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Naglum var annex till Vassända, vars kyrka övergavs ungefär samtidigt 
med den i Naglum. I samband med grävningsundersökningarna på platsen 
för den forna staden Brätte företogos sonderande undersökningar av de 
obetydliga rosterna efter vassändakyrkan, som ligger i närheten av Brätte 
och invid stora landsvägen till Vänersborg. Härvid kunde konstateras att 
den utgjorts av en rektangulär byggnad, ungefär 17 m lång och 8 m bred. 
Invid västra gavelväggen har legat ett vapenhus av sten. Kyrkan i 
Vassända har med all sannolikhet anlagts under medeltiden. 

Vad slutligen beträffar kyrkans i Naglum inventarier så äro de för
skingrade, så när som på en kalk med patén, skänkta av överstelöjtnanten 
Petter Belfrage 1724, och en klocka hemförd från Polen av fältmarskalken 
Lennart Torstensson, vars fädernegård Forstena ligger mitt emot Naglums 
kyrka, på andra sidan älven. Erik B. Lundberg 

LITTERATUR OCH KRITIK 
TJUGO ÄRS NORDISK STENÄLDERSFORSKNING 

Inom de flesta vetenskapsgrenar publiceras allt emellanåt sammanfattande 
litteraturöversikter, ofta utmynnande i en redovisning av »vetenskapens nu
varande ståndpunkt». Beträffande nordisk förhistorisk forskning finnas vis
serligen numera i en del halvt populärt hållna översiktsverk både forsknings-
historiska återblickar och en presentation av dagens aktuella problemställ 
ningar, men dessa partier äro dock mestadels av helt naturliga skäl väl hårt 
gallrade och summariska för att kunna anses fylla »ett länge känt behov», 
åtminstone för den mera fackmässigt inställda läsekretsen. 

När denna tidskrifts utgivare för något år sedan bad mig att för Fornvän
nens räkning sammanställa elt samlingsreferat av nyare stenålderslitteratur 
behandlande i första hand Sverige, påtog jag mig denna uppgift bl. a. där
för, att jag här såg ett tillfälle att utarbeta en fackmässigt hållen oriente
ring och kommentar över de senare årens offentliggjorda forskningsresul
tat rörande h e l a N o r d e n s stenålder. Förhållandena i Sverige under 
denna period (liksom under senare skeden) kunna ju icke utan fara för 
ensidighet och lokalpatriotisk skevsyn behandlas isolerade från de öv
riga nordiska ländernas, tvärtom är Norden som helhet den minsta enhet, 
som med något utbyte kan ställas i blickfältet vid en sådan sammanfat
tande betraktelse, och detta orarådo måste dessutom ständigt ses mot en 
europeisk och i vissa fall ännu vidare bakgrund. Vår s. k. megalitkultur 
var sålunda egentligen ett utmarksfenomen, vars närmaste kärnland låg 
i Danmark och Nordvästtyskland, vår båtyxkultur var likaså endast en 
lokalt särpräglad del av den stora och mångskiftande europeiska strids-
yxkulturkretsen, vår »arktiska» stenålder i Norrland på samma sätt en 
gren av en väldig cirkumpolär fångstkulturkrets inom Eurasiens och Nord
amerikas nordliga delar o. s. v. De studenter, som vid våra universitet 
och högskolor intressera sig för svensk förhistoria, undervisas ju också i 
ett ämne, som heter: Nordisk och jämförande fornkunskap. 
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Den bakro gränsen för ett sådant samlingsroferat måste ju alltid väljas 
mer eller mindre godtyckligt. Jag har stannat inför årtalet 1925 som en 
ungefärlig gräns, bl. a. därför att omkring och strax efter den tidpunkten 
flera betydande verk rörande nordisk stenålder utkommo. Endast för de 
fyra nordiska länderna: Sverige, Danmark, Norge och Finland redovisas 
stenålderslitteraturen i större utsträckning, utan att absolut fullständighet 
eftersträvas. För angränsande och andra länder medtages endast den litte
ratur, som är av intresse för nordiska förhållanden, vare sig den behandlar 
exempelvis kontinentala kulturer, som expanderat till Norden, eller problem
komplex och teorier, som spela en roll för uppfattningen av nordiska för
hållanden, exempelvis den etnologiska s. k. Wienerskolans kulturkretsleorier 
i den stenåldersarkeologiska utformning de fått genom Oswald Menghin. I 
detta sammanhang skulle jag redan här vilja nämna det egendomliga faktum, 
att Menghins monumentala syntes i hans jätteverk W e l t g e s c h i c h t e 
d e r S t e i n z e i t 1931 strängt taget icke alls funnit beaktande inom 
nordisk stenåldersforskning, vilket är att beklaga, även om flera eller 
kanske många av hans problemlösningar till slut icke kunna accepteras 
för våra nordiska förhållanden. Denna hittillsvarande praktiskt taget full
ständiga ignorans av ott av stenåldersforskningeus uppslagsrikaste och 
betydelsefullaste syntetiska verk är orsaken till att detsamma i detta 
samlingsreferat i skilda sammanhang kommer att beredas en framträdande 
plats. 

Det är ingen lätt uppgift att objektivt och allsidigt kommentera ett så 
vidlyftigt ämne som nordisk stenåldersforskning under tvenne decennier 
av sjudande fältarbete och en överväldigande rik och mångskiftande publi
ceringsverksamhet berörande de mest skilda och grundläggande frågor. 
Jag ber redan på förhand läsaren hysa överseende med de oundvikliga 
luckor, ojämnheter och subjektiva meningsyttringar, vilka i rikt mått 
komma att framträda. Problem, som speciellt intressera författaren kom
ma naturligen att bli bättre tillgodosedda i referat och kommentar än 
andra, som kanske helt försummas. Men uppgiften är ju icke att skriva 
en uttömmande lärobok i ämnet. 

Grundprincipen för dispositionen är icke i första hand de nuvarande 
nordiska nationaliteterna (som ju icke existerade under stenåldern) utan 
de stora kulturkomplex, som under olika skeden förekommo inom större 
eller mindre delar av det vidsträckta område, som vi numera bruka kalla 
det nordiska. Dessa kulturer eller kulturkretsar behandlas så vitt möj
ligt i kronologisk följd. I ett första avsnitt presenteras en serie översikts-
verk, som helt eller delvis behandla nordisk stenålder, varvid dock endast 
cn mer eller mindre summarisk allmän orientering och bedömning ges för 
varje enskilt verk. Författarnas åsikter rörande skilda problem dragas 
sedermera fram till närmare diskussion i den ordning dessa ämnen komma 
pä tal. Därefter behandlas Menghins Weltgeschichte der Steinzeit, varvid 
samtidigt ges en orientering över kulturkretslärans och den moderna 
paleolitforskningens huvudpunkter. I anslutning härtill diskuteras även 
terminologiska frågor, över samlingsreferatets innehåll i fortsättningen 
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kunna följande uppslagsord ge en föreställning: istidskronologien, särskilt 
De Geers lervarvsmätningar, frågan om interglacial bebyggelse i Norden 
och vissa apokryfiska stenåldcrskulturor (Germundsnes, Råö-Varberg m. 
fl.); Hamburgkulturen, Ahrensburg-Lyngbykulturen, Komsa, Fosna, yxans 
problem; Maglemose, Kunda, Gudenaa, Campignien-frågan, kärn- och 
skivyxans problem; Erteböllekulturen och Nordens äldsta keramik, äldre 
nordiska stenålderns gravskick; neolitikums gryning och det äldsta åker
bruket; trindyxkulturen och den spetsnackiga yxans problem; megalit-
kulturen och stenålderns religion; stridsyxkulturen och indo-germanfrå-
gan; neolitikums fångstkultur, den »arktiska» kulturen och hällristning
arna; hällkisttiden och övergången till bronsåldern. Den absoluta krono
logien, rasfrågorna och vissa raetodologiska spörsmål komma att behand
las i särskilda avsnitt på slutet för så vitt de icko ventilerats tillräckligt i 
samband med de olika ovan antydda kapitlen. 

Eftersom samlingsreferatet kommer att uppdelas på flera separata de
lar, torde det lämpligaste sättet att redovisa den behandlade litteraturen 
vara att citera med siffror i löpande följd genom hela sviten, varvid varje 
auktor erhåller sin bestämda siffra första gången han citeras. 

I. ÖVEHSIKTSVKRK 

1. GUNNAR EKHOLM, Nordischer Kreis. EBERT: Reallexikon 
der Vorgeschichte, Bd IX, 1927. 33 s. 107 pl. 

Ekholms stora och innehållsdigra, i komprimerad lexikografisk stil 
skrivna sammanfattning av de nordiska ländernas stenålder, »Nordischer 
Kreis», var för sin tid ett standardverk, som för övrigt under flera år 
före publiceringen i form av korrektur användes i Uppsala som oumbärlig 
kursbok i ämnet förhistoria. Den är inte bara cn mångsidig sammanställ
ning av då kända resultat inom den nordiska stenåldersforskningeu utan 
innehåller även åtskilliga positiva bidrag av författaren, så t. ex. ifråga 
om keramikstilarnas indelning under gånggriftstiden. Dess allsidiga pro
blemdiskussion, uttömmande litteraturanvisningar och slösande rika bild
material ger detta arbete ännu i dag ett stort värde som handbok, ehuru 
det numera på många punkter helt naturligt är föråldrat. Det behandlar 
hela stenåldern i Sverige, Norge och Danmark (men ej Finland) samt 
mesolitikum och neolitikum i Nordtyskland. 

2. OTTO KUNKEL, Ostsee. Forschungsabriss und Schriflcnnachweis 
zur Urgeschichte der Ostseeländer. PAULY-WISSOWA-KROLL: 
Realenzyklopädie der klassischen Alterlumswissenschaft. Bd XVIII, 
1941. 165 s. 

En modern upplaga av »Nordischer Kreis» ehuru med något förändrat 
geografiskt underlag. Polyhistorn Kunkel ger här mod stor mångsidighet 
och stödd på en enorm litteraturkännedom en utomordentligt noggrann 
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orientering inom allt sora rör förhistoria från istiden till och med vi
kingatidens slut beträffande samtliga länder kring Östersjön, d. v. s. 
Nordtyskland, Danmark, Sverige, Finland, Ostbaltikum. Stenåldern inom 
detta baltiska område behandlas på 14 sidor. Han skriver vidare med stor 
liirdom om de antika auktorernas kunskap om östersjöländerna efter en in
ledning om dessas naturhistoriska utveckling under postglacial tid. För 
varje forskare inom östersjöländernas förhistoria är denna resonerande 
bibliografi av oskattbart värde som en första, grundläggande orientering. 
Kunkel har förut publicerat förträffliga årliga översikter över nyutkommen 
litteratur berörande de baltiska ländernas forntid i Stcttinmuseets »Er-
werbungs- und Forschungsbericht» tryckt i »Baltische Studien» 1931— 
1940. 

3. C. A. NORDMAN, Den yngre stenåldern i Mellan-, Väst- och 
Nordeuropa. FRIIS-JOHANSEN: De förhistoriska tiderna i Eu
ropa I I , Norstedt & Söners förlag. Stockholm 1927. 160 s. 139 fig. 
Det av Friis-Johansen utgivna översiktsverket »De förhistoriska tiderna 

i Europa» (en svensk och en dansk upplaga utkommo samtidigt), utgör en 
mycket utvidgad upplaga, uppdelad på flera nordiska forskare, av Sophus 
Mullers år 1905 publicerade arbete med samma namn, vilket utkom som en 
del i samlingsverket »Världskulturen». Arbetets allmänna karaktär bely
ses förträffligt i inledningen med följande ord: »För arbetets plan och 
uppdelning ligger som speciell förutsättning den grundåskådning, som all
tid varit och fortfarande är förhärskando bland nordiska arkeologer, näm
ligen att kulturrörelsen i Europa under de förhistoriska perioderna —• lik
som även senare — i övervägande grad gått i riktning från söder och öster 
rnot norr och väster.» I del II har C. A. N o r d m a n (Helsingfors) skrivit 
en stor översikt över »Don yngre stenåldern i Mellan-, Väst- och Nord
europa». Titeln är icke fullt adekvat eftersom även den s. k. äldre nor
diska stenåldern eller mesolitikum behandlas jämte azilien, tardenoisicn 
och campignicn på kontinenten. Efter ett kapitel om den neolitiska kul
turens allmänna karaktär ger förf. en översikt av de mera betydande kul
turkretsarna inom europeisk neolitikum (här publicerades för första 
gången det märkliga Bygholmsfyndet i Danmark, som sedan spelat en så 
stor roll inom särskilt den kronologiska diskussionen). Avhandlingen är 
ett försök till sammansyn efter stora linjer av det väldiga och i oändliga 
skiftningar Splittrade europeiska neolitiska fyndstoffet. Den är ingalunda 
en slät kompilation av andras resultat utan är starkt präglad av förfat
tarens egna synpunkter. I ott inlägg i Fornvännen 1928 har Nils Åberg 
polemiserat mot Nordmans ovannämnda syntes, vilken polemik han inle
der med några allmänt karakteriserande ord, som enligt min mening på 
ett förträffligt sätt återger Nordmans inställning, och som jag här tillåter 
mig anföra: »Nordmans arbete är visserligen att betrakta som en populär 
framställning, vilken i korta, klara och koncisa ord söker uppdraga kon 
turerna till de olika kulturgrupporna eller kulturella intressesfärerna i 
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Europas yngre stenålder. Men arbetet strävar samtidigt längre än till blott 
en översikt över forskningens vunna resultat och aktuella problem, målet 
är även att samla de spridda företeelserna till en enhetlig bild, att ge en 
syntes av do för kulturutvecklingen å olika områden bestämmande kraf 
terna. Ur denna synpunkt torde Nordmans arbete komma att hälsas med 
stort intresse även inom fackmännens krets. 

Liksom vid alla försök att samla ett stort och detaljrikt material till en 
enhetlig bild, måsto även i detta fall ou utgångspunkt sökas, från vilken 
detaljernas skiftande mångfald sedan bedömas. Nordmans utgångspunkt iir 
också klart angiven. Orienten är den europeiska civilisationens ursprung, 
den källa, frän vilken de befruktande impulserna utgå. Från denna ut
gångspunkt bedömer Nordman Europas stenålder.. 

Nordman ansluter sig likväl icke helt till den äldre skolans forskare; 
det europeiska stonåldersmaterialet får intresse även oberoende av dess 
förmåga att reflektera ljuset från öster; materialet utnyttjas vid bedöman
det av de europeiska folkens inbördes förhållande, vid fastställandet av 
kulturrörelser och folkförskjutningar I olika riktningar, stundom gående 
från norr mot söder eller väster mot Öster och till synes oberoende av för
hållandena i Orienten. 1 detta avseende har Nordman sålunda tillgodogjort 
sig den motsatta sidans forskning, och hans eget arbete har blivit eu 
serie av skickligt gjorda kompromisser mellan tvonne skolor, vilka tidi
gare stått varandra ganska främmande.» 

En stor brist hos Nordmans intresseväckande och uppslagsrika översikt 
är den fullständiga avsaknaden av litteraturanvisningar. mon dotta är iu 
into hans utan redaktionens fel. 

4. NILS ÅBERG: Vorgeschichtliche Kitllurkrcise in Europa. Bilder-
atlas mit erläuterndem Text. Levin & Munksgaartl, Kopenhagen 
1936. 79 s. 55 pl. 

Såsom titeln anger är dot här fråga om ott övcrsiktsverk av speciell 
art, där huvudvikten lagts på cn sammanställning av de bilder, vilka för
fattaren såsom akademisk lärare begagnat vid sina föreläsningar, försedd 
med en inledande översiktlig text. Bilderna äro valda bland en stor dol 
av Europas förhistoriska kulturkretsar från och mod neolitisk tid framåt. 
För en svensk studerande på elementarstudiet torde den stora massan av 
typbildcr visande ott urval från utomnordiska länders fornkulturer vara 
av stort pedagogiskt värde såsom Einfiihrung och on repetitionskurs strax 
förö tentamen, mon för den som har större fordringar pä kunskap om do 
nordiska ländernas stenålder har däremot boken mindre att bjuda. 
Nordisk stenålder (under neolitisk tid) är nämligen företrädd endast av 
tvenne planscher: I. Nordische Megalithkultur: Dolmenzeit, Ganggräber
zeit, Steinkistenzeit. Man saknar här bilden av tvenne så karakteristiska 
fornsakstyper som den spetsnackiga flintyxan och den mångkantiga strids
yxan. II. Jiitländische Einzelgrabkultur, Schwedische Bootaxtkultur, Ost-
schwedische Wohnplatzkultur. jpoip den sistnämnda gruppen avbildas 
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bl. a. tvenne typiska snörkeramiska krukskärvor från Siretorpsboplatsens 
snörkeramiska horisont, vilket förefaller mindre riktigt, onär termen »öst-
svensk boplatskultur» måste anses ha en specifik innebörd, som icke inbe
griper den över hela södra, västra och mellersta Sverige under döstid 
och gånggriftstid spridda snörkeramiska kulturkretsen. 

5. V. GORDON CHILDE, The dawn of cuiopcan civilization, l:sta 
upplagan London 1925. 

6. 2:a fullständigt omarbetade upplagan 1939. 

7. C. F. B. HAWKES, The prehistoric foundalions of Europé lo lhe 
mycenian age. London 1940. 

I flora stora på olika världsspråk skrivna handböcker omspännande hela 
Europas förhistoria behandlas nordisk stenålder mer eller mindre ingå
ondo. Här skola endast nämnas tvenne engelskspråkiga europeiska över-
siktsvork av stort vetenskapligt värde, nämligen V. G. C h i l d e s : The 
dawn of european civilization, vars första upplaga 1925 uppvisade många 
nya synpunkter och omvärderingar icke minst för nordisk stenålder. Här 
förklarades bl. a. för första gången i tryck, att nordisk hällkisttid var 
synkron ined mellaneuropeisk äldsta bronsålder (Aunjetitzorkultur), en 
uppfattning, som redan då hystes av flera nordiska arkeologer, ehuru don 
icke offentliggjorts i skrift, och numera är tämligen allmänt accepterad. 
En ny fullständigt omarbetad upplaga utgavs 1939. 

Strax efter denna utkom H a w k o s stora europeiska översikt »Tho 
prehistoric foundations of Europé». Den behandlar samma tema som Childe 
på ett sätt, som lyckligt kompletterar denne författares mera skissartade 
framställning. 

8. GUNNAR EKHOLM, Forntid och fornforskning i Skandina
vien. Albert Bonniers förlag. Stockholm 1935. 384 s. 383 fig. 1 
översiktslabell över den senkvartära utvecklingen. 

Detta arbete »avser främst att giva allmänheten en översiktlig fram
ställning av den arkeologiska forskningens hittills vunna resultat i de tre 
skandinaviska systerländerna» d. v. s. Sverige, Norge, Danmark (ej Fin
land). »Med hänsyn till det populariserande syftet har forskningens kultur
historiska resultat skjutits i förgrunden. I jämförelse med tidigare ut
komna verk av liknande art har dock här forskningens historia tillmätts 
ett något större utrymme. Endast i korthet beröras do ofta vidlyftiga dis
kussionerna om vetenskapens problem.» Boken är mycket rikt och vackert 
illustrerad. Den har försetts med en alfabetiskt ordnad och mycket utför
lig förteckning över viktigare fyndorter jämte den litteratur, som be
handlar dem samt en orienterande litteraturöversikt. Boken har därigenom 
fått värde även som översiktlig handbok för arkcologio studerande. Steu-
ålderspartiet omfattar 93 s. med 106 bilder. 
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9. GUNNAR EKHOLM, Från urtid till historia i Norden, över

sikt av de nordiska folkens uppkomsthistoria enligt senaste forsk

ningsresultat. Studentföreningen Verdandis småskrifter nr. 404. 

Albert Bonniers förlag. Stockholm 1938. 64 s. 6 kartor. 14 pl. 

Denna lilla översikt, liten till såväl format som sidoantal, ger mycket 
av värde; faktiskt mer för den fackmässigt förut orienterade än månget 
stort översiktsarbete. Den grundlige kännaren av förhistorisk litteratur 
har här lyckats inom det minimala utrymmet få mod många av de vikti
gaste aktuella problemen. Författaren ventilerar icke blott de allra nyasto 
upptäckterna och publikationerna utan ger själv uppslag och kombina
tioner av stort intresse. Stenåldern intar huvudparten av framställningen 
(42 s.) medan bronsåldern avfärdas på en halv sida. Texten stores av 
några inadvortenser: så talas på sid. 3 om att man i norra Europa-Asien 
icke kan tydligt urskilja mer än två nedisningar mot Alpområdets 4 enligt 
Penck. Ekholm är måhända on sentida anhängare av kättaren Bayers sy
stem? Tro större nedisningar torde väl dock numera rätt allmänt erkännas 
bland kvartärforskarna för Nordens vidkommande. På sid. 4 säges vidare, 
att Moustérien var den paleolitiska stenålderns s l u t p e r i o d . Förf. avser 
givetvis, att moustérien avslutar den ä l d r e paleolitiska stenåldern. 

10. HAAKON SHETELIG and HJALMAR FALK, Scandinavian 

archaeology. Oxford 1937. 458 s. 32 fig. 61 pl. 

Shetelig har alltid visat sig vara en författare fri från överdrifter och 
utrerade åsikter, klassiskt klar och en smula konservativ, ehuru med 
vaken och kritisk blick för allt nytt inom sitt fack. Alla dessa goda egen
skaper återfinnas i hans Scandinavian archaeology (där religionshistori
kern Falk författat ett stort parti om Nordens förhistoriska religioner). 
Stonåldorsdcleu (121 s. 7 fig. 13 pl.) ger-en god orientering från Sheteligs 
synpunkter över nordisk stenålder — vad beträffar den äldre stenåldern 
enligt den traditionella, numera starkt föråldrade uppfattningen före 1937 
års omstörtande fältiakttagelser och publikationer beträffande Ertebölle-
kulturens varaktighet och tidsställning. Bilderna äro fåtaliga men av 
utomordentligt hög kvalitet, presenterande för den utomnordiska publiken 
de verkliga praktpjäserna från nordiskt område. Arbetet behandlar Sve
rige, Norge, Danmark och Finland. Man saknar i ett stort verk som detta, 
som vill ge i första hand on intresserad utomnordisk läsekrets en repre
sentativ orientering över nordisk förhistoria, en karta visande mera bety
delsefulla fyndorter. 

11. V. NORDMANN, Fossil man i Denmark. International Geo-

logical Congress. Beport of the XVI session, Washington 1933, 

vol. II, Washington 1936. s. 1173—1183, med 1 tablå över pollen-

frekvensen i mossarna vid Svaerdborg, Mullerup och Holmegaard. 
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12. V. NORDMANN, Menneskets invandring till Norden. Danmarks 
Geologiske Undersögelse. III Bsekke. Nr. 27, Köbenhavn 1936. 
242 s. 132 fig. 

På den internationella geologkongressen i Pretoria 1929 tillsattes en 
»Commission internationale pour 1'étude de 1'homme fossile», som skullo 
utarbeta redogörelser för vetenskapens aktuella ståndpunkt beträffande 
olika länders fossila människor och deras geologiska miljö. För Danmarks 
del fick statsgeologen V. Nordmann uppdrag att lämna en dylik redogö
relse, vilken sedermera föredrogs på internationella geologkongressen i 
Washington 1933 och trycktes i dess Report 1936. För Danmarks vidkom
mande förelåg icke då (liksom icke ännu i innevarande stund) några säkra 
spår av människor och deras verksamhet i form av artefakter, som i 
egentlig mening kunna räknas till de »fossila», varmed ju vanligen för
stås »paleolitiska», varför redogörelsen ger en översikt över den »mesoli
tiska» eller äldre nordiska stenålderns fynd och människorester i Dan
mark. 

Denna ytterst sammanträngda rapport, utbyggde Nordmann sedan till 
en stor, rikt illustrerad volym, där han utvidgat sitt tema till att omfatta 
den äldre nordiska stenålderns kulturgrupper även inom Sverige och 
Norge. Han ger i anslutning härtill som en bakgrund en kort översikt 
över den europeiska paleolitiska kultursuccessionen. Särskild vikt fäster 
Nordmann vid faunan under do skeden hans framställning berör. Hans 
redogörelse för Erteböllekulturen bygger på den klassiska uppfattning, 
som ännu fram emot 1936 var allmänt rådande inom Norden, och blev 
alltså redan vid bokens publicering föråldrad, eftersom just vid samma 
tidpunkt de danska geologernas på förnyade fältundersökningar byggda 
resultat rörande Litorinatransgressionerna och Brabrandsöboplatsens tids
ställning drog mod sig en fullständig nyordning beträffande Erteböllekul-
turons placering i det kulturella och kronologiska schemat (Iversen, 
Troels-Smith). Nordmanns bok är emellertid trots detta en ytterst värde
full sammanställning av massor av fakta och fynd, sedda genom cn geo
logs glasögon, synnerligen väl och instruktivt illustrerad, som den är. 

13. J . G. D. CLARK, The mesolilhic settlement of Northern Europé. 
A study of the food-gathering peoples of Northern Europé during 
the early post-glacial period. Cambridge 1936. 284 s. 71 fig. (vari
bland 25 kartor, profiler och diagram), 1 separat karta, 8 pl. 

Författaren, som är en av Englands mest bemärkta yngre arkeologer, 
hade redan gjort sig ett namn som framstående kännare av brittisk me-
solitikum, bl. a. genom sitt stora arbete: The mesolithic ago in Britain, 
1932, när han efter flera grundliga studieresor i Holland, Tyskland, Dan
mark och Sverige publicerade sin präktiga monografi över nordeuro
peisk äldre stenålder 1936, >one of the most important and delightful 
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publications on prehistory that has appeared during recent years» —• 
»by one of the few European scholars to whom we owe decisive knowledge 
of the technique of Mesolithic flintimpleinents» som G. Schwantes, själv 
en av Europas främsta mesolitiska forskare, säger i sin recension av 
Clarks bok i Antiquity XII, 1938. I klar insikt om den naturhistoriska 
miljöns avgörande betydelse för de mesolitiska kulturgrnppernas utform
ning inleder Clark sitt arbete ined en grundlig redogörelse lör den sista 
landsisens reträtt, den De Geerska lervarvskronologien, klimatets och 
kustlinjens växlingar, pollenanalysen och skogens utveckling, allt inom 
det område hans undersökning omfattar. Därefter ger författaren en ut
omordentligt klar, väl disponerad och förstklassigt illustrerad redovisning 
av de mesolitiska kulturgrupperna inom Nordeuropa från England till 
Ostbaltikum. Clark arbetar med ett av honom nyskapat schema, som inom 
de tre stora tidsskedena pre-boreal, boreal och atlantisk tid rör sig med 
tre stora huvudgrupper av kulturer eller »traditioner», vilka karakteri
seras av olikartat redskapsinventarium anpassat till olikartade naturmil
jöer och av olika härkomst. Dessa tre huvudkulturer fördela sig på två stora 
kulturkretsar: the tanged point culture (tångespetskulturerna) och the 
axe cultures (Lyngby- och Maglemosegrupperna). I detta avseende har 
Clark tagit vederbörlig hänsyn till de moderna åskådningarna inom pa-
leolitforskningen, som ju numera arbetar ined åtminstone tvenne, hela den 
paleolitiska tiden genomlöpande, tekniska traditioner: kärnredskaps-
kulturerna (die Faustkeilkulturen) och avslagskulturerna (die Ab-
schlagekulturen resp. Klingenkulturen) för att använda de tyska 
termerna. Bokens värde förhöjes ytterligare av en mycket utförlig 
litteraturförteckning samt av faunalistor för de viktigare fyndplatserna, 
en förteckning över Lyngbykulturens och Maglemosekulturens fyndorter 
ordnad alfabetiskt inom de olika länderna och en separat lista över Magle
mosekulturens samtliga, mycket talrika, ornerade fyndföremål. Clark, som 
tydligen är en utmärkt tecknare, har själv ritat förlagorna till bokens 
alla föremålsavbildningar i en enkel stilart, som ger allt väsentligt för 
föremålets arkeologiska karakterisering. Genom denna homogenitet hos 
bildmaterialet underlättas högst betydligt för läsaren alla jämförande 
studier inom det rika materialet. Clarks betydelsefulla nyorientering inom 
dot nordeuropeiska mesolitiska kulturskedet kommer i det följande att i 
skilda sammanhang närmare indragas i diskussionen. 

Bland nyare, kortare och mera speciella översikter, vari även nordisk 
mesolitikum behandlas, vilka komma att beröras senare i andra sam
manhang, böra nämnas: 

14. O. MENGHIN, Die mesolithische Kulturenlwicklung in Europa. 
X V I I Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 1927, s. 
154—197 med 24 bihiplanscher och 4 översiktstablåer samt lit
teraturförteckning. 
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15. G. SCHWANTES, Nordisches Paläolilhikum und Mesolithikum, 

Mitteilungen aus d. Museum fiir Völkerkunde in Hamburg, XIII 

1928, s. 159—252 med 59 bilder, 1 naturhistorisk-kulturhistorisk 

översiktstablå och litteraturförteckning. 

16. V. GORDON CHILDE, The forest cultures of Northern Europé, 

a study in evolution nnd diffusion. The journal oj the Royal anthro

pological institute of Great Britain and Heland, vol. LX1 1931, s. 

325—348 med 2 pl., 1 karta och 1 tablå. 

17. V. GORDON CHILDE, The mesolithic and neolithie in Norlhern 

Europé, Man 1943. 
Axel Bagge (forts.) 

KALMAR SLOTTS HISTORIA 

M A R T I N O L S S O N : Kalmar slotts historia. 1. Tiden intill 1300-

laleis mitt. Stockholm 1945. 

I serien av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens publikatio
ner föreligger nu första delen av professor Martin Olssons skildring av 
Kalmar slotts historia jämte ritningsband. Ytterligare två delar skola 
följa. Den är en ytterligt sakrik framställning av slottets medeltida 
byggnadshistoria fram till mitten av 1300-talet. Vi lära känna så väl den 
äldsta, primitiva borgen mod dess rundtorn eller kastal, en motsvarighet 
till Stockholms urgamla »Tre kronor», som den yngre medeltidsborgen, 
en i sin art fulländad borganläggning från konung Magnus Ladulås tid 
och besläktad med, ja, utan tvivel direkt inspirerad från något tidigare 
franska och engelska borgar. 

Vad vi förut visste eller trodde oss veta om det äldre slottet, vilade 
mest på vad lektor Vollmar Sylvander berättar i sitt på 1860-talet ut
givna arbete om »Kalmar stads och slotts historia». Det är emellertid 
en mycket osäker grund, enligt vad Martin Olsson på inånga ställen upp
visar. Man får intrycket att det mesta som där säges är oriktigt. Själva 
forskningsmetoderna ha dock väsentligt utvecklats sedan Sylvanders da
gar. Modern arkeolog, som genom grävningar och uppbrytning av murar 
etc. kunde komma ett ålderdomligt byggnadsverk in på livet, var han 
icke alls. Ja, även senare arkitekturforskare ha ej alltid kunnat arbeta med 
hacka, järnspett och spade. Den gamle kalmarlektorn har emellertid be
tytt åtskilligt fiir traditionen. Det är han som gett slottstornen deras 
hävdvunna namn. De stämma dock ej alldeles med vad tornen verkligen 
kallades under 1500-talet. Kndast benämningarna Kungsmakstornet och 
Syndre (södra) tornet stå sig vid närmare granskning, men Kuretornet 
var ej namnet pä det sydvästra rundtornet, åt stadssidan, utan på borgens 
mäktiga fyrkantiga huvudtorn, som under medeltiden även upptog den 
senare igenmurade huvudingången. Det förra benämndes Rödkullatornet, 
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och där låg fordom borgbrunnen. Stegerhustornet i nordost var ursprung
ligen Fångtornet, som utgrävts och undersökts, mon den förra benäm
ningen kan förklaras, då efter partiell igenfyllning tornets nedersta vå
ning verkligen varit inredd till kök, vilket nu återställts. »Vattentornet» 
är Sylvanders namn på det nyssnämnda huvudtornet efter en där på 1500-
talet upptagen brunn, men ges av Olsson åt det fyrkantiga tornet på norra 
sidans mitt, emedan det fordom upptog porten åt hamnen eller »vattnet». 
Naturligtvis vore det önskvärt, att de »nya» namnen, som ju äro de 
gamla och riktiga, kunde vinna hävd. 

I tjugo år har Martin Olsson samtidigt med den av honom ledda restau
reringen på det tänkbart noggrannaste sätt studerat allt som är kvar av 
den gamla medeltidsborgen i det yngre renässansslottet med dess senare 
tillägg eller ändringar. Det finns ej ett murstycke, ett valvparti, ett mur
hål, en port eller dörröppning — tre dylika med klöverbladsbågar ha 
bevarats — en fönster- eller skottglugg, ja, t. o. m. försvunna gotiska 
fönster med karm- och rosverk, som han ej är förtrogen med. De sist
nämnda har han t. o. m. förmått att rekonstruera i deras forna skönhet. 
Större delen av volymen upptas naturligtvis av detaljerade beskrivningar 
av murarna, tornen med alla deras våningar och av bostadsbyggnaderna 
utefter norra muren, Frustugebyggnaden och Salsbyggnadon med kungs-
maket i nordvästra hörntornet, allt åtföljt av rekonstruktioner, huru det 
fordomdags bör ha varit (i text och ritningar). Denna utförlighet är nöd
vändig, men läsaren får dock en tacksamt mottagen översikt i ka
pitlet »Den yngre raedeltidsborgen. Sammanfattning och rekonstruk
tion». Dot illustreras dels av en av Bertil Kuralien ritad totalbild från 
sydväst, dels av ett antal fotografier från olika håll av den av Harald 
Åkerlund utförda och i slottsmuseet uppställda rekonstruktionsmodellen 
av det medeltida Kalmar slott. Till den senare medarbetaren återgår också 
huvudparten av uppmätnings- och ritarbetet. 

Av intresse är att Vasatidens kungabostad upptog samma plats i andra 
våningen sora medeltidens, men någon förbindelse mellan drottningens 
våning och konungens fanns ej under den äldre tiden, då en lägre byggnad, 
Vattenportsbyggnaden, låg emellan. Här återgick — kunde ha påpekats — 
det vanliga medeltida ruinspnret i tidens borgar: sovrum oeh dagligrum, 
men i förstorat skick, å ena sidan frustugan med drottningsmaket, å den 
andra salen och kungsmakct, det senare i det efter detsamma benämnda tornet. 

Då det sedan gäller att fastställa Kalmarborgens ställning i den medel
tida fästningsarkitekturen, ger författaren först en översikt av Europas 
borgarkitoktur alltifrån roniarnes stora kastell, vilkas ursprung var här-
lägret (castrum), samt den mindre fästningsform de använde sig av 
och som kallades »burgus». Därefter skärskådas de germanska borgarna 
jämte frankernas och normandernas borgtyper, de senare med sin domine
rande »donjon» I Frankrike och England utbildades stora kvadratiska 
eller reguliära borganläggningar, tydligen även under påverkan från 
de romerska kastellen. Deras försvarskraft förhöjdes genom fyrkantiga 
eller runda hörntorn. Dylika borgar uppträdde med norraanderna även 
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på Sicilien och blev vanliga i Italien. Därifrån inspirerades den Tyska 
orden till sin berömda nordösttyska och baltiska borgarkitektur, som i 
sin tur ej varit utan betydelse för våra svenska 1200-talsborgar som 
Stockholmsbos, Nyköpingshus, örebrohus och i Finland, Tavastehus. En
ligt förf. skulle de haft till mönster nu förstörda äldre ordensborgar, som 
stått närmare de normandiskt-italienska borgarna. Den franska och eng
elska borgtypen visar emellertid en märklig utveckling, färdig vid 1200-
talets början i en strängt regelbunden fyrsidig borgtyp med runda ut
skjutande hörntorn och ett kraftigt, i själva ringmuren förlagt kärntorn 
(den gamla donjonen), som samtidigt ofta fick tjäna som porttorn. Där 
ha vi just Kalmarborgons typ! Som exempel nämner förf. ehateau de 
Villandreau vid Bazas i Gironde och Harled) Castle i England. 

Sedan gäller frågan borgens datering och konsthistoriska ställning. Re
sultatet blir, att den börjat byggas under 1280-talet d. v. s. under Magnus 
Ladulås regering och fullbordats under de närmaste åren efter konungens 
död (1290), då Torgils Knutsson stod i spetsen för konung Birgers för
myndarregering. Stilistiska jämförelser med detaljer i gotländska kyrkor 
bestyrka dateringen. Det är icke uteslutet, menar förf. slutligen, att en 
fransk byggmästare inkallats för att planlägga och leda fästningsbygget 
i Kalmar, liksom Estienne de Bonneueil samtidigt inkallades för Upp
sala domkyrka. Efter författarens mening skulle dock domkyrkan funnits 
redan på 1260-talet (s. 258). Detta är emellertid mer än osäkert. Carl R. 
af Ugglas uppvisade redan i Fornvännen 1918, att den provisoriska träkyr
kan, som uppfördos innanför kyrkans då påbörjade murar, byggdes 1290. 
Senare har dels Nils Sundquist i minnesskriften till Upplands nations 
300-årsjubileum 1942, dels Einar Carlsson i sin skarpsinniga skrift »Trans-
lacio Archiepiscoporum» (av 1944) med stöd av alla bevarade skriftliga 
dokument och av topografiska undersökningar på platsen med kraft sökt 
hävda, att Uppsala-katedralen icke grundlades förrän på 1280-talet. Men 
att en fransk byggmästare även verkat i Kalmar, är väl så tänkbart. 

Arbetet avslutas med några oxkurser, bl. a. en om Tornens namn, en 
annan om Belägringen av Kalmar slott 1503—1510. Det innehades då av 
danskarne oeh belägrades av svenskarne, åren 1506—1509 under befäl av 
den storordige renässansprelaten Hemming (ladh, kallad »herr Electus» 
som utvald biskop i Linköping, ett ämbete han aldrig fick tillträda. Vi 
få följa, huru slottet fungerade som fästning, varvid det under en läng 
följd av år var föremål för beskjutning av kanoner och blidor och till 
största delen var avspärrat sjölodes, tills det slutligen trots undsättning 
utifrån tvingades att kapitulera för riksrådet Johan Månsson (Natt och 
Dag) den 10 augusti 1510. 

Med intresse motses även de följande två delarna om detta både som 
försvarsverk och kungaboning betydelsefulla slott, som i svunna tider 
burit det betecknande namnet »Sveriges nyckel». 

August Hahr 
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L I T E R A R Y N O T E S A N D R E V I E W 

C a r l R. a f U g g l a s discusses the composition »D e a t h"s G a m o o f 
C h e s s» in Täby Church executed by Albert, the Swedish artist, around 
1480, and shows that originally tho motif — ropresontcd by a painting in 
tho transeptaisle in S t rassburg Cathédral from 1480, and a Lower Rhine-
land eopperplatc engraviiig by Master B (anchor) R — depicts an angcl, not, 
as iu Albe r t s composition, Man, playing against lhe dovil with human life 
as the stake. This characteristic detail was löst when Albert reproduced the 
motif. 

N i l s L u d v i g R a s m u s s o n reviews »A new group of Swedish coins 
from Medieval times», which is characterized by tho Folkung arms and a 
crowiicd L. The former is met wilh in T h o r d e m a n s groups X V I I I and 
N I X (132D—1365), while the letter shows some contact with tho motif iu 
group XVI I (1290—1318), where, however, it is not crowned. Crnwned 
letters becomc usual from the middle of the l l t h century, but hitherto they 
have not been observed in coins from tho 1320"s and 1980's, the period 
which, in view, inter alia, of the dating ot certain Norwegian coins, seems 
to be that ot the origin of the new type of coin. If tho dating is correct, the 
actual (not formål) Swedish-Norwegian coin union, previously dated to 
the period 1340—1360, had a l ready begun a t the t ime of the personal 
union in 1319. The crowned letter L may possibly indicate Lödöse as the 
place of origin, 

E r i k B. L u n d b e r g gives an account of T h r e e c h u r c h r u i n s 
i n V ä s t e r g ö t l a n d . Two a r e s i tua ted wi thin a common a rea in tho 
par ish of Upphärad . One represen t s a s tone church of ear l ier medieval 
type, domolishod at the ond of tho 16th cen tury and followed by a lå ter 
wooden church with a simple roc tangular ground plan. The wooden chureli 
was pul led down in 1724, when the p resen t par i sh church was built . The 
thi rd ru in lies in the par i sh of Naglum and or ig ina tes from the par i sh 
church, with a r ec t angu la r ground plan, probably erected dur ing the 14th 
cen tury and a half-t imber work tower added in the 1720's. On the no r the rn 
side lay a bur ia l chapel, erected in the 17th century. Tho church was 
abandoned in the 1790's. All th ree of these church ru ins wero invest igated 
and conserved in 1942. 

A x e l B a g g e rev iews T w e n t y y e a r s o l r e s e a r c h i n t o t h e 
N o r t h e r n S t o n e A g e and points out the importance of an orientation 
and scientific commentary dealing wilh the whole ot the Northern Stono Age, 
as conditions in Sweden cannot be dealt with scparately without a risk 
of a certain bias in outlock. In the first section, which is now available. is 
presented a series of surveys which deal wholly or in part with the 
Northern Stone Age. 

A u g u s t H a h r rev iews M a r t i n O 1 s s o n's work T h o H i s t o r y 
of K a l m a r C a s t l e I, t h e p e r i o d u p t o t h e m i d d l e o f t h e 
1 4 t h c e n t u r y, and a volmne of drawings . The part published presents 
the oldest, pr imi t ive s t ronghold with its round tower or citadel, a countor-
part to the »Three Crowns» in Stockholm, and the more recent medieval 
castle, a perfect castle cstablishment of its kind from the time of King 
Magnus Ladulås and akin to — indeed, undoubtedly directly inspired by 
— some older French and English castles. The reviewer points out both 
01sson's detailed and fruitful examinat ions of tho monument itself and 
his comprehensive investigation of the position of the medieval Kalmar 
Castle within European fortress nrchitecture. 



LITTERATUR OCH KRITIK 

TJUGO ARS NORDISK STENÄLDERSFORSKNING 

I. ÖVERSIKTSVERK (forts.) 

18. GUSTAF SCHWANTES, Die Vorgeschichte Schleswig-Holsleins. 
Stein- und Bronzezeit. Pauls und Scheel, Geschichte Schles-
wig-Holsleins. Bd I. Karl Wachholtz Verlag, Neumiinster 1939, 
589 s. 894 Abb. 71 Tafeln, 1 Karte. 

Den som likt undertecknad besökte Tysklands förhistoriska museisam
lingar åren strax före 1933 och umgicks med kollegerna där, fick snart 
nog ett beklämmande intryck av den yttre misär i vilken den tyska för
historiska forskningen befann sig sedan åtskilliga år. >Wir sind im Abbau> 
hette det pessimistiskt inom dessa kretsar. Efter 1933 förbättrades emel
lertid detta sakernas tillstånd radikalt. Den förhistoriska arkeologien 
blev ett av den nya regimens skötebarn, statsmakterna visade en förstå
else för studiet av sitt folks forntid, som knappast hade sin motsvarighet 
på något annat håll inom den västerländska kulturvärlden; nu fanns gott 
om penningmedel till stora och grundliga fältundersökningar och icke 
minst till gedigna publikationer av resultaten av den sjudande gräv-
ningsverksamheten. Schwantes stora Vorgeschichte Schleswig-Holsteins, 
som började utkomma 1934 och förelåg färdig 1939, är ett av exemplen på 
denna den tyska förhistoriska forskningens nyväckta levnadslust och 
prestationsförmåga. Flera andra första klassens materialpublikationer, 
stödjande sig på mönstergilla och i största skala utförda fältarbeten just 
inom Schleswig-Holstein skola i det följande refereras. Särskilt för upp
fattningen om Nordens äldsta förhistoriska skeden ha några av dessa ar
beten, vilka kastat nytt ljus över de nyligen uppdagade äldsta stenålders-
kulturerna inom det nordiska områdets sydliga gränsmarker, haft en 
enorm betydelse. Vår äldsta bebyggelse har genom dessa märkliga upp
täckter för första gången säkert anknutits till kontinentens paleolitiska 
och mesolitiska kulturkretsar. 

Efter ett instruktivt orienterande inledningskapitel om istiden och Schles
wig-Holsteins kvartärgeologi diskuterar Schwantes de förmodade spåren 
av gammalpaleolitiska bebyggare i landet samt ägnar sedan en omfattande 
redogörelse åt de äldsta säkra kulturerna, den senpaleolitiska Hainburg-
kulturen och de tidigmosolitiska Ahrensburg-Lyngbykulturerna, beträf
fande vilka han själv nedlagt ett lyckosamt pionjärarbete. Därefter skild
ras senmesolitikums och neolitikums skilda kulturgrupper. Stenålders
partiet, som är rikt och väl illustrerat, omfattar 311 ss. 

När detta tryckes är hela den tyska forskningen sedan länge åter »im 
Abbau», ja, stora delar av Tyskland är ett ruinfält, som kommer att ge 
arbete åt generationer av arkeologer. Och de förhistoriska materialmono-
grafior och sammanfattande verk, som i riklig mängd och med slösande 
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utstyrsel utgåvos ända in på början av 1940-talet, komma länge att förbliva 
de enda och sista vittnesbörden om den största blomstringsperiodon i tysk 
förhistorisk arkeologi. 

19. JOHANNES BRÖNDSTED, Danmarks Oldtid I. Stenalderen. 
Gyldendalske Boghandel — Nordisk Forlag. Köbenhavn 1938. 
375 s. 268 ill. 1 karta. 

Sophus Mullers numera klassiska arbete >Vor Oldtid» av år 1897 ägde 
en anmärkningsvärd livskraft. Trots att dess utgivningsår låg så pass 
långt tillbaka i »forntiden», var det långt in på 1930-talet en oundgänglig 
kursbok för alla som allvarligt studerade nordisk, särskilt dansk för
historia och som, trots att många sidor voro föråldrade och måste ersät
tas med nyare speciallitteratur, ändå gav en förunderligt god och levande 
inblick i sitt ämne. Men naturligtvis krävde forskningen numera ett nytt, 
stort översiktsverk, som gav rättvisa åt den väldiga mängd nya fakta 
och fynd och alla nya problemställningar och hypoteser, som under mer 
än 30 år sett dagens ljus. Under 1920-talet syntes den danska oldtidsforsk-
ningen, som vunnit så glänsande segrar och varit en av de ledande i 
Europa under Sophus Milllers ledning, sakta falla i lägervall, medan sam
tidigt i vårt land en talrik skara av yngre forskare grävde och framför
allt publicerade som flitiga myror. Så sent som 1929 sade en gång den 
gamle Miiller under ett av mina studiebesök i Nationalmuseet helt pessi
mistiskt, att vi svenskar snart fick lov att sända över några yngre arkeo
loger, så att den danska forskningen kunde hållas vid makt. Men denna 
djupa misströstan om dansk arkeologis framtid visade sig dessbättre vara 
ogrundad. En ny generation danska fornforskaro förberedde redan i tyst
het genom grundliga fältundersökningar och materialstudier en förnyad 
blomstring inom sitt fack. Och så kom under 1930-talet en lång serie 
publikationer, vilka snart åter ställde dansk förhistorisk arkeologi i 
främsta ledet i Europa. Icke minst Johannes Brondsteds lärjungar arbe
tade under sin lärares målmedvetna lödning på grundstenarna till en 
modern framställning av Danmarks lysande förhistoriska skede. 

Stödjande sig på alla dessa primärbearbetningar av det vidlyftiga ma
terialet samlade sig Bröndsted själv till det nya, monumentala översikts-
verket »Danmarks Oldtid», som med tre digra band utkom åren 1938— 
1940. 

Det intager cn mellanställning mellan ett i ordets bästa bemärkelse 
populärt verk, som vänder sig till den stora forntidsintresscradc allmän
heten och ett för fackstudcrande avsett grundläggande kompendium. Tex
ten är lättläst, intresseväckande ooh begriplig även för varje icke-fack-
man. Samtidigt tillhandahålles en mängd nya fyndkartor samt för fack
männen högst välkomna och givande register över viktigare fornminnes-
grupper, vartill komma massor av innehållsrika noter och en rik litte
raturförteckning. Illustrationsmaterialet är överdådigt, utan all fråga 
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det bästa, som någonsin givits ott arkeologiskt översiktsverk på nordiskt 
språk. 

Bröndsted hann lyckligtvis uppleva, acceptera och i sin framställning 
vederbörligen inarbeta den stora omstörtningen i uppfattningen om Erte-
böllekulturens kronologiska förhållanden, som redan på 1920-talet förbe
retts av Oskar Liden och Otto Rydbeck i Sverige, stratigrafiskt konstate
rats av Axel Bagge vid slutundersökningen av Siretorpsboplatskomplexct 
i Blekinge år 1935 och sedermera pä ett glänsande sätt genom geologiska
arkeologiska fältarbeten i Danmark bekräftats av Jobs. Iversen och J. 
Troels-Smith. Stenålderspartiet av Danmarks Oldtid av 1938 är alltså up 
to date, så mycket man nu kan begära av ett dylikt stort övcrsiktsverk i 
ett tidsskede, där stenålderns naturhistoriska och kulurhistoriska problem
ställningar skifta färg snart sagt varje år. 

20. J O H A N N E S B R Ö N D S T E D & T H E R K E L M A T H I A S S E N , 

To hundrede danske oldsager. Gyldendalske Boghandel — Nor

disk Forlag. Köbenhavn 1941. 90 s. 10 fig. 28 pl. 1 naturhis-

torisk-kulturhistorisk t idstavla. 

Th. Mathiassen inleder mod en orientering över vad fornsaker är för 
något och hur man finner dem samt avbildar och beskriver samtidigt de 
viktigaste typerna av de fasta fornlämningarna. Bröndsted ger sedan på 
19 s. en »Kort udsigt över Danmarks forhistorie», som är en resumé av 
hans större framställning i »Danmarks Oldtid». Därefter avbildas på 28 
planscher 200 danska fornsakstyper. Till varje plansch är fogad en ut
märkt beskrivning av varje särskild typ. Stenåldern har fått halva an
talet planscher, utan tvivel med rätta, eftersom menige man på åker och 
äng nog vanligen hittar just stenålderns redskap. Boken är en förträff
lig handbok för den stora allmänheten. Det är bara synd att dess något 
väl stora format gör don olämplig att bära i rockfickan. 

21 . P . V. GLOB, Danske Oldlidsminder. Ny t Nordisk Forlag, Kö

benhavn 1942. 137 s. 56 fig. och kartor , 1 t idstavla. 

I Danmark har icke minst under den prövande krigs- och ockupations
tiden många böcker om de förhistoriska tiderna sett dagen. Dot har känts 
gott att kunna vända hågen från dagens trista verklighet till forntidens 
stora tider — dä det danska landet var on kulturell stormakt i Nordeu
ropa. Globs lilla vackra bok om Danmarks fasta fornlämningar behandlar 
pä ett i bästa mening populärt sätt sitt ämne. Stenåldern har fått ungefär 
halvparten av utrymmet och dösar, gånggrifter, hällkistor och fint ut
grävda enmansjordgravar passera revy med planer, profiler och vackra 
fotos; en karta visar utbredningen av gånggrifter och enmansgravar, som 
representera de tvä stora hiivudknlturkrotsarna inom den danska neoli
tiska tidsåldern. Texten nöjer sig icke med att endast beskriva de olika 
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typerna av fasta fornlämningar utan ger också den kulturella bakgrunden 
till deras framträdande. För varje huvudgrupp bifogas don viktigaste 
litteraturen, likaså ges en topografiskt disponerad förteckning över lit
teraturen för varje särskild landsända. 

22. J . E . F O R S S A N D E R , Sveriges förhistoriska bebyggelse. Sam

lingsverket »Svenska folket genom tiderna» utgivet av Ewer t 

Wrangel . Tidskriftsförlaget Allhem, Malmö 1938. Med e t t kapi

tel om »Tro och kul t vid vikingatidens slut» av Th. Palm. 

413 s. 255 fig. 43 färg- och djuptrycksplanscher. 

Det är ju mera sällan on fackman äger den svårlärda förmågan att 
kunna skriva om sitt fackämne i populär form, som utan att förfalla till 
journalistiskt eller pekoralistiskt svammol dock kan för den stora, bild-
ningstörstande allmänheten levandegöra och göra begripligt ett stort och 
svåröverskådligt material såsom exempelvis svensk förhistoria. Forssan
ders digra volym om Sveriges förhistoriska bebyggelse måste utan tvekan 
räknas bland dot bästa sora i nämnda bemärkelse åstadkommits bär i lan
det. Och när man betänker att författaren utarbetat denna stora samman
fattning omedelbart efter flera års ytterligt hetsande professorsspecimi-
ncring, så ökas ännu mera aktningen för denna vackra och gedigna pres
tation. Författaren underlåter givetvis icke — sin vana trogen — att på 
åtskilliga ställen inarbeta sina egna avvikande meningar om aktuella 
problemlösningar ooh boken blir härigenom även för fackmannen av vikt 
och betydelse. Framställningen slutar med en givande lärdomsbistorisk 
översikt och ett metodologiskt kapitel samt en god litteraturförteckning. -
Illustrationerna äro talrika och mestadels förträffliga med undantag för 
några av de färgplanscher, som vilja åskådliggöra forntidens liv och 
leverne, vilka med sina avskyvärt grella färger och naiva utformning 
i övrigt äro tämligen misskrediterande för en annars så vackert ut
styrd volym. 

23. S U N E L I N D Q V I S T , Svenskarna i heden tid. I serien »Orien

tering i aktuella ämnen». Albert Bonniers förlag. Stockholm 

1935. 264 s. 104 fig. 

24. S U N E L I N D Q V I S T , Svenskt fornlidsliv. Samma serie och för

lag. Stockholm 1944. 303 s. 102 fig. 

Bland de inånga framställningar i populariserande "form, som under de 
senaste decennierna behandlat hela Nordens eller något enstaka nordiskt 
lands förhistoriska tid, intager Lindqvists båda böcker, av vilka den se
nare är en fortsättning av den första, en särställning i vad beträffar 
dispositionen av det stora och rika materialet. Vanligen skildra dylika 
översikter epok efter epok i kronologisk följd. Utan tvivel ger man på 
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detta sätt också läsaren den bästa handledningen i det komplicerade 
puzzle, som den nordiska förhistoriska bebyggelsen utgör — man kan 
härigenom på ett naturligt och följdriktigt sätt redovisa utvecklingens 
gång, kulturens organiska framväxt. Lindqvist har — säkerligen för att 
skapa en smula omväxling i den något enformiga raden av populära övcr-
siktsverk —• disponerat materialet på ett annat sätt, som också det har 
sitt värde och intresse som komplettering av de kronologiska skildrin
garna. Han har tagit fram vissa betydelsefulla sidor inom kulturlivet och 
redogjort för dem var för sig från äldsta tider fram till kristendomens 
början. Första boken börjar med ett kapitel om »De stora skiftena i forn
tidens historia», som ger en sammanträngd översikt av svensk förhistoria 
i sedvanlig stil; därefter skildras var för sig: Näringsfång, Bebyggelsen, 
Gravskick, Folk och stat samt Andlig odling. En framställning om forn
forskningens medel och mål och en litteraturöversikt avslutar boken. 
Lindqvist livar upp sin översikt med flera viktiga och intressanta egna 
uppslag och nykombinationer av välkända fakta, vanligen i form av för
slag och hypoteser, som på grund av det begränsade utrymmet icko kun
nat förses med den utförligare motivering, som i on rent fackmässig 
framställning varit oundgänglig. En »fornkunskapens formlära» d. v. s. 
en sammanhängande skildring av de viktigare fornsakstypernas föränd
ring från skede till skede, den »typologiska» utveckling, som i så många 
svenska förhistoriska avhandlingar spelat huvudrollen, har han lämnat 
åsido, på grund av utrymmesbrist, som han säger, väl också på grund av 
hans kända, djupt inrotade motvilja mot den »typologiska» forskningens 
arbetsmetoder. 

Den senare boken behandlar: Dräkt, Beväpning, Färdesätt och färdc-
mcdel. Han inleder den med ett par kapitel av mycket stort intresse för 
stenåldersfackmannen, i vilka han ger en kritisk kommentar till de 
många nya och i vissa fall omvälvande fältundersökningar och fackpubli
kationer rörande stenålderns olika skeden, som kommit till stånd sedan 
1935. Som vanligt gör Lindqvist härvidlag icke allenast en översiktlig 
kompilation av andras resultat utan stöper om detta skiftande material 
i sin personliga uppfattnings form, varvid läsaren väl stundom känner 
oppositionslustan vakna, ehuru man måste medge, att diskussionen alltid 
lyftes upp till ett givande ooh intresseväckande plan, eftersom författa
ren nu en gång för alla icke är en vetenskapsman, som bara nöjer sig 
med att flanera på den breda vägen. 

25. Statens historiska museum, Tiotusen dr i Sverige. Under redak

tion av Sigurd Curman, Birger Nerman och Dagmar Selling, 

Stockholm 1945. 500 s, 504 bilder. A X E L BAGGE, Stenåldern, 

s. 25—78 med 72 bilder varav 1 färgplansch. 

Sedan Statens historiska museum år 1943 i huvudsak fullbordat sin ny-
uppställning av skådesamlingarna i den nya museibyggnaden vid Narva-
vägon i Stockholm, en av moderna utställningsprinciper präglad exposi-
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tion, som i första hand vänder sig till den stora, hittills ganska försum
made kulturhistoriskt intresserade allmänheten, utgavs år 1945 i sam
arbete med Malmö Ljustrycksanstalt ett populärt skrivet, ytterst rikt och 
vackert illustrerat praktverk belysande Sveriges äldre historia med stöd 
av museets samlingar. Antikvarien Axel Bagge har där givit en oriente
ring över stenåldersbebyggelsens 6000-åriga utvecklingsskede, då de för 
all framtid grundläggande och riktningsgivandc natur- och kulturför-
ändringarna utspelade sig. 

26. HENRIK MUNTHE, Om Nordens, främst Baltikums senkvar
tära utveckling och slenåldersbebyggelse. Kgl Svenska Vetenskaps
akademiens Handlingar, 3:e serien, bd 19, no. 1. Stockholm 
1940. 242 s. 37 fig. 16 separata kartor och diagram. 

Bland de nyare översiktsverken över nordisk stenålder måste även 
nämnas ovanstående digra monografi av den då 80-årige professorn och 
förre statsgeologen Munthe, ehuru dess tyngdpunkt och värdefullaste 
innehåll ligger på det kvartärgeologiska området och mindre på det rent 
arkeologiska. Den består av två huvudpartier: Den senkvartära utveck
lingen och Bebyggelsen under stenåldern (83 s.). Henrik Munthes ve
tenskapliga huvudintresse och centrala arbetsuppgift under ett långt, av 
trägna forskarmödor fyllt liv, har varit utforskandet av Östersjöns »Bal
tikums»1 kvartärgeologiska historia. »Ancylussjön» med »Svea älv», som 

1 Ej att förväxla med de ösmaltiska länderna: Estland, Lettland, Li
tauen, vilka ofta nuförtiden särskilt i politiskt skriftställen ganska oegent
ligt kallas »Baltikum». 

tidigare ansågs ha varit dess mellansvenska utlopp till Västerhavet genom 
Degerforstrakten, äro termer i Baltikums naturhistoriska utveckling, 
som äro oupplösligt förknippade mod hans namn. Såsom icke-fackinan kan 
jag icke här närmare ingå på monografiens kvartärgeologiska data men 
ber att få referera, vad en framstående kännare av Munthes forsknings
område, professor Lennart von Post, säger i sin recension av boken i 
Dagens Nyheter 31 januari 1941. 

»Ännu en av den svenska geologiens veteraner har framlagt sitt fors-
karlivs bokslut. — — — Munthes bok kan sägas vara klassisk redan i 
och med sin tillkomst. Ty den är en sammanfattning — och en förträff
lig sådan — av åskådningarna, arbetssättet och de vetenskapliga landvin
ningarna under ett skede i svensk kvartärforskning, som nu är tillända-
lupct. — — — Upptäckterna från donna period tillhöra nu eleraentarbc-
greppen i vårt vetande om växelspelet mellan hav och land i Norden 
under årtusendena efter istiden.» På denna av de stora pioniärerna lagda 
grundval ha nu yngre generationer av kvartärgeologiska forskare att 
bygga vidare. Bland det Muntheska verkets främsta förtjänster nämner 
v. Post den utförliga litteratnrbehandlingen, »Fältiakttagelscrna till 
våra nivåförändringars historia äro nämligen framlagda i cn sådan mängd 



L I T T E R A T U R O C H K R I T I K 123 

av små uppsatser att det börjar bli svårt att behålla överblicken. Vid 
sidan av sina egna iakttagelser anför nu Muntho med mönstergill sam-
vetsgrannhet allt av värde i denna brokiga litteratur. Hans bok kommer 
redan tack vare detta att bli en den svenska kvartärgeologiens kodex för 
framtiden. Men ännu större betydelse kommer den att få genom sitt in
gående dryftande av snart sagt alla större och mindre problem inom sin 
vetenskapsgren. Låt vara att dessa diskussioner ofta mynna ut i proviso
riska eller t. o. m. problematiska lösningar. De rikta just därigenom in 
sökarljuset på de dunkla punkter där den fortsatta nivåförändringsforsk
ningen har sina aktuella uppgifter.» 

Munthes stora Östersjömonografi är försedd med en talrik uppsättning 
kartor och nivåförändringsdiagram. I skalan 1:1250 000 finnas 3 stora 
kartor över södra och mellersta Sverige under resp.: senglacial tid, 
Ancylustid och Litorinatid. Pä samtliga har Munthe inlagt alla av honom 
kända viktigare fornfynd från resp. skeden. Därjämte finnas kartor över 
hela Fcnnoskandia i ' skalan 1:8 500 000 visande: do viktigasto isrand-
linjerna, Baltiska issjöns och Yoldiahavets tidigare skeden (med Lyngby-
kulturens fynd), resp. senare skeden samt Ancylussjön (med Maglemoso-
kulturens fynd) och till slut 3 kartor över Litorinahavet i dess äldsta, 
mellersta och yngre stadium (med exempel på stenåldersbebyggelsen un
der Ertebölletid, döstid och gånggriftstid). Beträffande de större kartorna 
anmäler von Post i sin nyssnämnda recension en del kritik och anser 
icke tillrådligt att använda dem för arkeologiska ändamål utan kritisk 
granskning i varje särskilt fall. Särskilt gäller denna reservation numera 
för kartorna över Munthes klassiska skapelse Ancylussjön, sedan Sten 
och Maj-Britt Florins nyligen utförda fältundersökningar i Degcrfors-
traktens fornsjöbäcken ånyo ställt hela frågan om Ancylussjöns avlopp 
genom den s. k. Svea älv under diskussion. 

I sitt inledningskapitel till monografiens andra huvuddel Bebyggelsen 
under stenåldern (varvid den svenska stcnåldersbebyggelson närmast be
handlas) har Munthe såsom den erfarne fältarbetare han är kloka och 
betydelsefulla ord att säga om stenåldorsfyndens nivåer och tidsbestäm
ningarna på dylika grunder. Ifråga om den absoluta kronologien framför 
Munthe on hel del markanta avvikelser från den, som för närvarande 
åtminstone till övervägande grad accepterats inom arkeologkretsarna, i 
dot han låter döstid, gånggriftstid, hällkisttid omspänna resp. 3500—3000, 
3000—2000 (tryckfel för 2200?) och 2200—1700 f. Kr. Förf. låter åkerbruk 
och boskapsskötsel florera redan under trindyxtiden, som dateras till e:a 
4000—3500, ja, möjligen redan under Ertebölletiden före 4000 f. Kr. (s. 
150—151). Detta senare är ju tankegångar, som högeligen skulle gillas 
av O. Menghin. Såsom icke-arkeolog av facket måsto han i partiet om 
stenåldersbebyggelsen givetvis bygga på andras publicerade resultat, 
varvid han får tillfälle att utförligt redovisa en mängd stenålderslitte
ratur, men såsom geolog intresserar han sig särskilt för boplatsfyndens 
topografiska och allmänt naturhistoriska förhållanden, varigenom hans 
översikt får särskilt värde. I sin helhet är hans arkeologiska samman-
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ställning (särskilt beträffande de äldre skedena) en för stenåldersfack-
raannen mycket nyttig läsning, även om en del av de uttalade meningarna 
kunna diskuteras. 

27. HAAKON SHETELIG, Norges forhislorie. Problemer og re-
sultater i norsk arkeologi. Instituttet for sammenlignendc kul
turforskning. Oslo 1925. 227 s. 10 p l 

28. A. W. BROGGER, Det norske folk i oldtiden. Inst. f. sammenl. 
kulturf. Oslo 1925. 222 s. 

Aret 1925 publicerades i Instituttet for samraenlignende kulturforsk
nings gedigna serier tvenne böcker, som båda behandlade Norges forn
tid och hade till författare landets mest namnkunniga fornforskare, She
telig i Bergen och Brogger i Oslo. De behandla visserligen samma ämne, 
men mod en så radikalt olikartad uppläggning och från så skilda syn
punkter, att de icke konkurrera med varandra, utan tvärtom tillsammans 
bilda ett avrundat helt. Shetelig tillhandahåller på sitt sakliga och kri
tiskt sovrande vis materialet såsom det tedde sig för dåtida arkeologers 
traditionella uppfattningssätt. Stenåldern tillmätes visserligen ett skäligen 
ringa utrymme (72 s.) utan cn enda bild (hela boken har endast 10 bild-
planscher), men detta torde bero därpå, att Shetelig några år tidigare 
utgivit sin grundliga och personligt helgjutna redovisning av stenålderns 
förhållanden i Norge, nämligen den klassiska boken: 

29. Primitive tider i Norge. En oversigt över stenalderen. John Griegs 
forlag. Bergen 1922. 380 s. 123 fig. 

Bröggers bok väckte på sin tid stort uppseende inom den nordiska 
arkeologvärlden i det den blev en stötesten för de traditionsbundna typo
logerna av den gamla skolan men en uppmuntran för kättarna, som lyss
nade efter nya paroller inom sin vetenskap. Norsk arkeologi hittills, 
menar Brogger, är som en båt, som ännu saknar bordläggning och be
står blott av formträna. Dessa mallar äro kronologi, indelningsschemata 
och rubriker. Och mallarna äro till på köpet icko tillverkade efter inhemska 
betingelser utan lånade från främmande kulturområden, vars arkeologiska 
karaktär är helt olika dot norska hemlandets. »Det tales om en dyssotid 
og on jettestuotid i stenalderen uten at disse monumenter fins innenfor 
vårc nuvaerende landegrenser. Bronsealderens navnlöso nummerporioder 
or skapt över et materiale som for den aller störste del bare fins i Jylland 
og på de danske öene og i Skäne. Den tidsindeling av jernalderen som 
almindelig brukes ber er hentet fra resultatene av svensk forsknings-
arbeide» (s. 13—14). 

Brogger framträdde med denna märkliga bok (jämsides med sin kollega 
Sune Lindqvist i Sverige), som en av de mest auktoritativa exponenterna 
inom de skandinaviska fornforskarnas egna led för en begynnande »ve
tenskapens självbesinning» och reaktion inför den ensidigt och till över-
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drift bedrivna (kronologisk) typologiska forskningsmetodik, som enligt hans 
åsikt redan alltför länge dominerat och klavbundit nordisk arkeologi. 
Här frambryter åter den kritik, som Sophus Miiller redan c:a 40 år tidigare 
riktade mot den »svenska typologien» i sin berömda avhandling i Aarbö
ger 1884, ehuru nu i andra former och med on mera etnologiskt färgad 
motivering. »Men like så lite som inndelingen av perioder og tidsbestem-
melser er historiens mål, likeså lite er de arkeologiens. Kronologi og 
typologi, de store slagord fra en stor tidsålder i nordisk arkeologi, er dog 
til sist bare tekniske hjelpemidler, hvis rekkevidde er bestemt av evnen 
til kulturhistorisk forskning og tenkning. Det kan ikke nektes, at de i 
nordisk arkeologi har fått en altfor bred plass, de har vsert utstilt som 
fundamenter, og de or dog bare små stötter blandt andre og til og med 
viktigere. Den stolte kronologiske bygning på typologiens grunnlag er 
et stort blendverk, som står i fare for å före forskningen vill, fordi den 
er bygget på en tankeföring om utviklingens lov som ikke har rot i de 
skiftende livsforhold i de meget forskjellige delor av Norden.» — — — 
»Med den ensidige kronologisk-typologisko innstilling i forskningen har 
også fulgt uklaro og likofrem falske problemstillinger, som har ödet godo 
krafter til intet» (s. 14—15). För att rätt kunna förstå den fornnorska 
kulturen, måste man för,st känna de former under vilka folkets närings
liv levdes under historisk tid. »Her begynner vår arkeologis store opgavo. 
Det som nu gjelder er ut fra vårt eget materiale å söke frem til en op-
bygning av vår oldtids indre kulturhistorie» (s. 18). 

Bröggers hädelser 1925 utgjorde blott riktlinjerna till ett större arbete 
(»Veid og Vaer»), vilket han, enligt sitt förord, hoppades få färdigt inom 
en snar framtid. Men detta med stor spänning motsedda större verk har 
hittills icke publicerats. Kanske var det frejdigt upplagda programmet 
icke så alldeles lätt att genomföra i praktiken, när det gällde att ma
növrera de stora och tröga fyndmassorna till sina nya positioner? I vilket 
fall som helst, Bröggers utkast har alltjämt ett programmatiskt värde av 
hög rang, och den nutida arkeologen gör klokt i att någon gång skaka 
museidammet av sig för att uppfriska sitt sinne ooh vidga sin blick ge
nom läsningen av denna av vitalitet ooh sunt bondförstånd bräddfyllda bok. 

30. HAAKON SHETELIG, Del norske folks liv och historie gjen
nem tidene. Fra oldtiden till omkring 1000 e. Kr. Samlingsver
ket »Det norske folks liv och historie gjennem tidene», utgivet 
av E. Bull, W. Keilhau, H. Shetelig og S. Steen. H. Asche-
houg & Co, Oslo 1930. Bind I. 385 s. 83 fig. 8 pl. 

Shetelig är väl don av nordiska arkeologer inom det tidsavsnitt som 
detta samlingsreferat omfattar, som flitigast har behandlat norsk för
historia i stora översikter. Här har han fått tillfälle att för den stora 
publiken på ett synnerligen lättläst och fängslande sätt ånyo utveckla det 
norska forntidstemat. Framställningen är väl illustrerad men utan lit
teraturanvisningar. 
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31 . J O H S . BÖE, Fangstmann og bumann. I samlingsverket Norsk 

kulturhistorie. Billeder av dagligliv gjennem årtusener. Utg. av 

A. Bugge og S. Steen. J . W. Cappelens forlag, Oslo. Bind I, 

1938, s. 29—90. 25 fig. 

Böes kapitel i denna nya norska kulturhistoria är en populär skild
ring av norskt forntidsliv från den slutande istiden fram till bronsål
derns slut. Författaren lägger ingen vikt på att meddela så många fynd
orter och redskapstyper som möjligt, utan koncentrerar sin Framställning 
kring några fä viktiga och givande fyndplatser, vars vetenskapliga un
dersökning och resultat i så mycket bredare form presenteras för läsa
ren, varigenom denne får en särdeles åskådlig och levande inblick i pri
mitiva levnadsformer. Böes Fangstmann og bumann utgör icke blott för 
lokmannen (för vilken den väl närmast är avsedd) en intressant läsning, 
utan ger genom sin starka inlevelse i de båda forntida samhällsgrupper
nas vardagsliv och alla etnografiska paralleller även en del nyttiga tanke
ställare för fackmannen, som i sitt dagliga specialknåp med redskapsfor 
mer och vapentyper lätt löper taran alt Icke >se skogen för bara träd». 
I nga, I il t era t uran v is n i nga r Iii rekt nu ma. 

32. GUTORM GJESSING, Norges stcinalder. Utgitt av Norsk ar
keologisk sclskap. Oslo 1945. 534 s. 153 fig. (därav 6 kartor) 
och 1 kronologisk översiktstabell. 

Konservatorn vid Oldsaksamlingen i Oslo Gutorm Gjessing är utan all 
fråga den produktivaste av Norges yngre arkeologer. Sina år som före
ståndare för Tromsö-museet använde han till ett intensivt studium av 
och en allsidig inlevelse i den »arktiska» stenålderskulturens miljö och 
problem. Resultatet var en lång rad ståtliga publikationer bland vilka 
de mest betydande äro de stora monografierna Arktiske hollcristninger i 
Nord-Norge (1932), Nordonfjelske ristninger og malinger av den ark
tiskt! gruppe (1936), Yngre steinalder i Nord-Norge (1942) och Tnen-
fiinnene (1943), som synes en imponerande samling förstklassiga verk. 

Att författaren nu så snart efter den mäktiga Tramamonografion publi
cerar cn tjock bok om hela den norska stenåldern inger oss den största 
respekt för hans osedvanliga energi och suveräna behärskande av det vid
lyftiga ämnet, men är å andra sidan den naturliga och väntade slutpro
dukten av hans grundliga penetrerande av sitt lands äldsta bebyggelse
historia. På grund av alla fornsakssamlingars evakuering under krigs 
åren har boken måst skrivas väsentligen på grundval av litteratur och 
detta gör att den icke så mycket har blivit en av fyndstoff mättad material-
publikation utan just vad man för närvarande bäst behöver — en all
sidig översikt med ingåonde diskussion av de stora problemen i norsk 
stonåldersarkeologi. 
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»Det blir noe fundamentalt, noe kulturgrunnleggende över steinalde-
ren, som gjör studiet av denna fjerne tid underlig tillokkende og fengs-
lende», säger förf. med all rätt och hans egen förmåga att lägga fram sitt 
stoff på ett klart och fängslande sätt både för lärd som lekman är över
lägsen. »För i tida var det ingen sak å studere norsk stcinalder. Alt 
var lagt til rette i skjemocr og rubrikkor, ordnet vakkert og systema
tisk. — I dag er det ikke så enkelt lengre. Myo av all denne möy-
sommolig iimviinnon vitcn har senere måttet rives ned igjen, fordi det etter 
hvert viste seg at den bygde på forutsetninger som for en stor del har 
avslört seg som illusjonor.» Detta är något som icke bara gäller norsk 
stenåldersforskning utan i lika hög grad även dansk och svensk. Den i 
det begynnande 1900-talet på typologisk-kronologisk grundval uppförda 
nordiska stenålderslärobyggnad, som syntes sä grundmurad och så klas
siskt klar och avrundad, har våldsamt skakats oeh till stora delar fallit i 
miner. Boplatsforskningen, ,som alltmera kommit att framstå som sten-
åldersarkeologiens dominerande verksamhetsgren, har levererat oerhörda, 
fyndmassor till vetenskaplig bearbetning, men samtidigt som fyndstoffet 
växer kompliceras forskningsproblemen och minskas hypotesmakeriets 
rörelsefrihet Stenåldersforskningen är into längre en spirituell typo
logisk metafysik utan en oerhört arbetskrävande och tungsam vetenskap, 
en lerncisk hydra, som för varje löst detaljproblem strax visar upp tvenne 
nya olösta. Gjessing själv är en av dem bland Nordens yngre arkeologer, 
som most effektivt bidragit till att nyordna den föråldrade uppfattningen 
om don nordiska-norska äldsta bebyggelsens fortgång. Särskilt starkt och 
med övertygande skäl har han engagerat sig som förkämpe för den stora 
och från .sydskandinaviska inflytelser tämligen fristående »arktiska 
kulturkretsen», vilken ännu för nägot tio-tal år sedan syntes vara degra
derad till en av sydliga, megalitiska fornsaksformor helt dominerad nord
lig avläggare- och surrogatkultur. 

»Norges steinalder» är icke allenast försedd med en omfattande littera
turförteckning utan även med ett utförligt sakregister (utarbetat av 
arkivar Eivind Jerve). En anmärkning till slut: de många och goda bil
derna av fyndföremål sakna genomgående storleksangivelser. 

33. AARNE EUROPEUS (Äyräpää), Finland, Steinzeit. Eberts 
Beallexikon der Vorgeschichte, Band III, 1925. 5 s. 5 bildpl. 
4 kartor. 

Denna korta men synnerligen inncbållsmättade sammanfattning är ännu 
i dag efter 20 år en god grund att bygga på och oumbärlig som introduk
tion till ett närmare studium av Finlands stenålder. 

Bland senare smärre översikter över finsk stenålder (eller Finlands hela 
förhistoria), vartill kommer att refereras i respektive sammanhang, böra 
nämnas: 
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34. C. A. NORDMAN, Kultur och folk i Finland forntid. Skrifter 
utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland CXCVIII, Förh., 
Ny följd 4, Helsingfors 1928, s. 131 — 148. Inga bilder. 

35. C. A. NORDMAN, The cullures and peoples of prehistoric Fin
land. The journal of the Boyal anthrop. inst. of Great Britain 
and Ireland, vol LXIII , 1933. s. 111—122. 3 kartor. 

36. C. A. NORDMAN, Germanen und Finnen in der Vorgeschichte 
Finnlands. Mannus 29, 1937. s. 477—501. 16 fig. 3 kartor. 

37. A ARNE ÄYRÄPÄÄ, Die Kulturformen der finnischen Stein
zeit. Sitzgungsber. d. Finnischen Akademie. d. Wissensch. 1937. 
30 s. 14 fig. .8 kartor. 

38. AARNE ÄYRÄPÄÄ, Aus der Stcinzeilftirschung Finnlands. 
Forschungen und Fortschritte 19:31—32, 1943. s. 313—317 
med 2 fig. 3 kartor, 1 relationsdiagram över strandlinjer och 
stenåldersbebyggelse. 

39. AARNE ÄYRÄPÄÄ, Der vorgeschichtliche Mensch in Finnland. 
Internat. Geological Congress. Beport of the XVI session, Wash. 
1933, vol. II. Wash. 1936. s. 1189—1198 med 1 fyndortskarta, 
1 relationsdiagram över strandlinjer och kulturgrupper samt 
litteraturförteckning. 

Axel Bagge (forts.) 

LITTEBABY NOTES AND BEVIEW 

S v e n A x e l H a l l b ä c k draws one's attention to a n o t a b 1 e r o c k-
c a r v i n g i n B o h u s l ä n situated about 2 km. north of Strömstad. Tho 
human figures of the rock-carving are provided with a kind of a wing-
like attachment. The author has no knowlodgo of the occuronco of I his 
motive existing on other carvings. 

A x e l B a g g e continues his series of surveys, T w e n t y y e a r s of 
R e s e a r c h u p o n N o r t h e r n S t o n e A g e , with the reviews that 
deal with the whole Stone Age or greater parts of it concerning the in
dividual countries Schleswig-Holstein, Denmark, Sweden, Norway and 
Finland. 
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LITTERATUR OCH KRITIK 

TILL FRÅGAN OM DEN IRISK-LOXGOBARUISKA FLÄTST1LENS 
URSPRUNG 

Ett diskussionsinlägg i anledning uv en recension 

Den anmälan av mitt arbete Kumposilionsformer i senkeltisk orneringsstil 
(nedan förkort. Komp.), som prof. Nils Åberg framlagt i Fornvännen. 
1945, h. 4, sid. 266 ff., inledes med så många uppskattande ord, att min 
erkänsla knappast tillåter mig att opponera på de punkter, där prof. Åbergs 
och mina åsikter visa sig skiljaktiga. Bortse vi från detaljproblem av än 
så vital natur, kvarstår emellertid en tvistefråga, där det vetenskapliga 
intresset bäst synes främjat genom en omedelbart fortsatt diskussion. Jag 
syftar på frågan om ciitrelackonstens utveckling. Prof. Åberg avvisar 
kategoriskt min uppfattning härutinnan. Hans egen lära vi känna i den 
nyligen utkomna andra delen av hans arbete The Occident and the Orient 
in tho Art of the Sevcnth Century (nedan förkort. Occ. I I ) . I anknytning 
till de av såväl prof. Åberg som mig använda nyckelorden »konstantinsk 
cntrelac» och ^breaks» samt under jämförelser med framställningen i Occ. II 
vill jag i det följande söka ytterligare precisera min redan tidigare intagna 
ståndpunkt. 

En huvudtanke i prof. Åbergs framställning synes vara, att den konstan
tinska stilen bygger upp sina flätmönster med hjälp av var för sig avslutade 
bandöglor, som förenas till större helhetskompositioner likt bitarna i ett 
puzzlospel, ombrytningsmönstren däremot konstrueras medels fortlöpande 
band, som än flätas om varandra, än genom ombrytningar, »breaks», åstad
komma öglor på olika ställen inom helhetsmönstret (Occ. II, sid. 70 ff.). 
Det sistnämnda förfaringssättet skapar en bild av skenbar förvirring, som 
måste ha verkat frånstötande på den klassiska stilkänslan, och detta är 
orsaken till att »breaks» ej förekomma i klassisk konst (Occ. II, sid. 74). 

Tankegången såsom sådan är inte ny. Den har bl. a. uttryckts av MUe 
Henry (La sculpture irlandaise, Paris 1933, sid. 90 ff.), som velat härur 
utläsa en djupgående väsensskillnad mellan »öst» och »Väst», i hennes 
framställning exemplifierade med resp. armenisk och irisk flätstil: den 
förra riktningen karakteriseras som »un reseau», uppbyggd av slutna band-
delar, den senare som »un tissu», vävd av »un fil sans fin». Enligt min 
uppfattning ligger skillnaden mellan klassisk och yngre flätstil på ett 
annat plan. 

I fråga om don konstanlinska stilen synes mig det närmast angelägna 
vara, att man så litet som möjligt fäster avseende vid småfigurer av typ 
Occ. fig. 73: 1 c—e, 2 c, d, fig. 74: 2 b, 3 b, c. De äro nämligen med största 
säkerhet icke uttänkta av konstruktören för att tjäna som puzzlebitar eller 
byggnadsstcnar utan ha uppstått spontant och från mönsterkompositörens 
synpunkt helt oavsiktligt i och med utvecklingen från i en riktning löpande 
tvåbandsfläta (Occ. II fig. 73: 1 a) till ytflätning (Occ. II fig. 73: 1 b) : se 
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härom närmare Komp., sid. 19 ff., särsk. sid. 21, jfr ibid. Pl. 2. Mönstren 
Occ. II fig. 73: 1 b, 2 b äro till sitt ursprung medaljongmönster. ej ytflätor. 
Hur ramarna voro beskaffade, var ur denna synpunkt likgiltigt: i äldsta 
lid utgjordes de av enkla gränslinjer, senare breddades de och fylldes med 
tvåbandsfläta, först varje ram för sig, därpå med genomgående flätning 
frän ram till ram. Från en viss tidpunkt uppkom så bruket att låta varje 
ram i dess helhet göra tjänst som en enkel länk i flätan. I följd av den 
från tvåbandsflätning ärvda >bandkopplingen» (se Komp., sid. 20) s ö n d e r 
föll härvid det ursprungligen hela bandet i små slutna delar — alltså raka 
motsatsen till ett u p p b y g g a n d e av sådana. 

Den konstantinska stilen kunde emellertid efter behag använda eller 
negligera kopplingsmomentet. Exempel på bådadera ges i Occ. II fig. 
74: 2 a, 3 a: hos den förra tangerande, hos den senare kopplade ringar. 
Fnkelt flälade ringar, alltså bandkorsning, ses i Komp. Pl. 2: 3. I Occ. II 
fig. 74: 3 a ha införts kvadrater, som med sina sammanstötande hörn mar
kera kryss inom ringarna. Denna komposition är till sin geometriska idé — 
lingar med kryss — likvärdig med Occ. II fig. 70, i den senare dock 
uttryckt utan koppling mellan ringarna samt med vinklad tvåbandsfläta i 
st. f. kvadrater. Som en kombination av bådadera kunna vi räkna Occ. I l 
fig. 74: 1 ( = nedanst. fig. 5). En annan variant finna vi i Occ. II fig. 75: Sa 
(=• nedanst. fig. 2 b), funnen på koptiskt område. Liksom i Occ. II fig. 74: 1 
Övergå kryssbanden i ramen men på något olika sätt: i fig. 74: 1 genom en
kel korsning, i fig. 75:3 a genom bandkoppling. Något avsteg från klassisk 
anda uttrycker ingendera av dessa konstruktioner, snarast skulle väl dock 
lig. 75:3 a genom sin rikare bandkoppling kunna anses bäst motsvara den 
konstantinska stilens allmänna tendenser. Åbergs antagande, att samma figur 
i stället skulle fota på en principiellt oklassisk flätningsprincip, iir enligt 
min uppfattning absolut ohållbart. 

Bandkoppling, enkel korsning eller tangering användes således i den 
konstantinska stilen om vartannat utan principiell åtskillnad. Huruvida där
vid uppstodo avslutade öglor eller fortlöpande, omböjda band, bekymrade 
säkerligen inte konstruktören det bittersta. Det är sant, att de slutna band
öglorna framstå som det vanligaste, detta beroende på det geometriska under
laget för de oftast förekommande mönstren: typ Occ. II fig. 73: 1 b, 2 b 
o. likn. Exempel på fortlöpande band ses dock t. ex. i Betlehem: se Komp. 
Pl. 3: 2. Mönstret föreligger i mycket fragmentariskt skick men låter sig 
med full säkerhet kompletteras: byggnaden framgår av nedanst. fig. 1. Jag 
överlåter ät prof. Åberg att avgöra, huruvida någon p r i n c i p i e l l skill
nad existerar mellan denna och Occ. Il fig. 75: 3 a — som en sådan 
få vi naturligtvis inte räkna ombrytningarnas »diagonala» placering i det 
senare fallet (jfr Occ. II, sid. 70), eftersom orsaken härtill icke är flät-
teknisk utan beror på skiljaktighet i det geometriska underlaget: ringkryss 
i st. f. kopplade ringar. Samma flätningsraetod som i nedanst. fig. 1: b åter
kommer på longobardiskt håll: se Komp. Pl. 4: 2, där ringarna samman 
flätas med kantbandet, likaså i t. ex. Strzygowski, Altslav. Kunst, fig. 82 
(reliefplatta. Knin. Altslav. Mus,). Om vi i Komp. Pl. 4: 2 utbyta var-
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Fig. 1 annan mittkoppling mot enkel 
korsning, uppstår ju Occ. I I 
fig. 75: 3 a: se vidst. fig. 2 a, b. 

En ännu r ikare geometrisk 
bakgrund ha r Occ. I I fig. 76: 2, 
ett avsnitt u r Occ. I I fig. 28: 6. 
Egendomligt nog har Åberg valt 
.avsnittet från den del av helhets
mönstret, där en oregelbunden
het förekommer i slingbildnin-
gen, nämligen från (ivergången 
mellan mönstrets vertikala och 
horisontala delar. Det geome-
tr iska schemat framgår av 
Komp. Pl . 5 : 4 i sammanställ
ning med de l ikvärdiga mönst
ren Pl . 5: 2, 3, 5; jfr ibid. sid. 
32 ff. De igenkännas som en 
Översättning i handstil av såda
na rikt sammansatta, till 400-
och 500-talen daterade passar-
stilsmönsler i genombrutet ar
bete, som Jaeger avbildar från 
bronsportarna i Födclsckyrkan 
i Betlehem, marmort ransenn 
Iran klos terkyrkan Hafir-el-
cAudscha på Sinaihalvön samt 
blindlransenn på gravbyggnad 
från Dier-Sanbil i Syrien (Jae
ger, Die Bronzetiiren von Bet
lehem, Jah rb . d. deutsch. ar-
chäol. Inst., Bd 45, 1930, fig. 6. 
11. 24) . Att beteckna Occ. I I 
fig. 76: 1 som »the classical 

counterpart» till Occ. I I fig. 76: 2 (Occ. I I , sid. 74) ä r i hög grad missvi
sande. 1 det sistnämnda exemplet har ju tillkommit ett nytt geometriskt mo
ment, nämligen halvcirklar, som överskära r ingarna : so den förtydligande 
högra delen av Komp. Pl . 5: 4. Vid överförande av detta motiv till flätstil 
ställdes man inför l iknande svårigheter som i t. ex. Occ. I I fig. 74; 1, blott 
i ännu högre grad: var skulle man göra av de fria bandändarna från k ry s s 
och halvcirklar längs mönstrets kanter? Problemet löstes på det sättet, att 
man lät k ryssbanden övergå d i rek t i ha lvci rkelbanden. Så uppstodo på 
dessa ställen »breaks». helt spontant och utan konst ruktörens förhands-
beräkning. 

Ett l iknande förhållande råder i Occ. I I fig. 72: 2 (köpt.) , bättre Komp. 
Pl . 5: 9 ( i r i sk) . Att det även i detta fall är fråga om halvcirklar, ehuru 

Fig. 1. Golvmosaik, Betlehem. Komp. Fl. 3: 2 
(Harvey, pl, VII) 

fig. 2. 

Fig. 2 a. Relief, Como. Komp. Pl. 4:2(Stuckel-
berg, fig. 19). b. Fresk, Bawit. Egypten. Occ. 

II, fig. 75 : 3a. 
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Fig. 3. 

de fått formen av kringelknutar, har jag sökt påviaa genom jämförelse med 
Komp. Pl. 5: 8, 11, 12 (jfr Komp., sid. 38). För att belysa bandorna-
mentikens mångskiftande men i grunden närbesläktade möjligheter all 
återge detta geometriska schema bifogar jag ytterligare vidst. fig. 3 a—d 
1 Komp. Pl. 5: 11, 12 förenas do mot varandra ställda bägarna genom 
bandkoppling, alltså ett ojävaktigt klassiskt 
drag; Pl. 5: 12 är ju i sin helhet ett konstnn-
tinskt mönster med rena halvcirklar i st. f. 
knutar. Ett annat belägg fiir riktigheten av min 
åsikt ger nedanst. fig. 4, bårdmönster på en allar-
balustrad från katedralen i Aquiloja (Colasanti, 
L'arte Bisantina, Milano 1912, pl. 78: 1): där 
stå rena halvcirklar och kringelknutar sida 
vid sida som likvärdiga moment. 

Ville man slutligen återge samma schema som 
i Komp. Pl. 5: 9 men berikat med kantband, 
uppstod typen ibid. Pl. 5: 10 (Occ. II fig. 75: 
2 a), där man lät knutens ena hörn bilda band-
korsning och övergå i kantbandet; jfr de härom 
erinrande lösningarna i nedanst. fig. 5 (Occ. fig. 
74:1) och Komp. Pl. 5:4; so till förtydligande 
nedanst. fig. 6, 7. 

Tanken att dylika »breaks» vore cn fristående 
uppfinning, vilken utifrån i färdigt skick stop
pats in i flätningen för att åstadkomma diverse 
konstigheter, förefaller mig orimlig. Occ. II fig. 
75: 2 b, 3 b eller ovanst. fig. 1: a, b utgöra ej 
f ö r u t s ä t t n i n g a r för resp. mönsters upp
komst. Lika litet som den konstantinska band-
kopplingsstilen är ett puzzlespel, lika litet 
är ombrytningsstilen — som man skulle kunna tro av de nyssnämnda 
bandstumparna — ett skrapnosspel. 

Förutsättningen för alla de mönstertyper jag ovan framdragit ligger 
i stället inom den form av geometrisk stil, jag i Komp. betecknat med 
uttrycket »romersk passarstil». Hela första delen av min avhandling, t. o. m. 
sid 72, går ut på att visa detta. Jag har där sökt belysa, hur en flätstils 
rörelse med uppgift att kläda passarstilen i bandornamcntal dräkt tog sin 
början redan under äldre kejsartid (Komp. sid. 20: Springer I fig. 978; 
bättre avb. L. Curtius, Das antike Kom, Wien 1944, Abb. 198, från Tomba 
dei Pancratii vid Via Latina), hur den uppnådde en klassisk kulmen under 
epoken från Konstantin till Justinianus, men hur rörelsen därmed inga
lunda var avslutad utan fortsatte att med oförminskad livskraft inordna 
ständigt flera passarstilsmotiv under sin domvärjo, varvid naturligtvis en 
del tidigare ej behövliga lösningar blevo erforderliga. Därur förklaras den 
iikade användningen av »breaks»: de ha uppstått spontant som en följd 
av nödvändigheten att föra mötande band vidare. Konstruktörerna av Occ. 

Fig. 3 a. S. Maria in Cosmc-
dln. Venturi II, fig. 115. 
b. S. Clementi, Rom. Ven
turi II, fig. 86. c. S. Sabina, 
Rom. Venturi II, fig. 114. 
d. Dekor ä Ghabri-fajans, 

Persien, 900—1000-tal. 
Springer VI, fig. 393. 
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II fig. 75:2a, 3 a eller ovanst. fig. 1 skulle säkerligen blivit lika häpna, om 
man visat dem Occ. II fig. 75: 2 b, 3 b och ovanst. fig. 1: a, b, som inför 
Occ. II fig. 73: 1 c—e. 

I de fall elt obestridligt passarstilsunderlag kan konstateras, förefaller 
mig alliså saken fullkomligt klar. Något annorlunda ställer det sig med 
mönster av typ Komp. Pl. 9: 7, 9, 10 o. likn.; hit äv. Occ. II fig. 92: 2. 
För dessa kunna knappast några förebilder påvisas i klassisk stil; jfr 
dock Holmqvisl. Kunstprobleme, fig. 101 (Teoderiks palats i Ravenna). 

Fig. 4. Fig. 5 

Fig. 4. Relief, Aquileja. Colasanti, L'Arte Bisantina, pl. 78: 1. 
Fig. 5. Relief, Ravenna. Occ. II, fig. 74: 1. 

Det är emellertid påtagligt, att de äga samband med ytor i flerbandsflälniiig, 
typ Haseloff, Vorroraan. Kunst, Pl. 42 A. Då man — tänker jag mig — 
under påverkan av raedaljongstilen ville åstadkomma öppna partier inom 
cn sådan yta, skar man helt enkelt ut en ruta i gallret och sammanfogade 
därpå de uppkomna lösa bandändarna med varandra två och tvä: se Occ. I 
fig. 11, mittfig. Härav förklaras bl. a. de egendomliga knutarna i de an
givna mönstrens hörn. Som en hybrid mellan dylik flerbandsflätning och 
passarstilsflätning betraktar jag slutligen Komp. Pl. 10: 10, 11 (Occ. II 
fig. 75: 1 a), vilka böra jämföras ä ena sidan med Komp. Pl. 9: 7, 9, å 
andra sidan med Komp. Pl. 5: 8, Pl. 10: 12 (se härom närmare Komp., 
sid. 59 ff.). 

Av ovanstående framgår, att. olikheten i prof. Åbergs och min ståndpunkt 
beror på olika uppfattning om slutna banddelar, i klassisk stil, och »breaks», 
i ombrytningsstilen (men även i klassisk: se Occ. II fig. 75: 3 a samt 
ovanst. fig. 1, 2). Åberg tillerkänner dem stor betydelse som mönster-
skapande faktorer, jag skulle däremot snarare vilja beteckna dem som 
synvillor. 

Termen »breaks» i flätornamental betydelse är ju, som bekant, en ska
pelse av J. Romilly Allén. Han ville därmed ange de omböjningar i ban
dens riktning inuti en flätyta, varigenom en flerbandsflätning typ Occ. I fig. 
11 t v . förvandlas till mittfig. ibid. eller, kunna vi tillägga, till Komp. Pl. 
9: 9, Onekligen är den av honom präglade termen bekväm samt lockande 
att använda också i mera vidsträckt betydelse. Men därmed är icke sagt, 
att Romilly Allens teori i dess helhet skulle vara riktig. Då han t. ex. på 
fullt allvar vill göra gällande, att Occ. I fig. 11 t. h. skulle ha uppkommit 
på så sätt, att en person satt sig ned och manipulerat med flerbandsfläta 
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(Occ. I fig. 11 t. v.), kan jag för min del inte vara med längre. I stället 
ser jag i Occ. I fig. 11 t. h. ett sent stadium inom mönstergruppen Komp. 
Pl. 5: 3, 4, 6, Pl. 6: 5, det hela således byggande på passarstilens och 
tvåband flätans grund. Då jag för bekvämlighetens skull kallat alla band-
omböjningar ovan för »breaks», har jag aldrig för ett ögonblick velat göra 
mig till tolk för uppfattningen att de skulle ha gemensamt flättekniskt 
ursprung. De sönderfalla för det första i två artskilda huvudgrupper: 
1) »breaks» ur flerbandsfläta, ex. Occ. I fig. 11, mitten; 2) »breaks» 
i passarstilsflätning. För det andra kunna dessa huvudgrupper i sin tur 
uppdelas i underavdelningar med olika konstruktion, t. ex. inom grupp 
2) : a) Occ. II fig. 75: 3 a samt ovanst. fig. 1, 2, angivande brottstycken 

Fig. 6 

Fig. 6 a. Se ovan, fig. 3 a. b. Jfr ovan, fig. 3 c. 
c. Ideolog, mellanled, d. Occ. II, fig. 28: 5, 7. 

ur konstantinska ringar; b) Komp. Pl. 5: 1 ff., mönster av varandra skärande, 
i ett band utförda cirkelbågar; c) ovanst. fig. 6, nedanst. fig. 7, där ett halv
cirkelband sammansmälter med kantbandet, etc. etc. Då »breaks» alltså enligt 
min uppfattning inte är någon »uppfinning» (annat än av Romilly Allén), 
kan jag ännu mindre gå med på att den skulle »gjorts» av koptiska munkar, 
och allra minst, att den irisk-longobardiska konstens passarstils-»breaks» 
skulle ha »utvecklats» på grundval av den koptiska flätstilen. 

Man har sagt, att kronologiska fakta inte tala till förmån för min stånd
punkt. Detta bekymrar mig desto mindre, som jag därvid befinner mig 
i gott sällskap med prof. Åberg, då han i Occ. II avhandlar förhållandena 
mellan irisk och kyrkolongobardisk ornamentik samt Cattaneos s. k. stilar. 
Det är ined andra ord uppenbart, att nutidens kronologiska kunskaper på 
hithörande gebit äro bristfälliga, alltför bristfälliga för att man av dem 
skulle kunna draga några definitiva stilhistoriska slutsatser. Prof. Åberg 
har insett detta, men han stannar på halva vägen, därtill förledd av sin 
olyckliga tolkning av »breaks». För egen del anser jag mig böra löpa linan 
ut, detta för det första emedan »breaks» bevisligen föreligga i Betlehem, 
för det andra emedan ingenting hittills framkommit, som bevisar, att några 
koptiska »breaks» skulle vara äldre än de äldsta på europeisk sida, för det 
tredje på grund av den roll, som den av mig påvisade passarstilen i dess 
efterkonstantiska skick spelat inom raönsterbildningen norr om Medel
havet. Jag betraktar alltså hela den efterkonstantinska flätstilsrörelsen som 
en mångförgrenad mon till ursprunget enhetlig företeelse, successivt ut
vecklande sig ur senromerska uppslag. Att ett utbyte av idéer ägt rum mel
lan länderna norr och söder om Medelhavet, förefaller högst sannolikt. De 
försök som hittills framlagts att tilldela den koptiska konsten en prioritets-



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

ställning i ombrytningsstilens historia (se särsk. Åberg och Holmqvist), 
förefalla mig emellertid på viktiga punkter förfelade. 

Enligt Holmqvist (Kunstproblcme) skulle vad han kallar merovingertidens 
flätstil i sin helhet vara en koptisk uppfinning, tillkommen på rent flät-
leknisk väg. I denna teori uppmärksammas varken mönstrens geometriska 
förklaringsgrund eller skillnaden mellan klassiska och yngre stildrag. Åberg 
(Occ. II) upprätthåller en klar gräns mellan konstantinsk stil och om-
brytningsentrelac. Den förra tillerkänner han ett allmänt senklassiskt ur-

Fig 7 

Fig. 7 a. Geometr. schema, b. Jfr Komp. Pl. 5: 9. 
c. Ideolog, mellanled, d. Occ. II, fig. 28:3 (Komp. 

P1.5: 10). 

sprung, men för den senare vidhålles föreställningen om koptisk tillbli
velse; som uppfinningsort tänker han sig »a scriptorium where Egyptian 
monks produced their manuscripts» (Occ. II, sid. 74). Efter vad jag ovan 
sökl påvisa, är en sådan uppfattning principiellt oriktig, så tillvida som 
»break» ej bör betraktas som en engångsuppfinning utan endast utgör ett 
sentida samlingsnamn på bandomböjningar av skilda slag. Sålunda är Occ. 
11 fig. 75: 3 a (ovanst. fig. 2 b), sora bildar ett led i Åbergs koptiska bevis
föring, en rent konstantinsk mönstortyp av samma art som ovanst. fig. 1 
och fig. 2 a. Emellertid synes Åberg i sista hand mindre räkna med den 
stilkritiska analysen än med fyndbeståndets spridningsförhållande. I denna 
sak kan då anföras följande. 

De enda direkta motsvarigheterna i koptisk konst till irisk-longobardisk 
ombrytningsstil som ha framförts i diskussionen äro de i Kunstprobleme 
fig. 2—6 avbildade mönstcrtyperna. — 1 parentes skulle för fullständig
hetens skull kunna tilläggas Kunstprobleme fig. 65, cn kalkstensrelief med 
mönster typ Komp. Pl. 5: 1; schemat förekommer även i bysantinska 
manuskript, utan att dock vare sig där eller hos kopterna ge upphov till 
slingbildningar i stil med de irisk-longobardiska. — Av de ovannämnda 
fem bildningarna återge Kunstprobleme fig. 4, 5, 6 ett gemensamt schema; 
detsamma som Komp. Pl. 5: 9 (jfr ovanst. fig. 4 och 7: b). Kunstprobleme 
lig. 3 är ett rudimentärt ornament, trol. av liknande art som Kunstprobleme 
fig. 2 (om detta se ovan). In summa föreligga alltså endast två å tre 
koptiska mönster i den ombrytningsstil vi här åsyfta. Alla övriga i Kunst
probleme presenterade ornament från samma land äro antingen konstantinska 
eller specialkoptiska avledningsformer därav. Man har anmärkt, att i ita
liensk stenplastik äro ombrytningsinönster ej kända förrän från tiden om-
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kring år 700. Den koptiska stenplastiken befinner sig emellertid i en ännu 
ogynnsammare ställning, ty där saknas motsvarande stilfas alldeles (und. 
ovannämnda Kunstprobleme fig. 65). Kunstprobleme fig. 2—6 återge ute
slutande freskomålningar, De äro ej daterade, men ingenting säger oss, 
att de skulle tillkommit före det 600-tal, under vilket Book of Durrow 
utvecklar liknande mönster i ojämförligt mycket rikare former och i strik
tare anslutning till det geometriska underlaget. Fullständigt oförstående 
står jag inför antagandet, att den föregivna >break»-uppfinningen skulle 
skett i ett egyptiskt scriptorium. Inte ett enda koptiskt manuskript upp-

Fig. 8. Fig. 9. 

Fig. 8. Geometr. rekonstr. efter Holmqvist fig. 115. 
Fig. 9. Geometr. rekonstr. efter Occ. II, fig. 91: 2. 

visar, såvitt jag kunnat iakttaga, något spår av de berörda freskomönstren. 
Knda inslag i liknande riktning utgör det stundom uppträdande fyraknul-
motivet (ex. Kunstprobleme tig. 7, näst nedersta raden, längst till höger), 
men det förekommer då alltid i den betlehemska versionen (typ Occ. II fig. 
72: 1), vilken av Åberg sättes i bestämd motsats till efterkonstantinsk om
brytningsstil (jfr Occ. II, sid. 70). 

För Västerlandets del har Åberg lagt stor vikt vid Cattancos kyrkodate
ringar. Hur litet givande dessa äro ur stilhistorisk synpunkt framträder 
emellertid bjärt redan av de i Occ. II givna typexemplen, av vilka fig. 6, 
8, 9, 14 visa ilätornament från Cattaneos s. k. 2:a stil, 700-talet, samt fig. 
15, 18, 19, 29, 30 från 3:e stilen, 800-talet. Av dessa är fig. 9 i den förra 
och fig. 15, 18, 19 i den senare gruppen gjorda efter äldre, konstantinsk, 
modell, varemot fig. 6, 8, 14, 29, 30 återge den yngre, »longobardiska», 
utvecklingsfasen. Härav framgår alltså endast, att dessa båda riktningar 
existerade sida vid sida under 700- och 800-talen. Om förhållandena under 
600-talet få vi på denna väg ingen upplysning. Att emellertid Occ. II fig. 
29, 30 (800-talet) ingalunda äro typologiskt yngre än fig. 8, 14 (700-talet) 
bevisas av det faktum, att samma mönster eller varianter av dem före
komma redan i Book of Lindisfarne och Book of Durrow (se Komp. Pl. 
6, 8). Men ej nog härmed. Lindisfarne- och Durrowmönstren av typ Komp. 
Pl. 6: 1—6, Pl. 8: 5—9 äro, såvitt jag kan se, ej tänkbara annat än som 
avledningsformer av de korapositionellt ursprungligare mediterrana typerna 
Komp. Pl. 5: 1—7 (hit äv. Occ. II fig. 29). Redan vid mitten av 600-tal»l 
måste således denna irisk-longobardiska stilfas förelegat utbildad. 
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Förutsättningar för dess uppkomst kunna t. o. in. skönjas i den italo-
germanska konsten redan frän tiden omkr. år 600. Om vi i minnet fasthålla 
bilden av Komp. Pl. 5: 1 — med de därur följande Pl. 5: 2 ff., Pl. 6, Pl. 8 — 
igenkänna vi utan svårighet samma geometriska schema också hos käk
linjerna i djurmönstren Komp. Pl. 22: 2, 3, 14, 18. 20, 21: det är de var
andra skärande cirkelbågarna, som överallt gå igen. Jämför härtill de på 
analogt sätt konstruerade slingbanden kring djuren i Komp. Pl. 21: 3, 
Lindisfarne-ev., med käklinjernas bågföljd i Åberg, Anglo-Sax. fig. 220 
(äv. fig. 228: 1), Taplow-fyndel. Men även i sitt fullständiga skick åter
finnes Komp. Pl. 5: 1 (Occ. II fig. 88: 3) inom germansk djurstil: se 
Occ. II fig. 88: 4. Vi observera här, att de zoomorfa bågarna ej bilda 
»breaks» utan korsa varandra, alltså ett »tidigt» drag, bandornamentalt sett. 
I Komp. Pl. 6: 10 återges en djurfigur ur Lindisfarne-ev., där svansen 
bildar fyra (dubblerade) bågar, av vilka två skära varandra. En parallell 
i konstantinskt utförande ges av Holmqvist, Kunstprobleme fig. 115 (Oxy-
rhynchos, Egypten), visande fyra eirkelbågar, som alla skära varandra: se det 
geometriskt förtydligade motivet i ovanst. fig. 8. På enahanda sätt måste den 
germanska bandfiguren Occ. II fig. 91: 2 ha tillkommit, ehuru sammansatt 
av tre i st. f. fyra stora bågar: se den rent geometriska rekonstruktionen 
i ovanst. fig. 9. Att de tre kringelknutarna i hörnen av detta mönster 
verkligen bildats genom tillsats av mindre halvcirklar styrkes genom jäm
förelse med de delvis analoga Komp. Pl. 8: 13, 14, Pl. 9 :3 ; jfr särsk. detalj
bilden Komp. Pl. 20: 4. 

Vi erinra oss vilken ledande roll entrelackonsten i dess rent konstantinska 
gestalt något tidigare spelat i Ravenna. Eftersom samma stilfas bildar ett 
framträdande inslag också i longobardisk mönsterbildning, såsom framgår 
både av gravfynden och av kyrkorelieferna, förefaller det naturligt att häri 
se tecknet på en inom landet kontinuerligt fortlevande tradition. Likaså 
förutsätta inånga av den irisk-longobardiska riktningens motiviska nybild
ningar en så ingående kunskap om senklassisk passarstil, att longobar
derna knappast på egen hand kunnat vara initiativtagare. Att sådan kunskap 
däremot fanns på annat håll inom området, därom vittnar ju bokillumina-
tionens utveckling (jfr Komp. Pl. 16). Lägg härtill, att ett av de ornament, 
som bildat utgångspunkt för hela den följande utvecklingen, Komp. Pl. 5: 1, 
finnes belagt på sydfranskt håll redan från 500-talets senare hälft (enl. 
J. B. Ward Perkins). Det är med andra ord möjligt, att den »ej alltför 
suveräna skicklighet» man funnit känneteckna longobardernas äldsta flätstil 
(jfr Occ. II, sid. 90) endast på ett ofullkomligt sätt återspeglar en mera 
allmänt försiggående flätstilsevolution inom landet. 

Ruhen Gabrielsson 



L I T T E R A T U R O C II K R I T I K 255 

GENMÄLE 

Dr Gabrielssons kritik har av mig med så mycket större intresse mot
tagits, som den otvivelaktigt ger on skarp och klar precisering av den 
ledande principen i avhandlingen. Genom det nytillkomna diskussions
inlägget har också min redan förut höga uppskattning av avhandlingen 
icke förringats, utan snarare stegrats. Emellertid kvarstår fortfarande, 
trots all skicklighet i argumenteringen, en principiell motsättning oss 
emellan, och dä nu frågan gäller ett fundamentalt avsnitt i entrelakkonstens 
utvecklingshistoria, torde on precisering även av min ståndpunkt i detta 
sammanhang få anses motiverad. 

Frågans kärnpunkt är ombrytningsstilens förhållande till den konstan
tinska eller klassiska utvecklingslinjen. Vad ursprunget beträffar, må 
ombrytningsprincipen, såsom Romilly Allén hävdat, hava hemortsrätt i det 
regelbundna flätgallret. Uppenbart är emellertid, att ombrytningsstilen 
redan från början stått i nära relation till konstantinsk entrelak och att den 
på vissa områden, särskilt i Italien, segt fasthållit vid dennas karakteris
tiska mönsterbildningar och byggt vidare på dessa. Gabrielssons ånyo 
upprepade hänvisningar till ursprungsföreteeLser i konstantinsk entrelak 
och i passarstil hava sålunda fortfarande mitt fulla instämmande, men 
beröra icke mitt ställningstagande, som icke betingas av mönsterschemat 
och dess härledning, utan endast av det tekniska förfaringssättet vid dettas 
frambringande, alltså av själva ombrytningsprincipen. 

Gabrielsson hävdar, att ombrytningsprincipen varit av klassiskt ursprung 
och spårar den redan så tidigt som i de sannolikt förjustinianska mosai
kerna i Betlehem (fig. 1). På denna punkt är motsättningen i vår upp
fattning att söka. Den av Gabrielsson påtalade företeelsen i klassisk entre-
lakstil har även av mig observerats och har i Occ. II åskådliggjorts genom 
exempel från Ravenna och Aqsamoskéen i Jerusalem (s. 74, not 107). 
Vär tolkning av denna företeelse är alltså olikartad, och däri bottnar mot
sättningen. 

Den konstantinska stilen bygger främst på tvåbandsflätan, vilken, då 
mönstrel växer ut på bredden, delvis måste förlora sin karaktär av fort
löpande fläta och mönstret i stället liksom pusslas ihop av småbitar (Occ. 
Il, lig. 73). Här må ånyo upprepas, att dessa pusselbitar äro sekundära 
företeelser och endast spelande rollen som stenar i en byggnad. Ingen vill 
förneka, alt konstruktören av mönstret haft sitt intresse knutet till detta; 
därom råder ingen meningsskiljaktighet oss emellan. 

Där mönsterschemat så tillät, fortbestod emellertid också eu samman
hängande flätning, och banden kunde då allt efter omständigheterna bibe
hålla ursprungsflätans linjeföring, exempelvis såsom i ylterzonen av Gab
rielssons fig. 1, eller också antaga en formgivning som i innerzonen av 
samma figur, med andra ord erbjudande mer eller mindre påtagliga ana
logier till ombrytningsstilens slingspel. Rent teoretiskt skulle sistnämnda 
företeelser i konstantinsk entrelak kunna jämföras med ombrytningar i 
Romilly Alléns mening, och enbart ur denna synpunkt vore den tankegång 
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förståelig, som söker härleda ombrylningsslilen direkt ur den klassiska 
och alltså uppfattar den blott och bart som ett led i klassisk stilutveckling. 

I min tolkning av utvecklingsförloppet avböjdes emellertid uttryckligen 
cn dylik tcorctisering (Occ. II, s. 32), och för mig avgörande blev i stället 
frågan, huruvida ombrytningsprincipen verkligen blivit stilbildande i klassisk 
konst och vid cn tidpunkt, som legat före den motsvarande keltiska utveck
lingen. Så var enligt min mening icke fallet, och följaktligen måste slut
satsen därav bliva, att den till sin grundkaraktär oklassiska entrelakslilcn 
icke ägt ett klassiskt ursprung. 

Avgörande för mitt ställningstagande blev förhållandet, att ombrytnings
principen aldrig kommit alt spela cn stilbildande roll vare sig i bysantinsk, 
syrisk eller armenisk entrelak och vidare, att fyndmaterialet från Italien 
ådagalade, att ombrylningsentrolak där visserligen uppträtt tidigt, men lik
väl som ett främmande element, fiiga uppskattat inom mera klassiskt orien
terade kretsar, så småningom motsträvigt upptaget, men först på ett sent 
stadium reservationslöst accepterat vid sidan av den fortfarande blomst
rande konstantinska stilen. 

Utvecklingen inom de romerska huvudprovinsernas gränser tycktes alltså 
enstämmigt tala emot tanken på ett klassiskt ursprung, varför sålunda 
knappast något annat syntes återstå än att söka ursprunget i det koptiska 
Egypten. I Egypten möter oss också en väl utvecklad, om också blott i ett 
fåtal fynd representerad ombrylningsentrolak av till synes samma höga 
ålder som den keltiska. Vid sidan av denna möter oss en likaledes väl 
utvecklad konstantinsk entrelak, representerande de klassiska stiltraditio
nerna inom en halvt klassisk, halvt barbarisk konstkrets. Det koptiska 
Egypten måste alltså på grund av sin traditionella ställning och sin inne
boende reaktion mot det klassiska hava erbjudit en god jordmån för en 
slilutvcokling av här berörda slag. Därtill är hänsyn även att taga till 
de såväl arkeologiskt som rent historiskt betygade förbindelserna mellan 
det koptiska Egypten, Italien och det keltiska Irland. Nils Åberg 

LITERARY NOTES AND REVIEWS 
N i l s L u d v i g R a s m u s s o n advances some points of view o n t h e 

q u e s t i o n of t h e d i r e c t p h o t o g r a p h y of m e d a l s a n d c o i n s 
and points out the somewhat unsatisfactory results of making reproduc-
tions of plaster casts. The author points out that an exact reproduetion of 
a certain speciinen can only be obtained by means of direct photography 
and stresses the importance of elucidating and profecting the principles 
for this method as far as possible. 

In a contribution towards a discussion »On t h e q u e s t i o n of t h e 
o r i g i n of t h e I r i s h - L o m b a r d s t y l e of p l a i t i n g » , R u b o n 
G a b r i e l s s o n clairas that the interlace with breaks style which had its 
outstanding exponents in Celtic and Lombard interlace, represents a con-
tinuous development from the classical interlace style, which has been desig-
natcd Constantinian. 

I n a r o p l y , N i l s A b e r g repudiates tho purely classical origin of the 
interlace with breaks style and instead seeks its origin in Coptic Egypt. 



LITTERATUR OCH KRITIK 
Svenska Skråsigill. K. G. Cedergrens efterlämnade anteckningar, 

redigerade och kompletterade av Gösta von Schoultz. Nordiska 
Museets handlingar: 20. Stockholm 1944. 

Den svenska litteraturen om sigill är föga omfattande, varför det till
skott som Cedergrens och von Schoultz bok utgör, redan i oeh för sig 
måste hälsas mod glädje. Därtill kommer att den vid närmare studium 
visar sig innehålla ett synnerligen värdefullt stoff såväl ur sinnebildlig 
som ur mera allmänt kulturhistorisk synpunkt. Det är av stort intresse 
att se, hur man inom skråna ofta sökt ge sina emblematiska bilder en heral 
disk klädnad, men i hur övervägande grad ändå skrånas egen livsstär fått 
ge upphov till bildinnohållet, vilket gör skråsigillen så värdefulla för 
kulturhistorikern. Åtminstone ett 20-tal av de städer, som funnos under 
skrätiden, äro icke företrädda med några sigill. De flesta av dessa städer 
voro dock obetydliga men man undrar i alla fall om inte här är en efter-
skörd att vänta.1 Skråväsendet var tidigare utbildat i Danmark än i Sve
rige, mon man blir dock överraskad över att alla de i verket upptagna 
medeltidssigillon (12 st., varav 7 från Malmö, 2 från Visby, 2 från Ystad8 

och 1 från Landskrona med följande skrån företrädda: vävare, körsnärer, 
guldsmeder, skomakare [4 st .] , skräddare, smeder [2 st .] , slaktare och 
bagare) äro från f. d. danskt område. De i verket upptagna skånska si
gillen kunna f. ö. ökas med tvenne. Det ena har använts av guldsmederna 
i Ystad från mitten av 1500-talet och visar en bild av den helige Eligius. 
Stampen till detta finnes i Nationalmuseet, Köpenhamn, och har publice
rats av C. Nyrop, Fra Arkiv og Museum IV (1909—11) s. 93. Det andra 
är ett barborarsigill från Malmö med året 1545, vilket finnes i den av 
von Schoultz använda avtryckssamlingen i Vitterhetsakademiens arkiv 
och som genom sin dräktbild är av stort intresse. Då de danska skråsigil-
lon stå på programmet för Grandjeans viktiga sfragistiska corpusarbeten 
avbildas de emellertid ej här. 

Om de för sigillverket grundläggande redigcringsprinciperna, vilka ut
arbetats av v. Schoultz, som haft uppgiften att inom ganska knappt till
mätt tid utforma och utöka ett av Cedergren hopsamlat och bearbetat ma
terial, är intet annat än gott att säga. 

1 Skrän, som icko hade eget sigill, kunde söka och erhålla rätt alt få be
segla med stadens. Så t. ex. Stockholms tunnbindare 1594, Stockholms stads 
länkcböcker från år 1592 I (1939) red. av D. Almqvist s, 223. 

2 Om det ena av dessa säges i inledningen (s. 11) att tydningen av dess 
figurbild ej iir säker. Ser man efter i beskrivningen säges där emellertid utan 
tvekan att figuren föreställer S Gertrud, vilket också måste vara riktigt då 
sigillinskriften lyder S SOCIETATIS STE GERTRUDIS. Hur denna in
skrift berättigar till anförandet av sigillet under rubriken skomakare blir 
ej fullt klart genom uppgiften »tillhörigt skomakargesällernas brödraskap». 
— Förf. har ej tillvaratagit av Upmark i uppsatser i Fataburen lämnade 
uppgift om skråsigill gällande t. ex. tid för användning ocli tillverkare. 
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Då till grunden för publikationen lagts de bevarade stamparna och ef
terforskning av kompletterande sigillavtryck på grund av den korta tids
fristen endast i begränsad mån kunnat göras, menar v. Schoultz, att en 
ny upplaga bör komma till stånd. Med hänsyn härtill kan måhända vissa 
anmärkningar beträffande cditionsprograrnmets utförande ha ett visst 
intresse. 

Den väsentligaste anmärkningen mot den nu föreliggande upplagan är 
den i ett verk som detta uppseendeväckande sparsamma illustreringen 
(endast 245 sigill avbildade av omkring 700 beskrivna). Corpusarbeten 
av detta slag brukar omfatta avbildningar av hola dot framlagda materia
let. Denna sparsamhet har t. o. ra. fått gå ut över de viktiga modoltidssigil-
len. Det är givet, att kostnadsskäl här stått hindrande i vägen. Man får 
hoppas att så ej behöver vara fallet med en ny upplaga. 

Det använda kortfattade redovisningssättet beträffande stamparnas el
ler avtryckens förvaringsort är tillfredsställande, men i en del fall saknas 
källbeläggning alldeles och beteckningen s. f. o., som användes då stam
pens förvaringsort är okänd, har ej konsekvent brukats. Författaren har 
ej använt heraldisk terminologi vid beskrivningen, säkerligen av rädsla 
för att i sådant fall bli obegriplig. Troligen hade dock fördelarna varit 
övervägande. Vissa subjektiva drag i den nuvarande deskriptionen hade 
då kunnat undvikas (t. ex. dot störande »blott», såsom på sid. 15 »blott tre 
viggar»). 

Minst tillfredsställd blir man vid on granskning av inskriftsläsningarna 
och angivandet av förkortningsupplösningar och pä sigillen använda bok
stavstyper. I det senare fallet borde de uppställda reglerna konsekventare 
och korrektare ha följts samt stilvalet ha gjorts mera klart än nu är fal
let. Låsningarna åter äro inte alltid felfria, särskilt gäller dotta medeltids-
sigillen. 

Slutligen några smärre påpekanden: 
s. 16 (fig. 10) bokbindare Göteborg: trenne i stället för tvenne strömmar; 
s. 19 (fig. 24) glasmästare Falun: brinnande, lågande berg i st. f. eld

sprutande d:o; 
Stora Kopparbergs märke i st. f. Falu gruvas märke; 
s. 22 (fig. 41) gördelmakare Jönköping. Anmälaren menar att det borde 

heta sköld i st. f. kartusch. 
s. 23 (fig. 45) handskmakars Hälsingborg. En på sigillet framträdande 

sol är ej angiven i beskrivningen; 
s. 23 (fig. 47) handskmakare Laholm. Man fär ej veta vad det är som 

lammet står på (en skrålåda?); 
s. 27 (fig. 75) kopparslagare Stockholm. Den angivna bågskuran synes 

böra uppfattas som cn dol av ornamentet; 
s. 27 (fig. 77) kopparslagare Askersund. Nedtill på sigillet synes en 

bokstav förekomma; 
s. 37 (fig. 135) sadelmakare Uppsala. En bild synes förekomma å sigil

let, vilken ej medtagits i beskrivningen. 
Nils Litdrig Ilusmnsson 
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JACOB VVAGHEVENS, JOHAN LEENKNECHT 
oeh våra förbindelser med Nederländerna under 1-iOO-talet. Några 

randanteckningar till cn avhandling. 

Föreliggande arlikel antogs till t ryckning före 
friherre Carl H. af Ugglas död. Denne hade 
genomläst manuskr ip te t och gjort vissa på
pekanden, som förf. beakta t vid textens slut
redigering. Jfr även at Ugglas F v . 1U40 h 3, 
s 188. not 23 . 

I en liten, rikt illustrerad avhandling1 har Carl R. af Ugglas presen
terat en första mera utförlig sammanställning av våra gjutna bronsföre
mål från medeltiden* och därigenom lagt cn grund för kommande forsk
ningar. Här är inte meningen att recensera hela detta viktiga arbete, en
dast att meddela några observationer beträffande vissa behandlade före
mål. Framförallt noterna innehålla en oerhörd mängd uppgifter om sven
ska föremål och anvisningar på jämförelsematerial i litteraturen. Den 
genomgående strävan i avhandlingen är emellertid att uppvisa så tidiga 
exempel som möjligt på import hit av nederländska bronsföremål eller 
immigration av nederländska konsthantverkare, af Ugglas huvudbelägg 
äro dels att en nederländsk gjutare, Johannes Leenknecht, vistats här åt
minstone från 1394 till 1450 och dels att en klocka av Jacob Waghevens 
i Mocheln funnit vägen hit redan 1469. 

Dopfunten av malm i Berghems kyrka (Västergötland) är utgångs
punkten för hela undersökningen. Enligt af Ugglas skulle funten vara 
daterad 1418 och med stöd av detta årtal och funtens två mästarnamn, 
Johan och Henrik, göres bl. a. följande kombinationer. 

Johan på Berghcmsfuntcn identifieras dels med den Johan som 1450 signe
rat en nu omgjuten kyrkklocka i Lena kyrka — också i Västergötland — 
och dels mod don Johan Leenknecht som signerat on av klockorna i Läng 
hems kyrka (Västergötland), enligt Djurklons uppteckning daterad 1394. 

Henrik på Berghemsfunten åter identifieras med den mäster Henrik 
som verkade i Stockholm under 1300-talet. 

af Ugglas tänker sig förhållandet så att Henrik i Stockholm »på gamla 
dagar, i vart fall före 1418, helt enkelt ingått kompanjonskap med den 
yngro Johan — kanske från början en gesäll i hans gjuteri, trots att han 
uppträder sora sin egen redan 1394 — varmed en loveranskraftig storfirma 
uppstått, som junioren i förbundet fortsatt ända till 1400-talets mitt». 

Johan Leenknecht räknas också till den svenska konsthistorien med 
hänsyn till sin förmodade nära sextioåriga verksamhet i landet och trots 
det att han enligt af Ugglas med säkerhet var av nederländsk familj. En 
Claeijs de Leenknecht har nämligen år 1417 signerat en klocka i Dourle 
vid Gent och »de två, Nicolaus och Johannes, ha kunnat varit bröder eller 

1 C a r l R. af U g g l a s , Till den medeltida bronsgjutningens historia 
i Sverige. Berghemsfunten och konst- och hantverksförbindelserna Sverige 
—Nederländerna före den stora altarskåpsimportens tid. Med en bilaga utgi
ven av T o n i S c h m i d . Antikvariska studier I. s. 61—141 + 11 pl:r. 
K. V. II. A. Aks Handl. Del 55, Stockholm 1943. 
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far och son». Johannes kan också »ha varit född här av nederländska 
föräldrar och blott fullbordat sin utbildning i det Västeuropa, där famil
jen i varje fall med säkerhet hade sina rötter». — Efter Henriks död 
skulle verkstaden ha drivits enbart i den nye innehavarens namn, »redan 
från början torde han också varit den, som gripit företagets ledning, utbytt 
Henriks gamla märke, 'riksäpplet', mot ett annat, nyskapat direkt för 
bolaget, de tre rutorna, och i inskrifterna avlöst Henriks gamla urmodiga 
majuskler med tidsenliga, elegant tecknade minuskler», o. s. v. 

Beträffande dateringen av den andra klockan i Länghem, som är signe 
rad av Jacob Waghevens stöder sig af Ugglas på en uppteckning av 
Djurklou (år 1869). Klockan skulle ha tillkommit redan 1469, vilket skulle 
ge den ett dubbelt värde, dels såsom ett bevis på tidiga förbindelser med 
Nederländerna, här närmast Mecheln, och dels såsom bevis för att en 
medlem av den berömda gjutarsläkten Waghevens, kanske dynastiens ti
digaste representant, med förnamnet Jacob existerade redan 1469. Don 
historiskt dokumenterade Jacob Waghevens är nämligen född först omkr. 
1500 och död 1574. För att ytterligare understryka att Djurklous läsning 
av inskriften är riktig och att det inte är fråga om den historiskt kände 
Jacob påpekar af Ugglas, att klockan har ett namn, Elisabeth, ett katolskt 
helgonnamn, och att det vore tämligen förvånansvärt om den medeltida 
*eden att döpa en klocka skulle ha levat kvar långt in i reformationstiden. 
Gentemot detta kan invändas att seden att döpa klockor inte är något 
exklusivt katolskt bruk utan att den än i dag förekommer i västra Europa 
även i protestantiska länder. Av särskilt intresse är att även Jacob 
Waghevens under 1500-talet signerat döpta klockor.2 

Även om de båda årtalen 1418 och 1469 skulle vara riktiga, är det dock 
vissa invändningar som med fog kunna göras mot de konstruktioner som 
af Ugglas gjort, särskilt beträffande Johan Leenknechts långa verksam
het. Identifieringen av Johan på Berghemsfunten med Johan på Lena
klockan är alldeles klar. Texterna uppvisa likheter både ifråga om for
mulering och minusklernas regelbundna form. Gjutarmärket är detsamma 
på båda håll, o. s. v. Annorlunda blir förhållandet om man närmare jämför 
inskrifterna på Berghemsfunten och Johan Leenknechts klocka i Länghem. 
Där finns överhuvud taget icko något mer än förnamnot Johan som talar 
för ett sammanhang. Inskrifternas formulering visar stora olikheter. I 
Länghem börjar den, liksom på Jacob Waghevens klocka i samma kyrka, 
med ett helgonnamn, Martin. Signaturen föregås av »mo fecit», medan 
inskriften i övrigt, med undantag för årtalet, är avfattad på plattysk 
dialekt. Berghemsfunten och Lenaklockan ha inskrifter helt på latin och 

2 T. ex. en klocka i Fiskebäckskil, Bohuslän, med följande inskrift (rai 
nuskler): »im iaar dus heren MCCCCCXXXV anna ben ik gaegoten van 
iacop wahgcuens.» Klockan heter alltså Anna och är gjuten 1535. Inskrif
tens bokstäver äro betydligt ålderdomligare än Länghemsklockans, enligt 
benäget meddelande av teol. dr Mats Amark, som fäst min uppmärksamhet 
pä klockan ifråga. Jfr Mats Amark, Bohusläns medeltida kyrkklockor, 
1945. 
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i de båda fallen uttryckes gjutarens insats med; »per manus . . . artificum» 
(resp. artificis). Berghemsfunten och Lenaklockan ha ovanligt regelbundna 
och dekorativt väl utnyttjade minuskler medan Johan Leenknecht upp
visar otydliga, gyttriga bokstavsformer och bristande sinne för deras in-
passning i dekorationen. Han är uppenbarligen en klåpare i konstnärligt 
hänseende. Till sist har Johan Leenknecht ett eget gjutarmärke, iakttaget 
redan av Djurklou och synligt på avbildningen i af Ugglas arbete.3 

Även identifieringen av Berghemsfuntens Henrik med Henrik i Stock
holm saknar andra underlag än namnlikheten. Att Henrik i Stockholm 
alltid använder majuskler spelar visserligen enligt af Ugglas* ingen roll. 
»De voro just för mer eller mindre industriellt betonade föremål rätt all
mänt i bruk ett stycke in pä 1400-talet.» Viktigare är emellertid att mäster 
Honrik har en rent 1300-talsmässig form på sina klockor och på inskriftens 
proportioner och att han snarare tillhör århundradets mitt än dess senare 
hälft.5 

Redan innan af Ugglas avhandling utkommit hade jag på grund av ett 
speciellt uppdrag närmare studerat kyrkorna i Kinds härad och då kom 
mit till andra resultat beträffande dateringen av Jacob Waghevens klocka 
i Länghem och har sedan som en följd därav sett mig nödsakad att även 
undersöka Berghemsfuntens text för att i största möjliga mån vinna klar
het beträffande Johan Leenknecht. 

Den ena klockan i Länghem är utan tvekan daterad 1569 och sålunda 
utförd av den historiskt kände Jacob Waghevens. Inskriften har detta år
tal skrivet med fem st. tydliga C, av vilka Djurklou sålunda tappat bort 
ett.6 Måhända har han förletts av namnet Elisabeth och betraktat det 
femte C-et som av misshugg ditkommet, men borde ha tagit varning av 
bokstävernas och klockans renässansmässiga former. I och med att årtalet 
1569 är säkert och klockan är »döpt» uppstår frågan om den ens kan vara 
beställd direkt för Länghems kyrka. Don kan likaväl vara ett krigsbyte. 
I kyrkan vila flera framstående krigare som skulle kunna komma ifråga 
som donatorer.7 Jacob Waghevens klocka i Länghem får i varje fall helt 

5 a f U g g 1 a s, a. a. s. 79 fig. 25. 
4 af U g g l a s , a. a. s. 81 och not 29. De anförda exemplen tillåta 

dock icke någon annan slutsats än att majuskler stundom användas till 
omkr. 1410. 

5 H. H i l d e b r a n d s datering (Sv. Medeltid III, s. 714) av Henriks 
klockor till 1200-talets slut eller 1300-talets början är som af Ugglas 
framhållit (a. a. not 30) för tidig. Både A n d r e a s L i n d b l o m (St. 
h. m. Vägledn. Medeltidsavd. 1922, s. 46) och Mats Amark anse liksom 
undertecknad att Henriks verksamhetstid faller under 1300-talets förra 
del eller senast århundradets mitt. 

• Min läsning av inskrifternas data (Länghemsklockorna och Berghems
funten) bestyrkes av Mats Amark, som studerat dem sä ingående att han 
gjort avklappningar av hela inskrifterna. För dr Amarks vänlighet att 
för min räkning ånyo granska avklappningarna med hänsyn till inskrif
ternas data framföres här ett hjärtligt tack. 

7 Man behöver blott erinra om att Torpa slott ligger inom socknen. 
Förekomsten av ännu en »döpt» klocka på nordisk botten (se not 2 ovan) 
gör det emellertid troligare att de äro beställda i vanlig ordning. 
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avföras ur diskussionen om m e d e l t i d a förbindelser Sverige—Neder
länderna. 

Beträffande Berghemsfunten visar redan den hos af Ugglas meddelade 
avbildningen att årtalet 1418 är diskutabelt. Enligt af Ugglas står där 
»M°. CCCCXiiX», vilket tolkas som 1418, ehuru af Ugglas själv medger 
att skrivsättet för 18 är ovanligt. En närmare undersökning visar (se fig. 
1) att det i stället står »M°. CCCCXLiX», d. v. s. 1449. Berghemsfunten, 
gjuten av Henrik och Johan får alltså en naturlig anknytning i tiden till 
den av Johan onsam följande år gjutna klockan i Lena. Detta tydor på 
att de båda herrarna verkat i Västergötland. Att de skulle ha kommit 
från Nederländerna är naturligtvis tänkbart, raen det enda faktum som 
positivt talar för saken är förekomsten av en avgjutning av en S:t Ser-
vatiusbild (ett pilgrimsmärke) på Berghemsfunten. 

Avsnittet om S:t Servatiusbilder i Sverige är ytterst intressant, af Ugg
las påvisar flora exempel på Servatiusbilder eller Servatiusemblem på 
svenska kyrkklockor. Detta ovanliga helgons speciella kultort var Maas
tricht. Att varje bronsföremål som smyckats med en avgjutning av ett 
pilgrimsmärke från Maastricht också skulle vara av nederländsk tillverk
ning är naturligtvis orimligt och af Ugglas har inte heller hävdat det.8 

Pilgrimsraärken från de mest skilda håll bruka ju förekomma på samma 
klocka. Att Berghemsfunten e n d a s t har en Servatiusbild kan naturligt
vis betyda något, t. ex. att Johan eller Henrik praktiserat i Nederländerna, 
men först genom en utförlig och säkerligen mycket mödosam jämförelse 
med nederländska arbeten och deras inskrifter kan ett eventuellt neder
ländskt ursprung anses bevisat för de båda västgötska föremålen. Vi ha 
sålunda två bronsföremål från omkr. 1450 ur samma verkstad med möj
liga, men hittills icke fullt bevisade förbindelser mod Nederländerna. Att 
denna verkstad skullo ha några sora helst förbindelser med Johan Leen
knechts klocka av år 1394 är efter vad som ovan anförts föga rimligt. 

Denna sistnämnda klocka blir alltså ett isolerat föremål. Dess neder
ländska karaktär är också osäker. Varken inskriftens språk eller namnet 
Leenknecht ge säkra upplysningar om vi ha att göra med en plattysk el
ler holländsk gjutare.9 Och kvaliteten talar just inte för en härkomst från 
ett av dåtidens främsta bronsgjutningscentra. Till sist kan framhållas 
att det nog fordras en ingående analys av bokstavsformor o. dyl. innan år
talet 1394 slutgiltigt accepteras, det är så gyttrigt hopkommet att stor 

8 Jag är övertygad om att så snart uppmärksamheten fästs på dessa 
pilgrimsmärkens innebörd kommer betydligt flera exempel att dyka upp 
från nord-tyskt område, såvida inte kyrkklockorna där nu fått vandra i 
smältdegeln liksom enligt uppgift större delen av de nederländska fått 
göra. 

• Att inskriftens språk inte tillåter ott avgörande till förmån för platt
tysk eller holländsk dialekt har a f U g g l a s själv meddelat, a. a. s. 78 
och not 24, och uttrycker sig där försiktigt: »en nedertysk eller härmed 
besläktad stam». S. 94 är familjen Leenknecht utan reservation neder
ländsk. Jfr ovan s. 301. 
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försiktighet är av nöden. Det återstår sålunda ännu mycket att göra innan 
inan med säkerhet kan visa några säkra förbindelser Sverige—Nederlän
derna förö den stora altarskåpsimportens tid med hjälp av bronsföremål. 

Rune Norberg 

SUMMARY 

G ö s t a L a n g e n f e l t deals with tho G a 11 e h u s p r o b 1 o in and 
shows that, for certain linguistic and runological reasons, the inscription 
on the Gallehus horn should bo looked upon as Anglian. Tho Angles most 
likely became acquainted with runes from their nearost neighbours before 
the emigration to England, the Heruli, who are assumod to havo brought 
their knowlcdgc of runes with them when they roturnod from the areas round 
tho Black Sea to their låter settlements on tho Jutland peninsula. 

In a dopartmental circular dated lötb Mardi 1916 regulations are laid 
tlown for tho museums in Stockholm and lhe Museum Collcgial Body. There 
among other things the scopo of the collections at the following museums 
are confirmod: tho Stockholm City Museum, the Technical Museum, the 
Stato Historical Museum, tho National Museum, tho Royal Armoury, the 
State Ethnographical Museum, the Army Museum and the State Marine-
Historical Museum. The Museum Collegial Body consists of tho King's 
Custodian of Antiquities and the heads of the abovc-mentioned museums. 

In his review of S v e n s k a S k r å s i g i l l (Swedish Guild Seals) by 
K. G. Cedergren and Gösta von Schoultz, N i l s L u d v i g R a s m u s s o n 
points out that tho book is a valuable addition to the Swedish litcraturo 
on seals. Further considerablo additions may probably be expectod, as 
about 20 towns which were in oxistenco during the guild period, are not 
reprosented with soals. The oditing principles are good, but unfortnnately, 
for reasons of expense, the illustrations are necessarily too sparse. Cer
tain criticisms might also be dirocted against tho interpretation of the 
inscriptions. 

In J a c o b W a g h e v c n s, J o h a n L e e n k n e c h t a n d o u r con 
n e c t i o n s w i t h t li c N e t h e r l a n d s d u r i n g t h e 1 51 h c e n t u r y . 
R u n e N o r b e r g has shown that Carl R. af Ugglas's conclusions as to 
the artistic connections between Sweden and tho Netherlands before the 
timo of tho great import of triptyches, on tho basis of tho east baptismal 
font from Berghom Church in Västergötland and somo church bells in 
the samo province, are not quite correct. The Borghem font is not, as af 
Ugglas maintains, dated 1418, but 1449, and one of the bells at Länghem 
is dated 1569, instcad of 1469, and conseqiicntly a work of tho wellknown 
•Jacob Waghevens (about 1500—1574) at Mccheln. Further, it is uncertain 
wliflhcr the date nn tho other boll in the same church is really 1394 or its 
author Johan Leenknecht is a Nethorlandic nr ti (lerman artist. 



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

Av Maja Landquist 

Tidskrifter inkomna under år MHZ 

Aeta archaeologica. Vol. 16. 1945: 
C. J. B e c k e r, New finds of hafted 
neolithie celts. — N. B r e i t e n 
s t e i n , Analecta Acragantina. — P. 
V. G l o b , Ploughs of the Döstrup 
type found in Denmark. — C.-H. 
H j o r t s j ö , Le cräne de Hylliekro
ken de l'ågo de pierre nordique nn-
cien, 1'époque Ertebölle. Étude d'an-
thropologio. — K. J e s s e n , The 
onvironment and dating ot the Veb-
bestrup plough. With observations 
on the age of tho Walle plough. — 
F. P o u 1 s e n, Talking, weeping 
and bloeding sculptiiros. A chapter 
of tho history of religions fraud. — 
N. L. R a s m u s s o II, Were medals 
of merit used nnd worn in anti
quity? — P. ,1. R i i s , Two over-
looked porlraits of Antinous. — H. 
S h e t e l i g , The viking graves in 
Great Britain and Iroland. — A. 
S t e e n s b e rg, The Vebbestrup 
plough. An iron age plough of the 
crook-ard type from a Jutland bog. 
— C. L. Ve b (P k, An early iron age 
sacrifical bog in East Jutland. 

Arkiv för nordisk filologi. Hd 
60:3/4. 1945: E. N o r e e n , Några 
urnordiska inskrifter. 

Hlckiiigebokeii. 1945: L.-G. K i n ri
s t r ii m, Sölvesborgs slott. 

Bygd och natur. Utg. av Samfun
det fiir hembygdsvård. 1945: S. 
C u r m a n , Fornlämningarna och 
landskapet. 

Credo. Katolsk tidskrift. 1945: 
Kriksofficiet, Eriksniässan och 
Kriksmiraklerna. I översättning av 
T. L u n d é n. — T. L u n d e n , 
Från några vännlandskyrkor. — 
Ett värmländskt lokalholgon (S:t 
Torger i Strand). — Sankt Brynolf. 
biskop av Skara. 1. Hans liv och 
författarskap. 

fataburen. Nordiska museets och 
Skansens årsbok. 1945: EL Man-
k e r, Lapska kulturrester. — H. 
H a l s , Artur Hazelius og Norge. 
— S. W a l l i n , Skattkaminargods. 
— E. A n d r é n , Herman Wrangels 
Skokloster i Erik Dahlbergs skisser. 

Folkkultur. Meddelande från 
Lunds universitets lolkmiiincsarkiv. 
3 (1943): M. Fo s s e n i u s, Sägner
na om trollen Finn och Skalle som 
byggmästare. 

Från Koras och de sju häraderna. 
(Kulturhistoriska föreningen.) 
1945: R. N o r b e r g , Medeltidsinål-
ningarna i Södra Vings kyrka. 

Från (iiistrikland. Gästriklands 
kulturhistoriska förenings medde
landen. 1944: E. Be 11 ä n d e r , 
(Gästriklands järnåldersbebyggelse. 
2. Bebyggelsehistoria. 

Geologiska föreningens i Stock
holm Förhandlingar 1945: E. 
L j u n g n e r, Den sista nordiska 
nedisningens förlöp]). — E. II. D o 
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( l e er , Biokronologisk datering vid 
en naturpcgel, Penningby gamla 
slott. — G. A r r h e n i u s , (iång-
griftstidens boplatsnivåer i Söder
törn. 

GotU>d_t arkiv. 1945: M. S t e n 
b e r g e r , Gotlands silverålder. — 
Iv S ö r l i n g , Ännu en penning-
väska från Gotlands vikingatid. — 
S. L i n d q v i s t , En detalj i Gu-
dingsåkramas problem. — A. 
T u u 1 s e, Gotland och ICstlands me
deltida byggnadsskulptur. — G. 
S v a h n s t r ö i n , Gårdsporten vid 
Lilla Kyrkebys i Hejuuin. — E. B. 
L u n d b o r g, Visbyresidenset som 
aldrig blev byggt. — S. G e r e n t z , 
Apoteket i Visby i början av 1700-
talet. 

Göinge hembygdsförenings års
bok. 1945: P. . l i i h n s s o n , Hästve
da kyrka och dess medeltidsmål-
ningar. 

Göteborgs och Bohusläns forn
minnesförenings tidskrift. 1944: C. 
R. af U g g l a s , En medeltida sil
verskatt, från Bohuslän. •— A. 
F r e d s j ö , Hällristningarna vid 
Hovas i Askims socken. — Runste
nen vid Rävsal. 

Göteborgs högskolas årsskrift, lid 
50 (1944): A. B o é t h i u s , Den ro
merska storstadens hyrosarkitektur 
och dess bobyggelsegeografiska 
sammanhang. 

Göteborgs museum. Arstrvck. 
1945: A. F r e d s j ö, Ett förhisto
riskt dalafynd i Göteborgs museum, 

Handlingar angående Villands hä
rad, utg. av Villands härads hem-
livdslörciiinir. 5. 1945: F. H a n s e n , 
Stenäldersboplatser. i Villands hä
rad. — G. I 1 i e n, Intressanta min
nen från istiden i Kristianstadstrak
ten. — G. N i l s s o n , Villands hä
rads kyrkklockor. — C. O l o f s 
s o n , Problem ur Ahus äldsta histo
ria. 

Holmiana. Utg. av Stockholms na
tion i Uppsala. 2. 1945: B. T h o r 
d e m a n , Erik den heliges krona. 

Hundare och skeppslag. Årsskrift 
för henibvgdsväinier i Koslagen. 7 
(1945—46): P. M. L l j s b e r g , In
skriptioner i och vid Roslagskyr
korna. 4. Kstuna kyrka. 

Hy Itén-Ca vallins-föreningen för 
hembvgilskiiiiskap »ch hembygds
vård. 1945.: (i. II. R u n d q v i s t , 
Två silverskatter från vikingatiden 
i småländsk jord (Kexås- och Tor-
larpsfyndon). 

Julhälsning till församlingarna i 
ärkestiftet. 1945: X. S u n d q u i s t, 
Klostron inom Uppsala ärkestift. 

Julhälsningar till församlingarna 
i Visby strft. Arg. 17 (1939): A. 
V. A 1 e, Sankt Olof och gutarna. — 
18 (1940): (i. S v a h n s t r ö m , Me
deltida prästgårdar på Gotland. — 
A. L a u r e 11, Ala kyrka. — .1. 
R o o s v a l , Den gotländska medel
tidskyrkans skönhetsinått. — 19 
(1941): R. S t e f f e n , Gotländska 
kyrksnickaro under 1600-talet. — J. 
R o o s v a 1, Gotlandskyrkor och ka
staler i dot medeltida försvarets 
tjänst. — 20 (1942): C. S v a h n -
s t r ö m. Gotländska prästgårdar 
från nyare tid. — 23 (1945): A. 
R u h r , Klockringning i Visby stift. 

Jämten. ( Hcimliv gdas tidskrift 2.) 
1945: O. A d e 1 b o" r g. Kring ett ad
ligt vapen i Undersåker kyrka. — 
L. M. H o I m l i ä c k, Östersunds 
gamla kyrka. Till huiidraarsmiiinet 
av dess invigning. 

Kalmar läns fornminnesförening. 
Meddelanden. 33. 1945: H. Å k e r -
1 u n d, Kläckeberga, kyrkan med 
källare och salvåning. — M. Hof
r é n , Mastkorgen i Gamleby. 

Karlstads stifts julbok. 1945: .1. 
R. II a g n e r, Rännelanda kyrka. 

Konsthistorisk tidskrift. 1945: M. 
A m a r k , Silverkronan i Uppsala 
domkyrka. — E. S j ö q v i s t, Ita-
liens martyrium. 1—2. — V. S 1 o-
m a n n, Bongalske Stofter. — A. 
W e s t b o 1 ni, Nabatcisk skulptur. 
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Kulturen. 1.11 årsbok lill medlem
marna av kulturhistoriska förenin
gen för södra Sverige. 1944: W. 
K a r l s o n , Dopfuntslock från Bor
geby. — S. T. K j e l l b e r g , Några 
götiska vapenskrin. — En skedgöm-
raa. — R. B l o m q v i s t , S:t Drot
tens kyrka i Lund. — 1945: M. 
H a l d , Lundavanten. — R. B l o m 
q v i s t , En medeltida skotyp. 
[Grävn. i kv. Glambcck nr 5, Lund.] 

Kyrkohistorisk årsskrift. 1944: 
A. fl a h r, Erik den heliges legend 
och Uppsala domkyrka. — 1945: S. 
K r a f t , Vreta klosters äldre histo
ria. — M. S a h l i n , Oäkta helgon i 
folklig tro och rit. 

Linköpings stifts julbok. 1945: I. 
K a l m , Vists kyrka 200 år. — B. 
C n a t t i n g i u s , Björkebergs ny-
restaurcrado kyrka. 

Med hammare och fackla. Årsbok 
utg. av Sanete Örjens gille. 13 (1943 
—44): H. M u n t h e , L. W a y -
M a 11 b i e 8 e n, II. H a n s s o n , Om 
kalkindustrien på Gotland. — M. 
A m a r k , De medeltida kyrkkloc
korna i Värmland och Dalsland. 

Meddelanden från Riksheraldiker
ämbetet. 10 (1941—45): Th . J a 
c o b s s o n , Svenska fanor och stan
dar, en orientering genom tiderna. 
— F. W e r n s t e d t , Svenska stan
dar och fanor 1654—1686, en typo
logisk undersökning jämte histori
ker regementsvis samt register. 

Nordisk tidskrift. 1945: P. D i d e 
r i c h s e n , Runer og runeforskning 
i nordi.sk belysning. I anledning af 
det nye dansko runevrork. — S. 
L i n d q v i s t , Fornsvenska bilder 
till Kalovala. 

Lunds stifts julbok. 1945: B. 
S t r ö in b e r g, Lunds domkyrkas 
invigning — ett 800-årsminne. — E. 
H a n s e n , En rundvandring till 
kyrkorna i Kullabygden. — C. 
W a l l i n , Gravmonument oeh folk-
fromhot. Till fromhotslivets histo
ria i sydöstra Skåne. 

Norra Smålands fomminnes- oeh 
Jönköpings läns hembygdsförbund. 
Meddelanden. IS. 1945": S. P i r a. 
Från . norra Smålands medeltid. 
Kyrkohistoriska studier. [Kyrko-
och klostorgods i Vedbo. Egidius-
penningen. Biskopsmordet i Lin
derås.] 

Lunds universitets historiska mu
seum. Meddelanden. 1945: O. R y d 
b e c k , Skelettgraven i Bäckaskog 
(sittande bukläge) och dess ålder. 
—• F. H a n s e n , Järnäldersgravar 
vid Albäcksåns utlopp nära Trelle
borg. — M. R y d b e c k. Randan
teckningar till några fynd från 
1000-talets Lund. — Två slutna 
fynd av medeltida tennkannor och 
bronsgrytor från nordöstra Skäne. 
— B. O l s s o n , Ett latinskt grav
epigram i Lunds domkyrkomusouin 
och dess anor. 

Lvchuos. Lärdomshistoriska sam
fundets årsbok. 1944—45: .T. N o r fl
a t r 0 m. Goter och spanjorer. Till 
den spanska göticismens historia. 1. 

Malmö fornminnesförening. Ars-
skrift, 1945: S. S k o v, Malmös segl. 

Rig. Tidskrift utg. av Föreningen 
för svensk kulturhistoria. 1945: E. 
M a n k e r : >Stenen i grönan dal> 
och lapptrummorna. •— W. K a r l 
s o n , Ett bidrag till Burchardt 
Prechts verksamhet. — B. H o l m 
f r i d , Östgöta tremänningars natt
vardskärl. —• II. S e i t z, Värjan. 
Ord och begrepp. — G. B o l i n , 
Snorre Sturlasson och Distingen i 
Uppsala. — C. W a 11 i n, Romanska 
gravmonument i sydöstra Skåne. 

Samfundet Sankt lyriks Årsbok. 
1945: II. II a n s s o n , Ringmurar 
och hamnar i det medeltida Stock
holm. 

Sanete Chrlatephen gilles ehroe-
nica. 18/19. 1945: M. H o f r é n , Kal
mar slotts äldsta historia. 

http://nordi.sk
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S:t Ragnhilds gille (Söderköping) 
Årsbok. 1945: V. v. F c i 1 i t z e n, 
Gryts forna medeltidskyrka och 
dess historia under 1600- och 1700-
talen. 

Situne dei. Sigtuna fornliems års
bok. 1944: IL A r b m a n , Hornsni-
dare som konstnärer. — Wollin. — 
R. N o r b e r g , De medeltida skulp
turerna i Mariakyrkan. 2. — Helga 
lekamensbildon i Sigtuna än en 
gång. — D. S e l l i n g , Jordfynd 
från kv. Urmakaren nr 5. — W. 
H o l m q v i s t , Sigtunaklostrets 
byggnadshistoria klarlägges. 

Spånga forniiiinncs- och hem
bygdsgille. Årsskrift. 1937: B. 
B e r g m a n, Spånga sockens runste
nar. — 1938—39: H. H a n s s o n , 
En ökstock från Fröfjärdens vatten-
sy,slem. — 3. 1944: E. T ö r n q u i s t , 
Spångatraktens jord och grund. — 
Runhällen vid Granby. 

Stockholms stifts julbok. 1944: EL 
A1 m, Olaus Petri och vädersols-
tavlan i Storkyrkan. — S. V ä n g 
li y, Ur en gammal inventariebok. 
[Vallentuna.] — C. F r o ra é n. Den 
befriade ängelns kyrka. [Hud
dinge.] — 1945: G. Å x o l - N i l s -
s o n, Bland katolska minnen i 
Stockholm. — S. S k o g l u n d , Hed
vig Eleonora kyrka i ny gestalt. 

Tofterydsbvgden. Tofteryds soc
kens hembygdsförenings årsskrift. 
1945: Fornsanilingar i Skillingaryds 
hembygdspark. 

Tiljebygden. Östra Söderman
lands kulturhistoriska förenings 
årsskrift. 1945: C. H e r n m a r c k , 
Södertälje silver. — G. A. B r o m s , 
Ett besök i Yttcr-Järna kyrka för 
50 år sedan. 

Uppland. Årsbok fiir medlemmar
na i Upplands fornminnesförening. 
1945: A. L j u n g b o r g , Vid Svin
negarns källa. — N. A l e n i u s , 
Silversmeder i Uppsala. — W. 
K a rl s o n, Agneta Horn och Björk
linge kyrka. 

Vår bygd. Hallands hembygdsför
bunds "årsskrift. 1944: A. E j -
w e r t z, Guldsmeder i Laholm un
der fem sekler. — E. S a l w c n , 
Från Hallands kyrkor. 10. 

Värcndsbygdor. Norra Allbo hem
bygdsförening. 1945: R. L i n d 
s t a m , Om forna kyrkor och om 
klockorna i Allbo. — J. E. Ä n d e r -
b j ö r k, En nyfunnen vapengrav i 
Lckaryd. 

Värmdö skeppslags fornminnes
förening. Årsbok. 1942—44: R. N o r 
b e r g , >Salomos tempel» i Värmdö 
kyrka. 

Västerbotten. Västerbottens läns 
hembygdsförenings årsbok. 1944: M. 
A m a r k , Uppsalakaniker i Umeå. 
— E. M a n k e r , Stalotomtorna på 
Brantsfjällct. — H. B e s k o w , En 
ståtlig donation. [E. Bergströms 
saml. fornfynd och lapska kultur
föremål.] 

Ångermanland. Årsbok utg. av 
Ångermanlands hembygdsförbund. 
1945: Sv. J a n s s o n , Stenålders-
folket vid Nämforsen. 

Östergötlands fomminnes- och 
museiförening. Meddelanden. 1942— 
44: C. R. a l U g g l a s , Ärkebisko
pen och priorinnan. Ett försök till 
tydning av cn komposition bland 
Kaga kyrkas romanska målningar. 
— II. T h o r o s e n, Utgrävnings-
och rostaurcringsarbetena på Sto-
geborgs slottsruin 1943 och 1944. — 
I!. O l s s o n , Målningarna på läk-
tarbröstet i Oppoby kyrka. — K. 
N o r d c n f a l k , Katalog över sam
lingen porträttminiatyrer å Löv
stad. — C. F. N o r d e n s k ö l d , 
Östergötlands minnesmärken, upp
tecknade åren 1869—1882. (Utg. ge
nom O. Frödin.) [Forts.] — B. 
C n a t t i n g i u s , Norsholm. Kultur
historiska studier kring en gärds 
iidon. 

Aarböger for nordisk Oldkyndig
hed og Historie. 1944: P. V. G l o b , 
Studier över den jyske Enkeltgrav-
kultur. — 1945: Ö. M o b e r g , Två 
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l i is toriografiska undersökn ingar . 1. 
Knut den s tores romresa. 2. Daner
nas kr i s tnande i den is ländska lit
t e ra tu ren . — A. B r u h n , Vincents 
Joachim Halms begrave l ses rus tn ing 
i Roskilde domkirke. — C h r . L. 
Vebcek, En ajaallandsk kvinde-
grav fra 3. aarh . e. Kr. — A. B o? k-
S t e d , V.erlöse runefibula. — C h r . 
E l l i n g, Nogre Målerier fra Chris-
lian IV s tid og deres forbilledcr. 
— L. J a c o b s o n , Danniarkar boi. 
— K. M. N i e l s e n , V a r thegncrne 
ug drengene kongelige hirdina?ndi> — 

(i. 8 c h ti 11 e, Ti l k r i t ik av dansk 
s tednavneforsknings metode. — H. 
A n d e r s e n , <)m Görlev-stenen. — 
K. B r o s t e , Skeletfundene fra den 
middelalderl ige r i indbygning i Mai
ling. — (i . M i l t h e r a, Guldhorns-
fundot 1639. — H. N o r l i n g -
C h r i s t e n s e n , Riinodopskoen fra 
Torsbjerg mosefund. 

Danske Studier . For Univers i te ts-
inliibects danske Samfund udg. af 
(J. Knudsen. 1944: K. M. N i o 1 s e n. 
Om Transskription af Runeindskrif
ter. 

Por t id og Nutid. Udg. af Dansk 
h is tor isk FVIIcs iorening. lid 16: 1 
—2. 1945. (!. (i a 1 s t e r, Sagnet om 
Liederpenge. — E. II a u g s t e d t . 
Lidt om romanske Slenmestres Arbej
der i Aarhus Stift .— C. A. J e n s e n . 
Om adelige Gravminder fra Senre-
naissaiicens og Bri iskbarokkens Tid. 

F n Ark iv og Museum. Ser. 2. 
Bd 2. H. 5—S. 1943: II. B o r n e r 
S c b i 1 d e n H o l s t c n, Gravmeeler 
fra den Cöye'ske Familiekreds. — A. 
F a b r i t I n s. Lene Thot t s Vaaben-
dug. — H. H. F u s s i n g , En Sten-
l iuggerkon t rak t fra 1624. — V. L o 
r e n z e n , Hvor laa Valdemarst i -
ilens Hogbakiöping? — O. N o r n. 
Cherubmotivet i Biatiydsk Kirkein-
ventar fra Baroktiden. —. P. Nör
lund , Et Jnrdfund fra Vimmelskaf-
te t . 

F r a Holbiok Amt. Udg. af Hist. 
S a m t for l l o l b a k Amt. 1945: .1. .1. 
Fy b n. Kirkeme i Nörro Jernlose 
og Kvandlöse. 

F ra Nat ionalmuseets Arbejds-
mark. 1945: H. N o r l i n g - C h r i s 
t e n s e n & K. I i r ö s t e, Skelet-
graven fra Korsö l Nor. Et Menne-
skefund fra a-ldre Stenålder . — M. 
B. M a e k e p r a n g , Nyfundne Guld-
r inge fra Je rna lde ren . — H. R a s-
m u s s e n & H. H. E n g q v i s t. 
Nationalmuseets Bondegaardsunder-
sögelser. — .1. T r o e l s - S m i t h. 
Nationalmuseets M osela böra lorium. 
Samarbejdel mellem Natnrvidenskab 
og Arkseologi. — 1'. .), li i i s, An-
t iksaml ing i Danmark fiir Thorvald-
Sen. — C. .1. B e c k e r , En 8000-
aar ig Slenaldersboidads i Holme
gaards Mose. Forelöblg Meddelelse. 
— E. II o 1 t v e d. Har Nordbocrne 
vseret i Thule Distriktet? — C. G. 
S c h u l t z . Mailing. En befn-siei 
Kirkegaard fra den «>ldre MSddel-
alder. 

F r a Randers Amt. Udg. af Ran
ders Amts hist. Samf. 1945: K. 
L i n d , De romanske Ka lkmale r i e r 
i Raasted Kirke . — P. v. S p r e c -
k e l s e n , l i t mir rke l ig t middelal-
derl igt Vejanlaäg i en Mose ved 
Auning. 

Fra Ribe Amt. Udg. af Hist. Samf. 
lor Ribe Amt. 1945: ( h r . A. J o n -
s e n , Syr iske Glasskaar . — P. J. 
F e t e r . s e n, Hibc Kiergaards Byg-
iiingsliistorio. — ( y h r . L, V o b ffi k. 
En Dysse i Sydvestjylland. 

Fynske Aarböger . Udg. af Hist . 
Saiiif. for Fyns Stift. 2 : 2—3. 1944— 
45. S. A t n v i g, Bi l ledskiereren 
Anders Mortensen fra Odense og 
hans arbejder i fynske k i rke r samt 
Xakskov kirko. — G. A n d e r s e n , 
Al tor lavlen i Dalura k i rke . [Med] 
En tilföjelse. — E. A l b r e e t s e n , 
Et fynsk otfcrfuiid fra den addro ro
merske jernalder. — Bnkkempfnn-
det. En tilföjelse. — AV. B a y , De 
fynske F r a s d s t e n s k l r k e r . 

Hardsyssels Aarbog. Udg. af Hist. 
Samf. fer Rinirkjiiliiug Amt. Bd 37. 
1943: K. A n d e r s o n , Stenalderen 
i Skodborg-Vandfuld Horroder . 

His tor i sk Samfund for Aarhus 
Stift. Aarböger. 3S. 1945. N. .1. 1 s-



B 1 Ii H O G Ii A F I S K A M E D D E I. A N II E N 379 

r a e l s e n , En Stenalderboplads i 
Vejlby Sogn. 

Historisk Aarbog for Thisted 
Amt. Udg. af Hist. Samf. for Thy 
og Hanherred. 1945: G. S c h u t t e , 
Teutoner og Thy. 

Lolland-Falsters historiske Sam
fund. Aarbog. 1945: R. B e r g, Kalk-
raalerierno i Nr. Alslev Kirko. 

Skivebogcn. Hist. Aarbog for 
Skive og Umcgn. 1945. A a. J e s-
p e r s e n, Balling Kirkes Alter. 
Hvordan Balling Kirkes Alter op-
byggedes gennem 6 Aarhundrcder. 

Sprog og Kultur, udg. af Institut 
for jysk Sprog- og Kulturforskning. 
Bd. 14. 1945: H a r r y A n d e r s e n , 
Har en Nordmand ristet Indskriften 
paa den store Jelling-Ston? 

Vejle Amts Aarbog. Udg. af Vejle 
Amts hist. Samf. 1943: 2. E. D y g g-
v e, Om nordisk Arkitckturopfattel-
se i Vikingetiden med Udgangs-
punkt i Jelling. — 1944: S. S k o v , 
Skibsfundene i Kolding Fjord.' — 
P. V. G l o b , Donneruplund-Ploven. 
— 1945: A a. L a u r i t s e n , Nogle 
HBorvejsforgreninger ved Jelling. 
— C. L. V e b c o k , Stagsevold. En 
Middelaldcrborg ved Vejle Fjord. 
— Danmarks eeldste Ansigtsurne. 
Et Bronzoaldors-Urnogravfund fra 
Vandel i Kandböl Sogn. 

Föreningen til norske fortidsmin-
ncsmerkers beväring. Arsberetning. 
99 (1943) [Tr. 1944]: II. F e t t , På 
kulturvernets veier og kulturforsk
ningens. 1—2. 

Historisk tidsskrift, utg. av den 
Norske historiske förening. 1945: A. 
O. J o h n s e n , Om St. Victorklos-
terot og nordmonnene. 

Naturen. Utg. av Bergens mu
seum. 1945: B. H o u g e n , Boset-
ningsproblemer på Östlandet i sub-
borealtidon og virkningen av klima-
skiftet i tidlig jernalder. 

Det Norske vidcnskaps-akadcnii i 
Oslo. Avhandliiiger. 1943: M. Ol
s e n , Grimhilds og Gudruns rune-
innskriftor. — M. O l s e n & K. 
B e r g s l a n d , Lappisk i en isländsk 
runeinnskrift. —• 1944: M. O l s e n , 
Har dronning Gunnhild diktet om 
Håkon den gode? — Skrifter. 1943: 
E. B i r k e 1 i, Huskult og hinsidig-
hetstro. Nye studier över fedrokult 
i Norge. 

Det K. Norske Videnskabers scl-
skab. (Trondheim). Forhandlinger. 
16 (1943): T b. P e t e r s e n , En 
gravplass fra vikingetiden på Ver
nes, Stjördal. — Et par bemerk
ninger til gårdnavnet Vernes, Stjör
dal. — P. E i d e m, Datering av 
gammelt bygningstömmer fra Öst-
byhaug i Tydal. 

Stavanger museum Arsheftc. 1944: 
J. P o t e r s e n, En praktspenno fra 
folkevandringstiden fra Jorenkjöl i 
Varhaug. — Arkeologi og steds-
navn. — Oldsaksamlingens tilvekst 
for 1944. — T h v . K r o h n - H a n -
s e n, Han gav henne det röde gull. 
— Om solv og arvesölv. 

Tromsö museums årsheltcr. Vol. 
54:3 (tr. 1942): J. U. W o 1 f f, Bi
skop i Trondhjem dr. Fr. Nanne-
slads optegnelser i hans almanakk 
av 1750 om kirker i Nord-Norge med 
notor og anmerkninger. — Vol. 58 
(tr. 1941): G. G j e s s i n g , Båtfun-
neno fra Bårset og öksnes. To nord
norske jernaldersfunn. 

Viking. Tidsskrift for norrön ar
keologi. Bd 9. 1945: A. W. B r ö g 
g e r , Oseberggraven-Haugbrottet 
— K. F 83 g r i, Pollenanalysen. En 
översikt. — A. B u g g e, Et unicum 
av en stavkirke. — C h. B l i n d -
h e i m, Vernesfunneno og kvinno
dräkten i Norden i Vikingtiden. 
— Norsk arkeologisk litteratur 1943 
—45. — E. H i n s c h , En ny båt
grav på klassisk grunn. 

Arkiv för svenska Österbotten. 
Bd. 5. 1945: 3. T e g e n g r e n, En 
blick på Sydösterbotten, särskilt 
Vörå under järnåldern. 



380 B I B L I G G R A F I SK A M E D D E L A N D E N 

Finska fornminnesföreningens tid
skrift. 45. 1945 (Strena archaeolo
gica, prof. A. M. Tallgren dcdic.): 
W. A n t o n i e w i c z , Un vase mé-
tallique de Podolie. — H. A r b m a n , 
Hedningahällan. — T. J. A r n e, Ett 
tatariskt gravfält i Sibirien. Doktor 
Fredrik Martins grävningar i Toja-
noff Gorodok, vid floden Tom, guv. 
Tomsk, Sibirien. — G. A r w i d s 
s o n , Två baltiska dryckeshorn från 
600-talet. — A. W. B r ö g g e r, Ose-
berggraven-Helferden. — N. C1 e-
v e. Motsättningar i Nordisk 
och mellaneuropeisk folkvandrings-
tidskronologi. — M. D r e i j e r, En 
åländsk fågelnål. — N. F e t t i c h , 
Hunnen, Altungarn und Urbevölke-
rung. — G. G j e s s i n g , Nöstvet-
Ertebölle-Campignien. — P. V. 
G l o b , Donneruplund-Arden. — F. 
II a n c a r, Kreuztörmige Räucher-
schalen aus dem Tale des Manyc. — 
R. I n d r e k o , Märkmeid Tamula 
leiu kohta. [Anmärkningar till ett 
fynd från Tamula.] — T. I. 11 k o-
n e n, Muinaisjalasten löytö Jämi-
järveltä. [Fynd av ålderdomlig me-
de från Jämijärvi.] — E. K i v i 
k o s k i , Hautaröykkiöitä Aurajoen 
laaksossa. [Gravhög i Auradalen.] 

— S. L i n d q v i s t , Den äldsta 
järnålderns problem. — C. F. M e i-
n a n d e r, En romersk bronsskål 
från Österbotten. — G. V. M e r-
h a r t, Zu einer etruskischen Hen-
kelsohale. — E. H. M i n n s , A. M. 
Tallgrenio gratulatur. — B. N e r 
m a n , Några nordiska bronsålders-
skulpturer med paralleller i Indo-
Kina. — C. A. N o r d m a n , Smycke
fyndet från Sipilänmäki i Sakkola. 
— T. O k k o 1 a, Einige vorge
schichtliche Skior und Schlittenku-
fen. — II. R y d h . Ett bidrag till 
belysande av en ^ircumpolar» sten
ålder. — M. S a u r a m o, Suomen 
urheilumusoon suolöytöjen iän-
määrävksiä. [Datering av finska 
förhistoriska mossfynd.] — T. 
V a h t e r , Varsinais-Suomen osihi-
storialliset palmikkoauhat. [För
historiska flätband från Egentl. Fin
land.] — J. V o i o n m a a, Muinaisen 
Etelä-Hämeen puolustukson tiedoi-

tusjärjestelmästä. [Uppgifter om 
fornminnen i Syd-Tavastland.] — N. 
Å b e r g , Bysans och Orienten vid 
övergången till medeltid. — A. 
Ä y r ä p ä ä , Die Verbreitung des 
Bernsteins in kammkeramischen Ge
biet. 

Finska kvrkohistoriska samfun
dets Årsskrift. 31/32 (1941—42) [tr. 
1945]: C. A. N o r d m a n , Ett ar
keologiskt bidrag till Erikslegen
den. [Tr. som sep. 1923.] 

Finskt museum. 51 (1944): V. 
L u b o, Henttala övre stenåldersbo
plats i Borgå socken. — H. S a 1 m o, 
En kittelgrav på Virmo kyrkogård. 
— C. A. N o r d m a n , Ingigords 
gravsten. — C.-F. M e i n a n d e r , 
Tre återförvärvade troféer och fyra 
försmådda. — H. V i 1 p p u 1 a, Den 
finska puukkon. — R. S t r a n d 
b e r g , Apostlafigurerna från Sund. 

Historiallinen arkisto. Toimitta-
nut Suomen historiallinen scura. 44. 
1938: J. R i n n e , Elias Bronnerin ja 
Sören Abildgaardin piirustukset Suo
men kirkollisista muistomerkcistä. 
(Die von Elias Brenner und Sören 
Abildgaard nach kirchlichen Denk
mälern in Finnland gemachten Zeich
nungen.) 

Historisk tidskrift fiir Finland. 
1945: G. K e r k k o n e n , Finlands 
förhållande till Sverige under 1100-
talet i de sonasto årens historiska 
diskussion. — E. A n t h o n i , Mi
kael Agricolas upgifter om kristen
domens införande och den svenska 
befolkningen i Finland. 

Suomen museo. 51 (1944): M. S a l -
ni i, Das geologische Alter des >Hu-
nenweges> in dem Dorf Saarenpää 
in Vähäkyrö. 

Åländsk odling. Årsbok. Ålands 
folkininiiesförliimd. 1945: V. Ny
m a n , Äldre textil skrud i åländska 
kyrkor. — M. D r e i j e r, De för
svunna runstenarna i Kökar. 


