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LITTERATUR OCH KRITIK 

TORD O.SON N O R D B E R G : Karlbergs slott. En byggnadshistorisk 
skildring. AB Svensk Li t tera tur , Stockholm 1945. 

Av de svenska kungliga eller statliga slotten, tillsammans ett tjugotal, 
är Karlberg ett av de främsta, med en intressant och omväxlande histo
ria så väl i avseende på ägarna sora på byggnaden själv. Donna har ny
ligen varit föremål för en pietetsfull restaurering, vars ledare varit ar
kitekten Erik Fant, biträdd av konservator Alfred Nilson, och med förste 
antikvarien Tord 0:son Nordberg som kulturhistorisk kontrollant. Det 
ligger då nära till hands, att vi av den senare kunnat vänta oss en även på 
omfattande arkivstudier grundad skildring av slottet och dess bygg-
nadshistoria. 

Sina glansperioder upplevde Karlbergs slott dels under rikskansleren 
greve Magnus Gabriel De la Gardies dagar, då det ombyggdes och prakt
fullt inreddes, dels som kungligt lustslott efter Karl XI:s reduktion och 
fram till 1700-talets mitt. Efter att en kortare tid ha intresserat hortig 
Karl och hans hertiginna blev det 1792 säte för Krigsakademien, d. v. s. 
senare Krigsskolan och fick en verklig betydelse i statsnyttans tjänst. 

Men Karlberg har en tidigare historia, som författaren ägnat de fem 
första kapitlen. Skaparen av Karlbergs gård och slottets första byggherre 
var riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm, som vid Mälaren, nordväst 
om huvudstaden, i dåtidens mera gammalmodiga stil lät uppföra ett sten
hus mod höga gavelrösten och frontongavlar samt ett par kortare envå-
ningsflyglar åt landsidan. Där residerade >fängelseskolans> författare till 
sin död (1650) och i en slottsmiljö, värdig en svensk herreman, även om 
den ej kunde tävla med samtida franska eller med senare dylika i vårt 
eget land. Sedan stod byggnaden länge övergiven. Änkedrottning Hedvig 
Eleonora, som tidigt fäst sig vid Karlberg, föreslog visserligen i rådet 
att det skulle inlösas, men det blev De la Gardie som tog hem spelet. 

Denne befann sig då, fr. o. m. 1670, i en för sina gods och gårdar, slotts
byggen och andra byggnadsföretag mycket vidlyftig, generös och verk-
samhotsfylld period. Bara genom dessa av namn, årtal och andra siffror 
myllrande skildringar av slottets omdaning, inbegripet alla dess ekonomi-
och lusthusbyggnader och stora kostbara trädgårdar i tidens strängt stili
serande stil, får man cn föreställning om intensiteten i hans intressen och 
verksamhetslust. Ledaren av det hela var den franskfödde arkitekten 
Jean De la Vallée, som gav anläggningen samma Il-form som utmärker 
det samtida Bondeska palatset, senare Stockholms rådhus. Men även den 
sakkunnige rikskanslern själv följde in i detaljer sitt bygge. 

Ett principiellt drag i den senaste restaureringen har just varit att 
återställa så mycket som möjligt av det Do la Gardieska skedet, så väl i 
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det yttre som dot inre. Fasaderna ha t. ex. återfått sina rödaktiga guirlander. 
Den kanske lyckligast återställda interiören är Modellkannnaren, den 
forna Raritetssalen, med sina boaserade väggar i färger och guld och sitt 
målade, stuckornerado tak. Yttertaken voro från början spänklädda, men 
blevo på 1700-talct täckta med plåt och liksom tidigare rödmålade. Den röda 
färgen, som att döma av samtida oljemålningar och akvareller gjorde en 
ypperlig effekt mot de vita murarna och trädens grönska, ersattes mot 
seklets slut av svart. Den tunga lanterninen hade redan 1728 tagits nod, 
taket sänkts och urtavlorna anbragta i sogmentgavlarna i norr och söder. 

Karlberg är känt fiir sina rikt dekorerade stucktak, som nu framträda i 
renoverat skick. Författaren har inlagt stor förtjänst genom sin undersök
ning, klassificering och attributering av desamma till olika mästare. Det 
äldsta är rikssalens väldiga tak, ett verk av en svensk stuckatör Erik 
Niure. Denne befanns snart alltför gammalmodig, varför han ersattes av 
italienska krafter. Med den förste av dessa, Giovanni Brentano, gjordes 
upp ett kontrakt om flera dylika dekorationer, men han tröttnade efter 
ett par år, I chefens expoditionsrum (fordom furstinnans dagligkammarc) 
ser vi ett lyckligt prov på hans konst. Han efterträddes av sin landsman 
och vedersakare Carlo Carove, en av Hedvig Eleonoras många dekoratö
rer, tekniskt och konstnärligt överlägsen sin konkurrent. Där färger 
eller förgyllning visat sig, ha de skickligt framtagits av restaureringens 
erfarne konservator. 

Men do la Gardie fick icko längo njuta av sitt vackra slott eller av dess 
utsökta trädgårdsanläggningar. Reduktionen drev honom och hans fur
stinna, Karl XI:s laster, därifrån, och ett par år därefter slutade han som 
ett slags kronans fattighjon sina dagar på Vänngarn 1686. En av hans 
många kreditorer, överstemarskalken greve Johan Gabriel Stenbock, fick 
Minission> i Karlbergs gård och av honom såldes den till Karl XI. Därmed 
börjar dess tillvaro sora >Karlarnos kungliga lustslott». Med ledning av 
ett inventarium skildras gemakens dåtida fasta och lösa inredning. Väg
garna är merendels klädda mod gyllenläder, med kläde eller sainmetsplysch 
av olika färg, damast, lärft etc. och möbleringen betydligt enklare än 
förr. Do många konstföremålen hade nu ersatts av familjeporträtt. Slottet 
var ej avsett för någon egentlig representation. 

Frihetstiden såg ofta kung Fredrik på »dess vita lustslott», men med 
Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas trontillträde blev det nästan alldeles 
övergivet. Gustav III tänkte ondast på att bygga om det efter sina idéer, 
men därav blev lyckligtvis ej annat än fantasifulla ritningar av honom 
själv. Mindre radikala voro do förändringstörslag, som vid hans giftermål 
som kronprins med Sofia Magdalena uppgjordes av Karl Fredrik Adel
crantz, fastän utan någon påföljd. Under frihetstidens tidigare de
cennier skapades här ändock något nytt. Dess främste byggkonstnär, 
överintendenten Karl Hårleman, uppförde fil. a. en monumental, ännu be
varad, fast till bostad ändrad och därigenom vanställd stallbyggnad, där 
förut orangerihuset stått öster om trädgärden. Som Hårlemans dödsår 
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anger förf. 1750 (sid. 111). "Verksam iu i det sista dog han först 1753 
Från Gustav I ILs sista år härrör slutligen parkens beundrade kolonn-
burna Dianatempel av Karl Kristoffer Gjörwell, en påminnelse om så 
många andra tempel och monument i klassisk anda, med vilka dåtiden ju 
älskade att smycka slottens och herrgårdarnas naturliga parker. 

Den nämnde arkitekten fick dock snart ägna sig åt mera prosaiska 
värv, då han anförtroddes att göra ritningarna till samtliga nya byggna
der, kaserner m. m. som erfordrades, då Karlberg i juni 1792 utsågs till 
plats för Kongl. Krigsakademien. Därmed följde en radikal förändring 
av hela aspekten. Häråt har ägnats det sista kapitlet, en omsorgsfull, stun
dom kan man tycka, alltför detaljerad historisk redogörelse, liksom boken 
i dess helhet, där de intressantare, mera givande delarna utan tvekan rör 
den hektiskt verksamma, färgrika De la Gardietiden och dess bevarade 
minnen. Till våra få större slottsmonografier har med boken om Karl
berg lagts ett nytt betydande verk. 

August Hahr f 

MONICA RYDBECK: Snåresladsmästaren i Skurtips kyrka. I Lunds 
stifts julbok 1943. 
De endast till en liten del framtagna muralmålningarna i Skurup, Vt-m-

menhög härad (i mitten av Skånes södra kusttrakt, där mästarens produk
tion är koncentrerad) betecknas av förf. som egenhändigt gott arbete av 
Snåresladsmästaren. Den skånske mästarens verksamhet, som till tiden 
alldeles sammanfaller med Egypticus' på Gotland, är också i sin art be
släktad med dennes skulpturer och de i hans krots befintliga målningarna. 
En ålderdomlig primitivitet utmärker både skåningar och gotlänningar, något 
pepparkaksgubbeliknande, om ett sä vanvördigt uttryck tillätes. Läsaren för
enar sig med förf. i önskan om Skurupmålningarnas fullständiga frilägg
ning. Skåne skulle därigenom kunna fröjda sig åt ett nyvunnet slåtligl 
och friskt, av blonda, stora färgylor sammansatt dekorativt verk i cn för 
Sverige och Danmark gemensam contragotisk stil. 

Johnny Roosval. 

HERBERT A. CAHN: Die Munzen der sizilischen Stadt Naxos. 
Ein Beitrag zur Kunslgeschichte des griechischen Westens. Basel 
1944. 168 sidor 12 planscher. 

Sedan det storstilade tyska försöket att ästadkorama en allt omfattande 
grekisk myntcorpus numera, som det förefaller, definitivt strandat, går don 
grekiska numismatiken i sitt arbete huvudsakligen fram på tvenno vägar: 
publikation av enstaka samlingar eller av lokala monografier. Det först
nämnda publikationssättet, som har sitt upphov i England och som går un
der titeln Sylloge nummorum greecorum, synes rec. i längden vara oer
hört slösaktigt. Då man publicerar samling efter samling blir naturligtvis 
följden don, att materialet i de olika volymerna till en mycket hög procent 
blir identiskt. Nu är det visserligen sant, att don grekiska antika myntvetcn-
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skapen genom sin stämpelforskningsmetod har behov av ett mycket stort 
material och det är likaledes sant, att syllogepublikationerna i stor 
utsträckning vunnit en sådan avsättning, att företaget kunnat i hög grad 
finansiera sig självt. Men det kvarstår ändå ett intryck av slöseri beroende 
dels på itererad publicering av samma eller mycket liknande material och 
dels på att dot numera mycket fåtaliga specialistskräet engageras i mindre 
behövligt arbete, än som kunde vara fallet. Man måste också betänka att det 
kommer att gå mansåldrar, innan världens alla mera betydande grekiska 
samlingar på detta sätt ederats och innan man alltså nått det hägrande 
målet, då alla specialistforskare skulle kunna sitta med sitt syllogebibliotek 
och leta fram sitt material (mod full vetskap om att detta trots alla ansträng
ningar ändå inte är totalt). Man efterlyser här internationell planering av 
alla intresserade krafter, inte bara numismatikorna utan även de antika 
historikernas, konsthistorikernas och religionshistorikernas månghövdade 
skara. Det är väl mycket sannolikt, att om en verklig planering kom till 
stånd, skulle syllogeformen i stort sett övergivas (ett sådant stort verk 
som Köpenhamnkabinettets kataloger i syllogeserien innebär naturligt
vis under alla förhållanden cn mycket stor vinning) och andra vägar sö
kas. Då kommer man mod nödvändighet genast att stanna inför den andra 
arbetsmetoden: utarbetandet av lokala monografier. Det kan kanske synas 
lika hopplöst att nå fram till en total behandling av den grekiska numisma
tiken på denna väg. Men dels är mycket i denna riktning redan gjort och 
dels betyder varje ytterligare arbete här — naturligtvis om det är väl
gjort — i så mycket högre grad än ett syllogeband en definitiv forsknings
vinst. 

Det ovan angivna verket om Naxos' mynt är i hög grad ägnat att 
stimulera till prisandet av arbetsmetoden med lokala monografier. Det 
har nämligen stora och lätt i ögonen fallande förtjänster: lärdom, entu
siasm för uppgiften, stilkonst och gott omdöme. För att motivera dessa 
Buperlativer är det nödvändigt att gå något närmare in på den vackra 
bokens innehåll. Ryggraden i Cahns bok är den stora katalogen, baserad 
på uppgifter (proveniens, vikt samt gipsavgjutning eller fotografi) om 
bortåt 650 myntexemplar, som fördolats på stämplar, varefter författaren 
på nutida sätt sökt etablera en relativ kronologi genom stämpeljämförel-
ser: det faktum att tvenne åtsidor gjorts med samma stamp utvisar nära 
tidssamhörighet mellan de tvenne olika frånsidesstamparna och vice versa. 
Don stärapelföljd författaren sålunda nått till blir i det utförligaste ka
pitlet föremål för en synnerligen ingåonde stilanalys och jämförelse med 
andra konstprodukter (skulptur, vasmålori, reliefkonst) för att sålunda 
nå fram till en absolut datering. Här skulle rec. vilja anföra metodiska 
betänkligheter. Dr Cahn ger nämligen läsaren ingen föreställning om i 
hur hög grad de konsthistoriska dateringar han stödjer sig på kunna tän
kas vara behäftade med felkällor. Man begär naturligtvis inte att han 
i denna bok skulle ända till rötterna ha behandlat 500- och 400-talens 
grekiska konsthistoria. Det hade dock känts tryggare om man fått några 
glimtar av de allmänna dateringsgrundorna. Endast med en viss tveksam-
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hot accepterar man ibland författarens jämförelser mellan myntrelicforna 
och monumentalskulptur, som reproducerats bredvid i frimärksformat. 
Författarens konsthistoriska studium av myntserien har emellertid även 
sitt självändamål: att nå till en riktig estetisk karakteristik av Naxos' 
myntkonst. Studiet lönar sig. Den efter allt att döma ganska lilla sta
den på Siciliens östkust, om vars historia man är mycket knapphändigt 
underrättad, utvecklade nämligen under den korta tid dess prägling varade 
(c:a 550—180, 461—410 f. Kr. enligt Cahns dateringar; c:a 25 andra städer 
myntade på Sicilien under denna period kortare ellor längre tider) en 
präglingsvcrksamhet, som lämnat efter sig on rad sköna och originellt 
formade mynt. Författaren är emellertid oj blott estetiskt intresserad. 
Han undersöker do naxiska mynten allsidigt och behandlar sålunda bl. a. 
raynttypcrna i ett mycket intressant kapitol mod religionshistoriskt bety
dande resultat. Även penninghistorien får sitt kapitel. Man noterar här 
cn välgörande rädsla för den moderna myntmotrologiens irrgångar. För
fattaren inskränker sig till att söka bestämma de olika myntsorternas 
normalvikt genom den s. k. froquency-tablc metoden och söker på basis av 
denna bestämma nominalerna. Dotta är alltid ett vanskligt problem att 
syssla med, då man inte har några inyntfotsiippgiftcr att tillgå. Det synes 
dock som om Cahn här lagt fram goda skäl för sina olika resultat. Han 
borde dock mer än nu är fallet beaktat vissa allmänna mynthistoriska 
fakta: att smänominalernas underviktighet ofta har sin grund i önskan 
att täcka de ökade präglingskostnadcrna samt att nu befintliga numisma
tiska bestånd kunna ge ganska felaktiga besked om präglingskvantiteten, 
bl. a. beroende på den möjligheten att högvärdigt mynt köpts in för no
minellt likvärdigt men med mindre silver och sedan smälts nod för inkas
sering av skillnaden i silvervikt (jfr Cahn bl. a. s. 79). Man frågar sig 
även om man, som Cahn gjort, kan ta fasta pä någon allmän regel, om att 
ekonomiskt mindre betydande städer i högre grad än de mera betydande 
ge ut smånominaler. Anledningen till stora emissioner av småmynt kan 
vara rent fiskaliskt betonad och därför ligga lika nära till hands för stor
makter som för småstater. I sammanhang därmed må framhållas att Cahn 
förnekar tillvaron av mynt mindre un drachmen under 600-talet. Han står 
där i av honom oj diskuterat motsatsförhållande till Seltman (Greek coins 
s. 288), som daterar obolcr från Aegina till detta århundrade. Dr VV. Schwa-
bacher har upplyst rec. om att enligt hans åsikt även Athcn och Korint 
kan uppvisa lika tidiga småmynt. 

Cahns planscher äro något ojämna. Samma kliché använd på olika stäl
len har givit högst olika resultat. Ibland äro bilderna så pass suddiga att 
analyserna bli svåra att följa. Till slut måste i rättvisans namn en felaktighet 
rättas: det är inte Gunnar Mickwitz sora först använt varialionsstatistiken 
på numismatiskt material. Samma uppgift har tidigare varit synlig 
(Fornvännen 1940 s. 119), men är lika felaktig för det. Äran därför till
kommer Sture Bolin (se hans gradualavhandling, Fynden av romerska 
mynt i det fria Germanien, 1926 s. 315 ff.). 

Nils Ludvig Rasmusson 
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M A T S A M A R K : Bohusläns medeltida kyrkklockor. Uppsala, Alm
qvist & Wiksells Boktryckeri 1945. 

Till sina föregående beröraliga studier över svenska medoltidsklockor har 
dr Amark nu lagt ett 24 sidors häfte över Bohuslän. Däri finnas beskrivna 
sjutton modellida tornklockor samt cn sanctusklockn. Därtill fogar Amark 
två pjäser från gränsen till medeltiden, av 1507 och 1570, samt eu lista över 
tolv kända, men icke bevarade medeltida. Sexton klockor äro avbildade. Jämte 
formboskrivning och mått anger Amark alltid klockans ton samt moddelar 
dess historik och till densamma knutna sägner. Ehuru icke alla exemplar 
kunna dateras, förefaller det som om förrådet uppdelade sig i två huvud
kategorier, dels dot slutande 1100- och tidigare 1200-talets högsmala, mjukt 
och diskret buktade klockor utan horisontalbårdor, dels gotikens bredare, 
starkare utsvängda, med bårder, inskrifter och märken försedda grupp. 

Högdal, Forshälla, Stenkyrka äro do vördnadsvärda minnena av den äldre 
typen. Den, som genom sin form tyckes näst äldst, Stenkyrka, parallelliserar 
lörf. med en daterad västgötsk av 1228 (Saleby); Högdal skulle vara ännu 
iildre. Nu reser sig frågan: äro dessa tro gjutna för stenkyrkor eller för 
stavkyrkor? 

Dot allmänna stcnkyrkobyggandet synes nämligen kunna återföras till 
Håkan Håkansons mäktigaste tid, som börjado omkr. 1250. Dotta försök 
till datering av Bohuslänskyrkorna föreligger i rec:s studie i Sveriges 
Kyrkor, Bohuslän, första häftet, över Thorbillus- dopfunt i Björsäter, funtens 
datum och Thorbillus' roll som byggmästare. Studions resultat måsto givel-
vis undergå en revision i samband med Sveriges Kyrkor-verkets fortsatta 
frammarsch i landskapet. Före 1250 tyckas emellertid slavkyrkorna 
härskat i Bohuslän; endast undantagsvis rosto sig här och var några ston-
byggen av romansk typ, varav ju enstaka exemplar såsom Bokeniis och 
Bärvendal ha bevarats. Måhända tillhörde Stenkyrka ursprungligen denna 
tidiga grupp, namnet tyder därpå. Nu representerar kyrkan en Karl Jo
hans-typ. Men Högdal och Forshälla klockor kunna förmodas ursprungligen 
hängt i cn till en stavkyrka hörande stapel, liksom klockorna på Skogs-
tapeten. 

.Johiiiui Roosval 

E R I K W E S T E R B Y : Da Danmarks tvldsle Stenalderboplads hleu 

fundet. Stencilerad utgåva, 16 foliosidor, 2 planscher, 1946. 

Sedan inånga år tillbaka äro i Danmark åtskilliga enstaka fynd kända, 
vilka härröra från landets första invånare, do från söder kommande 
fångstmän, som under don sista istidens avsmältningsskodo för c:a 12000 
år sedan följde sitt förnämsta villebråd renen in över don danska tund
rans ödsliga vidder. Fynden bestå av ett flortal »hackor» av renhorn och 
grova tångespetsar av flinta. Efter en av do viktigasto fyndlokalorna vid 
Nörre Lyngby i norra Jylland har denna äldsta kända fyndgrupp kallats 
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»Lyngbykulturcu». På olika platser i Holstein har man under de sista 
decennierna funnit liknande saker och särskilt betydelsefull för Nordens 
äldsta bebyggelsehistoria var upptäckten och undersökningen av de rika 
boplatslagren vid Stcllmoor strax norr om Hamburg, där i det övre skik
tet renhornshackor och flintpilspctsar av Lyngbytyp hittades tillsammans 
i stort antal, varigenom för första gången säkert fastställdes, att dessa 
olika artofakttypor verkligen höra tillsammans. Denna »Ahrensburgcrkul-
tur», som de tyska arkeologerna benämna den, visade sig vara om icke 
identisk så i varje fall mycket nära besläktad med den danska Lyngby -
kulturen. Ifrågavarande boplatslager vid Stellmoor kunde på gcologisku-
zoologiska-botaniska grunder dateras till övergången mellan det mildare 
skede under scnglacialtiden, som kallats »Allorödtid», och den förnyade 
köldperiod, som benämnts yngre Dryastid. 

Även i Danmark har man nu för första gången påträffat och undersökt 
en verklig boplatsavlagring tillhörande denna urgamla Lyngbykultur. 
Upptäckten skodde icke denna gång, som så ofta är fallet, av en lycklig 
tillfällighet utan var don välförtjänta belöningen för inånga års med sak
kunskap och intresse bedrivna systematiska efterforskningar utförda av 
don danske privatarkcologen, landsretssagföror Erik Westerby, välkänd 
inom lackkretsar som framstående kännare av dansk mosolitikum, vilket 
han dokumenterat bl. a. genom sitt viktiga arbete »Stenaldcrbopladser 
ved Klampenborg», 1927, upptäckten av den största mesolitiska boplatsen 
i Aamosen (Ögaardo), ra. ra. Den märkliga upptäckten skedde tidigt år 
1944 och Westerby fick redan samma år tillfälle göra en preliminär un
dersökning, vars intressanta resultat han meddelar i ovan anförda skrift. 
Fyndplatsen ligger på Rolandsgaardens mark vid Brommo på Själland och 
fynden bestå huvudsakligen av tångepilspctsar av Lyngbytyp, sticklar, 
m. ra. Aren 1945 och 1946 fullföljde Nationalmuseet under ledning av dr 
Therkcl Mathiassen utgrävningarna i större skala, varvid, enl. vad dr 
Mathiassen haft vänligheten meddela mig, mänga Lyngbypilspetsar, stick
lar och skrapor av flinta jämte ben av ren, älg, järv, bäver och svan på
träffats, däremot inga renhornshackor eller andra artefakter av ben. I 
likhot mod Westerby anser Mathiassen att Brommeboplatson kan tillhöra 
Allcrödtidcn. Denna första kända danska renjägarboplats, Danmarks hit
tills äldsta, skulle i sä fall vara till och med nägot äldre än övre Stell-
raoorboplatson mod Ahrcnsburgkultur och don berömda tångespetson från 
Nörre Lyngby, som anses tillhöra yngre Dryastid. 

Vi avvakta nu med största intresse Therkel Mathiasscns och hans kvar
tärgeologiska medarbetares slutredovisning av den betydelsefulla under
sökning, som Westerbys systematiska fältrekognosccringar givit uppsla
get till. 

Axel Bagge 
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TORD O.SON NORDBERG: Stockholm i tolv vandringar. Bygg
nader och monument. Stockholm, Generalstabens litografiska anstalts 
förlag 1946. 

Sedan länge ha Statens historiska museum och senare även Stockholms 
stadsmuseum anordnat rundvandringar för den allmänhet, sora önskat 
lära känna Stockholms historia sådan den avspeglar sig i bevarade bygg-
nadsminnosmärken från skilda epoker. Säkerligen finnes det dock många, 
som föredraga att ensamma — eller med några anhöriga eller utsocknes 
vänner — få ströva omkring bland huvudstadens minnen från en gången 
tid. Alla älska ju icke att gå i flock och farnöte! Det är till denna publik, 
som försto antikvarien Nordberg vänder sig med denna förträffliga »rese
handbok», som trots att den blott omfattar ett 150-tal sidor och lätt kan 
medföras i en rockficka, likväl inrymmer ett sällsport rikt innehåll av-
sakliga uppgifter, som eljest inte alltid äro så lätta att finna i åtkomlig 
litteratur. 

Inledningskapitlet »En vandring gonom seklerna» är en förträfflig över
sikt av Stockholms byggnadshistoriska utveckling från 1200-talet till funk-
tionalismens genombrott på 1930-talet. Särskilt tacksam är man övor att 
författaren utförligt behandlat det eljest så misskända 1800-talet. Fram
stående arkitekter sora Gjörwell, Blom, Scholander, Jacobson och Kura-
lien ha fallit i alltför stor glömska. Namnet Helgo Zettervall förbindos 
alltid med den olyckliga domkyrkorestauroringoii i Uppsala; man har 
glömt att han även skapat en sådan sober monumontalbyggnad sora Norra 
latinläroverket. 

Förf. uppdelar sedan sitt material i elva olika vandringar genom skilda 
stadsdelar och hänvisar samtidigt till bifogade kartor. Hans utomordent
liga kännedom om de olika byggnadernas historia och hans förmåga att 
på ett ytterst begränsat utrymme meddela viktigare data förtjänar en 
särskild eloge. 

Naturligtvis kan en granskare komma med enstaka anmärkningar. 
Ibland förutsätter förf. att läsaren vet alltför mycket. Huru inånga vet 
t. ex. att den »Vauxhall», som omkring 1800 fanns i Kungsträdgården, var 
en offentlig nöjeslokal? Alltför litet har förf. meddelat om Stockholms 
egenskap av garnisonsstad. Den byggnad, som nu inrymmer Vitterhets- hi
storie- och antikvitetsakademiens samt Statens historiska museums iim 
betslokaler fullbordades efter Bloms ritningar omkr. 1820 och ej som förf. 
uppger år 1811. Som framgår av en uppsatt minnestavla lades grundstenen till 
byggnaden 1815. Men varför icke omtala, att don då — och intill 1897 — var 
avsedd (ill kasern för Livgardet till häst? Eller att dot närbelägna Fredriks
hov icke blott varit ett änkesäte för drottning Lovisa Ulrika utan intill om
kring 1890 en dol av Svea Livgardes kasern. Beträffande Artillerigården 
vid Riddargatan bordo förf. ha omnämnt, att den redan på drottning Kri
stinas tid blev Stockholms tyghus. 

Det må också uttalas en förvåning över att förf. vid omnämnandet av 
den gamla Tre Kronorsborgen och Makalös icke har hänvisat den intres
serade läsaren till att studera de utomordentligt förnämliga modeller av 
de nu försvunna byggnaderna, vilka utställas på Stockholms Stadsmuseum! 
Dess modell av den medeltida Själagården har han emellertid avbildat i sin 
bok. Vi hoppas alltså att förf. i kommande upplagor av sin välkomna bok 
vill införa en del önskvärda kompletteringar. Adolf Schiick 
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NOTES 

A Late Gothic Master Piece. — Bengt Thordeman gives an account of a 
triumph crucifix — formerly unknown — from the Middle Ages, obtaincd 
in 1946 by the Museum of National Antiquities in an art-dealer s shop. The 
crucifix, which is exceptionally beautilul and of great scientific interest, 
had earlier belonged to a manorial collection from about 1880. It had with
out doubt been acquired from a church in the neighbourhood of Uppsala, 
possibly Alsike Church. According to the author it was made about 
the middle of the 13th century by an English sculptor or a Norwegian 
master influenced by English sculpture. He cannot ascertain whether the 
work is imported or made in Sweden, but he asserts that il it is not made 
by the samo hand as the apostle figure from North Vånga Church in Väs
tergötland (now in Skara Museum) — which according to C. R. af Ugglas 
is imported from England — it is closely connected with it. This remarkable 
work of art will in the future be an object of more detniled scientific 
analysis. 

A Letter from Budapest. — Adolf Schiick summarizes a lottor from the 
Hungarian archeologist Nåndor Fettich in which the latter reports the 
damage that has been caused to the National Museum of Budapest by tho 
war and the work that has been carried on to restore the International rank 
of Hungarian archeology. But tho Hungarian scientists have to work under 
great cconomic difficultios. Schuck proposes that institutions and private 
scientists could be of great help to Hungarian archeology by buying e.g. 
some of the monographs that have been published under tho colloctivc title 
»Archaeologia Hungaria». 

Warning for a False Silver Tankard. — Olle Källström roports a silver 
tankard that has proved to be a forgery. It has been made with great 
skill — the decoration seems to be engraved and represents an ornament, 
typical for the period 1590—1610. On the lid are engraved the arraorial 
bearings of a Swedish county family, first raised to tho rank of oount 
in 1651. This fact alone gavo cause for suspicion. But in the bottom a rounded 
pioce is fitted in from the bottom of another silver vessel, with stamps — 
without any doubt genuine — tor the silversmith Peter Neuendorf in Lid
köping (1797—1835). This latter work is made in a clumsy männer and it 
seems not improbablo that the tankard has passed through tho hands of 
two different förgörs. 

The. Exeavation in the Ageröd Bog, Munkarp Parish, Skåne, carried out 
in 1946. — Holger Arbman relätes that during 1946, an exeavation was 
carried out in a mesolithic dwelling place in the Ageröd bog, Munkarp 
parish, Skåne, in collaboration with Swedish and Danish archeologists and 
bog-goologists under the guidance of the Historical Museum of Lund 
University. The investigation has shown that the dwelling place belongs to 
the Ancylus Period. The finds are numerous. The exeavation of 1946 is 
regarded as a trial research — if possible it vill bo continued in 1947 and 
the author mentions as a desideratum that the excavations should take place 
in several dwelling places which are found in the neighbourhood, round the 
shore of the bogs of Agoriid and Rönneholm, in order lo connect the Scanian 
Maglemose-culture with the related culturo on the island of Själland. 

The Small Bell in Ödsköld Church. propahly the oldest one now used in 
Sweden. — Mats Amark reports a small beil in tho tower of Ödsköld Church, 
Dalsland, that provos to bo dated to the twelfth century. On the upper, 
convex surface it has Latin inscription with indented lotters — a fact 
that argues in favour of tho early dating. It can bo connecled with a small 
sanctus boll from Appuna Church. Östergötland, now in tho Museum of 
National Antiquities, Stockholm. This beil is provided in a similar way 
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wilh a runic inscription in indonted letters and may be dated by runological 
means to the twelfth century. 

Researches on an Iron Age Dicelling Place in the Village of Vä, Vä Parish, 
.Skäne. Berta Stjernquist teils of the excavations at an Iron Age 
dwelling place at Vä, Vä parish, Skåne, that were carried out in 
1945 and 1946. Remnants of about ten houses were found — some clay 
houses, some probably made out of wood (only the clay floors remaining) 
— and also many fire-placcs and pils filled with culture carth. Numerous 
finds were made — pottery, implements, household furniture and personal 
ornaments. The pottery as well as a great deal of the other finds shows near 
rclationship with finds from Bornholm and from the district of Weichsel. 
The dwelling place bas been in use from about the beginning of our era 
up to tho twelfth century, but the finds from the earlier period of habita-
lion are prodominant. In the twelfth century, when Vä Church was built to 
the east of the dwelling place. the habitation moved eastwards. 

Stone-hack from Tryserum Parish, Småland. — Axel Bagge reports a stone 
hack, made of quarzitic rock and supposed to have been found in Tryserum 
parish, Småland. It represents a rather rare find. Like most of the similar 
specimens known, it is impossible to date. Separate finds, however, have 
been dated by means of pollen-analvsis to the Aucylus Period (about 7000— 
5000 B.C.). 

Hugo Obermaier In Memoriam. T. J. A. writes in remembranee 
of tho late Hugo Obermaier, professor at Freiburg University, Switzer-
land, who died there Nov. 12 1946, at the age of 73 years. His namo will 
always be connected with the find of the female statuette from Uie Aurignac 
Period, known as the Venus of Willendorf, a village near Vienna. At that 
time was a father confessor in a nunnery in Vienna. Lator he went to 
Spain, where he was appointed professor at Madrid University. In 1938 
he was offered an appointment as professor in Freiburg. In all the countries 
where he stayed he contributed to tho furtherance of Stone Age research, at 
times in collaboration with bis friend, Abbe Breuil. 

REVIEWS 
August Hahr ( t ) reviews Tord 0:son Nordberg"s researches on the 

architectural history of Karlberg Castle in Stockholm. 
Johnny Roosval reports a paper by Monica Rydbeck on the newly 

restored mural paintings in Skurup Church, Skåne, which prove to be 
made by tho same hand as tho paintings in Snårestad Church. 

Nils Ludvig Rasmusson reviews a monograph on the coins from Naxos 
on Sicilia, written by Herbert A. Cahn. 

Johnny Roosval reviews the researches made on the medieval church bells 
of Bohuslän by Mats Amark, 

Axel Bagge reports a stenciled paper by Erik Westerby, in which the 
author publishcs the results of a preliminary research on a mesolithic 
dwelling place at Rolandsgaardon, Själland — the oldest known dwelling 
place of reindeer hunters in Denmark. 

Adolf Schiick reviews the guide book by Tord O-son Nordberg »Stockholm 
in Twclve Sights-seeing Excursions. Buildings and Monuments.» 
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ERNST HERZFELD: Iran in the Ancient East. Archaeological 
Studies presented in the Lowell lectures at Boston, 1941. 

HENRY FIELD: Contributions to the Anthropology of Iran, 1939. 

När det andra världskriget även började sträcka sina verkningar till 
Iran — och det dröjde icke länge, ty det oljerika landet blev snart en vik
tig föreningslänk mellan Sovjetunionen och de anglosaxiska staterna — då 
måste 1930-talets livliga forskningsarbete i denna del av Orienten göra 
en längre paus, som ännu varar. Men i stället har bearbetningen av insam
lat material, särskilt på det arkeologiska och etnografiska området fort
gått, och i Förenta Staterna har ett par arbeten sett dagen, som visser
ligen icke äro tryckta i år men av vilka hittills blott enstaka exemplar 
nått vårt land och därför torde vara föga bekanta. Det ena är författat 
av prof. Ernst Herzfeld och bär titeln »Iran in the ancient East; Archaeolo
gical Studies presented in the Lowell lectures at Boston», 1941. Det andra 
härrör från Henry Field, »Curator» vid det berömda Field Museum of 
natural history i Chicago och kallas i Contributions to the Anthropology 
of Iran», 1939. 

Professor Herzfeld (tidigare professor i Berlin, numera vid Princeton 
University i New Jersey) började sina arkeologiska forskningar i Iran 
redan för c:a 35 år sedan, efter att tidigare ha bedrivit undersökningar i 
Anatolien och Irak. På 1920- och 30-talen vistades han ett decennium i 
Iran med huvudkvarter i Persepolis, där han ledde utgrävnings- och kon
serveringsarbeten men därjämte företog vidsträckta resor. Han är såväl 
språkman som arkeolog och en av de förnämsta kännarna av Irans forntid. 

I fyra huvudkapitel skildrar Herzfeld den förhistoriska tiden, historiens 
gryning, den akemenidiska perioden och slutligen arsakidisk och sassani-
disk tid. 

Han låter pä grund av nägra analyser bronsåldern i Iran börja redan 
omkring 3000 före Kr., d. v. s. samtidigt med de äldsta skrivna eller åt
minstone läsbara dokumenten, lertavlor med primitiva skrifttecken. Före 
denna tidpunkt ligger en mer än tusenårig kopparålder, men knappast 
någon verklig, ren yngre stenålder. I själva verket sträcker sig nog Irans 
kopparålder, åtminstone i mera periferiska områden, ända ner till om
kring 2000 före Kr., och Henry Field anser sig å andra sidan ha funnit 
spår av ren stenålder i sydvästra Iran. 

I Mesopotamien har man utskilt tre förhistoriska perioder, uppkallade 
efter fyndlokaler med namnet Ub.aid (Obeid), Uruk och Djemdet Nasr. 
Herzfeld finner, att dessa perioder motsvaras av de från grävningarna i 
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Susa (sydvästra Persien) kända tidsavdelningarna Susa I, mellanperioden 
och Susa II och han tillägger: »det kan inte vara någon väsentlig skillnad 
i tid mellan civilisationens grundläggande moments framträdande i Mindre 
Asien, Armenien, Syrien, Mesopotamien, Assyrien, Babylonien och hela 
Irans högland». 

»Efter de stora arkeologiska upptäckterna i Kina och Indien har det 
visat sig, att Asien en gång utgjort en verklig kulturell enhet. Det måste 
till sist lyckas att synkronisera Europas förhistoria med de olika 
faserna av Asiens utveckling. Men under det at t i Europa den relativa 
kronologien är solidare fastställd än någonstans eljes, är den absoluta sä
ker endast så långt tillbaka som till början av första årtusendet f. Kr. 
och på sin höjd till mykenetid. Mindre Asien, Armenien och Iran stå i 
samma förhållande till det mesopotamiska Sumer som Europa till Medel-
havsområdet, men i Sumer börjar historien omkring 3000 före Kr. och 
Orientens förhistoria uppfyller åtminstone det fjärde årtusendet.» 

Det nära sambandet mellan öst- och Västasien samt sydöstra Europa 
söker Herzfeld även bevisa genom att framhålla den likhet, som råder 
mellan stiliserade människofigurer på lerkärl från tidig kinesisk brons
ålder och från södra Mesopotamien, ja ända bort frän Böhmen. »Det är», 
säger Herzfeld, »mycket mera än en 'symbolvandring', ty inte endast 
symbolerna äro desamma utan deras plats på lerkärlen, deras kombina
tioner och ibland även kärlens form överensstämmer. Det finns en släkt
skap mellan det sätt varpå symbolerna brukas och dekorationens intellek
tuella innehåll.» 

För mer än 40 år sedan blevo ett par stora ruinhögar vid Anau, nära 
staden Asjchabad i Turkmenistan föremål lör undersökning av en ameri
kansk expedition, som vars arkeolog tjänstgjorde tysken Hubert Schmidt. 
Ryssarna ha egendomligt nog i ringa mån fullföljt dessa forskningar 
och ännu mindre publicerat sina fynd från dessa områden. Herzfeld anser 
emellertid, att Anau skänkt oss den äldsta nordiranska keramiken, och 
att landet mellan Syr Darja och Amu Darja, de gamles Jaxartes och 
Oxus, en gång skall visa sig ha varit hemmet för en kultur, sora kan 
tävla om inte i betydelse så åtminstone i ålder med de äldsta civilisa
tionerna i Indusdalen och i Eufrats och Tigris' floddalar. De hittills gjorda 
fynden från kopparåldern i Turkmenistan och Usbekistan gö ra dock en
ligt min uppfattning intrycket av en periferisk kultur, ingalunda så för
nämlig som den i det egentliga Iran och steppområdet närmast norr om 
Elbruz-kedjan, och den är knappast äldre än de tidigaste fynden från 
Rei och Tepé Sialk på det iranska höglandet. 

Herzfeld påpekar, att de stora förrådskärlen byggts upp för hand ring
formigt. »Men på den tidiga kopparåldcrsboplatsen utanför Persepolis ha 
alla andra kärl ytterst tunna väggar — många av dem ha utseendet och 
kvaliteten hos ett strutsägg. Alla slutsatser angående deras framställning 
äro negativa: de äro inte uppbyggda för hand, drejskiva har ej nyttjats, 
de ha ej gjorts i form. Men det finns tydliga spår att båda ytorna ha 
avskrapats för att minska väggarnas tjocklek — förmodligen efter något 
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slags preliminärt torkningsförfarande. Ty inget kärl mod så tunna väggar 
skulle kunna bevara sin form utan att falla ihop, om det i fuktigt till
stånd skulle sättas in i ugnen.» 

Dylika »äggtunna» kärl äro även funna på andra persiska boplatser, 
och sä mycket kan sägas, att de ibland vid bränningen blivit skeva och 
vinda, vilket synes tyda på, att de varit rätt fuktiga vid detta tillfälle. . 

Professor Herzfelds intresse för de tekniska problemen kommer även 
till uttryck vid hans analys av de tidiga järndolkar, som anträffats i 
Luristan och av vilka han själv äger två, medan ett par andra befinna 
sig i Louvren och i Briisselrauseet. Det Historiska Museet i Stockholm 
äger även två exemplar. »Ehuru en kemisk och mikroskopisk analys», sä
ger Herzfeld »gjord på min begäran, talar om smitt (wrought) järn, tyckes 
mig exemplarens identitet eliminera förhand-smide». Dessa föremål kunna 
räknas bland de första försöken att smida järn, och enligt Herzfeld tordo 
de vara importerade från det i en hettitisk konungs skrivelse till farao 
Ramses II omtalade landet Quizvatna = Pontus i norra Anatolien. 

Nu förhåller det sig så, att Stockholmssvärden icke visa samma inbördes 
likhet som Herzfeld omtalar, och ehuru svärden synas vara tillverkade i 
ett sammanhang, skulle man vilja förmoda, att åtminstone klingorna varit 
utsatta för handsmide, medan de med skulpterade människohuvuden och 
djurfigurcr prydda handtagen kunna förmodas vara gjutna i form. Kol
halten och smidbarheten har ännu icke undersökts i de stockholmska 
exemplaren. 

»Luristankulturen» i västra Iran anser Herzfeld ha upphört omkring 
1000 före Kr. f., ty inskrifter av senare datum å bronsföremålen ha ej 
påträffats. Denna datering duger dock ej för t. ex. vissa armringstyper, 
som genom jämförelse med cypriotiska fynd kunna dateras till konung 
Darius I:s tid. Den s. k. ariska invandringen infaller enligt Herzfeld först 
efter Luristanepokens slut, då också all målad keramik upphör, alltså c:a 
900 före Kr. Det kan emellertid enligt min uppfattning även anföras skäl 
för, att denna ariska invasion skett ett årtusende tidigare. Herzfeld anser 
det »otvivelaktigt, att förbindelser ägt rum mellan Luristan och Ordos-
området vid Gula Floden, och trots det enorma avståndet i rummet, kan 
avståndet i tid icke ha varit långt. En hel konst har överförts och ehuru 
vi ännu icke kan skönja de olika etapperna av denna väg över stepperna, 
är dess riktning klar: från väster till öster. Och ett datum för Luristan-
bronserna drar med sig ett sådant för Ordos. Dä Luristanbronserna hän
föras till tiden mellan 1400 och 1000 före Kr., så torde Ordosbronserna 
börja omkring 1200 före Kr., ungefär samtidigt med Chou-dynastiens 
början.» 

Denna datering av Luristanbronserna kan synas väl starkt begränsa 
deras tillvaro såväl framåt som bakåt i tiden, och med 1200 före Kr. be
finna vi oss ännu i Shang-Yin-dynastiens epok. 

Emellertid skulle dateringen av de äldsta Ordosbronserna stämma gan
ska väl med prof. B. Karlgrens uppfattning om deras ålder, men denne 
är äter benägen att förlägga deras ursprungsområde till Nordkina, var-
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ifrån inflytelser skulle ha spritt sig mot norr och nordväst. Onekligen 
finnas bland Luristanbronserna föremål, t. ex. svärd och bjällror, som 
visa släktskap med Ordosbronserna, men hittills är det mera sannolikt 
att de förra äro de äldre. 

Bland de många problem, som professor Herzfeld upptar till behandling 
ingår även det om begravningsskicket under tiden efter Zarathustras 
uppträdande. Som bekant önskade Zarathustras anhängare icke gräva 
ned sina döda i jorden, ej heller förbränna dem i eld, ty genom dessa 
båda begravningssätt skändades jorden och elden. De borde istället läggas 
ut till föda åt gamar och asfåglar, och för detta ändamål uppbyggdes torn 
(dachma) med en plattform, varpå liken utlades varefter benen ramlade 
ned genom ett galler. 

Nu kommer frägan: voro Darius och Xerxes och deras efterföljare, ake-
menidernas ätt, zoroastrier? Deras gravkammare äro ännu att finna ut
huggna i klipporna i och nära Persepolis, och dessa ha otvivelaktigt en 
gång innehållit de sarkofager, som omslutit deras lik. De senare överdro
gos enligt Herodotos ined vax. 

Professor H. S. Nyberg och andra med honom mena, att de akemeni-
diska härskarna varken känt eller respekterat zoroastriernas begravnings-
sätt och at t Zarathustras religion icke var deras. Professor Nyberg för
klarar, att zoroastrismen förefunnit en övermäktig likbränningssed och 
ej förmått utrota den, varför den gjort en kompromiss: den har symbo
liskt bibehållit likbålets form men förvandlat det till en plats för likens 
utsättande. Detta torde ha skett under den västliga zoroastrismens ut
vecklingsstadium. 

Nu polemiserar Herzfeld väldeligen mot Nyberg. Visserligen menar han, 
att likbränning föregått jordande och detta åter utsättande av liket, men 
detta senare gravskick har enligt hans uppfattning aldrig varit zoroast-
riskt utan uteslutande en magernas sedvänja, alltså den mediska prästkas
tens. Först efter vår tideräknings början ersattes jordandet av denna nya 
sedvänja, som av de i början mot zoroastrismen inställda magerna döptes 
till zoroastrisk, ehuru den ursprungligen icke var det utan införd frän de 
norra stepperna genom partherna. Herzfeld tycker sig kunna iakttaga en 
förändring i gravskicket under tiden mellan Cyrus och Darius, men denna 
består inte i övergång från likens jordande till utsättandet i det fria 
utan i övergången från möblerade gravkammare till enkla sarkofager. 
De förra representera en äldre, polyteistisk fas, varvid den avlidne fort
sätter sin jordiska tillvaro i en rik omgivning; de yngre sarkofagerna där
emot antyda en monoteistisk fas. Förändringen inträder enligt Herzfeld 
med Darius. Gravskicket skulle alltså ej tala emot, att Darius och hans 
efterföljare voro zoroastrier. För vanligt arkeologiskt tänkande förefal
ler motsättningen mellan förnämliga gravbyggnader som Cyrus' i Pasar-
gadai och Darius' i klippan inhuggna grav i Persepolis icke av en sådan 
storleksordning, att den måste förutsätta ett religionsskifte. 

Professor Herzfeld, som både är en bok- och språklärd man och där
jämte en mångsidigt tränad utgrävare, framlägger även sin mening om 
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förhållandet mellan de olika sidorna av arkeologisk forskning. »Det stora 
offentliga intresset för arkeologisk forskning är mera berett att lämna 
finansiellt understöd åt utgrävningar än åt studier och publikationer, och 
bidrager till det faktum, att studenter med otillräcklig arkeologisk trä
ning utvecklas — för det romantiska i saken — till utgrävare. Utgräv
ningen är blott en metod för arkeologisk forskning, den är vad experimen
tet är för naturvetenskapen. Den frambringar bevis för problem, som för
ändras med och bero av våra kunskapers tillfälliga läge. Utgrävningen är 
en konst men icke en självständig gren av arkeologien. Utan en intim 
kännedom om problemens exakta läge kan utgrävaren icke lösa dem, ja 
inte ens göra korrekta iakttagelser trots all god vilja.» 

Henry Fields arbete om Irans antropologi tillkom som resultat av en 
1934 till Irak och Iran utförd expedition med huvudsyfte att företaga 
antropometriska undersökningar. Emellertid gjordes även zoologiska, bo
taniska och geologiska samlingar på detta vidsträckta, men i märklig grad 
av naturvetenskapsmännen försummade område. 

De första 158 sidorna utgöra en nyttig, ehuru inte alldeles felfri kompi
lation av olika författares utsagor rörande Irans land, folk och historia, 
börjande med Herodotos och slutande med 1938 års publikationer. Av 
större betydelse är beskrivningen och statistiken över ett otal nomad-
stammar, vartill även fogas utbredningskartor. Uppgifterna äro inhäm
tade på olika sätt, även från persiska myndigheter, men härstamma väl 
från något olika tidpunkter och äro troligen inte alltid fullt aktuella 
eller jämförbara. 

Viktigast är emellertid det 250 sidor omfattande kapitlet om Irans fy
siska antropologi, sora även meddelar andra forskares mätningar. Här 
omtalas mera ingående de undersökningar, som av W. Kroginan verk
ställts ä kraniematerialet från Tepé Hissar vid Damghan. Krogman tyc
ker sig här förutom den övervägande (97 exemplar) mediterrana typen 
även kunna urskilja en »proto-nordisk» typ (42 ex.). Båda äro dolikoce
fala eller subdolikocefala, men de förras skalle är slät och gracil, den 
senares grövre, ojämn och massiv. 

Fields egna undersökningar omfattade mätningar på 87 judar i Isfahan, 
av vilka 47 ha återgivits fotograferade en face och i profil, vidare av 48 
invånare i den märkliga byn Yezd-i-Khast mellan Isfahan och Shiraz, 74 
i byn Kinareh nära Persepolis och 52 lurer från Pusht-i-Kuh, cn bergs
trakt i Luristan. För att bara nämna en karaktär, nämligen kranieindexen 
eller skallens bredd i förhållande till längden, så visar det sig, att judarna 
voro övervägande mesocefala (och i genomsnitt 1,65 m höga), Yezd-i-Khast-
invånarna övervägande dolikocefala, under det att Kinareh-gruppen är 
delad mellan doliko- och mesocofaler. Detsamma är förhållandet med lu-
rerna. Brakycefalerna äro jämförelsevis fåtaliga inom alla grupper utom 
bland Isfahans judar, där de uppgå till över 20 °/o. Hårfärgen är överallt 
svart eller mörkbrun, hos några lurer rödbrun, ögonfärgen mestadels 
mörkbrun, hos Vs av lurerna blå-brun. Blåa ögon hade blott en kinareh-
man. Blonda arier saknas i Ariens land. 
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Som slutresultat har Field erhållit en gruppering av don nutida per
siska högslättens befolkning i två huvudkategorier, dolikocefaler och 
brakycefaler, de förra, särskilt efter näsans form, indelade i fyra under
avdelningar, de senare i tre. Om nu den grunden håller! 

Under sina färder lyckades Field även vid saltsjön Maharlu SÖ om 
Shiraz påträffa on mängd slagna flintor av yngre paleolitisk typ. Tidigare 
ha flintor av »inellanpaleolitisk typ» hittats vid Niriz-sjön. Det är troligt, 
att man i framtiden skall anträffa rikligare rester av den äldre stenålders
kulturen i Iran och kanske även lämningar av Homo iranicus. 

De inånga fotografierna äro förträffliga, och man har stor nytta av den 
utförliga bibliografien och de olika slagen av indices. 

T. J. Ann 

NOTES 

Gold Ring with a Sapphire from the 13th Century. — Olle Källström 
introduces a finger ring of gold found in the neighbourhood of Malmslätt. 
Östergötland and decorated with animal heads turned towards the rather 
simple setting with a big sapphire en cabochon'. The author datos tho ring 
to the 13th century, possibly the latter part. The unartificial setling makes 
it likely to be of Swedish origin. 

Preservation made by a combinalion of Style Imilatiou and Arlisliral 
Liberty. — J. R. notices the successful experiment made al Sclinffhausen in 
1940, where fresco paintings from 1567 on a palrician house were roiiewod 
by a modern artist after tho many colour layers together with tho original 
patintings had boen peolod off, the result being a combination between 
style imitation and artistical liberty. 

Who was Lsegsest? — the Master of the Gallehus Drinking Horn, a Magi-
dan, a Priest, or a Goldsmith. — Erik Moltke discussos tho meaning of the in
scription on tho Gallehus drinking horn on account of tho opinion published 
in Fornvännen 1946, p. 290—293 by Gösta Langenfelt. The present author 
does not agrce that the inscription is magic, nor that it is written in lhe 
West Germanic language by an Anglian. He also objects to the view that 
the signer, Lsegffist, was either a priest, a rune master, a chief or a 
master of a templo. Nor will ho agree that 'tawido' means 'had (it)made", 
Ho concludes that Lsegsest was a North Germanic goldsmith who signed 
his work with North Germanic runes without any magic meaning. 

A Bell Hook from the Pre-Roman Time. — Bernt Eincrstam gives an 
account of a belt hook of iron found in the grave field at Hahnsjön, Lunda 
parish, Uppland. Its shape is unique in Swedish material and it datos from 
the third period of tho Iron Age, i. e. tho timo from about 300 B. C. up to 
the beginning of our era. 

The Ageröd Researches. — Carl-Axel Althin reports the excavations 
started by Lunds Universitets Historiska Museum in order to (ry to solve 
problems concerning the extension of tho Mesolithie eultures in Sweden 
and carried out in near contact with geological and osteologicnl scientists. 
Tho excavatious have hitherto revealed seven dwelling places in Skåne. 
six of them in the inner part of the province, situated at the bog of Ageröd. 
Stehag parish, and one at the eoast, S. E. of Landskrona, at Västergården 
in Häljarp parish. Sensational discoveries have been made, i. a. traces of 
(he Mullerup culture in an undisturbed layor found for the first time in 
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Sweden (Ageröd I) and the first establishing of all the four l.itorina 
transgressions at lhe eastern sbore of Öresund (Häljarp). 

The. Fnglisli-Stvedish exchange of younger arrhaeologists 1947. — Easl 
siinimer an exchange of younger archaeologisls was introduccd between 
Sweden and England. Erik B. Lundberg, one of lhe four Swedish represen
tatives, relätes their visit there, which includcil museum studies in several 
towns, sightseeing journeys to places of archaeological interest besidos lhe 
partaking in excavations of remains from various periods in different parts 
of England and Scotland. 

A Swedish Archaeological Society Founded. — Olof Vessberg nolilics lhe 
founding iu 1947 of a new scientific archaeological society in Sweden, »Sven
ska arkeologiska samfundet», with the aim of forwarding the study of 
archaeology in Sweden. As members persons mcrited by published paper-
or by corresponding scientific work may bo elected. Publieations are 
planned, i. a. a bibliography written in English on archaeological literaturo 
published in Sweden during the last decade. 

The Nuclens of the Church of Hörsne — A Pattern Example of Propor
tion Rules in Gotland during the Time of the Cistercians. — Johnny Roos
val traces tho principles on which the proportions of many mediaevel churches 
iu Gotland are based — emanating from the oquilateral triangle — his 
Iheories presented in the form of a fiction about the foundation ot tho 
Hörsne church. 

New Finds Concerning lhe First Settlements in Sweden. — Axel Bagge 
reports somo uewly published contributions (o the history of the first 
settlements in Sweden, mainly dealing with the West Coast, and gives an 
account of lhe contents in tho preliminary roports by Lennart ron Post 
about the geological and archeological researches in the valley of Viskan 
in North Halland. 

REVIEWS 

T. J. Arne reviews two works on Iranian culture, one by Ernst Herzfeld: 
»Iran in the Ancient East; Archaeological Studies presented in the Lowell 
lectures at Boston», 1941, tho other by Henry Field: »Contributions to tho 
Anthropology of Iran», 1939. The former deals with problems concerning 
Iranian archaeology and history, discussing chronological, technical and 
many other questions, among others the burial customs in the time after 
Zoroastor. The work of the latter author is due to an expedition in 1934 to 
Iraq and Iran in order to make antropometric researches. Even zoological, 
bptanica] and geological explorations were made. 
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Bibliografiska meddelanden från K. Vitt. Hist. och 

Ant. Akademiens bibliotek 

Av Maja Lundqvist 

Tidskrifter inkomna under år 1946 

Nordisk iiiiinisinatisk unions Med
lemsblad. 1946: J. Bernström, Stock
holms fabrikssocieteters medalj, 1799. 
— S. E. Christie, Universitetets 
Myntkabinett i Oslo. Gjenåpningen 
av medaljesalen og litt krigskronikk 
i den anledning. — O. Galster, Ri-
merior paa Pengescdlcr. — E. Gam-
by, Gösta Carells medaljkonst. — 
J. C. Holm, Fserö-Mönter. — Fserö-
Pongesedler. — H. Holst, Sagnet om 
leerpenger i Norge. — P. Lundgren, 
Karl Johans norske halvskillinger. 
— E. Nathorst-Böös, Gustaf Wasas 
trihetsklipping. Ett bidrag till dess 
historia. — C. Svarstad, Den engel
ske guinea. — Georgskcrset og Ge-
orgsmedaljen, Englands nye dekora-
sjonor. — Heraldiske og numisma
tiska exlibris. — Norges krigsdeko-
rasjoner. — Norsko myntor og sedlor 
under krigen. — Sölvvorksmedaljcii. 

Nordisk iiiiinisniatisk årsskrift. 
1944 (tr. 1946): N. Breitenstein, De 
romerske Möntfund fra Bornholm 
— A. Ernst. Thomas Borstorffs Me
dailler. — G. Galster. Möntfundet 
fra Haagcrup. — H. Holst, Danske 
mynter fra 12. til 17. århundre, fun
net i Norge. — Norske og danske 
funnmynter i Norge, preget i liden 
1628—1873/75. — T. Lindgren, An
teckningar om myiilgravöror i Aves
ta 12]. — »Projekterade men aldrig 
utgivna svenska mynttecken.» Ett 
ullägg. — W. Schwabacher, Carl 
Gustav Tessin and tho Great Bre-
scello gold hoard of 1714. — [Års
berättelser från myntkabinett och 
myntverk i Danmark. Finland. Nor
ge och Sverige för åren 1943—44.] 

Arkiv för norrländsk heinbvgds-
lorskning. 1946: B. Hellman, Fim

bulvintern och fyndlöslieleu i Norr
land. — Th. Hellman, En översikt 
av den kulturhistoriska hembygds-
forskningen i Västernorrlands län. 

Blekingeboken. 1946: L.-G. Kind
ström, Sölvesborgs klostorområde. — 
Blekingskt kyrksilver på Sölves
borgsutställningen 1915. 

Creilo. Katolsk tidskrift. 1946: T. 
Lunden. Sankt Brynolf, biskop av-
Skara. 2. 

Dalarnas hembygdsbok. 1946: P. 
Envall, Dalarnas vårdkaseberg och 
tro därmed sammanhörande ort-
namnsgrupper. — C. R. af Ugglas, 
Danzig och Dalarna. 

Folkkultur. Meddelanden från 
Lunds universitets folkminiiesar-
kiv. 1945: C.-A. Althin, »Älvornas 
kvarnar» och »fruktbarhetsgudens 
fotspår». — J. Pape, Bidrag till be
lysande av föreställningarna om Bjii-
ran-Mjölkharen i företrädesvis äld
re tradition. 

loriivardarcii. (lleiinbygdas till
skrift 1.) 9: 1. 1945: G. Westin, 
Älgbilden från Ängsta. — Fynd och 
förvärv. Jämtlands läns museums 
accession 1 okt. 19-11—-31 dec. 1945. 

Färgelanda. Tidskrift lör Dals
lands folkhögskoleföreiiing. 1946: 
G. A. Hellman, &. C.-O. Rosell. In
ventering av fornlämningar i Frän
defors socken. 

Geologiska föreningens i Stock
holm Förhandlingar. 1946: Cr. Lund
qvist, Kvartärgeologien i Sverige un
der åren 1921—1945. — R. Sande
gren. Do senkvartära nivåföriind-
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r ingarnas problem. Eu återblick 
över de senaste 25 årens forskning 
i Sverige. 

Got ländskt a rk iv . 1946: N. Tiberg. 
Utvaiidringsberättelsen i gutasagan. 
— G. Svalt itslröm. Agrcllska huset i 
Visby. — M. Stenberger, Skatten 
från Vible. — Th. Er landsson, En 
gotländsk landskyrka |Bungo ] . — 
B. Almgren, »Om vagnåkarnas fär
der.) — H. Munthe, Om hällen och 
de lösa jordlagren vid Halsjärnet 
samt. Neogards tankar därom. — H. 
Thålin é B. Einerslam, Torget i Sli
te — elt vikingatidsgravfält. 

Göteborgs och Bohusläns forn-
iiiiniiestoren. Tillskrift. 1945. ( t r . 
1946): Hj. Lindroth, Bohuslänska 
ortnamn och bohuslänsk bebyggel
sehistoria. 

Göteborgs museum. Ars t ryek . 
1946: O. Nybelin, Grönlandsvalen 
från Giildlieden och Swedenborgsva-
len frau Eauderigataii . — N. Niklas
son, Ett bohuslänskt mossfynd. 

Hal land, vår bygd. Hallands hem
bygdsförbunds årsskr i f t . 1946: E. 
Salrén, Ett vackert bronsaldersfynd i 
Vapnö. 

J u l h ä l s n i n g a r till församlingarna 
i Visby stift. 1944: A. Ohlsson, Tu
risten och Bara ödekyrka. — 7-'. 
Ternérus , Blixtvisit i Öja kyrka . — 
G. Svah n strö iu. Den nyuppförda 
sligluckan vid Hemse kyrka. — 
1946: J . Roosval, Nya fynd på skatt-
kammaniii . 

Jämten . ( l le i inbygdas tillskrift 
2.) 1946: L. Johansson, Offerplatser 
ncli andra heliga ställen inom Frost
vikens lappmark. 

Kalmar läns fornminnesförening. 
Meddelanden. .'J4 (1946): S. Wallin. 
Kalmar län i Svecians originalbil
der. — A. Liden. Kalmar läns forn
minnesförening 75 ar. — M. Hofrén. 
Frau Kalmarsund och ("iland till Se
vede och Tjust. Hembygd och hem
bygdsrörelse i Kalmar län, 

Linköpings stifts julbuk. 1946: B. 
Cnattingius, Gamla begravningsva
pen i kyrkorna . 

Lunds un ivers i t e t s his tor iska 
museum. Meddelanden. 1946: H. 
Arbman, The Baldringe hoard. — 
C.-A. Althin, En långstplats vid 
Sandhammaren. — A new find of an 
open beaker. — A cemetory wilh 
t r iangulär graves from the iron age 
in Bonarp, Riseberga par . — M. 
Rydbeck. Two altar shr ines of Lii-
beek-workshops from churches in 
Halland. — The two fragments of a 
timber church at Brägarp , a supple
ment. — B. Stjernquist, New finds 
of clay vessels from the Roman iron 
age. — M. Magnusson, Two skeleton 
graves from the Roman iron age 
produced at Gul larp No. 5, Trolle
näs par . — E. Cinthio, A 6th century 
cremation grave, revealed at Fred-
riksberg, St. Herrostad par. 

Malmö fornminnesförening. Ars -
skrif t . 1946: E. Bager, Sally Henri-
ques målning av »Swenska kyrkan i 
Malmö». — H. Edestrand, Malmö 
rådhus. Studier i ombyggnaden 1864 
—69. — N. L. Rasmusson & S. Skov, 
Två inlägg i frågan om Malmö si
gill av 1417. 

Nationalmusei årsbok. 1944—45: 
V. Slomann, Guld og TEdelstenc i 
middelalderlig Kunsi . — E. Bier. 
Vue monumentala de Rome au Ifusée 
national. 

Norra Smålands forniniiines- och 
J ö n k ö p i n g ! läns hembygdsförbund. 
Meddelanden. 19. 1946: S. P i r a , F r å n 
norra Smalands medeltid. Kyrkohi-
storiska studier. 4. Var lågo Jön
köpings medeltidskapell? 5. Den he
lige Botulf och Smaland. 6. Det he
liga sakramentets kapell i Villstads 
socken. 7. Biskopsvisitationen i Jön
köping år 1461. — E . Lönnberg, F rån 
hembygdsföreningar och forngårdar 
i Jönköpings län. Krönika över 
verksamheten under ar 1915. 

Norrbot ten. 1945: A. Nordberg. 
Ur Ranebygdens äldre historia. — 
A. Geijer, Råncamässhakeu och an
dra modell ida Danzigbroderier . — 
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B. Laquisl, En konstnärlig möbelmå
lare i Norrbottens kustbygd. 

Norrlands försvar. Årsskrift utg. 
av Föreningen Norrlands fasta för
svar. 1945: R. Norberg, Norrländska 
skattefynd som vittnesbörd om ofreds-
tider. 2. 

Ord och bild. 1946: //. 11. Engel-
slad, Norsk billedvev gjennem 100 
år. — A. Gauffin, Ett bcsiik i Sven
ska institute( i Rom. — N. Valmin, 
En fransk kuKurgärning. Écolc 
francaise d'Athénes fyller etthundra 
år. — E. Langenskiöld, Kriget och 
Italiens konstskatter. Några reflexio
ner med anledning av ett kulturmo-
uumont, som kriget förstört. 

Personhistorisk tidskrift. 1946: 
H. Fleetwood, Trollarnes silverkar. 
En heraldisk kommentar. 

Kig. 1946: Nat. Beckman, Distingen 
och månkalcndorn. — G. Axel-Nils
son, Gustavianska gravkoret. — M. 
Liljegren. Kring Hans Jakob Krist-
ler. — O. Ahlberg, Tingsplatser i 
Södermanland och Närke före till
komsten av 1734 års lag. — E. Abra
hamson, Olaus Magnus' skotska käl
lor. — G. Bolin, Snorre Sturlasson 
och Distingen i Uppsala. Ett genmä
le. — Nat. Beckman. Humanister 
och siffror. [Genmäle.] 

Saga och sed. Kungl. Gustav 
Adolfs akademiens årsbok. 1945: E. 
Hjärne. Märke, män och mästare. 
Några ord om runristningen på Ho 
gräustenen. 

S:t Kagnhilds gille i Söderköping. 
Årsbok. 1946: a. Ljung, Söderkö
pings medeltida sigill. — N. Olsson. 
VAX palanläggning i Hagakvarteret. 
— Th. Lindell. Frau stenålder lill 
medeltid i Skällviks socken. 

Situne Dei. Sigtuna fornhenis års
bok. 1945: II'. Holmqvist. VAI nyfun
nen klosterbyggnad i Sigtuna. — E. 
Eloderus. Ilemonmasken från Sig
tuna. — //. Seit:, Värjorna i .Sigtu
na S. Maria kyrka. — //. Arbman. 
»Uppslåndelseägg» av glaserad lera. 
— Från förhistoriska gruvfält. 

Sjöhistorisk årsbok. 1945—46: 0. 
Hasslöf d- H. Magnusson, Kulturhi
storiska båtundersökningar. — C. 
Ekman, Skeppstyperna under Gustav 
Vasas och Erik XIV:s tid. 

Skånes hembygdsförbunds årsbok. 
1945: B. Berthelson, En uppsvensk 
ser på Skåne. — O. Rydbeck, Om 
Villfarastenen och om de äldsta skån
ska hällristningarnas ålder. — O. 
O wald, Något om färgerna på de 
skånska kyrkoinvontarierna och hur 
dessa färger förändrats under århun
dradenas lopp. — A. Svensson, Munk-
arps gamla kyrka. — C. Wallin. 
Appelgronarna — en märklig sten-
huggarskola på Österlen. Tvenne ro-
kokoniotiv i skånsk gravkonst. — E. 
Diehl, Ausås gamla prästgård. — 
P. Johnsson, Balingstorp. Skånes 
äldsta gård? — 1946: H. Arbman. 
En bronsåldersgrav på Ven. — P. 
Johnsson, Berättelsen om en kyrk
klocka och hennes efterföljare. — E. 
Grsebe, Bårhuset som inslag i total-
aiiliiggningen kyrka med kyrkogård. 
— W. Karlson, Viderups hospital i 
Gårdstånga. — I. Ingers, Om bättre 
skydd för stilvärdet hos äldre bygg
nader. — Af. Rydbeck, Munkarps 
kyrkoruin efter konserveringen. — 
//. Olsson, Maiigårdsbyggnadens 
planlösning i den skånska höglofts-
stugegården, — Skånska kulturmin-
nesmärken. 

Sörmlaiidsbygden. Södermanlands 
hembygdsförbunds årsbok. 1946: O. 
Alilberg, Tingsplatser i det medeltida 
Södermanland. — A. Berghman. 
Kommunernas vapenbilder, — E. 
Bohm, Sundbyholms slott — en li
ten historik inför det gamla slottets 
återställande. — C. G. Blomberg, 
Sörmlands äldsta museer. 

Till hembygden. En julhälsning 
till församlingarna i Strängnäs stift. 
1946: S. R. Yttermark. Rysk kyrko
skrud i Ytter-Järns? 

Täljebygden. Östra Söderman
lands kulturhistoriska förenings 
årsskrift. 1946: /. Nordin-Grip, Sil
versmycken i Sorunda. — E. Wes
sén, Gerslaberg och Hallsvreten. En 
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återfunnen runsten 
saknad. 

och en 

Uppland. Årsbok för medlemmar
na i Upplands fornminnesförening. 
1946: E. F loderus , Pukebergot i Ös-
lersunda. — M. Lindgren-Fridel l . 
Heliga släkten i Rasbokil. — A;. 
Sundquist, Er ik Dahlbergs original-
teckningar till Sueciavcrket. — JV. 
Alenius, Hembygdsföreningarnas tva 
arbetsuppgifter. 

Vetcnskaps-soeicteten i Lund. 
Årsbok 1945: F . Ossiannilsson. 
Fogdö (Vårfruberga) klosters jor
debuk. Eu obeaktad källa frän tidig 
medeltid. Med kommentarer utgiven. 
— A. (Bilmarks, Till frägan om det 
babyloniska sjutalcls u r sp rung och 
därmed sammanhängande religions-
historiska problem. 

Väs terbot tens läns hembygdsför
e n i n g ! årsbok Västerbot ten. 1945: 
.4ron Andersson. Quldsmedskonst i 
Västerbottens kyrkor . — E. Wester
lund, Några synpunkter på de arkeo
logiska f-ågorna i nedre Skellefte-
dalen. — 1946: A. Rade, Nordma-
lings gamla prästgård. •— E. Wes
terlund. Till Kågedalens förhistoria. 
— Båtyxefynd i Gummarksnoret . •— 
//. Carlson. En kyrkbraml — cn soc
kensorg [ B u r t r ä s k ] . 

Ymer. 1946: E. Mankt r , Några 
lapska kultplatser. — J. Frödin, Sta
den som geografisk företeelse. — L. 
Bagrotr . Italiens insatser inom skan
dinavisk kartografi . 

Aarböger for nordisk Oldkyndig
hed og His tor ie . 1946: 1. E. Albr-ed-
sen, F y n s Bebyggelse i den « ld re 
Jernalder . — K. Thorvildsen, Grön-
höj ved Horssns . En Jn t tes tue med 
Offerplads. — O. Höjrup, Bopladser 
med Haandkilor fra Roskilde Fjord. 
— N. Lukman. Goterna i Heidrlks 
Saga. En Tradit ion om Athanaric 
( f 391)? 

För t id og Nutid. Udg. af Dansk 
his tor isk Fadlesforening . Bd 16: II. 
4. 1946; A. Thomsen, Museerne og 
Kr igs t iden 

Fra F rede r ik sbo rg Amt. 1945: G. 
Kunwald, Oldtidsvejen ovor Tibirke 
Kllomose. 

F r a H e l t o k Amt. Uilg. af Mist. 
Samf. for H a i t o k Amt. 1946: / ' . Si-
monsen, Stcnalderbopladson i Gislin-
gc Lamraefjord. — H. F y h n , Kirker-
ne i Nörre Jernlose og Kvaudlöse. S. 
Beskrivelse af Nörre Jernlose Kirkes 
Restaurering. Af A. Wiml 

Fra Nat ionalmuseets Arbe.jds-
mark. 1946: P . Nörlund. Nationalmu
seet i de onde Aar. — J. Troels-
Sinilli, Stammebaado fr Aamoscn. 
— C. J. Becker, Bronzealdcrhöje ved 
Skrydst rup. — E. Möller. Taarnby , 
en Stormandskirko paa Amager. — 
JV. Breitenstein, Fund af Oldlidsmön-
Icr i dansk Jord. — C. M. Smidl. 
Anthonius Byskos Langesö fra 1564, 
— P. V. Glob, Nordiske Oldlidsplovc 
— M.-L. Buhl , -Egyptiske Smykker 
i Nationalmuseets Antiksamling. — 
H. Norling-Christensen, Kaminen fra 
lliildremose. 

F ra Händers Amt. Udg. af Hän
ders Amts hist. Samf. 1946: O. Sorn . 
S. Clemens Kirke i Randers. 

Fra Hibc Amt. 1946: V. Thomsen, 
Hvad Tankgravens kan afslöre. — 
H. K. Kr i s l i n s in . F.n nylunden Ru-
nebrakteat. 

Historisk Tidsskrif t . I d g . al den 
Danske h is tor iske Förening. 1{. 11. 
Bd 1:11. 4. 1946: E. Jörgensen. (Jn-
dersögclser i Sverige af middclalder-
ligc Fragmenter , der har tjent som 
Omslag om Arkivalier. 

His tor iske Meddelelser om Staden 
Köbenhavn. R. 8. Bd 4. H. 8—9. 
1946: JV, Fr i i s , Vor l''ruo Kirkes Org
ier. Organister, Taa rnb t e se r e og 
Kldkkespillere. 

Sönderjydske Aarböger . I d g . a l 
Hist. Sami', for Sönderjylland. 1945: 
1: M. Mackeprang, Lögum Kloster 
og dels gods. 

Vejle Amts Aarbog. Udg. af Vej
le Amts hist. Samf. 1946: -1. Han 
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sen, Om nogle Messehagelser, som 
lilhörer Set. Nicolai Kirke i Kolding. 
— <S'. Knudsen, En Baadsteevn fra 
Old- eller Middel-Tiden funden ved 
Björnsknude. — Et Middelalderbil-
lede af Verdensbygningen. 

Vendsysselske Aarböger. Udg. af 
Hist. Samf. for Hjöring Amt. 1946: 
C. Kiitgaard, Hune Kirke. Efter 
Huno Kirkes Regnskabsbog 1573— 
1693 samt andre Kilder. 

Bergens museums Arbok. 1944 
(tr. 1946): //. Shetelig, Smykker av-
jet i norske vikingoluun. — P. Fett, 
Bergens museums tilvekst av oldsa
ker 1944. — Sunnmörsöksano. — B. 
A. Frimannslund, Urnes-skulpturcne 
i Bergens museum. Et dateringspro-
Idom. — J. Naustdal, Allium scoro-
doprasum L. på Vestlandet. Ein bort-
glöymd gamal norsk kulturplante. 

By og Bygd. Norsk folkemuscums 
årbok. 1946: H. Stigum, »The study 
ot man». Evolusjonstankon og det 
historiske forlöp. — T. Bleken-Nils-
sen, Christen Staphcusön Bång og 
det nye billedgladc kjörkjointeriöret 
på 1600-talet. 

Naturen. Utg. av Bergens Mu
seum. 1946: ,7. Petersen, Stöpet ormen 
fra Tjesseira i Höyland. — A. Ha
gen, Litt omkring svirydning og 
steinaldorens jord- og februk. — H. 
Shetelig, Veidefolk og bygder i 
norsk stcinalder. 

Norsk tidsskrift for sprogviden-
skap. Bd 13. 1945: C. J. S. Mar
stränder, To islandsko runeinnskrif-
(er (med et tillegg av O. Kolsrud: 
Om rituell jordpåkasting i Norden). 
- The DRUUIDES inscription at 

Killeon Cormac. 

Ord og Sed. Organ for uemnda 
til gransking av folkescd og nem-
ningsbruk. 4. 1937: JV. Lid, Ski-
fundet från Furnes. Med pollenanaly
tisk tidfesting av E. Granlund. — 8 
(1941): R. Kjellberg, En littereer 
primstav og dons forutsetninger. — 
9 (1942): G. I. Trsetteberg, Handa-
kledet og den seremonielle tildek-

ning av hendene. En drakthistorisk 
studie knyttet til Hordaland. 

Stavanger museum Arsheftc. 
1945: J. Petersen, Stavanger muse
ums nybygning. — Et nytt gullbrak-
loatfunn fra Ryfylke. — Det eldste 
Talgje og den gamle öydegården på 
Murans. — Oldsaksamlingens til
vekst for 1945. — C. J. 8. Marsträn
der, Vettelandsstenen. — Runokorset 
i Muséparken i Stavanger? — O. Au-
renes, Litt historikk omkring grav-
haugenc og utgravningonc på Jroren. 

Sunnhoi illaml. Udgj. av Bygde-
musect og sogciaget for Sunnhord-
landsbygdene. Bd 21 (1940): Vig-
leik, Er »lotånglarne» frå Fitjar-my-
rano leivder otter vcidefellor frå 
steinalder-folket? — 23 (1942): H. 
Nerhus, Soga og segn om ei Sunn-
hordlandsk altertavla. Den under-
lege futen of altertavla i Ölve-kyrkja. 

Viking. Tidsskrift for norrön ar
keologi. Utg. av Norsk arkeologisk 
sclskap. 10. 1946: A. Hagen, Frå 
innlandets steinaldor. Hedmark fyl
ke. — S. Marstränder, En heller på 
Ilåöya ved Langosund. — G. Gjes
sing, To metodiske problemer. — H. 
Shetelig, Gravskikk og religion i 
norröne vikingobygdor. — Ch Blind-
heim, En tröndersk jcrnaldersgrav 
med tekstiler. — Norsk arkeologisk 
litteratur 1945—1946. — B. Hougen, 
Disenfunnet. Ett dyssetids votivfunn 
fra Östre Åker. 

Brage. Årsskrift. 1936—45. V. 
Nyman, Folksägnen och byggandet 
av Finslröms kyrka. 

Finuist h-ugrische Forschungen. 
Bd. 29: 1/3. 1946: A. Äyräpää, Eine 
finnische Fibel aus einem slawischen 
Burgwall auf Rugen. 

Finska fornminnesföreningens 
Tillskrift. 46. 1945: O. A. Nygren, 
Helgonen i Finlands modoltidskonst. 
— J. Voionmaa, Der livländische 
Mtinzfund von Uusiportti. 

Finskt museum. 52 (1945): B. Ki
vikoski, A. M. Tallgren. — Littera-

375 



B l B L I O G R A F 1 S K A M E I I I I E L A N D E N 

tur. Tiotusen år i Sverige. — C. A. 
Nordman, likka Kronqvist. — Väst-
nyländska skulpturer från medelti
den. — T. Riska, Stenåldersfynden 
från Parkkila i Kjulo. — O. af Häll
ström, Ett gravfynd från Hönsåkers-
kullen på Alsätra i Karis. — L. Pet
tersson, Synpunkter på den östfin-
ska korskyrkans ursprung oeh ut
veckling. 

Historiska oeh litteraturhistoris
ka studier. (Sv. litt. sällsk. i Fin
land.) 21—22. Hfors 1946: E. An-
thoni, Svensk gärning i Finlands 
medeltid. — C. A. Nordman, Olof 
den helige i ('inlands medeltida 
konst. 

Suomen museo. 52 (1945): JV. Cle
ve, likka Kronqvist. — A. Äyräpää, 

Zum Gedächtnis A. M. Tallgrens. — 
R. Kiipi, K. E. A. Bergmans Anti-
quitätensammlung im Nationalmu
seum. — L. Pettersson, Griechisch-
katholische Kirchen und Dorfkapel-
len in Ilomantsi. — V. Luho, Das 
Alter der Schlittenkufe aus Piela-
vesi. 

Terra. Geografiska sällskapets i 
Finland tillskrift. 1946: V. Luho. 
Ober die Anwendung der verschie
denen Gosteine in der Steinzeit. 

Åländsk odling. (Ålands folkmin 
ms i ii rl> n nd.) 1946: M. Dreijer, 
Åland på Idrisis världskarta. — A. 
Södergård, Några ord om den åländ
ska lövängens forntid och framtid. 
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