
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betalningsmedel till bruket av praktiskt oanvändbara krympformer av red
skapen för samma syfte som en akt av medveten reformvilja. Är det inte 
snarare så att krympformen är on småningom tillkommen utvecklings
etapp, som nåtts då den för betalningsändamål använda hävdvunna red
skapsformen representerat ett i det praktiska livet rodan passerat sta
dium? En fråga av principiellt större intresse är den som beröres på 
sid. 10 f.: »Disse Portretter (av kejsarhusets medlemmar) har indtil 3. 
Aarhundrcdes Udgang en vis konstnorisk Vasrdi; derefter bliver Udforelsen 
konventionel.» Här synes mig på ett otillätligt sätt konstvärde identifieras 
med naturalistisk uppfattning hos stämpelgravören, on uppfattning som 
synes evident vederlagd av de magnifika myntbildorna av Diocletianus, 
Maximianus Hercules m. fl. å s. 107 ff. 

Nils Ludvig Rasmusson 

A ARN O MALINIEMI ja ELLA KIVIKOSKI: Suomen histori
allinen bibliografin. 1901—1925. Finsk historisk bibliografi, I—II. 
Suomen historiallinen seura, Kilsikirjoja II. Helsinki 1940. 
528 + 108 sidor. 

Det ölcade intresse för Finland som känslan av ödesgemenskap under 
senaste tiden framkallat i Sverige har i den ovan angivna bibliografien 
fått ett utmärkt redskap för tillfredsställande av vetgirighet rörande Fin
lands historia i olika aspekter. Visserligen är en stor del av den upptagna 
litteraturen såsom finskspråkig tillgänglig endast för ytterst få av den 
svenska publiken, mon dels kan den mod ev. resuméer, ofta förekommande 
aktavtryck, bilder, kartor samt litteratur- och arkivanvisningar ändå vara 
vägledande, dels är procenten av på svenska avfattade bidrag fort
farande mycket stort. I motsats till motsvarande svenska biblio
grafier omfattar Maliniemis och Kivikoskis även förhistoria och är även i 
avseende på konsthistoria, folklore och etnologi, alltså de typiska museala 
vetenskaperna, betydligt mera omfattande än dessa, d. v. s. den eftersträvar 
i fråga om dem likaväl som beträffande den politiska historien fullständig
het. Ofta torde svårigheten att finna ett lämpligt uppdelningssystem för 
det brokigt skiftande stoffet, som skulle göra det möjligt att bekvämt 
uppleta material för speciella ändamål, stått hindrande i vägen för upp
görande av sådana bibliografier. Man måste hålla do finska bibliografer-
na räkning för att de inte låtit en sådan svårighet stå hindrande i vägen 
utan föredragit att lägga fram en endast efter ett par rubriker uppdelad" 
förteckning, t. ex. inom arkeologi uppdelad blott på »allmänt», »landskap» 
och »lokalt», i st. f. att i väntan på en mera differentierad indelning låta 
det hela anstå. 

Svensk humanistisk forskning har allt skäl till tacksamhet mot ut
givarna av bibliografien och man vill hoppas att den skall medverka till 
att ge Finland och förhållandena där det rum i synen på svensk historia 
före 1809, som det nu tyvärr ofta saknar. 

Nils Ludvig Rasmusson 
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VASARENASSANSEN 

A. H A H R : Drottning Katarina Jagellonica och Vasarenässansen. 
Skrifter utg. av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i 
Uppsala. Uppsala 1940. 180 s. 67 ill. Pris kr. 7.50. 

S A M M E F Ö R F . : Vasadekoreringen på Gripsholms slott. Söder
manlands Fornminnesförenings Årsskrift, Strängnäs 1940. 32 B., 
14 ill., 2 planer. Pris 1 kr. 

Två betydelsefulla på omfattande primärforskningar grundade under
sökningar, av vilka den ena behandlar de utländska impulserna, den andra 
det inhemska konstlivet under Vasarenässansen, ha under det gångna 
året publicerats av prof. A. Hahr. Den förra kompletterar Hahrs tidigare 
forskningar i Johan I ILs renässans med en intressant undersökning av 
Katarina Jagellonicas betydelse för sin gemåls verksamhet som bygg
herre. Katarina var dotter till Sigismund I av Polen och hans gemål 
Bona Sforza, en ättling av den ryktbara milanesiska renässansdynasti, i 
vars tjänst bl. a. Leonardo da Vinci verkat. Bona omplanterade vid Jagel-
loniernas hov i Krakau dess förfinade kultur. I denna miljö hade Kata
rina vuxit upp. Hon besjälades i sin tur av en varm önskan att förläna 
konsten vid Vasahovet en besläktad karaktär. Förf. presenterar Jagello-
niornas förnämsta konstnärer samt karakteriserar deras betydelsefullaste 
slott och herregravar. Därpå tecknas Katarinas liv i barndomsåren i Kra
kau, det praktfulla bröllopet i Vilna, sojouren på Abo slott, vars konst
närliga inredning vid denna tid klart beskrives, brytningen med kung 
Erik, fängelsetiden på Gripsholm, drottningens försök att vinna sin ge
mål för katolicismen samt dennes förhandlingar med påven och Filip II. 
Förf. visar, att Katarinas tankar kommo till uttryck i Johans byggnads
brev, och att hennes vilja stod bakom hans val av konstnärer. Hans stun
dom bisarra slottsanläggningar återspegla de stridiga viljeyttringarna 
från den estetiskt högt begåvade och bildade drottningen och hennes van
kelmodige make. Katarinas konstnärliga intentioner förverkligades i för
sta rummet av arkitekterna Pahr, vilkas ursprung från Lugano, verk
samhet i Schlesien och annorstädes beröres. Mot denna bakgrund skildras 
deras svenska arbeten. Förf. redogör såväl för deras insatser på Kalmar 
slott med dess om den Pahr-Brandinska kretsens verk minnande brunn 
som för Johans personligt präglade, bisarra slottsbygge på Borgholm. I 
ett följande kapitol behandlande Stockholm, Upsala och Svartsjö slott har 
förf. lancerat många nya intressanta synpunkter och uppslag. Så betonar 
han bl. a., att 1580-talets ombyggnad av slottsgården på Tre kronor, var
igenom den medeltida borgens centrum förvandlades till en skön renäs
sansgård, utförts under influenser från Jagelloniernas slott i Krakau. D. 
v. s. själva uppslaget kom därifrån, men arbetet utfördes av nederländaren 
Willem Boy. Därjämte har förf. framdragit den hittills orättvist förbi
sedde mångsidigt verksamme ingenjören och arkitekten J. B. Brezzilesi i 
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forskningens ljus. Den fortsatta skildringen behandlar 1500-talets Drott
ningholm — i förbigående sagt det enda lustslott som uppkallats efter 
Katarina — samt det efter mönster av denna konstlösa anläggning upp
förda jaktslottet vid Kungsör, vilka röja kungaparets önskan att under 
sommarmånaderna vistas i naturskön omgivning. Boken avslutas med en 
skildring av drottningens grav i Upsala domkyrka. Förf. vederlägger 
framgångsrikt en forskares förslag att hänföra monumentet till Hans 
Fleming. Bland Sveriges drottningar finnes ingen som fått en så prakt
full grav som Katarina Jagellonica och ingen vars minne så totalt för
bleknat som hennes. Hon förtjänar mer än väl den uppskattning som ge
nom prof. Hahrs intressanta volym kommit henne till del. 

I sitt andra arbete behandlar prof. Hahr Gripsholms slotts yttre och 
inre dekorering under Vasatiden. Han betonar, att de blinderingar, som 
smycka Gustav Vasas slottsanläggning, äro syskon till motsvarande an
ordningar på domkyrkorna i Strängnäs, Västerås och annorstädes. Denna 
dekor visar klart Gripsholmsbyggets samband med den tysk-baltiska kon
sten. 

Den inre borggårdens fasader pryddes år 1596 av Mäster Hans Eriks
son i Strängnäs med en fönsterornering, intimt besläktad med den som 
enligt Dahlbergs Sueciateckning utmärkte borggårdsfasaden på Johan 
I ILs västra flygel vid Stockholms slott. Från Gustav Vasas tid har 
»Drabantsalens» praktfulla, av en tysk mästare år 1543 utförda ruttak 
bevarats. Av än större intresse äro dekorationerna i »hortig Karls kam
mare» med sitt av den tyske mästaren Hans Kantenitz på 1580-talet ut
förda panelverk samt sina fritt och fantasifullt komponerade takmålningar. 
Prof. Hahr betonar med rätta, att dessa och andra samtida Gripsholms-
målningar anknyta till den sengotiska traditionen. Han framlägger över
tygande bevis för att dessa efter utländska mönster nationaliserade arbe
ten, som uppvisa en omisskännlig släktskap med vad man senare kallat 
svensk allraogekonst, utförts av lokala mästare. Studien är lika rikligt 
som instruktivt illustrerad med fotografier och planer. Den utgör ett 
beaktansvärt bidrag till kännedomen om den äldre Vasatidens dekorations-
konst, vilken representerad såväl på kungl. slott som på enskilda herr
gårdar synes vara mogen för en sammanfattande översikt mot interna
tionell bakgrund. 

Wilhelm Nisser 
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L I T E R A R Y N O T E S AND R E V I E W S 

T h e a n t i q u a r i a n - t o p o g r a p h i c a l a r c h i v e a n d p h o t o -
g r a p h i c w o r k in t h e s e r v i c e of t h e p r e s e r v a t i o n of 
c u l t u r a l m o n u m e n t s is dealt with by Bertil Berthelson, who 
lays espocial emphasis on the great importance of a technically complete 
picture material. The photographic collection belonging to the archive 
has como into existenco in connection with actual investigations and 
inventories. It is desirable that it should be possible to make such 
additions that finally the archive could supply pictures of all the more 
outstanding cultural monuments in Sweden from prehistoric to recent 
times. Further, tho author deals with the question of colour photography, 
which in principle must in time be of the greatest importance for histo-
rico-cultural research, insofar as more artistic material is being dealt 
with. At the present stage of the technique, however, it is dangerous to 
rely all too much on the results which can be obtained in the mattor of 
an exact colour reproduction, 

Gunnar Svahnström contributes s o m e o b s e r v a t i o n s m a d e 
d u r i n g t h e r e n o v a t i o n of G r ö t l i n g b o p a r s o n a g e in 
South Gotland, where considerable parts of the medieval clergyman's 
house are preserved. It could be shown that it consisted of a part with 
several stories and two one-storied ranges of buildings at an angle to 
each other. The two latter contained the kitchen and living-room 
while »the tower house» had on the ground floor a hall and storage space 
and in the upper storey a guest-room. 

N. L. Rasmusson reviews B e n g t H i l d e b r a n d ' s work K u n g l . 
S v e n s k a V e t e n s k a p s a k a d e m i e n — The Royal Swedish Academy 
of Science — (prehistory, foundation and first organisation), and by way 
of introduction points out that only a couple of years after the publica
tion of the great work on C. J. Thomsen and his learned connoctions in 
Sweden 1816—1837, the author has finished a new, extremely important 
contribution to the history of scienco in Sweden. In it Hildebrand has 
again made use of apparently unimportant studies and results of researcbes 
which have a connection with the subject dealt with. For the rest the 
author givos interesting information as to the reason why Sweden has 
no academy comprising all branches of knowlodge: the sins of Rud-
beckianism had croated mistrust of antiquarian studies, and the formalism 
of the universities and domination of Latin had aroused scepticism. 
Furthermore, the cult of utility of the time contributed towards the 
creation of a special academy for the natural scienees. The story of the 
Academy of Scienco also presents leatures of interest to the readers 
of »Fornvännen», for during a long course of years the Academy annually 
issued medals, which are mentioned in detail by tbo reviewer. 

Rasmusson also reviews the Danish N a t i o n a l m u s e e t s V e j l e d 
n i n g e r , (The National Museum's Guides) (Oriental, Greek and Roman 
coins). He points out that the newly issued guide-book, with its concise 
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descriptions and its more detailed connecting text, which is extremely 
well written, is the best existing populär survey of the groups of ancient 
coins. 

Finally, Rasmusson reviews A a r n o M a l i n i e m i s and E l l a K i-
v i k o s k i s S u o m e n h i s t o r i a l l i n e n b i b l l o g r a f i a (Finnish 
historial bibliography). The work also contains the early history and 
is strikingly comprehensive in the matter of the History of Art, Folklore 
and Ethnology. 

Under the title V a s a r e n ä s s a n s e n (The Vasa Renaissance) Wil
helm Nisser deals with two works by A u g u s t H a h r : D r o t t n i n g 
K a t a r i n a J a g e l l o n i c a o c h V a s a r e n ä s s a n s e n and V a s a -
d e k o r e r i n g e n p å G r i p s h o l m s s l o t t (Queen Katarina Jagello
nica and the Vasa Renaissance and the Vasa decoration in Gripsholm 
Castle). The first-mentioned work supplements the author"s earlier 
researches into the renaissance of Johan III, with an interesting investi
gation into the importance of Katarina Jagellonica for ber husband's 
activities as a builder, whilo the latter paper deals with the exteriör 
and interiör decoration of Gripsholm Castle during the Vasa period. 
According to the reviewer, Hahr's study is a noteworthy oontribution 
to the knowledge of the decorative art of the earlier Vasa period, which 
appears to be ripe for a comprehensive survey against an International 
background. 
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höga portar, en i norr, och en västeruth; härlig Kyrkja uti thet hörnet, som 
viste nordost; skjöne hvälfde källare i hörnet sud-ost; högt torn midt på 
södra sidan» etc. När Linné 1747 var i Skara, gick han på ruinplatsen och 
bestämde husets längd till 50 och dess bredd till 36 steg. En stadsplan av 
1653 visar anläggningens kontur med kyrkans tresidigt avslutade, försträ
vade kor i nordost. 

Till dessa knapphändiga underrättelser kan nu av allt att döma läggas 
ett för slottet som byggnadsverk synnerligen belysande fynd. Sedan domän-
intend. B. Ekberg, som är nuvarande ägare till Dagsnäs, den bekante göten 
Pehr Thams gods, fäst förf:s uppmärksamhet på en vase-prydd sten, inmurad 
i en stallvägg på gården, och sedan denna bestämts till sannolik ålder och 
ursprung, följde upptäckten av än flera delar till en sandstensportal av hög 
kvalitet. Dess pilastrar och båge bilda en portal på Dagsnäs corps-de-logi 
under altanen åt sjösidan. I intresserat samarbete med arkitekt E. G. Karl
gren, Skara, har här återgivna rekonstruktionsskiss åstadkommits. Därtill 
hör dock anmärkas, att ledet mellan gesimsen och bjälklaget möjligen hört 
till en annan, alldeles snarlik portal. 

Att Pehr Tham, Sergels vän, flyttade runstenar till Dagsnäs, är allom be
kant. Att han från det närbelägna Skara flyttat den högklassiga vasatids
port, jag härmed velat presentera, kan näppeligen betvivlas. 

Harald Widéen 

LITTERATUR OCH KRITIK 
NYA RUDBECKSSTUDIEH 

RAGNAR JOSEPHSON: Det hyperboreiska Upsala. Svenska Hu
manistiska förbundets skriftserie 51. Norstedt & Söner, Stock
holm 1940. 

NILS SUNDQUIST: »Olof Rudbeck.% Kungsbyggning pä Ultuna-» 
i Upplands Fornminnesförenings Årsbok 1940. 

Göticismens storvulna tankeriktning, som gjorde Sverige till den mänsk
liga odlingens vagga, fick i Rudbeeks Atlantica med dess illustrations-
band sitt mest exklusiva och slutgiltiga uttryck. Längre var det omöjligt 
att komma. Den med hänförelse mottagna läran existerade, om också med 
tiden rätt tynande, långt in på 1700-talet, men upplöstes och fördunstadc 
alldeles inför upplysningstidovarvets kritiska forskning.1 

Författaren till »Det hyperboreiska Upsala» har tagit till sin uppgift 
att skärskåda dels Rudbeeks ställning till arkitekturen, dels hans in
satser sora byggmästare i dåtidens blygsamma lärdomsstad på Fyrisslätten. 

1 Se J o h a n N o r d s t r ö m , De yverbornas ö, Stockholm 1934, där 
grunddragen till hela denna ända från 1500-talet stammande konstruktion 
framlagts. 
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Rudbeck var, framhåller förf. till en början, cn övertygad vitruvian, 
som såväl från Vitruvius själv som ur på denne grundade arkitckturböcker 
samt gängse guideböcker över antikens Rom skaffat sig en grundlig 
kännedom om den klassiska byggnadskonsten. Då denna enligt hans me
ning hado upprunnit i Sverige, vore det ej mer än rätt att återföra don 
hit. Det vore alltså inte fråga om etterbildning, utan om åtorerövring. 
Inspirerad från sina auktoritctor fick han tillfälle att i sin stad förverk
liga sina ideal, t. ex. i kolonnbyggnader (v,äxtbus) ; den botaniska träd
gården (vid n. v. Svartbäoksgatan), den anatomiska teatern på Gustavia-
nura, porton till den nämnda trädgården, kyrkoporten framför domkyrkan, 
pelararkadcn på bängbron över Fyrisån m. m. Han har även meddelat 
ett par ritningsförslag till ett univcrsitetspalats, av vilka det ena är syn
nerligen ståtligt med en öppen pelararkad i övre våningen. Om sina ar
beten för Upsala ville han ingalunda låta samtid och eftervärld sväva i 
okunnighet. De återfinnas i atlasbandet, men utan text, och utan att på 
något sätt anföras i Atlantican. Knappast äro de heller, som Josephson 
anmärker, fullkomliga reproduktioner av hans on gång uppgjorda förslag. 
En i boken återgiven detalj ur Suecia ger oss cn föreställning om hans 
klassiska portiker, nämligen ett pomeranshus i Mörby slottsträdgård. Han 
var ju nämligen verksam för andra platser än hemstaden. Författaren 
nämner ej det material i vilket denna trädgårdsarkitektur utfördes. Det 
måste ha varit trä, och delarne utfördos i Rudbeeks ögna verkstäder och 
fraktades sedan till de orter, dit de voro beställda, t. ex. Karlberg, Ul
riksdal, Mörby etc, som han själv berättat. Allt detta har nu skattat åt 
förgängelsen, men det borde ha nämnts, att i Gustavianums kupolsal stå 
ännu just dylika träkolonner med joniska kapital, som han egenhändigt 
säger sig ha snidat. 

Alldeles riktigt vill förf. understryka, att denna romerska antik var 
vitt skild från 1600-talets övriga svenska byggnadskonst med en Tessin d. ä. 
och en Jean De la Vallée, som tagit sina intryck från renässansens och den 
tidiga barockens Italien, Frankrike och Holland. Här åter möter oss nå
got, som sökte sig direkt tillbaka till fornvärlden själv, men av en sär
skild anledning. Även om Rudbeck knappast kan ha undgått att få någon 
kännedom om don senare arkitekturen, ville han ej veta av den och låter 
åtminstone påskina sin fullkomliga okunnighet. Men alldeles utan studior 
av utländska förebilder kan t. ex. den anatomiska teaterns anordning ej 
ha kommit till. Den var den sista i raden av en mängd europeiska teatrar 
med den vid Paduas akademi som den första i sitt slag. I den upsaliensiska 
var det Rudbeeks erfarenheter från den holländska resan 1653—1654 som 
gick igen. Ett originellt minne därifrån äga vi även i atlasbandets titel-
plansch, som föreställer Olof Rudbeck demonstrerande Sveriges plats på 
världskartan inför antikens vise. Axel Nelson omtalar i sina lärda kom
mentarer till nämnda band,2 att gravyren utförts av Padt-Briigge efter 

1 Den sista upplagan av Atlantican och dess atlasband, 1937—1938. 
Lychnosbiblioteket. 



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

on enligt Rudbeeks anvisningar tillkommen teckning av hans lärjunge 
Petrus Törnewall. Bilden är komponerad efter en av 1600-talets »anato
miska demonstrationer», nämligen Micbiel Mierevelts »Dr van der Meers 
anatomi» från 1617, som ännu i dag hänger i sjukhuset i Delft. Den blivande 
stormannen glömde icke intrycken från sin ungdora. 

Men »hednatemplet i Upsala» — det kvadratiska huvudpartiet i Gamla 
Upsala kyrka — var ändock för honom en viktig utgångspunkt i hans 
hyperboreiska uppfattning och lära. En gäng skulle det varit en öppen 
sal (»Up-sal») med åtta välvda bågöppningar, två åt varje väderstreck. 
Som sådan kunde den lätt jämföras med Janus Quadrifons' tempel i Rom 
(en känd fyrportsbyggnad) och därifrån vidare genom ett öppet Apollotem-
pel med 8 kolonner enligt Donalus' Rom-karta med antikens bekanta perip 
teraltempel. En mora halsbrytande härledningskedja bar väl aldrig varit 
känd i konst- och kulturhistorien! 

Upsalatemplets övriga uppgivna egenskaper, dess praktfulla yttre och 
inre beklädnad av guld, silver etc. hämtades från Adam av Bremen, Ericus 
Olai, Olaus Magnus o. a. auktorer. Till sist fastslogs helt enkelt, att det 
vore identiskt med det av Diodoros beskrivna Apolloteraplet hos hyper-
boreerna och med Platons Poseidontempol på ön Atlantis, »det äldsta som 
i werlden är bygdt och är än behållit». 

Sedan Josephson på ett klart och levande sätt berättat om allt detta, 
kommer han in på frågan, om bevarade rester av detta s. k. hednatempel 
inspirerat Rudbeck i hans byggnadskonst. Nischerna i norr och söder se 
vi ännu i dag, men do skullo hänvisa till något öppet. Schefferus' bekanta 
bibliotek vid S:t Eriks torg är ett exempel, Verelius' 1906 försvunna, raen 
i avbildningar kända bostadsbus vid övre Slottsgatan ett annat. Tidigare 
bar Nils Sundquist i sin citerade uppsats gjort samma hänvisning. Han 
kallar fyndigt nog denna rundbågsarkitektur »Rudbeeks nischstil». Hans 
mening, att det »öppna salsmotivet» återgår i porthuset vid n. v. Pastors
expeditionen, vilket vore ett verk av den nyssnämnde, är tills vidare en 
hypotes. Ännu i dag är det ett intressant byggnadsparti, som kräver sin 
förklaring. Den nämnda stilen sågs även å ett stenhus, som Atlanticans 
författare 1691 byggde åt sig i hörnet av Kungsängsgatan och Stora tor
get. Visserligen är raurytornas fördelning och indragning inget okänt fe
nomen i 1600-talets Sverige — man finner det t. ox. å vissa den äldre 
Tessins byggnader — men Rudbeeks välvda murnischer innebära nog, att 
han ville gripa tillbaka på något så uråldrigt svenskt som möjligt. Hans 
•v pilasterstil» åter tar sig uttryck i hans andra, förenklade förslag till 
universitetspalats. Genomgående toskanska pilastrar fördela fasaderna på 
en U-formig tvåvåningsbyggnad, som dessutom livas av en nedre nisch-
arkad. Josephson menar, att stilen uppkommit genom en överklädnad av 
den Rudbeckska rekonstruktionen av hednatemplet »med en enkel pilaster-
apparat», hämtad från den romerska byggnad han ansåg uppkommen ur 
Upsalabyggnaden, Apolloteraplet i Circus Maximus. Detta var ju ett åt 
alla håll öppet tempel. Enligt Sundquists mening kan han ha spekulerat 
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jiå följande sätt. Han bar utgått från det äldre svenska timmerhuset med 
dess på regelbundet avstånd uppropade timmorknutar, »polare», som han 
kallat dem. Omplanterat i Söderns länder uppkom av detta motiv den mer 
estetiska stonpilastern. I den formen skulle det nu kunna återerövras. I 
Ultuna Kungsbyggning, nu sedan länge försvunnen, till vilken Rudbeck 
gjorde ritning, skulle vi se det ursprungliga motivet, i den omvandlade 
lönnen åter i hans andra förslag till universitetshus. Även detta spekula
tiva resonnemang är »nationellt» pressat, men rimligare än Josephsons. 
Kljest är det förbluffande vad palatsförslaget med dess pilasterfasader och 
höga valvtak liknar de 1600-talets klassicistiska byggnadsverk dess upp
hovsman varit i tillfälle att se i Holland eller även i Riddarhuset och 
andra hus av liknande ursprung i Stockholm. En kärvare svensk prägel 
och med vissa Rudbeckska stildrag hado dot, utfört i verkligheten, säkert 
därför icke kommit att sakna.' 

1 kapitlet »Näckens palats» diskuteras den första ritningen till ett uni
versitetshus. Den är mer italienskt renässansbetonad, men de fantastiskt 
stora delfinerna på do båda gavlarna ger byggnaden en symbolisk inne
börd (även av mig tidigare ej förbisett), ytterligare förstärkt av Neptu-
nus' eller Näckens ryttarstaty i fontänbassängen på palatsets gård. Näc
ken var ingen annan än Atlantis' eller Nordens herre. Ja, ett så mäktigt 
och uråldrigt rike som Sverige funnes för övrigt icke i hela världen. Där hade 
t. ex. besperidernas trädgårdar legat. I den ursprungliga terrassanläggningen 
vid Upsala slott skulle vi slutligen få en aning om dem. Denna Rudbeckska 
anläggning vore inspirerad från Semiramis' hängande trädgårdar i Babylon 
enligt ett träsnitt från 1598 eller t. o. m. från persisk trädgårdskonst i verk
ligheten. Alltså ännu en åtorerövring. 

Ragnar Josephson har gett oss en kort, men mycket givande inblick i den 
Rudbeckianska idévärlden, särskilt sådan den tog sig uttryck i Atlanti-
cans planschband och i vissa upsaliensiska byggnader. Rudbeck var alltså 
å ena sidan en vitruvian, som skaffat sig en omfattande kännedom om den 
romerska fornvärldens arkitektur, men å den andra lika grundfast i sin orim
liga hyperboreiska åskådning med utgångspunkt från Upsalatemplet, från 
vilket så ofantligt mycket kunde härledas. 

Föregångare till förf:s åskådning saknas likväl icke, bortsett från 
att intrycken från samtida byggnadsverk alldeles underkännas. En 
viktig förutsättning för hela framställningen synes ha varit biblioteka
rien Axel Nelsons bildförklaringar och utredningar till det av honom för 
kort tid sedan utgivna atlasbandet. Tanken om hednatemplet i Upsala som 
ursprung till Rudbeeks »nischstil» har för övrigt utvecklats av Sundquist 
redan i »Olof Rudbeeks botaniska prefekthus» i Svenska Linné-Sällskapets 
årsskrift 1937, där det självständiga i resultatet framlyser. Josephsons tal 
om detta som ett referat efter honom verkar därför obefogat. 

August Hahr 

3 Jmfr vad jag sagt i »Olof Rudbeck cl. ä. som arkitekt», Rudbecks-
studier 1930. 
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L I T E R AR Y N O T E S AND R E V I E W S 

K. A. Gustawsson reviews » T b o R e s t o r a t i o n of R u n o-
s t o n e s » , which the Department of Antiquities began in 1932, and which 
bas been produced in connection with investigations for the work »Sve
riges Runinskrifter» (Swedish Runic Inscriptions) published by the Aca
demy of Literature, History and Antiquities. Tho restored stones have 
subsequently been set up, and in general the inscriptions and ornamenta
tion have been picked out in red. Up to the present timo 311 rune-stones 
have been repaired or set up at a cost of just ovor 20 000 kronor. 

Ingeborg Wilcke-Lindqvist points out tbat, among the m e d i e v a l 
p a i n t i n g s i n R o s l a g s - B r o C h u r c h , which were mainly exe
cuted in 1471, remains of an earlier decoration of the chancel vaulting 
were found, which had subsequently been workod into the late medieval 
paintings. The earlier ornamentation appears to date from the 14th 
century and has its counterparts in Västeråker, and above all in the 
chancel vaulting in Holy Trinity Church at Uppsala. 

Under the title E n m a n s g r a v a r i N o r r b o t t e n (single-graves in 
North Bothnia) R. Odcncrants describes two stone tools — a hollow-odged 
chisel and a square-edged axe — found in Vännäs village in the parish of 
överkallx, North Bothnia (Norrbottens Museum inv. nos. 4234—4235). The 
author considers that the find indicates that single-graves cxisted even in 
Upper Norrland, a fact which it has not previously been possible to estab-
lish definitely. A supposed single-grave found earlier in the parish ol Tore 
is referred to. The grave-goods consisted there of two hoes, one of the 
ordinary North Bothnian type, the other unusually narrow. The author 
emphasizes the importance of a careful study of future finds of kindred 
character from the Norrland Stone Age, as such would certainly contribute 
to the solution of many problems within this field of research. 

Harald Widéen describes a s a n d s t o n o p o r t a l f r o m S k a r a b o r g , 
the royal palace of King Johan III at Skara, a city in Western Sweden. This 
palace was already destroyed by 1612, and the portal has been reconstrucled 
on the basis of piéces which have been preserved at Dagsnäs estate, to where 
a portal from Skaraborg was apparently moved by an earlier owner ot the 
estate, Pehr Tham ( t 1820), the archeologist. 

Under the title of » N y a R u d b e c k s s t u d l e r » (New Rudbeck Stu
dies), August Hahr discusses two works, Ragnar Josephson's »Det hyper
boreiska Upsala» and Nils Sundquisfs »Olof Rudbeck"s Kungsbyggning 
på Ultuna». Josephson has critically examined Rudbeck's attitude towards 
architecture and bis contributions as master-builder in the Upsala of 
his day. The author gives a clear and suggestive insight into Rudbeck's 
world of ideas, especially as it found expression in the volume of plates 
in »Atlantican» and in certain buildings in Upsala. In bis abovo-men-
tioned paper, Nils Sundquist refors to several interesting dotails indicating 
that Rudbeck may have been more or less directly inspired by the so-
called hcathon templo in Upsala, i. e. the square main part in Gamla 
Upsala Church. 
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Bland fynden märkas vidare ott par hängsigill med en grip på åtsidan 
och inskriften »Pecat velikogo va goroda», där troligen ett no uteglömts, 
vadan inskriften bör översättas »stora Novgorods sigill». 

' Staraja Russa har av en rysk forskare antagits vara en föregångare till 
Novgorod. Staden intogs av Gustaf II Adolf, som där lät bygga ett träfästo 
1612. I närheten av detta numera rivna fäste anställdes utgrävningar 1939. 
Härvid bestyrktes uppgifterna om den av svenskarna upp- eller ombyggda 
fästningen; vidare utgrävdes en stor smedja, vilken enligt uppgifter från 
1625 tycks ha tillhört en viss Fedor Bykov. Lägre liggande skikt ha ännu ej 
kunnat tidsbestämmas. Men på ett annat ställe ha hittats kerarniska läm
ningar från 900 och 1000-talet. 

T. ./. A. 

LITTERATUR OCH KRITIK 

DE SENASTE ARENS FYND OCH HÖN IXOM STEN- OCH nHONSAl.DEHS-
FORSKNINGEN 

I denna översikt skall icke lämnas någon omfattande bibliografi och ej 
heller skall den nyutkomna litteraturen refereras och kritiskt granskas. 
Avsikten är i stället att fästa uppmärksamheten på den senaste tidens fynd 
och iakttagelser av mera speciellt intresse och alt därvid med några få ord 
inpassa dessa i deras forskningsmiljö. Elt på dylikt sätt begränsat urval 
måste givetvis få en ganska subjektiv prägel, influerat som det blir av 
vcderbörandes egna intressen och egen uppfattning av problemställningarna. 
Mon ensidigheten får betraktas som ofrånkomlig i en framställning, syftande 
åt annat håll än den rena bibliografien. 

Vi börja vår översikt med den nordiska stenåldern, där forskningens 
horisont under decenniernas gång alltmer kunnat vidgas bakåt i tiden. Den 
första stora vetenskapliga landvinningen blev upptäckten av kjökkenmöd
dingkulturen, vilken också längo kom att framstå som den äldsta gripbara 
fasen i utvecklingen. Därpå kom Maglemosse och ancylustidens kulturkrets. 
Och ett ännu äldre utvecklingsskede började så småningom framskymta i 
fyndmaterialet — några bearbetade renhorn och en del flintförokomster i 
Danmark och Nordtyskland — dock utan alt dotta skede kunde givas några 
mera bestämda konturer. De fåtaliga och till sin karaktär svårtolkade vitt
nesbörden om urtidens nordbor blevo emellertid i ett slag fullt gripbara och 
fingo sin miljö klart och tydligt fixerad och avgränsad genom den märk
liga upptäckten av en till istiden hörande boplats från Meiendorf1 i Hol
stein. En liknande boplats från det närbelägna Ahronsburg iir ännu opubli-

1 R u s t , Das altsteinzeitliche Rentierjägerlager, Meiendorf, Neumiinster 
1937. 
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cerad, men fynden ge goda löften om nya och kompletterande forsknings
resultat. 

Huvudetapperna i människans besittningstagande av Norden börja sälunda 
genom de senaste årens fynd att framträda med stegrad skärpa. En av 
forskningens närmaste uppgifter torde därför bliva att fixera den äldsta 
skandinaviska utvecklingen — Sändarns vid Göteborg och Maglemossegrup-
pen —• i förhållande till de holsteinska istidsboplatserna. 

Parallellt med den sydskandinaviska har, om ock under vida ogynnsam
mare betingelser, den nordskandinaviska bebyggelseforskningen bedrivits 
med stor energi. Där ruvar dock ännu Komsakulturen över sin gåta och 
intet anmärkningsvärt nytt har från detta håll kommit i dagen. 

I sydskandinavisk stenåldorsforskning äro de inhemska utvecklingarna 
och deras förhållande till främmande inslag föremål för mycken uppmärk
samhet. Aktuellt är sålunda fortfarande det gamla problemet om förhållan
det mellan kjökkenmöddingkultur, megalitkultur och jylländsk onmansgrav-
kultur Stjernas bekanta teori om enmansgravfolkets invasion bar ännu sina 
förespråkare och hävdas sålunda exempelvis i Brondsteds sista arbete om 
Danmarks Oldtid. En annan uppfattning, företrädd av Åberg, gör däremot 
gällande, att den jylländska inlandsbefolkningen varit autokton och att dess 
till synes plötsliga framträdande vid gånggriftstidens början betingats av, 
att den törst då blivit företrädd av representativa gravfynd. För ett sådant 
antagande talar också det av Mathiassen2 publicerade materialet från Gu-
denaaboplatserna, representerande en primitiv jylländsk inlandsbobyggelse 
med rötter i Magleraossetid och fortlevande långt in i neolitikum. 

Nya iakttagelser rörande Kjökkonmöddingkultiirens fortbestånd i Dan
mark och Skåne hava framlagts av Becker3 och Liden.4 

De sydskandinaviska stonåldersgravarna erhålla först med döstid ott 
representativt inventarium. Till karaktären mera osäkra äro de gravfynd, 
som man på olika grunder velat hänföra till kjökkenmöddingtid. Där sak
nas också genomgående ett karakteristiskt gravgods. Överraskande är där
för uppgiften om en vid Barum5 i Skåne anträffad grav från Maglemosse-
tid, innehållande ott välbevarat skelett i sittande ställning och med en 
fågelpil och en nätsticka vid sidan. — I detta sammanhang må anmärkningen 
infogas, att de hittills äldsta nordiska brandgravarna tillhöra hällkisttid.0 På 
det kontinentala bandkeramiska området äro däremot brandgravar belagda 
från en tid motsvarande de äldre nordiska gänggrifterna. 

2 M a t h i a s s e n , Gudenaa-Kulturen. En Mesolitisk Inlandsbebyggelse i 
Jylland: Aarböger 1937. 

5 B e c k e r , En Stenalderboplads paa Ordrup Naes i Nordvestsjadland. 
Bidrag til Sporgsmaalet om Ertebollokulturens Varighet: Aarböger 1939. 
* L i d e n , Sydsvensk stenålder belyst av fynden på boplatserna i Jons

torp, Lund 1938. 
5 F o l k e H a n s e n , Fiskaren från Barum från äldre stenåldern: Hand

lingar angående Villands härad, Kristianstad 1941. 
" F o l k e H a n s e n , En märklig skånsk brandgrav: Fornvännen 1937. 
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Utforskandet av döstidens och den Ifgvnnande gånggriftstidens mellan
svenska kulturutveckling har ingåll i elt nytt och mycket löftesrikt sked.' 
gonom Florins upptäckt av Vrähoplalsen i Södermanland. Det slutgiltiga 
framläggandet av det omfattande materialet frän donna och närstående bo
platser i Mälardalen är alt vänta. En sydskandinavisk motsvarighet till 
Vrå är Siretorp, vars viktiga fyndmaterial nu blivit tillgängligt genom 
Bagges och Kjellmarks stora monografi.7 

Den mellansvenska Vräkulturen har hittills icke givit några säkra grav
fynd, och det är också först på senasto tid som den yngre boplatskulturen 
av gruppen Aloppe-Säter Gullrum blivit företrädd i gravar. Gotland synes 
därvidlag ha gått i spetsen — kansko tack vare sin kalkgrund — och 
stora boplatsgravfält hava undersökts vid Västerbjers ooh Visby. Materia
let från den förstnämnda platsen är under utgivande av Stenberger. Visby-
gravarna hava undersökts av Lundberg och äro opublicerade. 

Gotländsk stenåldersforskning har nyligen erhållit en värdefull material-
publikalion i Schnittgers och Hanna Rydhs monografi om grottan Stora 
Förvar på Stora Karlson.8 En överraskande nyhet utgör den i arbetet på
visade keramikutvocklingen under ett skede motsvarande sydskandinavisk 
hällkisttid. 

Även den kontinentala stenåldersforskningen har under de senare åren 
visat stor aktivitet. Den rör sig till väsentlig del med två stora kultur-
grupper, den nordiska och den bandkeramiska och en av dess främsta upp
gifter har blivit alt utreda förhållandet mellan de olika småkulturerna och 
mellan de tvä huvudgrupperna. Mycket arbcto tordo ännu återstå, innan 
utvecklingslinjerna där ligga någorlunda klarlagda. Av nyutkommen litte
ratur" rörande den nordiska gruppen omnämna vi Dehnkes" arbete om den 
kerarniska utvecklingen i östra Hannover, Kupkas10 beskrivning av ott till 
Schönfeldkulturen hörande gravfält från Kleinmöringen i Altmark samt 
Engels" analys av Rössenkulturen. Såväl Schönfeld- som Pössenknlluren 
uppvisa både nordiska och bandkeramiska komponenter och erbjuda därför 
ott speciellt intresse. Gravarna från Kleinmöringen innehålla brända lik — 
kanske ett bandkeramiskt inslag —• och gravgodset utgöres förutom av do 
sedvanliga praktskålarna även av bandkeramiskt influerade »Trommeln» 
samt i en grav en elegant stridsyxa av äldre jylländsk båtyxtyp. I Engels 
analys av Rössenkulturen har det bandkeramiska inslaget fått en enligt vår 

7 B a g g e och K j e l l m a r k . Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Ble
kinge, Stockholm 1939. 

' S c h n i t t g e r och R y d h , Grottan Stora Förvar på Stora Karlson, 
Stockholm 1940. 

• D e h n k e, Die Tiefstichtonware der Jungsteinzeit in Osthannover, 
Leipzig 1940. 

10 K u p k a, Neue aufschlussreiche Schönfelder Gräber von Kleinmöringen 
i. Kr. Stendal: Beiträge zur Geschichte und zur Ländes- und Volkskunde der 
Altmark, Bd 7, Stendal 1940. 

11 E n g e l , Herkunft und verwandtscbaftliche Beziehungen der Rössenor 
Kultur: Mannus 1940. 
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mening något för dominerande ställning. Engels framställning är mycket 
intressant; och likväl förefaller det, som ginge den gyllene medelvägen 
närmre Kossinnas uppfattning än denne forskares. 

Under äldre gånggriftstid synes den nordiska gruppen ha mottagit viktiga 
impulser från bandkeramiskt håll; de närmare omständigheterna vid denna 
påverkan äro likväl ännu ganska outredda. Den bandkeramiska forskningen 
har fått sitt sista stora tillskott genom upptäckten av den märkliga, boplat
sen från Köln-Lindenthal,12 en fortifierad hyanläggning med pallisader och 
vattengravar samt inneslutande stora rektangulära husgrunder och förråds-
magasin. Boplatsen är linearkeramisk och med tyngdpunkten fallande under 
denna koramikslils yngre skede. Främmande Insprängningar från llinkel-
stein- och Rössenkeramik. 

Den rektangulära hustypen tordo frän de bandkeramiska jordbruksbyg
derna ha överförts till nordiskt håll, där vi finna don i olika delar av 
Danmark och så långt mot norr som på Vråkulturens områden i Mälar
dalen. Även från de nordtyska Stenåldersbygderna äro numera represen
tativa exempel på don nya hustypen kända genom Ehrliohs1* undersökning 
av en snörkeramisk boplats frän trakten av Elbing. 

Den mellaneuropeiska bandkeramiken har översiktligt behandlats av 
lliilller'1 i ett instruktivt och rikt illustrerat arbete, omfaltande linear- och 
stickbandskerarniken samt Theiss-, Miohelsberg- och Et&ssengrupperna. 
I arbetet ingå fem utbredningskartor. 

Do i förhållande lill Mellaneuropa mera periferiskt liggande och lill len 
bandkeramiska gruppen hörande eller anknytande områdena äro ännu för
hållandevis litet utforskade, men torde komma att spela en alltmer stegrad 
roll vid bedömandet av den bandkeramiska gruppen i dess helhet och dess 
förhållande till Medelhavsvärlden och Orienten med dess historiskt dater
bara kulturkretsar. De vetenskapliga nyheterna från periferiområdena mot
tagas därför mod on viss spänning, dä do stora frågorna därigenom när 
som helst kunna väntas'få förnyad aktualitet Ehuru inga direkt sensa
tionella nyheter äro alt anföra för de senaste åren, föreligga dock betydelse
fulla fynd och iakttagelser, som äro värda uppmärksamhet. 

En principiell betydelse torde sålunda få tillskrivas de hittills opublice
rade men av Reinecke15 annonserade fynden från en grotta på den dalma-
linska ön Hvar. Keramiken där är delvis målad och av bandkeraniisk karak
tär. Det äldro och rikare fyndskiktet skall enligt uppgift anknyta, till grup
pen Miinchshöfen-Jordaiismiihl-Lengyel. det yngre skiktet lill gruppen Ro-
medello-Vucedol. Dessutom uppgivas här kerarniska anknytningar förefinn is 

18 B u 111 o r, Die bandkeramische Ansiedlung bei Köln-Lindenthal, Berlin 
1936. 

13 E h r 1 i c h, Succase, eine Siedlung der jungstoinzeitlichcn Schnurkeri-
miker im Kreise Elbing: Elbinger Jahrbuch 1936. 

14 B u t 11 er , Der donanlämlische und der weslische Kulturkrets der 
jiingeren Steinzeit, Berlin 1938. 

13 R e i n e c k e , Ein neuer spiralkeramischer Kreis ti ii der Nordostkiiste 
der Adria: Germania 1939, s. 213. 

21 Fornvtonen l'iu. 
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till Butmir, Vinca och Malta. För bedömandet är ett utförligare framläg
gande av materialet nödvändigt. 

En annan av de sydliga bandkeramiska utlöparna representeras av grup-
'pen Laibach-Vucedol, och denna grupp har på senaste tid även blivit före
trädd 1 Niederösterreich och Ungern, där den bragts i kronologisk relation 
till klockbägare och tidiga bronsåldersfynd.16 

I den ungerska bandkeramikens slutfas, representerad av gruppen Brod-
rogkeresztur-Pusztaistvänhåza, börja målning och ristning att träda till
baka för den oornerade keramiken. Detta utvecklingsstadium är typiskt re
presenterat å ett av Dombay17 undersökt och publicerat gravfält från Zen-
gövårkony. De fåtaliga målade kärlen å detta gravfält visa anknytning 
till JordansmUhl, Lengyyel och den samtida mähriska keramiken. Det nästa 
steget i den ungerska utvecklingen leder över till de stora bronsåldersgrav-
fälten i trakten av Szeged. Materialet har senast sammanställts i ett arbete 
av Patay.18 

Till tiden motsvarande den ungerska bandkeramikens slutfas hör Remo-
dellokulturen i Italien. Remodellogravarnas koppar har nyligen analyserats 
av Witter,19 som trott sig kunna fastslå, att metallen importerats från mel
lersta Tyskland. Denna viktiga iakttagelse kan synas stödja Åbergs på 
andra grunder uttalade uppfattning, att Remedellokulturen kommit över 
Alperna och varit buren av de äldsta italiska stammarna. 

De bandkeramiska områdenas anknytande till Medelhavsvärlden är otvi
velaktigt en av forskningens mest angelägna uppgifter och är förutsätt
ningen för ott överförande till Europa av den absoluta kronologien. Mindre 
Asien och Grekland torde därvidlag komma att framstå som de egentliga 
infallsportarna, och på sistnämnda område torde den målade thessaliska 
keramiken komma att spela en framträdande roll på grund av sin mellan
ställning mellan norr och söder. Särskilt den thessaliska Diminikoramiken 
uppvisar nära frändskap till Donauomrädots målade bnndkoramik. Genom 
Blegens undersökning av boplatsen vid Goniå i trakten av Korinth erhölls 
för första gången on visserligen vag och osäker anknytning mellan Dimini 

16 P a u l d e P a t a y , La répartition des plats å pied du type de Vucedol 
en Hongrie: Archaeologiai Értesitö 1940. 

M o z s o 1 i c s, Verbreitung und Einfluss der Vucedolkultur in Ungarn: 
Sertse Hoffillcriana, Zagreb 1940. 

W i l l v o n s e d e r , Funde des Kreises Vucodol-Laibacb aus Niederdonau 
und Ungarn: Wiener prähist. Zeitschr. 1939. 

K a s t n e r , Funde der Vucedol(Laibach)-Kultur und der Glockenbecher-
kultur von Aspern (Wien, 22 Bez.) i Wiener prähist. Zeitschr. 1939. 

17 J a n o s D o m b a y , The prehistori© settlement and cemetery at Zengö-
värkony: Arch. Hungarica, Bd. 23, Budapest 1939. 

" P å l v o n P a t a y , Friihbronzezeitliche Kulluren in Ungarn, Buda
pest 1938. 

19 W i t t e r , Die Glockenbecherkultur, Remedello und Bygholm: Mitt, 
Anthrop. Ges.Wien 1940. Jfr W i t t e r , Neue Ergebnisse der Metall-
forschung in Deutschland und ihre Beziehung zu den Schnurkeramikern: 
Mannus 1941. 
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och den begynnande helladiska, utvecklingen. Wennbergs* boplatsundersök
ningar i Korinth och Holmbergs*1 vid Asea i Arkadien ha givit nya fynd 
av målad keramik av thessalisk eller Chaeronea-Orchomenos-typ ur fyndla
ger liggande omedelbart under och delvis blandade med de tidighelladiska 
skikten. Nya fynd av detla slag böra ge oss allt större möjligheter att paral-
lellisora utvecklingen i norr och söder. 

En diskussion av de trojanska fyndens kronologiska möjligheter bör lämp
ligen uppskjutas lill dess Biogens senaste utgrävningsresultat blivit slut
giltigt framlagda. Vi framhålla i delta sammanhang endast, att de trojanska 
parallellerna till tidighelladi.sk eller förhelladisk keramik icke erbjuda säkra 
kronologiska hållpunkter, helst som den för- och tidighelladiska keramiken 
i Grekland fortbestått långt framåt i tiden ä do av kretensiskt eller pre-
inykenskt inflylande mera oberörda områdena. Heurtleys utgrävningar på 
Ithaka ha sålunda, fastslagit tidighelladiska keramiktraditioners fortbestånd 
iiinler senhelladlsk tid (B. S. A. Bd 33) och Valmins22 undersökningar av 
Mallhi i Messenien ådagalägga, att förhelladisk »adriatisk keramik» fort
levat mer eller mindre oförändrad under senhclladisk tid och ända fram 
till den mykenska bebyggelsens upphörande på platsen. Kan man då rim-
ligen vänta, att det avlägsna Tröja skall visa sig fogligare inför period-
systemets krav än Ithaka och Malthi? 

Benägenheten att vilja inordna allt i en enda sammanhängande kronolo
gisk ordningsföljd iir enligt var mening det bestående periodsystemets fun
damentala fel. Utvecklingen under ifrågavarande skedo tenderar dock mot 
den historiska tidens stadsstater, och även på närbelägna områden kan ut
vecklingen därför gå fram efter helt olika linjer. Mycket olikartade be
tingelser ha sålunda rått exempelvis på on dol av Cykladernn, i boplat
serna på Messaråslällen och inom de förfinade palatskulturerna. Det primi
tiva och enkla är icko alltid det äldsta. 

Till belysande av periodsystemets vansklighoter omnämna vi ett av de 
senaste årens fynd, gjort av Bittel2' i arkivbyggnaden i Bogazköy och bestå
ende av ett gördelbleck, försett med samma komplicerade spiralornering, 
som vi känna från cykladiska pyxider. De senare hänföras av periodsyste
met till det äldsta skedet, långt före de stora palatsens tid. men gördel
blecket är senhettitiskt och tillhörande perioden efter 1440. Samma »tidig-
cykladiska» ornering iir även känd från schaktgravarna i Mykene. 

Av förhållandena i Grekland och Orienten beror som sagt den europeiska 
kronologien, då den uttryckes i årtal. Osäkerheten vid Medelhavet avspeg
lar sig därför i de nordiska forskarnas växlande inställning. Som bekant 
gick på sin tid Sophus Miiller in för do låga årtalen, medan Montelius så 
småningom valde de högre. Numera är uppfattningen inom forskningen 

20 W o i n b e r g , Remains from prehistoric Corinth: Hesperia 1937. 
" H o l m b e r g , Excavations at Asea in Arcadia 1936—1938: Göteborgs 

Högskolas Årsskrift 1939:3. 
22 V a 1 m i n, The Swedish Messenia Expedition, Lund 1938. 
25 B i t t e l , Milteilungen der deutschen Orient-Gesellscbaft, Nr 74, 1936, 

fig. 19. 

21* 

http://tidighelladi.sk


872 L I T T E R A T U R O CII K R I T I K 

ganska växlande, oeh även på svenskt håll har den lägro kronologien 
fått förespråkare. 

Om den europeiska bronsåldersforskningen i övrigt kan vår frainsl.ilI-
-ning göras mera kortfattad, då nyheterna på området knappast varit av 
större principiell betydelse. Fyndmatorialet har likväl varit statt i oavbru
ten och kraftig tillväxt, varför utvecklingen i flera avseenden blivit mera 
nyanserad. Nya fynd från Danmarks äldsta bronsålder hava sålunda offent
liggjorts av Broholm24 och en av talrika avbildningar och fyndkartor stödd 
översikt av den danska bronsåldern lämnas i Brondsteds arbete om Dan
marks Oldtid. Broholm25 och Hald hava ägnat bronsåldersgraven från 
Skrydstrup en praktfull monografi, och i samma höga klass stå samma 
författares arbete om textilierna i de danska ekkistogravarna.26 

I detta sammanhang må slutligen —• om ock i en kronologiskt något 
oegentlig ordningsföljd — anföras ett praktarbete inom svensk forskning, det 
första bandet av Hallströms27 stora verk om nordskandinaviska hällrist
ningar. N i i s A b e r g 

ÖSTERUNDA—ÖSTERSUND — ETT HEHIKTIGANDE 

I Vitterhets Akademiens topografiska arkiv förvaras avrilningar av en 
kyrkklocka, som uppgives ha blivit omgjuten 1894. Enligt anteckningar ä 
dessa ritningar skulle klockan ha kommit från Östersund. Avritningarna 
ligga därför på Jämtland. 

När jag i denna tidskrift 1936, h. 4, skrev om Mäster Busse Jakobsson 
och hans klockor, upptog jag denna klocka frän 1522 som ett av denne fram
stående gjutares arbeten, vilket det, ehuru osignerat, otvivelaktigt varit. Sam
tidigt uttalade jag min undran över klockans ursprungliga förvaringsort. Då 
Östersunds stads kyrka blott är hundra år, måste klockan ba flyttats dit 
från annan kyrka, för såvitt den verkligen nyttjats i Östersund. Landsanti
kvarien Eric Festin i Östersund har likaledes till mig uttalat sin förvåning 
över att staden skulle ha ägt en så gammal kyrkklocka. Men icke förrän jag 
kommit att diskutera denna klocka med kand. L. M. Holmbäck från Öster
sund — som ingående studerat Jämtlands klockor och som sin mening ut
talat, att någon dylik, medeltida klocka aldrig funnits i Östersund — slog 
det mig, att ursprungsorten möjligen blivit felaktigt antecknad för Topo
grafiska arkivet. 

Jag kom då att tänka på österunda kyrka i Uppland; och vid närmare 
undersökning fann jag mycket riktigt, att en klocka från 1522 och tillhörig 

24 B r o h o l m , Nye Fund fra den eeldste Bronzealder; Aarböger 1938. 
25 B r o h o l m og H a l d , Skrydstrupfundet, Köpenhamn 1939: Nordiske 

Fortidsminder IIL2. 
•• B r o h o l m & H a l d , Costumes of the Bronzo Age in Denmark, Kö

penhamn 1940. 
27 H a l l s t r ö m . Monumental Art of Norlhern Europé from the Stone 

Age, I. The Norwegian Localities, Stockholm 1938. 
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Österunda blivit omgjuten 1894. Då en uppteckning av denna klockas in
skrift, för vars återgivande jag har att tacka kyrkoherden i Sparrsätra och 
Bred, Arvid Bladh, i huvudsak stämmer med ovannämnda uppteckning, var 
saken alltså klar. Avvikelserna i de båda uppteckningarna bero antagligen 
på respektive avskrivares oförmåga att exakt tolka en minuskelinskrift. Jag 
begagnar därför här tillfället att få rätta uppgiften i Fornvännen 1936, sid. 
213, från Östersund till Österunda. 

Mats Amark 

L I T E R A R Y NOTES AND R E V I E W S 

Under the title N e w f r o m N o v g o r o d , T. J. Arne reports that a de-
partment of the Historical Institute of the Academy of Scienco in the Soviet 
Union has been established in the old city of Novgorod, where the Institute 
publishos a periodical in which, inter alia, an account is given of fresh 
excavations in Novgorod and Staraja Russa. The Novgorod excavations 
were made in the Kremlin area, where it was possible to establish 8 
layers above each other, the oldest being from the lOth century, whon there 
appears to have been a marketplace within the Kremlin. In the 16th century 
various craltsmen moved in there. 

Nils Åberg writes on F i n d s a n d D i s c o v e r i e s f r o m t h e 
R e s e a r c h e s of t h e R e c e n t Y e a r s i n t o t h e S t o n e a n d 
B r o n z e A g e s . The author's paper is not a complete review, nor does it 
give a full bibliography, but it is intended to direct attention to some of 
the finds and discoveries of recent years which are of interest in point 
of principle. In bis paper tho author aims at fitting them into their research 
milieu. 

Under tho title Ö s t e r u n d a — Ö s t e r s u n d , Mats Amark corrects 
a statement in a paper in Fornvännen 1936, no. 4, on Master Busse Jakobs
son and his bolls, that a beil from 1522 had belonged to the church in 
Östersund. It now proves that the particulars in the archives contain 
a scribal error, and that in reality t>e hell originates from östcrunda 
Church in Uppland. 



Bibllograftaka Meddelanden från K. Vitt. Hist. 
och Ant. Akademiens bibliotek. 

Av Maja Lundqvist . 

Tidskrifter inkomna under år IJIiO. 

Acta archaeologica. Vel. 10. 1939: 
(!. A r w i d s s o n , Armour of the 
Vendel period. — P. V. G 1 o b, Der 
Linfluss der bandkcramischen Kul
tur in Dänemark. — C. N o r d e n 
f a l k , Insularo und kontinentale 
Psaltorillustrationen aus dem 13. 
Jahrhundert. — P. J. R i i s, Rod-
l ripods. — W. S c h w a b a c h e r, 
Some coins of Metapontum in the 
Royal collection at Copenhagon. — 
M. S t e n b e r g e r , Das Väster-
bjersfeld. Kin Grabfeld der Gang
gräberzeit auf Gotland. 

Acta pbilologica scandinavica. 1940: 
A. Li n d q v i s t, Värend. — G. 
3 c h 1111 o, Dio Wohnsitze der Äng
eln und Kimbern. — S. G u t e n-
h r u n n c r, Der Kult des Weltherr-
scbers bei den Semnonen und ein 
altnorwegischer Hechlshrauch. — K. 
M. N i e l s e n , Runeindskrifter i 
Thomas Bircherods Fyens Lands Be
skrivelse. 

Nordisk numismatisk årsskrift. 
1939: II. H o l s t , Mynter og raynt-
lignende metallpreg fra de Britisko 
öyor i norske funn. nedlagt etter 
ar 1100. — G. G a l s t e r , Mönt-
fnndel fra Ilvitaby 1775. — A. 
M e y e r s o n , Till valsverkspräg-
Iingens historia i Sverige. — N. L. 
R a s m u s s o n, Unica och rarissi-
nia bland Kungl. Myntkabinettets 
baltiska nyförvärv. — Ytterligare 
notiser rörande Avesta 5 kopek. — 
K. G a m b y, Kemkopeksmyntnin-
gen i Avesta 1788. — Å r s b e r ä t 
t e l s e r (från nordiska myntsam-

lingar och myntverk, år 1938 eller 
förvaltnlngsår 1938/39). 1940: C. R. 
a f U g g I a s, De tre kronorna i 
svenska riksvapnet. — P. N o r-
b o r g. Säters garmakeri och mynt
verk. — T. L i n d g r e n , Projekte
rade men aldrig utgivna svenska 
mynttecken. — A. E r n s t , Norske 
Hvido fra kong Hans. — II. II ö l e t , 
Tyske og nederländske myntor fra 
nyere tid i norske funn. — K. L ö f-
s t r ö m , II. M. Konungens medalj 
eller hovmedaljen. — A. W e s t 
h o l m , A hoard of bronzo coins ut 
Const a nz II. — E. G a ra b y, För
falskning av ryska mynt och sed
lar i Stockholm 1788—1792. — T. 
A l t h i n , Christopher Polhems 
myntpräglingsmaskin 1716. — A r s-
b o r ii t t e 1 s e r (från nordiska 
myntsamlingar och myntverk, ar 
1939 eller förvaltningsår 1939/40). 

Bidrag till Södermanlands äldre 
kulturhistoria. 33. 1940: A. Ila b r. 
Vasadekoreringen pa Gripsholma 
slott. IMI överblick med anledning 
av de nyfunna målningarna. — N. 
B e c k m a n . Den helige Kskils död. 

Bygd och natur. I t g . av Sam
fundet för hembygdsvård och Sven
ska naturskyddsföreningen. 1940: 
EL L u n d b e r g , Byggnad och land
skap. 

Dalarnas hembygdsbok. 1940: 8. 
8 v ä r d s t r ö m, Zornmuseet i Mo
ra. — M. L i n d g r e n - F r 1 d e l l , 
Don heliga släkten i Anisherg och 
Al. Några ikonografiska samman 
häng. — N. S j ö d a h l . Lag Dalar-
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na inom området för s tcnfolkets 
ve rksamhe t? En aktuel l f råga på 
1860- och 1870-talen. 

Folk-Ur. 1939: 2/3: A. S t o e n s-
h e r g. P r imi t i ve black po t t e ry in 
Ju t l and . — A. G e i j e r & .1. E. 
A n d e r b j ö r k. Two textile imple-
inenls from the early middle ages. 

F r å n bygd och v i ldmark i Lapp
land »ch Västerbot ten . Luleå stifts 
julbok. 1939: J. H a n s o n , l .uleå 
domkyrka . — 1940: K. L u n d 
m a r k . En fotografisk bild av Je 
sus? Et t b idrag till ( rågan om hur 
Je sus sett, ut. — R. O d e n c r ä n t s , 
l l ie taniemi kyrka . — (i. H a g 
l u n d , _ l a p p m a r k s k y r k a s öden 
| ( l i l l esnuole] . 

i f a n Gäs t r ik land. (Gästriklands 
ku l t u rh i s t o r i ska förenings medde
landen. 1937: O. R y d b e c k , Några 
ord om ett medelt ida kons tverk 
i Dopfunt från Tryde , Skåne. | — S. 
T. K j o 1 1 b o r g, F u n d e r i n g a r k r ing 
SK k r u k s k ä r v a . — S. 11. \V r a n é r. 
Några ord om vad som kommit i 
dagen vid Heliga Trefa ld ighe t s 
k y r k a s r e s t au re r ing . — 1939: K. 
T i n n b e r g , Vad f lygkameran av
slöjat. Den forntida bebyggelsen 
och do forntida vågarna väster om 
Helle. 

Kärgelanda. Tidskrif t for » a l s -
lands fo lkhögskoh förening. 1940: 
Dalslands socknar . 38. Tösse och 
Tydje. Av V. O l s s o n . 39. F rö -
skogs socken. Av T. H a l l g r e n . 
— H j . L a r s e n , Några synpunk
ter pa s tenäldersproblemen vid 
Hastefiorden. — N. Ull s t r ö m , 
Flyt tad bautas ten . 

Fören ingen (Janila Halmstads års
bok. 1940: K. G L j u n g g r e n , 
Uppgif terna om Halmstads ky rka 
och Halmstads skola i Lunds stifts 
landebok av 1569. — B. S a l v é n . 
Dekorerade kis tor och sarkofager i 
Halmstads S:t Niko la ikyrka . 

Got ländskt a rk iv . 12. 1940: G 
S v a h n s t r ö m , Kring en planri t
ning av Lärhro präs tgård 1737. — 

II. A r b m a n, En bronså ldorsgrav 
frän Stora Hal lvard i Silto. — N. 
L. li a s iu n s s II n, S te r l inga r och 
ba r r e r såsom betalningsmedel pa 
Gotland under 1200-talet. — R. 
S t c l f e ti. K11 sigilkfynd i Vall-
stena. 

( iä rds härads lu inbvgdsföreiiiiigs 
Årsbok. 1937: K. H a n s e n , Gärds 
härads fornminnen. — A. H e d-
w a l l , Maglehems kyrka . — 1938: 
W. A n d e r s o n , Skåne och goti
ken. Några bilder från Gärds . — 
S:ta Cer t ru i l s kapell i Wä. — 1939: 
11 II. v. S c h w e r i n , Här löv och 
Lillö. En h is tor i sk undersökning 
med anledning av den pågående ut
g rävn ingen av Lil löhus. — Lyngby-
hus. Några his tor iska an teckningar . 
— 1940: W. K a r l s o n. Petter 
Norman, eu k y r k l i g t r ä s k u l p t ö r i 
Skaue under haroeken. 

Göteborgs högskolas årsskr i f t . 
lid 45. 1939: E. J . H o l m b e r g , 
Excavat ions at Asea in Arcadia 
1996—1938. Preliminary report. 

Göteborgs ocli Bohusläns forn-
ininiicsförcnings t idskrif t . 1940: C. 
K r a n t z, Bronsa lders rösena som 
sjömärken. Ett s tycke nau t i sk ar
keologi. — II. \V i d é e n. Några väst
svenska g ravmonumen t från me
deltiden. — B, S v e n s s o n , En 
gjuterix e rks tad från bronså ldern . 

Hoimbvgdas t idskrif t . 1. Forn-
vårdarei i . 7. 1937—40: L B j ö r k -
((ii i .s t . Fynd och förvärv . Jämt 
lands läns museums acression. 1936/ 
37, 1937/88, 1938/39. 1939/40. — II. 
G e i j e r , Konungens allmänning 
och socknarna i väs t ra Jämt land år 
1361. — 2. J ämten . 1940: E. F e s t i n , 
I r tal vid Kagundaky rkans invig
n ing midsommardagen 1940. 

Hembygden. Utg. av Dalslands 
f e n _ l _ . e s - ecb hembygdsförbund. 
1939: II. Mår l and , Sockenmnseet 
i folkskolans t jänst . — 1940: B. 
S ö d e r b e r g, I »alaborg. 

Ilvltcn-l a \ a l l in s - tö rcn ingcn för 
hembygdskunskap och hembygd»-
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vård. Årsbok 1940: E. H. A n d e r s -
s o n, Fornlämningar ooh fynd i 
Pjätieryds socken. — B. L u n d 
m a n , Rasgeografiska bidrag till 
Sydsmålands bebyggelsehistoria. — 
C. L i n d s t e n , Om by- och gård
namnen i Asa socken. — P. W i 1-
s t ad i u s , Kyrkohorden Nicolaus 
Lundebergiue i Tolg som forn- och 
folkminnesforskare. — Den första 
fornminnesinventeringen i Krono
bergs län. Prästerskapets rannsak-
ningar om gamle antiquiteter och 
monumenter från år 1667. Med in
ledning och kommentar. — A. V e j -
d e, Två fornborgar i Värend. 

Julhälsningar till församlingarna 
från präster i Skara stift. 1940: M. 
H e r m a n s s o n , Forshems kyrka. 
— J. M e 1 i n, Ur Ritterna pastorats 
historia. 

Konsthistorisk tidskrift. Utg. av 
Konsthistoriska sällskapet. 9. 1940: 
J. R o o s v a l , Karrismästaren i 
Uppsala och på Öland. Bidrag till 
eu svensk 1300-talsskulptörs biogra
fi. — H. B u s c h , Von der Proble
matik aller Runstforsohung. Weder 
Hesse noch Stonrat! Ein zweites 
Werk vom Maler des Vadstena-Al
tares. — J. R o o s v a l , 700-talets 
stil i målning från 1500-talet, blottad 
under övermålning från 1600-talet. 

Kulturen. En årsbok till medlem
marna av Kulturhistoriska förenin
gen för södra Sverige. 1939: W. K.. 
Kollektskopa och kollekthåv. — 
Ramskåp från Önnostads kyrka. — 
Förordningar om guld- och silver-
stämplar i Sverige. — Rolikgömmor 
från skånska kyrkor. — Altartav
la från Remmarlövs kyrka, Skåne. 
— Renässansdörr från Tyresö. — 
R. B q t, Relikt av Lunds äldsta be
byggelse. — Dolk och dolkslingor 
från 1500-talet. — Medeltida spor
rar från Lund. — S. T. K., Medel
tida fingerringar. 

Kyrkohistorisk årsskrift. 1939: 
G. K e 11 e r m a n, Jakob Ulvsson 
och don svenska kyrkan. Kvrka och 
stat åren 1507—1512. — M. 
A m a r k , Upsala domkyrkas me

deltida sysslomän. Till domkyrkans 
porsonhistoria. — H. T o l l , Cister-
cienser-munkar uti Erik den Heli
ges gårdskapell. 

Linköpings stifts julbok. 1940: 
B. C n a t t i n g i u s , Vårdsbergs 
kyrka. — E. E r i c i, Nägot om de 
äldre orgelverken i Linköpings 
stift. 

Livrustkaiumarea. Bd 1:11. 7—12. 
1938—39: R. C e d e r s t r ö m , Re-
galieutställningcn i Livrustkamma
ren. — En ålderdomlig bössform. 
— K. E. S t e n e b e r g , Kronprins-
kronan och arvfurstehatton. — En 
dräkt med kasack från 1620. — A. 
M e y e r s o n , Gustaf II Adolfs 
spetsdrängar. — K. E. S t e n e 
b e r g & A. Z e t t e r w a l l , Drott
ning Kristinas kröningshimmel. — 
B. L i n d b 1 a d, Livrustknmma-
rens samling av äldre fältkikare. — 
T. L e n k, 1700-talets kungliga och 
furstliga mantlar. — Bd. 2: H. 1—4. 
1940: A. M e y e r s o n , Hertig Jo
hans (III) och Erik XIV:s engelska 
rustningar. — Livrustkammarens 
»plåtlivjacka» svensk eller rysk? 
— Bindikor, nålrommar och ägiljct-
ter. — T. L e n k, Karl Xll-minnon 
i Dresden. — K. E. S t e n e b e r g , 
Magnus Gabriel De la Gardies rust
ning. — R. C e d e r s t r ö m , En 
avporträtterad värja [Herman 
Wrangels i Sko.] — Praktstift till 
nålrommar i skoklostersamlingarna. 
— H. S e i t z, En serafimerordens-
ritning från Gustav I ILs tid. 

Lunds universitets Historiska 
museum. Meddelanden. 1940: O. 
R y d b e c k , Om vissa fornsaksty-
pers ooh kulturperioders livslängd 
i olika delar av Skandinavien. •— 
J.-E. F o r s s a n d e r , Zwei Fremd-
linge in der Friibbronzezeit Scho-
nens. — Bautastenar från bronsål
dern. — M. R y d b e c k , Kalkmål
ningar i Andrnrums och Gustaf 
Adolfs kyrkor. 

Malmö musei vänner. Årsbok. 
1940: E. F i s c h e r , Två Karl XILs 
kalkar. — E. B a g o r, Gamla tyska 
kyrkans gravstenar. 
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Nordisk tidskrift fiir vetenskap, 
konst och industri, utg. av Letter
stedtska föreningen. 1940: G. H a t t , 
En vestjysk landsby fra ajldro jern
alder. — 8. L i n d q v i s t , Danmarks 
forntid och Nordens. 

Rig. Tidskrift utg. av Fören. för 
svensk kulturhistoria. 1940: H. 
W a 1 d é e n, »Domine, memento me 
.. .> Något om den svenska medel
tidens gravkonst och dess rimmade 
gravskrifter. — W. K a r l s o n , Ett 
bidrag till högreståndsbegravnin-
gcns kulturhistoria. — G. S v a h n 
s t r ö m , En medeltida prästgård på 
Gotland. [Sanda]. 

Sanete Christophers gilles chroc-
nica. 12/13. 1939: E. T. S c h i ö 1 e r, 
Fästningen Kalmar. Det medel
tida Kalmar slott. [Notis]. 

S:t Kagnhilds gilles Årsbok. 1940: 
A. A d e 11, Kyrksilver i Söderkö
pings Sankt Lars kyrka. — B. J o n-
n e s, Något om Ringstenen, Kap-
pelbacken och Ringarums kyrka. 

Scandia. Tidskrift för historisk 
forskning. Bd 13:1. 1940: C. W e i 
b u l l , När och hur Finland blev 
svenskt. — L. W e i b u l l , Påven 
Alexander I ILs septemberbrev till 
Norden. Orientering. — Tiden för 
Absalons tillträde till ärkobiskops-
dömet i Lund. 

Skånes hembygdsförbunds Års
bok. 1940: O. R y d b e c k , Några ord 
om yxor och övertro i gångna tider. 
— H. O l s s o n , Praktsporren från 
Hedvigsdal. — W. K a r l s o n , 
Snickar- och bildsnidarfamiljen Råå. 
— N. B o s t r ö m , övermålning av 
S:t Olofs kyrkas högaltares altar
tavla år 1855. — T b. Ä n d e r s-
s o n, Utgrävningen nv Lillöhus 
1938—39. — H. W å h l i n , Om 
Landskronas namn. 

» 
Svensk geografisk årsbok. Utg. 

av Sydsvenska geografiska sällska
pet. 1940: S. B j ö r n s s o n , Drag 
ur Stor-Sominens tidigare utveck
ling. 

Svenska museer. Meddelanden 
från Svenska muscimamiatörciiin-
gen. 1939: B. B e r t h e l s o n , De 
.senaste årens byggnadsminnosvård, 
en översikt över riksantikvarieäm
betets verksamhet på monument-
vårdens område. 

Svenska turistföreningens års
skrift 1940: M. S t e n b e r g e r , 
Människan i Gotlands forntid. — A. 
S c h u c k , Gotland och Sveriges 
krona. — B. T h o r d e m a n , Muren 
kring Visby. — J. R o o s v a l , Por
taler, torn och triumfbågar. — G. 
J o n s s o n , Gotland. Sagaland— 
bondeland — farmannaland. 

Sörmlandsbygdcn. Södermanlands 
hembygdsförbunds årsbok. 1940: M. 
S j ö b e c k, Sambandet mellan ve
getation och bebyggelse i Söderman
land. — T. L a g e r s t e d t , Sörm-
landsjordens gröda under vasatiden. 
— I. N o r d i n - G r i p , En kyrko-
byggnadssägen och on sockenträta. 
Dikt och verklighet från Näshulta. 
— B. E i n e r s t a m , En kungshög 
vid Norsborg. — I. Se h-n e 1 l, 
Sörmländsk forskning 1939. 

Tidskrift för konstvetenskap. 
Arg. 23: (1940): M. L i n d g r e n -
F r i d e l l , Den heliga släkten. — 
B. C n a t t i n g i u s , »Der Haupt-
werkstattineister» i LUbeck och någ
ra nyfunna verk av hans hand i Ös
tergötland. 

Till hembygden. En julhälsning 
till församlingarna i Strängnäs 
stift. 1940: I. S c h n e l l , Prediksto
len i Stora Malm. — B. M e 1 1-
s t r öm, Stora Mellösa kyrka. 

Uppland. Årsbok för medlemmar
na i Upplands fornminnesförening. 
1940: I. W i l c k e - L i n d q v i s t , 
Ett sakramentshus från Roslagsbro. 
— N. S u n d q v i s t, Olof Rudbeeks 
»Kungsbyggning» på Ultuna. — 
Gravklot. — Lavatoriet från Enkö
pings kloster. — Madonnan i Ären
tuna. — Akademisk kateder. — Klos
terpark i Enköping. — A. G e i j e r , 
Albertus Pictor som pärlstickare. 
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Vikarvet Bohusläns toraminnes-
och hembygdsförbunds årsbok. 1938 
—39: E. L j u n g n e P, Terräng och 
.iordbrukshehyggelse i Bohuslän. 

Vår hvgd. Hallands hcmbvgdsföi-
hunds årsskrift. 1940: E. S a l v é n , 
Medeltidsarkitekturen i Hallands 
kyrkor. — Från Hallandskyrkor. 8. 
Söndrums kyrka restaurerad. 

Värendabygder, Norra Allbo hem
bygdsförening. 1940: .). E. Än
d e r b j ö r k, Gravundorsökningar 
vid Bcncstad herrgård. 

Västerbotten. Västerbottens läns 
hembygdsförenings årsbok. 1940: R. 
N o r b e r g . De försvunna 1500-
talsmälningarna i Umeå, lands
kyrka. 

Västergötlands fornminnesför
enings tidskrift. 1940: G. U1 1 e-
n i u s. Vår verksamhet. Aktuella 
resultat och önskemål. — K. K. 
S a h 1 s t r ö ni, Västergötlands kul-
turella orientering under forntiden. 
— M. L i n d g r e n - F r i d e l l , De 
kyrkliga textilierna i Husaby. — 
II. AV i d é o n, En särlig uthuggen 
steen. Två okända gravstenar och 
ett altarhroderi från Mariestads 
1693 brunna domkyrka. 

Ymer. ' 1940: E. T o n g s t r ö m , 
Var låg Vinland det Goda? Några 
synpunkter på en gammal fråga. 

Aarböger for nordisk Oldkyndig
hed og Historie udg. al det kgl. 
nordiske Oldskrift-Selskab. 1939: 2: 
C. J. B o c k or, L:i Stenalderebo-
pläds paa Ordrup NflBS i Nordvest-
sj.-elland. Bidrag til Sporgsmaalet 
nm Ertoböllekulturens Varighed. — 
A. S t e e n s b e r g, Brugen af Kort-
lo og Lövkniv i Jernalderen belyst 
ved nye Fund. — P. V. G l o b, 
Norske Skiferökser i danske Fund. 
— C h r . W i n t h e r , Et Forslag til 
Konservering af Jern-Oldsager. — 
1940: 1: T b. M a t b i a s s e n, Havne-
lev-Strandegaard. Et Bidrag til Dis
kussionen om den yngre Stenålders 
Begyndelse i Danmark. — K. M. 
N i e l s e n & L. J a c o b s e n , Guld-

lioriisindskrifleii. 1. Tawido. 2. Jeg-
Formlen. — K.-M. C h r i s t o 
p h e r e e n , < )m Tandforlioldene hos 
Danmarks Befolkning i den yngre 
Stenålder og i Bronzealderen. 

Förtid og Nutid. Udg. af Dansk 
hist. Fa-llesfoi-eniug. lid. 18: 3/4. 
1940: AV. C h r i s t o n s o n , Fosfat
analysen i Arka>ologiens Tjcnesto. 

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 
1940: N. B r e i t e n s t e i n , De 
gneske Monter i don Kgl. Mönt- og 
Medaillesamling. — W. J a c o b 
s e n . Bronser fra Mongoliet. — II. 
C. B r o h o 1 ra, Mandsdragten i 
Bronzealderen. — A. L u d v i g s o n, 
Om Flytning af gamle Bygningor. 
— C. M. S m i d t , Drnnningholm. 
Borgen ved Arresö. — M. H a l d , Af 
Halmen og i Dynen. — M. B. M a e-
k e ]> r a n g, Aårelev-Fundet. Et rigt 
fynsk Gravudstyr fra 4. Aarh. e. 
Kr. 

Fra Ribe amt. Fdg. af Historisk 
Samfund for Ribe Amt. 1940: C. L. 
V e b cc k, Vestjyllands eeldste Ston-
aldersboplads. 

Fynske Aarböger. Udg. af Hist. 
Samf. for Fyns Stift. 1:2. 1940: E. 
A 1 b r e c t s e n, To fynske Fund 
fra den yngro Bronzealder. 

Hardtysselt Aarbog. Udg. af Hist. 
Samf. for Ringkjöbing Amt. 34. 
1940: E. B l o c h , Gamle vostjyske 
Veje. 

Historisk Tidsskrift, udg. af den 
Danske historiske Förening. R. 10. 
Bd. 5:3/4. 1940: J. S c h r e i n e r , 
Gammelt og nytt syn paa norsk 
middelaldershistorio. — O. Mo
b e r g , Till frågan om hemorten för 
de vikingar, som kämpade mot Hå
kon jarl i Hjörungavåg. 

Jyskc Samlinger, udg. af Jysk 
Sclskab for Historie, Sprog og Lit
teratur. K. 5. Bd 4:H. 2. 1940: R. 
M o r t e n s e n , Jysk Jwrn. Under
sogelser vodrörendo den gamle 
Jmrnudvinding af Myremalm. 
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Lolland-Falstcrs historiske Sam
fund. Aarbog. 28. 1940: R. B e r g , 
Omkring Kalkmalorierne i Nr. Als-
lev og Tingsted Kirker. 2. — N. 
K j o 1 d s e n, Af Taars Sogns His
torie. — K. A n c k e r - J e n s s e n , 
>Stenrmkkerne» i Fiskebsek Skov. 
— C. E. D a m , Vor Frue Kirko i 
Nyköbing. 

Skivebogen. Historisk Aarbog for 
Skive og Omcgn. 1939: N. C. Bo
g e 1 e v, Egnens Oldtidsminder. 

Vejle Amts Aarbog. Udg. af Vejle 
Amts hist. Samf. 1940: R. M ö r t e n -
s o n, Britisk Museums Oldsager fra 
Vejle Amt. — N. J a c o b s e n , Hvad 
betyder Billodot i Kolding Bysegl? 

Vendsysselske Aarböger. Udg. af 
Hist. Samf. for Hjöring Amt. 1940: 
P, R i o m a n n, Börglum klostor. 

Bergens historiske Förening. 
Skrifter. 45 (1939). 1940: R. G u d 
d a l , Gullsmcdlauget i Bergen. — 
G. F i s c h e r , Arkitekt Potcr Blix' 
undersökolsor på Bergenhus 1880— 
93. 

Bergens museum. Arbok. 1938: 
R. K l o s t e r & B. A. F r 1 ra a n n s-
1 u n d, Fortegnelse över den kultur-
historisko samlings tilvekst fra 1. 
januar 1932 til 1 januar 1937. — P. 
F o 11, Arms in Norway between 
400 and 600 A. D. — Bergens mu
seums tilvekst av oldsaker 1938. — 
1939/40: P. F e t t , Arms in Norway 
between 400 and 600 A. D. Part 2. 
— Borgens museums tillvekst av 
oldsaker 1939. — G. E k b o 1 m, Vin
skopan från Kvåle. 

Historisk tidsskrift, utg. av den 
Norske historiske förening. 1940: 
J. A. S o i p, Ennu en kristonrett 
fra gammel norsk tid. — Problemer 
og metode i norsk middelalder-
forskning. — O. M o b e r g , Slaget 
vid Svoldor eller slaget i Öresund? 
Lokaliseringen av Olav Tryggva-
sons sista strid. — S. H a s u n d , 
Månadsmaten i leiding. — A. 
S t e i n n e s , Roma-skatt og folketal. 
— A. H o 1 ra s e n, Nye metoder in

nen en sierskilt gren av norsk histo
rieforskning. — J. S c h r e i n e r , 
Stridsspörsmål i norsk middelalder-
historie. 

Naturen. Udg. av Bergens mu
seum. 1940: S. G r i o g , Om vosteu-
ropoisko stoinaldershus. Fra do se
nere års utgravninger. — K. E. 
S c h r e i n e r , Trekk av tropana-
sjonens historie. — T h. I v e r s e n , 
Norske båttyper i den gamle tid. 

Nord-Tröndelag historielag. Ar
bok. 1939: Ja c o b M. L., Litt om 
Ranoraskyrkja i Over-Halla. — R. 
F a l c k - M u u s , En privatseddel 
fra kobbervorket i Ogndalen. — En 
middolaldcrsk voktlodd fra Nord-
tröndclag. 

Det Norske videnskaps-akademi i 
Oslo. Avhandlingcr. W39: G. 
S v e r d r u p , Dio Hausurnen und 
die Hoiligkoit des Hauses. — A. 
Odd J o h n s o n , Om Theodoricus 
og hans Historia de antiquitatc re
gum Norwagensium. 

Det K. Norske videnskabers scl-
skab (Trondheim). Forhandlinger. 
12 (1939): Th . P e t e r s o n , Et 
gravfunn fra Mcrovingertid på Stor-
fosna, örland. — Skrifter. 1939: R. 
H a u g l i d , Ohartres-tronds in the 
former Northern medioval plastic 
art. 

St. Hallvard. Organ for Selskabet 
for Oslo byes vel. 1940: O. F. 
H v i n d e n - H a u g , De eldste teg
ninger av Hovedöens klosterruiner. 

Stavanger museums Arsheftc. 
1938/39: ,1. P e t e r s e n , Oldsaksam
lingens tilvekst 1938. — H. E g e-
n so s L u n d , Undersökclser av 
jornalders gårdsanlcgg på Fosse og 
Grödeim 1 Time prestegjeld, Hög-
Jajren. — M. O l s e n , Fosse-inn-
skriften. 

Viking. Tidsskrilt for norrön ar
keologi. 1940: A. W. B r o g g e r , 
Fra Hclgeån til Stiklostad. — T. 
D H a u g e , Jornbrcnning i Gud-
brandsdalen i gamle dager. — B. 
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H o u g e n , Osobergfunnets billed-
vev. — F r . J o h a n n e s s en, Bå-
tcne fra Gokstadskibot. — G. 
G j e s s i n g , Merovingertidsproblo-
mor. Nyere finsk og svensk littera
tur. — J. B ö o. En helligdom med 
malto vcggbildor i Hardanger. — 
T h. P e t e r s o n , En björnograv. 
Trekk av lappisk folktro. — H. 
S h e t e l i g , Skibsgraven ved Sut
ton Hoo i Suffolk. — S. Mar -
s 1 r a n d e r, Norsk arkeologisk lit
teratur 1939—40. 

Die Pollenverhältnisse dor Vegeta
tionsregionen von Petsamo und die 
Entwicklung der finnischen Wälder 
am Ende der Eiszeit. 

Pennia. (Soeietas geographica 
Penaiae). 66. 1940: M. S a n r a m o, 
Tho mode of the land uphoaval in 
latequartcrnary timo. 

Finskt musen— 46 (1939): E. 
K i v i k o s k i , Svenskar i österled 
under 500-talet, — C. O. Nord
man, Medeltidskyrkogården i Hi-
tis. — Abosilver från medeltiden. — 
C. F. M o i n a n d c r, Pyhoensilta 
stenäldersboplats. — M. II i r n, Lau
rentius Alstrins teckningar av St. 
Henriks kenotafium i Nousis. 

Historisk tidskrift för Finland. 
1940: .1. G a 1 I é j , Dominikanerna 
ocli den medeltida annalistiken i 
Danmark och Sverige. — I'. O. v. 
T ö r n e, Vad var odsöret? 

Suomen museo. 40 (1939): II. 
M o o r a . ('ber die vorgeschichtli
chen Burgen Estlands. — A. II a c le
ra a n. Bin in Finnland gefuiidenes 
provinzialrömisehes Schöpfgefäss. 

Terra. Geografiska sällskapets i 
Finland tidskrift. 1940: L. A a r i o, 

Dorpat. Gelehrte estuischc Ge
sellschaft. Sitzungsberiehte. 1938. 
(tr. 1940): L. K o 11 u n o n, Ubor 
das Verhältnis der ostseefinnischen 
Sprachen und die vorgeschichtliche 
Gruppiorung der entsprechenden 
Völker. — A. T u u l s e , Dio Kirche 
zu Karja und dio Wohrkirchen Saa-
remaas, — S. K a r l i n g , Einigo 
Werke des Meisters von Schloss 
Lichtenstein in Tartu und Moskau. 

Senatnc un maksla. (Riga). 1940: 
[Lettiska titlar här översatta.] J. 
S t r a u b c r g s, Rigas gamla ka
lendrar. — E. S t u r m s , Die Moor-
Biedlung in Sarnate. — V. G i n 
t e r s , Spår av en gammal kultur på 
stränderna av Lielupc. — A. T u u 1-
s o, Anteckningar angående mästa
ren Reynken. — O. K a 1 o j s, Gra
varna vid Jcrsika. — P. S t c p i n s, 
En gammal kyrka i Aizkraukle. 

Haiisische Geschichtsblätter. Hrsg. 
vom Hansischen Geschichtsvercin. 
Jahrg. 64. 1940: I'. R ö r i g , Reichs-
symbolik auf Gotland. Heinrich der 
Löwe, »Kaufleute des Römischen 
Belcha>, Liibeck, Gotland und Piga. 
— Besprechungen: II. Busch , Ei-
vind S. Engelstad, Bei—iddelalderens 
kunst i Norge. 

Mannus. Zeitschrift fiir deutsche 
Vorgeschichte. 1910: M. S t e n b e r 
g e r , Der eisenzcitlicbo Hof bei 
Dune in Dalhem auf Gotland. 


