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LITTERATUR OCH KRITIK 

Danske oldesnger III—IV, H. C. BROHOLM, wldre bronzealder. yngre bronze
alder. Köpenhamn 1952—1953 

Sedan Sophus Muller 1895 utgav sitt arbete »Ordning af Danmarks Old
sager I—II», så har det danska materialet icke minst beträffande brons
åldern växt avsevärt och de nu av H. C. Broholm publicerade båda banden 
om Danmarks storslagna bronsålder fylla givetvis ett länge känt behov. 
Typurvalet är gjort med omsorg och bi ldmaterialet är förstklassigt. Liksom 
seriens föregående delar om äldre stenåldern av Therkel Mathiassen och 
yngre stenåldern av P. V. Glob, så äro även de båda banden om bronsåldern 
skrivna på såväl danska som engelska språken. En oformlighct ifråga om 
en detalj bör kanske påpekas, nämligen at t periodindelningen såväl i fråga 
om benämning som tid i en av Broholm uppgjord tablå, som även omfat tar 
yngre stenåldern, icke s tämmer överens med en motsvarande av Glob upp
gjord uppstäl lning i seriens Bd II. Broholm behåller nämligen ännu den 
äldre indelningen i döstid, gånggriftstid och hällkist t id medan vi nu för 
tiden mera a l lmänt övergått till benämningarna tidigneolitisk tid, mellan
neolitisk tid och senneolitisk tid. Under alla omständigheter bör emellertid 
de nu senast u tkomna delarna om bronsåldern liksom de tidigare om sten
åldern bliva ett nyttigt uppslagsverk både för fackarkcologcn och lekmannen. 

Andrens Oldeberg 

Sörmländska kyrkor, band IX. ulg. under redaktion av IVAR SCHNELL, Kskils-
luna 1949-1953. 

Med det år 1954 distr ibuerade nionde bandet av »Sörmländska kyrkor» 
är nu denna serie kyrkobeskrivningar, som påbörjades år 1940, komplet t 
och landskapets samtliga kyrkor beskrivna. En presentat ion av verkets t i l l
komsthistoria och cn redogörelse för de r iktl injer , efter vilka utgivningen 
skett, ha r lämnats av seriens redaktör, landsant ikvarien Ivar Schnell, 1 
»Södcrmanlandsbygdcn» för år 1950. Det är ett rikt och till stor del hi t t i l ls 
föga beaktat mater ia l , som med denna serie har ställ ts t i l l den konst
historiska forskningens och den hembygdsintresserade a l lmänhetens för
fogande. Landskapets kyrkliga arki tekturhis tor ia , som tidigare var ett näs tan 
helt okänt kapitel, har blivit särskilt rikt belyst och det är med stort intresse 
man konstaterar , att cn stor del av kyrkorna ha visat sig innehålla större 
eller mindre part ier av medeltida ursprung. I vissa fall måste man dock 
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beklaga, att författarna alltför knapphändigt eller mindre övertygande moti
verat sina dateringar, och man torde kunna taga för givet, att revideringar 
av vissa av beskrivningarna komma att behövas. 

Av betydande intresse äro många av de specialuppsatser berörande skilda 
områden av landskapets konst- och kulturhistoria, som inleda banden (i nionde 
bandet ha samlats åtta sådana uppsatser). Ett speciellt värde ha de i andra 
och sjätte banden ingående katalogerna över landskapets medeltida dop
funtar, respektive dess monumentalmåleri från medeltid och renässans, 
båda författade av Bune Norberg. Av synnerligen stort intresse är också 
Aron Anderssons uppsats om medeltida nattvardssilver (i nionde bandet), 
den första utförliga presentationen av ett större urval av Sveriges förvånans
värt rika bestånd av medeltida kyrksilver. Ett nytt och föga beaktat material 
publiceras också i Nils Sundquists uppsats om landskapets kloster (i nionde 
bandet). Det är dock att beklaga, att utrymmet i detta fall varit så knappt, 
att författaren icke haft möjlighet att fullt tillfredsställande motivera sina 
rekonstruktioner av klostrens planer och disposition. 

Med stor tillfredsställelse konstaterar man att serien typografiskt sett 
slår på en mycket hög nivå och att illustrationsmaterialet i det närmaste 
genomgående iir av hög klass och i stor utsträckning nyanskaffat för detta 
speciella ändamål. Av stor betydelse är också att serien dessutom inspirerat 
till liknande företag, bland annat i ärkestiftet och i Göteborgs stift. 

Enligt de ursprungliga planerna för verkets utgivande skulle 1 det nionde 
bandet ha ingått också de sak-, orts- och personregister, som äro ound
gängligen nödvändiga, för att serien helt skall kunna utnyttas, nödvändiga 
icke endast för den konsthistoriska forskningen utan i minst lika hög grad 
för de pcrsonhistoriker och släktforskare, för vilka serien utgör en verklig 
guldgruva. Arbetena på dessa register ha dock fått uppskjutas såsom alltför 
kostsamma samt dessutom synnerligen komplicerade, det sistnämnda av 
den orsak att banden icke äro löpande paginerade, utan varje i bandet in
gående häfte har sin särskilda paginering. Orsaken till detta är att inan vid 
planeringen av serien till en början icke avsåge sammanföra häftena till 
band. Man må dock hoppas aft Södermanlands hembygdsförbund snarast 
möjligt skall kunna få ekonomiska möjligheter att komplettera serien med 
detta synnerligen nödvändiga registcrband. 

Åke Nisbeth 
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NOTES AND REVIEWS 

Who Coined the Expression Mesolithicum > and When-? Nils Niklasson 
shows Ihat lhe expression »Mcsolilhic» (»Mesolithicum»), whose origin and 
sourcc had sunk into oblivion, was used for the very first lime by lhe 
Swedish geologis! Magnus Torell in a paper read al the Archaeological 
Congress held in Stockholm in IS74. Torell there employed this lenn lo 
denote the supposedly findless Iransitional period between the Palacolilhienin 
and the Neolilhicum. 

Drinking-Horns in Odin's Mound ut Gamla Uppsala. Birger Nerman 
attempts to show [hal certain small ornamented fragments of meta! foil 
from the easlernmost of lhe three Boyal grave-niounds at Gamla Uppsala, 
did not belong, as has been hypothelically assumed, lo a shield (Fifi. 1). 
a helmet (Fig. 2) or a round disc (Fig. 3, reconslruction Fig. 4), but inslea-,1 
were affixed lo drinking-horns. The king in Odin's mound, the Ynglinga 
king Aun. Ihus had al least two drinking-horns with him in his grave. one 
of which was extremely fine with foils of gilded silver. 

Svenska Fornminnesföreningen 1954. A report on the activities of lhe Swe
dish Archaeological Association during 1954. 

Svenska Arkeologiska Samfundet 1954. Wilhelm Holmqvist gives an 
account of the activities of the Swedish Archaeological Society during 1954. 

• Danske Oldsager". A. Oldeberg writes a criticism of Parts HI- IV of 
Danske Oldsager». These have recently been published by H. C. Broholm 

and deal wilh Denmark*! Bronze Age. Oldeberg remarks that the period 
classification differs from Ihat used in Part II dealing wilh the Late Slone 
Age and published by P. V. Glob, which is a disadvanlage. 

The Churches of Sörmland". Ake Nisbeth reviews »Sörmländska kyrkor 
published by the Södermanland Association for Culture and History (Sö
dermanlands Hembygdsförbund). This work contains descriptions and hislo-
ries of all lhe churches in the province as well as special a r t ides on different 
aspecls of lhe art and culture of the province. 
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BYGGNAUSM1NNESVARD 

Finngiirden Kvarntorp i Lekvattnets socken i Värmland har under det 
gångna årel blivit inköpt av Fryksände kommun med avsikt alt bevara 
gårdens byggnader i orubbat skick oeh låla gården utgöra elt minnesmärke 
över den värmlandsfinska kulturen. Denna gård, där huvudbyggnaden 
slammar från 1700-lalel och utgöres av en typisk värmlaiidsfinsk rökstuga 
saml en vid sidan om denna liggande svensksluga, är den mesl representa
tiva av de nu bevarade anläggningarna av detta slag. Den kommer all regist
reras enligt lagen lill skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader och 
på kommunens bekostnad renoveras och underhållas. Della har blivit eko
nomisk! möjligt bland annat genom avkastningen av den stora skogslott, 
som tillhörde gården. För gårdens tillsyn i framtiden svarar en nämnd, 
utsedd av kommunalfullmäktige, med representanter för lokala intressen 
jämte landsantikvarien. 

BYGGNADSlllSTOBISKA UNDERSÖKNINGAR 

Vid rivningar inom kvnrtetet Hästen vid Knngsängsgalan i Upp.snln bar 
byggnadshistoriska undersökningar, uppmätning och fotografering utförts av 
de under 1700-lalets slul och ISOO-lalels början i linimer uppförda byggna
derna. Äldre inredningar säsom schablonmålningar på agnbruk och på pap
per i rik variation, slänkinålningar. kvadermarmoreringar m. m. ha registre
rats och tillvaratagits. Inkörsportarna lill husen Knngsängsgatan 22 och 24 

ha haft upptill profilerade s. k. porlliderslolpar, särskilt vanliga i Uppsala 
och uppsalalraklen under 1700- och 1800-talen. 1 övervåningen lill linset 
Knngsängsgatan 20 bodde under 1800-lalels mill Alida och Tekla Knös 
(»De små Knösarna») oeh i övervåningen till Kungsängsgatan 22 överstinnan 
Malla Silfverslolpe. hos vilka dåtidens litterära Ippsa la samlades. 

I samband med rcslaureringsarbeten av del i I.innétrudgdrdcn i Upptakt 
belägna orangeriet ha äldre byggnadsdetaljer kunnat studeras och registre
ras, bland annat äldre takstolar och takfall lill det av Hårleman på 1740-
liilet för Carl von Linnés räkning uppförda växthuset. 
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Erik den helige. Historia Kult — Reliker. Studier utgivna under red. av-
Bengt Thordeman. Tryckt med bidrag av Humanistiska fonden. Nor
disk Rotogravyr, Stockholm 1954. XX+453 s. 

Under 1940-talets sista år verkställdes en officiell vetenskaplig undersök
ning av Erik den heliges relikskrin i Uppsala domkyrka. På initiativ av nu
varande riksantikvarien dr Bengt Thordeman har rörande undersökningens 
resultat utarbetats en noggrann, i varje detalj ingående redogörelse, vilken 
samtidigt lar ställning till den mångfald historiska problem, som med Erik 
den heliges person och gärning äro förknippade. Redogörelsen föreligger i 
ovan angivna tryckta bokverk. Dess innehåll fördelar sig på följande för
fattare och huvudpart ier . 

Toni Schmid, Erik den heliges legend på latin, fornsvenska och modern 
svenska. 

Knut B. Westman, Erik den helige och hans lid. 
Nils Ahnlund, Den nationella och folkliga Erikskultcn. 
Toni Schmid, Erik den helige i liturgien. 
Bengt Thordeman, Erik den helige i medeltidens bildkonst. 
Bo E. Ingelmark och .trrur Bygden, Skelettdelarna i Erik den heliges relik

skrin. 

Bengt Thordeman, Erik den heliges kungakrona. 
Agnes Geijer, Textilierna i Sankt Eriks skrin. 
Carl Axel Nordman, En relik av Erik den helige i Abo domkyrka. 
Artur Bygden, Sankt Erika skrin genom tiderna. 
Olle Källström, Sankt Eriks skrin som konsthantverk. 

Till texten äro fogade en mångfald textfigurer, plansc-hfigurer och färg
planscher. 

En »monumentalvolym» har härmed berikat den svenska historiska littera
turen. Verket är monumental t såväl genom sin yttre omfattning som 
genom de redovisade undersökningarnas vidd, grundlighet och vetenskap
liga penetration. Ej minst är det monumental t genom sitt bildmaterial, som 
är överväldigande i sin rikedom och sin förstklassiga typografiska presen
tation. 

Att cn sällsam lanke fiir ell ögonblick Iränger sig fram. kan man likvisst 
ej hindra. Vad gäller denna volym, detla väldiga forskningsarbete! Erik 
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den helige! Vad veta vi egentligen om Erik den helige? Jo, vad som verk
ligen i någon mån kan kallas historiskt vetande rörande Erik den helige 
torde lätteligen låta sig sammanfattas på några tiotal tryckrader! Och så 
nu denna yviga växtlighet. För visso har man en känsla av att det lilla 
senapskornet visat en gåtfull ulvecklingsstyrka och framför allt dragit till 
sig en rad ympartade tillskott med livskrafter i sig själva. 

I det följande skola några korta anmärkningar knytas till vissa partier 
av det föreliggande »magnum opus». Jag förutskickar, att jag i huvudsak 
dröjer vid de politiskt och socialt betonade spörsmålen — de konsthisto
riska spörsmålen bliva i denna tidskrift föremål för särskild granskning 
från konsthistoriskt håll. 

Då Knut B. Westman trätt in som författare av »Erik den helige och hans 
tid», har han gjort det med självklar rätt. Han är den, som djupast genom
tänkt alla hithörande frågor i deras ofta förvirrande samspel, och han är 
också den, som sökt bringa en viss klarhet i företeelsernas verkliga innebörd. 
Med förebildlig översyn, objektivitet och stark känsla för logisk disposition 
ger ban oss nu en högst välkommen skildring av de nordiska rikenas historia 
mot europeisk bakgrund under 1000-talet och 1100-talels första hälft. Den 
som närmare känner arten av det historiska material, som härvid måst i 
detalj behärskas, kan ej undgå att uttala sin tacksamma beundran. I stort 
sett är anmälaren ense med författaren i hans grundsyn. En fin reflexion 
gör författaren (s. 87), då han förmodar, alt den av undertecknad publice
rade romerska stiftslislan frän omkring 1120 har hämtat sina nordiska 
uppgifter från fundalionsdokumentet för Lunds ärkeslol, och därjämte 
spårat där bakom Inge den äldres ordnande hand. Beträffande åtskilliga 
detaljfrågor, såsom rörande de båda jarlarna Ulf och Guttorm, »comilissan 
Botild» m. fl., har förf. ej haft tillfälle att taga ställning till senare ut
komna undersökningar. Förhållandet mellan de båda uppländska stifts-
centra, i Sigtuna och i Uppsala, är fortfarande trots författarens förklarings
försök synnerligen dunkelt. 

Vi ledes sä vid författarens hand mera direkt in på de speciella Sverige-
problemen. Westman, som ju även här bygger på tidigare förnämligt för
fattarskap, kan i stort sett hävda sina förut intagna positioner. Jag bar 
intet emot atl fortfarande erkänna min övertygelse om dessa positioners 
huvudsakliga riktighet. Särskilt är jag angelägen att högt approbera för
fattarens källkritiska analys av Erikslegendcn — själva grundspörsmålct i 
de omhandlade historiska materierna. Men en annan viktig källkritisk fråga 
dyker upp i delta sammanhang. Tiden var för Norden en statsupplösningens 
tid. Det blir de stora ätterna och ättkombinationerna, som tumlade om med 
varandra i växlande kombinationer och växlande, olika färgade syften. De 
genealogiska problemen bliva då för historikern av särskild vikt. Förfat
taren med sin lärda överblick har naturligtvis icke undandragit sig dessa 
problem, men det ligger cn viss säregen »resolution» över hans lösningar. 
Spörsmålet diskuteras, dock gärna från en bestämd utgångspunkt, och 
sedan författaren fixerat sin mening, ges den i det följande en mera obestridd 
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giltighet än källmaterialet egentligen tillåter. Förhål landet är psykologiskt 
högst förklarligt, det har likväl sina risker, som i kritiska sammanhang 
kunna bli påtagliga. Jag skall genast exemplifiera vad jag menar — och 
detla på en vital punkt . 

Konung Erik den helige har som bekant sin verkliga dokumentar iska 
historia särskilt knuten till Väslergölland. Delta faktum är känt och erkänt 
av den historiska forskningen. Elt annat faktum pekande i samma riktning 
är konung Eriks äktenskap med en descendent av den Stenkilska konunga
familjen, della oavsett var denna descendent är att söka. Det är givet, att 
Eriks äktenskap mäste giva honom en särskilt stark förankring i de väst
götska landamärcna liksom överallt, där den gamla konungaätten hade 
sin fasta rot. Men är det därför nödvändigt all a t l rapera moderna spekula
tioner om Erik såsom själv av västgötsk ätt och börd och i det samman
hanget göra några väl så djärva gencalogiska och politiska kombinat ioner? 
Det finns dock släktbistoriska tradit ioner och omständigheter, som tydligt 
peka emot det gamla Svethiud. Och låtoin oss för ett ögonblick överväga 
den aktuella politiska situationen. Säkra källor låta oss veta, att vid 1100-
lalets mitt starka motsät tningar i Sverige rådde mellan svear och göter. 
Såsom betydelsefulla utslag av dessa motsät tningar ha vi att se oenigheten 
om ärkebiskopssätets förläggning, väl åtskilliga års inbördeskrig, konung 
Sverkers mord o. s. v. Är det sannolik), alt svearna i dessa s tammens kraft
ansträngningar låtit sig föras an av en inan ur motsidans led? Konung Eriks 
egentliga konungagärning, i den mån eftervärlden trott sig kunna skönja 
den, är skarpt präglad av uppsvenska drag. Det synes mig, att denna grund
läggande omständighet ej bör förbises. Konung Eriks första aktionslin jer ha 
säkerligen haft en nord-sydlig orientering, icke tvärtom. 

Förfat tarens utförliga diskussion av konung Eriks slut och eftermäle 
innehåller mänga tankar av stort intresse och värde. Alt vinna fullständig 
enighet inom forskningen beträffande hi thörande i källkritiskt avseende 
dunkla materier, är synbarligen icke möjligt. Jag avstår från att vid delta 
tillfälle ingå på någon närmare diskussion. 

Nils Ahnlund behandlar den nationella och folkliga Erikskullen. Sitt 
grundliga och högst omfattande vetande på detta område utnytt jar för
fattaren i största utsträckning, och paralleller och jämförelser dras i 
rikt måtto in i huvudtemats belysning. Särskilt intresserar sig Ahnlund för 
missionären Erik (Hericus quidem pcregrinus), som under missionstiden 
predikat bland nppsvearna och bland dem lidit martyrdöden. Det är en 
lockande tanke, att denne Erik på något sätt förberett sin kungliga namnes 
helgonskåp. För själva Erikskullens utveckling och gång genom tiderna är 
författarens framställning utan all fräga av grundläggande betydelse. 

Toni Schmids undersökning av Erik den helige i liturgien bär vittne om 
förfat tarinnans djupgående érudition på bi lhörande områden. Beträffande 
Bo E. Ingelmarks och Artur Bygdens behandling av skelettdelarna i Erik 
den heliges relikskrin liksom Carl Axel Nordmans av Eriks reliker i Abo 
domkyrka har en lekman föga möjlighet atl uttala sig. Frägan om skelell-
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delarnas äkthet är naturligtvis här liksom i alla dylika fall fullt aktuell. 
Det synes emellertid som om situationen vad beträffar Eriksskeleflet är mer 
än vanligt gynnsam. Av även poliliskt-historiskt intresse är B. Thordemans 
skarpsinniga analys av Erik den heliges krona: kronan har förfärdigats 
såsom gravkrona till konung Erik, den ojämförligt äldsta i Norden bevarade 
kungakronan. 

De återstående forskningsbidragen — av Bengt Thordeman om Erik den 
helige i medeltidens bildkonst, av Agnes Geijer om textilierna i Sankt Eriks 
skrin, av Artur Bygden om Sankt Eriks skrin genom tiderna, av Olle Käll
ström om Sankt Eriks skrin som konsthantverk — äro övervägande konst
historiskt betonade och skola säsom redan påpekats bliva på annat ställe i 
denna tidskrift sakkunnigt bedömda. Från min egen sida kan jag endasl 
giva uttryck åt min höga uppskattning av den antikvariska forskningens 
imponerande grundlighet. 

Min anmälan av det stora S:t Eriksverket må härmed vara förd till sitt 
slut. Det återstår att till redaktör och författare framföra uttrycken av 
tacksamhet och beundran för deras säkerligen med ej ringa möda och upp
offring genomförda förnämliga arbete. 

.S'uen Tunberg f 

En fascinerande men svåröverskådlig helhet utgör för konsthistorikern 
de historiska avsnitten i publikationen Erik den helige. Konsthistorikern 
bildar sig troligen i allmänhet snabbare en föreställning om en nationell 
symbols framväxande och om lokalhelgonet Eriks förvandling till en 
centralgestalt inom landels helgonvärld med hjälp av de svenska kyrkornas 
ikonografiska dokument. 

Delta dokumentariska material är systematiskt förtecknat, granskat och 
tolkat av Erikspnblikationens redaktör under rubriken »Erik den helige i 
medeltidens konst». Studien har ett betonat ikonografiskt syfte men har 
genom sin mångsidiga utformning fått en betydligt större räckvidd. Materia
let i dess rikhaltighet —• även melallkonsten, däri inbegripet sigill och pil
grimsmärken, har lämnat sina bidrag till helhetsbilden — har sålunda låtit 
huvuddragen i den svenska bildkonstens utveckling passera revy, bevis nog 
för Erikskultens djupa förankring. 

I föreliggande sammanhang vill undertecknad emellertid endast notera de 
mera statistiska resultaten av kultbildsundersökningen, nämligen först, atl 
den tidigaste koncentrationen av Eriksbilder härrör från åren omkring 1270. 
Vid denna tid och under närmast följande årtionden lämnar Uppland, den 
provins där S:t Eriks martyrium utspelades, de flesta ikonografiska beläg
gen för en Erikskult. Både träskulptur och sigillkonst återge här helgonet 
såsom konung, med krona, spira och äpple. 

Efter en dokumentfattig period under 1300-talets andra hälft och 1400-

137 



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

talels början frapperar antalet bevarade Eriksframställningar från 1400-
talels andra fjärdedel. 1400-lalets senare hälft och 1500-talets början upp
visa dock det utan varje jämförelse största materialet. Stegringen är preg
nant, även om man måste ta hänsyn till alt vi nu nått den tid, då kultbilder 
och relikvarier överhuvudtaget utveckla sin rikaste mångfald. Dessutom bör 
ett annat faktum understrykas, nämligen alt S:f Erik från och med 1400-
talets andra fjärdedel också uppträder som den ruslningsklädde riddaren. 

I publikationens konsthistoriska exposé har all nödig hänsyn tagils till 
den möjlighet till felslut, som undersökningsmaterialet erbjuder; det kyrk
liga bildbeständel är givetvis icke reducerat efler samma procenttal i 
landels samtliga provinser. Men nog bör man lugnt kunna ulgä ifrån, att 
bildfrekvensen även nu återspeglar de väsentliga skiftningarna i Erikskul
lens utvecklingshistoria. 

Då sålunda »riksklämman» från 1430-talet. lill skillnad från övriga sigill, 
visar Erik såsom krigaren i sin rustning, vill man häri se det medvetna häv
dandet av helgonet som politisk maktsymbol. Här ger det kända historiska 
skeendet, de oroliga inrcpolitiska förhållandena, den behövliga förklaringen. 
Anmärkningsvärt är, att bortsett frän r iksklämman, Finland enligt den 
kronologiska översikten kan redovisa de tidigaste bilderna av S:t Erik i 
rustning, nämligen redan frän 1400-talets början. Västerbotten kommer där
näst, omkring 1425, medan Uppland först omkring 1470 och årt iondena där
efter företrädes av en rad ruslningsförsedda framställningar. 

Under ifrågavarande sena period är eljest Uppland ifråga om Eriksbil-
dernas absoluta antal den utan jämförelse mest dominerande provinsen. 
Och dock måste Erikskulten vid den liden anses vara väl dokumenterad 
genom bevarade monument ända från Småland i söder till Västerbotten i 
norr . Utanför rikets gränser möta vi desslikes Erik; i Norge i sällskap med 
S:t Olof, i det danska Skåne i flertalet fall Jämte he lgonkonnngama Olof 
och Knut. Skåne erbjuder t. o. ni. etl exempel på nämnda kombination redan 
frän 1400-talets början. Det svenska nalionalhelgonets uppt rädande i grann
länderna kan visserligen betraktas säsom utslag av kyrklig internationalism, 
men den sporadiskt uppdykande konstellationen Erik-Olof-Knul vill man 
dessutom gärna förbinda med perioder av skandinavisk unionspolitik och 
med följderna av det som Ingvar Andersson benämnt i Axelssönemas inter-
nordiska släktkoalition». 

Av Agnes Geijers synnerligen intresseväckande interpretation av textil-
materialet i S:t Eriks skrin och därmed sammanhängande problem vill 
undertecknad här endast begagna tvä detaljer. Med anknytning lill ovan
stående kan sålunda påpekas, att skrinels dyrbaraste textilrelik, en prakt
full norditaliensk brokadvävnad från 1200-talets slut, genom dokumentar iska 
belägg måste anses vara införlivad med helgonets tillbehör sedan är 1293, 
ytterligare en bekräftelse på Erikskultens aktuali tet under 1200-talels slut. 

Den andra detaljen, som här åsyftas, rör dateringen av det märkliga s. k. 
Äborelikvarief, en huvudfonnad relikbebållare av rött kinesiskt siden, som 
ingående behandlas från skilda utgångspunkter såväl av Agnes Geijer som 
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av Carl Axel Nordman, av den senare i specialstudien »En relik av Erik den 
helige i Abo domkyrka». Nordmans utomordentl igt detaljerade utredning 
utmynnar i en klar motivering av slutsatsen, att man här har en Eriksrelik, 
som kommit till Abo, då ett Eriksal tare instiftades där år 1400, alltså 
vid begynnelsen till den senare perioden av intensifierad Erikskult . Före
målet har emellertid, vilket på olika sätt framgår av både Geijers och Nord
mans framställningar, en komplicerad til lkomsthistoria. Sidenmatcrialet har. 
innan del fick sin nuvarande hopfogning, försetts med en figurskildring i 
broderi, som av stilistiska skäl måste dateras till Erikskultens tidigare kon-
centrationsperiod, 1200-talets slut eller omkring 1300. Det är detla broderi , 
som väglett Nordman vid hans atlr ibution, eftersom det skildrar en martyr-
scen, en halshuggen, knäböjande gestalt och hans krigiske baneman, må
hända den äldsta säkra skildringen ur själva Erikslegenden. 

Ordet måhända användes här i anslutning till att Thordeman i sin skild
ring av S:t Erik i konsten redovisar, utan alt vilja draga några bestämda 
slutsatser, för vissa antydningar om en Erikskull före den »första koncentra
tionen». De beslå av en genom Mandelgrens beskrivning och avbildning från 
1860-talet känd men nu försvunnen senromansk Eriksbild pä korväggen i 
Hjälmseryd i Smaland, en blydosa med en Eriksrclik från samma kyrka, en 
kalkmålning med en sannolik S:l Erik från Eriksberg i Västergötland saml 
slutligen av framställningen på elt silversmycke från Persnäs på Öland. 
Smycket med bilden av en halshuggen hclgonkonung, vars änglaburna 
huvud utgör kompositionens centralornamenl , har publicerats och tolkats 
som S:f Erik bl. a. av C. A. Nordman och nu daterats till senast omkring 
1200. Dessa tidiga dokument ha, liksom övriga vittnesbörd om Erikskulten, 
av Thordeman utnyttjats med allra största försiktighet. Samtliga här ifråga
varande ting ha nämligen påträffats synnerligen perifert i förhållande till 
»kärnlandet» Uppland. Den västgötska målningen kan dock förklaras ut
ifrån viss anknytning inom Erik den heliges familj till Västergötland. Hjiilm-
seryddokuinenten härs tamma kanske först från liden efter 1200-talets milt, 
i så fall kan avståndet i tid anses obefintligt och endast avståndet i rum 
återstår lill den uppländska Erikskulten. Delta är givetvis betänkligt nog, dä 
I riks betydelse knappast vid denna lid varil sådan, alt man till jämförelse 
bör nämna det välkända faktum, att Thomas Becket, som mördades 1170, 
var aktuell i Skåne redan etl par är efter sin död och att dessutom etl 
Thomasal tare stiftades dels i ärkebiskopskyrkan, dels i Gumlösa kyrka under 
Absalons tid, medan Thomas martyr ium skildras i reliefen kring dopfunts-
cuppan i Lyngsjö omkring är 1200. 

Det öländska Persnässmyckel är mest svårförklarligt. Det är stilistiskt 
onekligen nära förbundet med spännen från tidigaste medeltid; ornament-
detaljernas degeneration borde emellertid i delta fall berättiga elt utsud
dande av dateringsgränserna. Otänkbart vore väl icke atl placera spännet 
ett halvt å rhundrade framåt i tiden från den utstakade gränsen vid 1200. 
Den förvanskade palmettfrisen och djurhuvudet vid ringfästet vore fullt möj
liga även då, mittfältets flygande änglagestalter desslikes, den därinnanför 
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placerade pär l ramen vore naturl igare; även helgonets krona kunde troligen 
ha dröjt sig kvar — jfr t. ex. krucifixkronor pä Limogcskors från 1200-talets 
milt och senare del. Som motivisk jämförelse kunde kanske här nämnas 
skildringar ur bl. a. Thomas Beckets legend pä elt flertal Limogesskrin från 
1200-talet, där den mördades personifierade själ inom en cirkelformig gloria, 
buren av änglar, förflyttas till himlen. Om Persnässpännet sålunda dateras 
ytterligare något framåt, skulle hela den tidiga dokumentgruppen få anknyt
ning, i vart fall i tid, till den uppländska kretsen efter 1250. 

Etl refererande av den med ikonografiskt material hopfogade bilden av 
helgonet Erik och hans verksamhetsområde — vilken icke jävar de med histo
rikerns hjälpmedel vunna resultaten — kan kanske lämpligen avslutas med 
omnämnandet av tvä föremål, som var för sig givit anledning lill vägande 
avsnitt i boken. Det ena är Erik den heliges gravkrona, av förgylld koppar, 
i sin oansenlighet en märklighet och en nationell klenod. Den bar gjorts till 
föremål för en ingående undersökning av Thordeman, som rekonstruerat 
dess ursprungliga form, lagt fram bevis för dess egenskap av gravkrona och 
i och med detta hävdat, alt den måste betraktas som Nordens äldsta kunga
krona. 

Slutligen bör helgonets skrin nämnas . Det, som ursprungligen omslöt såväl 
den nyssnämnda kronan som Erik den heliges ben, därom vet man intet. 
Artur Bygden har ägnat de dokumentar iskt kända medeltida Eriksskrinens 
—-i varje fall ha två sådana funnits — öden en ingående skildring och har till 
denna anknuti t en exposé över landets ännu existerande busformiga reli
kvarier. Det nu i Uppsala domkyrka existerande skrinel, som under Johan 
IILs lid avlöste den på »S:t Er iks lavla» avbildade och lack vare Pering
skiölds stick välbekanta 1400-taIskomposilionen, har undersökts och utför
ligt publicerats av O. Källström under rubriken »Sankt Eriks skrin som 
konsthantverk». Detta renässansskrin är trots allt av den art, att underteck
nad här avslutningsvis skulle vilja påminna om en idé beträffande dess 
placering, som en gång framlagts av Bengt Thordeman i samband med debat
ten kr ing Uppsala domkyrkas högaltare: ställ S:t Eriks skrin fritt och högt, 
bakom altarbordet , gör det till den synliga centralpunkten i domkyrkans 
kor. Undertecknad vill tillfoga en jämförelse, som kanske framkallar ett löje 
— men i Kölnerdömen höjer sig över högaltarets bord, sedan det berömda 
Klarenaltar under andra världskriget lidit så allvarliga skador, alt det 
placerats i södra tvärskeppet ulan funktion, gaveln av Nikolaus av Verduns 
»Dreikönigenschrein». Trots sina, i förhällande till domens inre, ringa mått 
behärskar det genom sin placering hell interiören. På samma sätt står än 
i dag i samma stads S:t Severinskyrka S:t Severinus skrin på sin ursprung
liga plats, placerat på höga, smäckra kolonnetler bakom kyrkans högaltare. 
Kan icke det nuvarande Eriksskrinet anses vara så betydande, att det skulle 
göra sig gällande, även om det placerades fritt bakom högaltaret i Uppsala, 
fullt synligt för menigheten och givetvis helst orienterat i öster—väster, 
enligt medelt idskyrkans hävdvunna sed. 

Monica Rgdbeck 
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NOTES AND REVIEWS 

.4 Bronze Age Find from Resmo Parish, Öland. K. G. Petersson describes 
lhe results of an examination made in the summer of 1953 of a circular cover 
of round stones situated on lhe top of the limestone ridge running through 
Itesmo parish in Öland. This cover of stones contained a simple cremation 
grave and a stone cist with charrcd bones. In the latter were found a double 
button, a pincette and a saw (?) of bronze. The grave may be dated to lhe 
transitional phase between periods 3 and 4 of the Bronze Age. 

\V'/iere Does the Amber in the South European Bronze and Iron Age Finds 
Come From? Carl-Axel Moberg reviews various contributions on the subject 
of the provenance of the amber occurring in Mediterranean finds. He draws 
attention to certain guarded statements from scientific quarters which appear 
to suggest that archaeologists would do well to exercise considerablc caution in 
availing tbemselves of the classical chemical analyses which »proved» lhe 
northern origin of this amber. The purely archaeological argumentation now 
seems to assume a comparatively greater responsibility. 

Some Medieual Textiles and Their Provenance. The provenance of two 
canopics and one antependium in the Museum of National Antiquities in 
Stockholm is determined by Äke Nisbeth with lhe help of notes made by the 
antiquarian Nils Månsson Mandelgren. The canopics are found lo have come 
to lhe museum from Dalhem Church in lhe north of Småland and the ante
pendium from the now demolished church of V. Skrukeby in Östergötland. 

The Communion-Cups in the Västergötland Churches of Eriksberg and 
Vdmb. Leif H. Nilsson gives a translation of an Old Czech inscription on a 
communion-cup in Eriksberg Church. He also shows that the cup fell into 
Swedish bands during the Thirly Years' War and was presented lo Eriks-
berg parish in 1619 by Amund Amundsson, temporary auditor and accoun-
fant to the forces. 

»Erik den Helige. Historia — Kult — Reliker.» Sven Tunberg (f) and 
Monica Rydbeck have reviewed lhe monumental work on »St. Erik, His His 
tory, Culf and Relics» edited by Bengt Thordeman. Contributions have here 
been made by the editor and other invesligalors in different spheres towards 
clarifying the problems concerning St. Erik. A comprehensive description of 
the political and social history of Seandinavia in the l l t h and 12th centuries 
forms the background of the valuable studies on eullic, anthropological and 
iconographic—arl-historical aspects largely resulting from the examinations of 
the St. Erik relics in Uppsala Cathédral initiated by the editor. 
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LITTERATUR OCH KRITIK 

HICKAHI) PITTIONI , Urgeschichte des österreichischen Raumes (1954) Franz 
Deulickc, Wien, 854 sidor, 12 kartor och 536 avbildningar. 

1 del nu föreliggande arbetet har författaren gjort en på stor lärdom byggd 
syntes av del österrikiska områdets förhistoria från äldsta lider fram unge
fär till Kristi födelse och med ganska vida utblickar på den omgivande världen 
Vid indelningen av sitt arbete har han infört andra benämningar än de hit
tills vedertagna. Paleoli t ikum och äldre delen av mesolitikum omfattar så
lunda ett lidsavsnitt som förf. kal lar l i th ikunu, d. v. s. del skede, då de 
olika kul turerna endast använde sten- eller benföremäl men voro i avsak
nad av all keramik. De senaste årens undersökningar i Österrike ha givit en 
del nya intressanta fynd från paleolitisk lid såväl inom del lågt liggande 
löss-området som inom det alpina området. 

Det avsnitt, som omfattar slutet på mesolilikum och den yngre sten
åldern, har fått benämningen »keramikum-. Det väsentliga för detta skede är 
enligt förf. konsten att förfärdiga lerkärl ; nu börjar även den äldsta sädes
odlingen. Under äldre keramikum finnes i Österrike en tämligen enhetlig 
kultur med rötter i mesolitikum. Under mellersta keramikum sker en första 
störning av den lugna utvecklingen i form av folkrörelser och kulturim-
pnlser främst genom den s.k. »nordiska kulturen» kommande närmast från 
mellantyskt-sudeliskt område. Flera bybridkul turer uppstå därvid. Något 
senare framträder i öslra delen av landet den på nordsydliga förbindelser 
byggande Badener»-kulturen, medan i västra Österrike den på helt andra 
förutsättningar vilande »Mondsee»-kulturen utvecklas. Genom uppkomsten av 
dessa två kulturer grundläggas de djupgående motsättningar, som göra sig 
gällande i större eller mindre grad inom den senare kulturutvecklingen. Vid 
slutet av keramikum til lkomma ytterligare störningar genom den från Mel
lantyskland—Böhmen kommande enmansgravkulturen samt den västeuro
peiska klockbägarekulturen. De våldsamma störningar som ägde rum under 
keramikums sista å rhundraden , betydde mycket mera för områdets kom
mande melallskede än det äldre keramikums mera enhetliga bondekultur. 

Bronsåldern och järnåldern fram till ungefär Kristi födelse benämner 
förf. »melallikuim på den grund, att först metallen brons och senare även 
järn dä ha sin huvudsakliga användning. Detta skede, som upptager den 
övervägande större delen av arbetet, indelas i tre stora huvudavsnitt . Först 
det äldsta metallikum, som behandlar de olika flalmarksgravkii l turerna, 
höggravkulluren. urncfäl tkullurcn saml den äldsta hallstal tkullnren. Sedan 
följer det mellersta metall ikum med halls lal tkulturcns senare ulvecklings-
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faser samt den äldsta utvinningen av salt i de österrikiska alperna. Slutligen 
behandlas det sena metall ikum med de olika lalene-kullurerna saml bl. a. 
det österrikiska bergsbruket med utvinning av järn . 

Den bondekultur, som under keramikum i allt högre grad utbyggdes, be
rikas avsevärt vid slutet av delta skede och vid början av metallikum genom 
upptäckten av koppar och genom den systematiska utvinningen av koppar-
och tennmalm. Nu öppnar sig för människan just genom framställningen 
och distributionen av det metalliska råsloffet ett nytt fält för hennes ska
pande verksamhet, samtidigt som det sker en systemafisk utvidgning av 
bebyggelseområdet, beroende på uppkomsten av så alt säga mera »indu
striellt» betonade anläggningar i råstoffutvinningsområdet. Härtill bidraga 
även de nya metallredskapen, som möjliggöra, att bergsbruket intensifieras. 
Detla orsakar en mera vidsträckt utbredning av det frän förhållandevis smä-
rummiga zoner s tammande metalliska handelsgödsel till trakter, vilka den 
kerarniska tidens bönder icke hade någon anledning att besöka. Det utveck
las under metall ikum en fjärrhandel, vilken väl lämpar sig att bringa långt 
frän varandra belägna kulturprovinser i nä rmare kontakt med varandra . 

På den ännu under slutet av keramikum blygsamma första kopparul-
vinningen följer ett tämligen snabbt uppsving av denna metallproduktion i 
början av metall ikum, då bronsen började komma till användning, en hän
delse för vilken forskningen enligt förf. ännu icke funnit någon u t tömmande 
historisk grundval. Pittioni tänker sig härvidlag möjligheten, att de djup
gående rörelser, som under det senaste keramikum träffade Mellaneuropa 
och därmed även det österrikiska området , skulle ha givit upphov till för
bindelser ined länder, hos vilka redan tidigare kopparn blivit utbytt mot 
bronsen. Det förefaller som om förf. här helt bortser från möjligheterna äv
en intern utveckling i Mellantyskland från tidig kopparutvinning till fram
ställning av brons. Del synes dock vara ganska sannolikt, alt en sådan ut
veckling kunnat äga rum just bär, där såväl koppar- som tenninalm anträf
fas inom samma område. Witter har mycket ingående belyst delta problem. 

Sedan oron vid övergångstiden mellan keramikum och metall ikum över
vunnits gör sig under äldre bronsåldern i Europa gällande en viss stabilitet, 
som möjliggör uppbyggandet av nya levnads- och samhällsformer. Därmed 
börjar en process, som blir skönjbar redan under tidig metallikum och som 
ytterligare stegras under mellersta och senare metall ikum. Medan nämligen 
under keramikum de kulturella enheterna ännu omfattade ganska vid
sträckta områden, utbildas under metall ikum knl turkoncenlral ioner — ofta 
inom mycket smä områden — vilka tydligt skilja sig från varandra som 
specifika kul tur landskap. Ä ena sidan orsakar denna koncentrationsprocess, 
att inom det österrikiska rummet den för Mellaneuropa karaktäris t iska 
kul turformen blir avgörande för utvecklingen, medan å andra sidan det 
österrikiska rummets geografiska beskaffenhet orsakar en splittring i flera 
enheter , särskilt skönjbar under tider av lugn och vila och mindre urskil j
bar under tider av oro. En av de viktigaste orsakerna till denna uppdelnings
tendens ligger i låglandets kul tursammanbindande funktion och i Alpom-
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rådets skiljande verkan. Redan under tidig metall ikum möta vi dessa mol-
säl tningar och vi se huru även senare den naturl iga indelningen av landet 
framför Alperna alltid är en bestämmande faktor ifråga om händelseut
vecklingen. I det stora hela infogar sig emellertid Österrike under metallikum 
i Mellaneuropas slora kulturella gemenskap, och det är först under de sista 
år t iondena av delta skede, som den europeiska gemenskapen genom den mot 
söder f ramträngande germanska världen kommer i direkt kontakt med den 
romerska stadskulturen. Det är en viktig uppgift för forskningen, anser förf., 
att beträffande metall ikum klargöra de i Mellaneuropa verksamma krafterna 
och att i enlighet härmed följa den al lmänna kulturella utveckling, som 
kommer till uttryck genom metall ikums principiella tredelning och genom 
den särutveckling som kännetecknar de lokala kul turanhopningarna . Icke 
minst för det österrikiska området äro därför kontinuitet och modifikation 
de bärande motiven, då det gäller att undersöka de faktorer, som påverkal 
utvecklingen under förhistorisk tid. 

Det synes mig. att Pittioni med sitt bär granskade arbete trängt de fram
lagda problemen närmare in på livet och att han klarare än tidigare forskare 
bar kunnat särskilja och belysa de olika särkul lurerna och deras förhål
lande till varandra . Genom sin omfattande kunskap om materialet och sin 
oerhörda beläsenhet har han fört forskningen ett avsevärt steg framåt be
träffande en viktig del av Donauområdets förhistoria, och detta gäller fram
för allt det tidsskede han kallar melallikum. Även om man kan vara av 
annan mening än förf. rörande vissa detaljproblem, är hans arbete dock 
värt att allvarligt uppmärksammas . Det torde under lång tid framåt bliva 
cn oumbärl ig handbok för alla forskare, som syssla med Europas för
historia. 

Andreas Oldeberg 

HOLGER ARBMAN. Hallands forntid. Hallands historia från äldsta tid till 
freden i Brömsebro 1645, Halmstad 1954. 

Hallands forntid, som ingår i Hallands historia del I, är den första mera 
u t tömmande framställningen av landskapets förhistoria. Den är först och 
främst skriven för den förhistoriskt intresserade a l lmänheten, men är även 
av värde för fackmannen. Förfat taren lägger fram cn hel del nytt material 
från egna undersökningar samt kommer framför allt för sten- och brons
ålderns del med några nya tolkningsförslag. 

Skildringen av den första bebyggelsen under stenåldern bygger på t äm
ligen torftigt mater ia l . Först med den yngre stenåldern blir fynden rikligare. 
I samband härmed uppstäl ler sig också sädana frågor, som när och varifrån 
samt på vilket sätt åkerbruket och boskapsskötseln infördes till landskapet. 
Det är synd att författaren i detta sammanhang inte kommenterar det årtal 
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för yngre stenålderns början, som han ger i tabellen över de förhistoriska 
skedena. 

Halland ligger utanför de områden, där de stora förändringarna först 
ägde rum i Skandinavien (Danmark—Skåne—Bohuslän). Eftersom man 
hittills med utgångspunkt från tillgängligt fyndmatcrial icke kunnat teckna 
en klar bild av detta skeende inom de nämnda områdena, kan man inte heller 
vänta att så skall kunna ske för Hallands del. Författaren håller sig här 
lill den gängse uppfattningen. Dock i fråga om ett av de svåraste problemen 
inom stenåldcrsforskningen kominer han vad Halland beträffar med ett 
intressant förslag. Det gäller den gropkeramiska kulturens förhållande till 
megalitkulturen. Medan man känner ett stort antal gropkeramiska boplatser 
från mellanneolitisk tid, fördelade över praktiskt taget hela landskapet, är 
megalitkulturen representerad endast genom fynden från ett par syd-
halländska gånggrifter. Författaren finner det svårt att dra någon strikt 
gräns mellan dessa olika kulturgrupper och anser det över huvud taget 
vara något osäkert, om Hallands få gånggrifter representerar ett främmande 
tolk, som inflyttat till landskapet. Den mcllanneolitiska tiden i Halland 
och dess kontakter med norra Skåne och Danmark kan man enligt honom 
bäst förstå, om man förutsätter cn sluten Kattegattkrets, inom vilken de 
två kulturgruppernas olika redskap och keramik blandas. Olikheter i grav
skicket och skiljaktighcter i fyndmaterialet gör dock, att man inte heller 
för Hallands del kan komma ifrån, att det här är fråga om två skilda 
kulturgruppcr (dock inte nödvändigtvis olika folk i ordets trängre be
märkelse) — den ena levande huvudsakligen på samlarstadiet, den andra 
på odlarstadiet. I detta sammanhang bör också framhållas, att kontakten 
mellan megalitkultur och gropkeramisk kultur förekommer över hela det 
område där de båda uppträder och även där den senare uppträder ensam 
(t. ex. Alvastra, Östergötland). Författarens uppslag förtjänar dock all upp
märksamhet, och frågan bör ytterligare undersökas, lämpligen med utgångs
punkt i Bohuslän, där megalitkulturen slutar tidigare än på andra håll i 
Sverige. 

En annan fråga inom stenåldcrsforskningen som är svår att besvara är 
dateringen av båtyxkulturens början och dess förhållande till andra kultur
grupper. Författaren använder konsekvent den internationella benämningen 
stridsyxkultur i stället för båtyxkullur. Detta är ett lyckligt grepp, ty det 
är ju här fräga om cn sidogren till den stora kulturgrupp, som är spridd 
över betydande områden på kontinenten. I fråga om stridsyxkullurens för
hållande till andra kulturgrupper anser författaren med rätta att vi, dä 
fynden i Sverige fördelar sig över samma områden som fynden från de 
andra kulturgrupperna, bör vara försiktiga med att tala om motsättningar 
mellan olika folkgrupper eller stammar. Däremot kan jag inte dela för
fattarens visserligen med påtaglig försiktighet framförda förslag till för
klaring av det förhållandet, att sena stridsyxkeramikskärvor anträffats i 
Snöstorpgånggriften. Enligt författaren skulle detta kunna tyda på att 
stridsyxfolket kommit i beröring med megalitfolket som övertagit en del av 
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de förras keramik. Här lägger kronologiska skäl hinder i vägen. De sena 
s t r idsyxkeramikskärvorna i Snöstorpgånggriftcn t i l lhör redan den sennco-
litiska tiden och måste sålunda bärröra från en efterbegravning i gång
griften. Liknande exempel finns även från Skåne. 

I och med den senneolitiska tiden anser författaren, att jordbruket fått 
sitt verkliga genombrott . Detta torde också vara förklaringen till att fångst-
boplatserna praktiskt taget helt försvinner under senneolitisk tid. Dock vill 
jag här framhålla, at t fisket liksom jakten även i fortsättningen under 
vissa årst ider torde ha spelat cn inte så föraktlig roll i näringslivet (detta 
framgår ju delvis också av redskapsinventar ie t ) . Att vi inte känner till de 
fångstboplatser, som på grund härav måste förutsät tas ha funnits, beror 
säkerligen på sådana ti l lfälligheter som gör, att boplatserna under brons
åldern är sällsynta liksom för övrigt även under vissa perioder under 
j ä rnå ldern . 

Övergången frän stenåldern till bronsåldern sker u tan större omvälvningar. 
Under bronsåldern f ramträder cn tämligen enhetlig kul tur inom hela Syd-
oeh Mellanskandiuavien. I ett avseende bör såsom författaren framhåller 
dock arkeologiens uppmärksamhet riktas särskilt mot Halland. Sydhalland 
ner mot Hallandsåsen är det enda område i Sverige, där man kan vänta 
att finna organiska ämnen — träkistor , läder och kanske även texti l ier — 
något så när bevarade i gravarna. Men i denna trakt har inte några under
sökningar företagits sedan 1869, då Boye grävde ut ett gravfält vid Dömmes-
torp i Hasslövs socken. 

För förståelsen av de ekonomiska förutsät tningarna för den nordiska 
bronsåldern vore det av utomordentl igt intresse bl. a. att få kännedom om 
de handelsvägar, på vilka råmater ia le t nådde oss. Men detta är och kommer 
sannolikt att alltid förbli ett nästan olösligt problem. Här hjälper ofta inte 
ens metal lanalys , ty bronsgjutaren använde ofta metallskrot och på så sätt 
uppstod blandningar av brons från olika hål l . Detsamma gäller även de 
importerade föremålen. Men enstaka lyckokast kan nian göra i båda fallen. 
Därför vore det för oss av största intresse att bä t t re lära känna pr imär-
områdenas legeringar. Men tyvärr finns det stora områden som fortfarande 
måste betecknas som vita fläckar i detta hänseende. 

Den förromerska jä rnå ldern är mycket fattig på fynd i Halland liksom 
i Sverige för övrigt. Hypoteser om vad som skedde under denna tid bl ir 
därför svåra att bevisa, vilket författaren också eftertryckligt framhåller , 
då han försöker skissera en bild av de dåtida förhål landena. Med den 
romerska jä rnå ldern blir emellertid fornsaksbeståndet fylligare för att 
under folkvandringstiden nästan helt försvinna. Under vikingatiden dyker 
fynden på nyt t upp i större omfattning. Den föreställning som man pä 
grundval av de halländska fynden kan göra sig om vardagslivet är dock 
fortfarande mycket torftig. Bristen på fynd under vendcltld beror natur l igt
vis bl. a. i stor uts t räckning pä den omständigheten, att man hit t i l ls inte 
mer systematiskt har undersökt de i landskapet i mycket stort antal före
kommande gravfälten från jä rnå ldern . 
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Trots det knappa materialet har författaren lyckats ge cn mycket levande 
skildring av landskapets förhistoria, utomordentl igt fängslande såväl för 
den bredare publiken som för den trängre kretsen av fackarkeologer. För 
de senare är hans arbete av betydelse särskilt såtillvida, att han påvisat 
vissa problem, som framför andra kräver at t lösas. Man vill ocksä räkna 
honom till förtjänst, att han genom at t upprepade gånger understryka 
mångfalden av stora obesvarade frågor inom förhistorisk forskning givit 
den större publiken en föreställning om att arkeologiens möjligheter är 
begränsade. 

Lili Kuelas 

FRIEDRICH HOLSTE, Die Bronzezeit in Säd- und Westdeutschland. Hand
buch der Urgeschichte Deutschlands. Band I, Berlin 1953. 

Holstes undersökning om Syd- och Västtysklands bronsålder är publicerad 
mer än 10 år efter författarens död i andra världskriget. Della ger också 
förklaringen till att bokens slutsatser inte i alla delar är fullt aktuella. Men 
trots delta och trots vissa luckor i materialpresentat ionen är Holstes arbete 
mycket välkommet som den första samlade framställningen av nämnda 
områdens bronsåldcrskulturer . 

I sin sammanstäl lning av det stora material , som förut varit utspritt i 
olaliga större och mindre arbeten, ägnar författaren sitt huvudsakliga in
tresse åt enstaka kul lurgruppcr och deras särulveckling. Det är onekligen 
hans förtjänst, alt begreppet Adlerbergkultur blivit klargjort. I den tidigare 
l i t teraturen föll alla företeelser i den sydlyska västzonens tidiga bronsålder 
under denna benämning. Nu framträder den tydligt som den äldsta brons-
ålderskulturen i Sydtyskland, uppt rädande inom ett begränsat område 
(Rheinhessen, Slarkcnburg, området kring Neckars mynning och norra 
Pfalz). Däremot har Holste under den danubisk-sudetiska gruppen under 
bögbronsåldern — dock med någon tvekan — sammanfört en ganska 
heterogen grupp både ifråga om gravskick och föremålsbestånd. Det torde 
nog vara mer motiverat att sätta Donau som dess sydgräns med hänsyn till 
spridningen nv gruppens ledformer, som bl. a. utgörs av en keramiktyp, 
vilken inte förekommer söder om denna flod. Även då det gäller spridningen 
av några andra kulli irgrupper, vore nägra mindre juster ingar önskvärda. 

Utöver fyndmaterialct ägnar Holste stor uppmärksamhet också ät om-
rådels bebyggelsegeografi Sålunda konstaterar författaren, att tidig brons
åldersbebyggelse huvudsakligen förekommer på för jordbruk lämpliga om
råden, medan högbronsålderskulturens bärare däremot för bosättning 
väljer källområden till slora vattendrag. Delta tyder enligt författaren på, 
alt dessa varit boskapsskölare. 

Ett av de svåraste problemen vid klarläggandet av högbronsålderns ur
sprung är frågan, vilka folkslag som representerade denna kultur. Atl den 
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inte är en vidareutveckling av den föregående tidiga bronsäldcrskullurcn, 
torde alla i huvudsak vara ense om. Inte heller kan man tala om ett enda in
vandrat folk: därtill är skillnaderna i rcdskapsinventariel , framför allt i 
keramiken, alltför slora. Författaren löser frågan med påslåendet att hög-
bronsålderns bärare skulle vara samma folkgrupper, som bar upp stridsyxkul
turen. Enligt författaren måste högbronsålderskulturcn varit i vardande — 
med impulser från sydöst — redan under tidig bronsålder för alt sedan efte:-

detta skedes slut uppträda på arenan. Ulan att härvid kunna gå närmare 
in på författarens uppfattning i denna fråga, kan man dock säga, alt hans 
påslående ännu måste belraktas som en hypotes. Varken bronserna eller 
keramiken ger oss i själva verket någon antydan om, att det är stridsyx
folket, som utgör kärnan i det folk, som skapar och bär upp högbrons
åldern. Vi vet så litet om framväxandet av denna kultur. Den visar sig 
plötsligt, med alla sina karakteristiska kännetecken fullt utvecklade. Det är 
endast näringsfånget, som bärarna av högbronsålderns kultur bar gemen
samt med stridsyxfolket, vilket också anses vara ett herdefolk. Deras grav
form — gravhögen — är däremot en internationell företeelse, som före
kommer även inom andra kul turområden än de här behandlade och som 
därför inte kan ge någon säker upplysning om det etniska ursprunget, vilket 
också författaren framhåller. F ramträdande t av högbronsåldern är resul
tatet av en ytterst komplicerad sammansträ lning av flera olika komponen
ter, av vilka vi ännu inte på långt när kommit alla in på livet och då i 
synnerhet inte de etniska. 

En intressant iakttagelse gör författaren beträffande könsfördelningen, 
vilken är tämligen jämn bland de i en gravhög nedlagda döda. Om det är 
riktigt, att en gravhög representerar en släkts begravningsplats, drar han 
därav slutsatsen, att monogami med slor sannolikhet varit förhärskande 
under högbronsåldern. 

För uppbyggande av en allmän sydtysk bronsålderskronologi väljer han 
vägen över periodindelning inom enstaka kul turgrupper . För utarbetande 
av de små gruppernas kronologi använder han endast lokalt bundna former, 
som är underkastade lokala utvecklingslagar och som utanför sitt hemorts-
område förlorar sitt kronologiska värde. Genom detta förfarande får ban 
onekligen en mindre felmarginal, än vad fallet har varit tidigare. Som följd 
härav håller han fast vid Reineckes A-period och dess Indelning men sär
skiljer ur den med rätta fynd av tidiga kortsvärd och dolkar och till samma 
lid börande föremålsformer samt hänvisar dessa till början av högbrons
åldern. Reineckes perioder B-D har däremot enligt hans dateringsmetod 
egentligen endast täckning för .Sydbayern. 

Lili Kaclns 
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NOTES AND REVIEWS 

The MakeFs Stamp on the Rone Ladle: a New Interpretation. Gunnar Ek
holm gives a new reading of the Roman maker 's stamp which was 
found on a Roman wine ladle from Roes in Rone parish, published by 
M. Stenberger in Fornvännen 1936. In his work on the Roman and provincial 
bronze industry H. Willers has suggested CANNIMASUSF as the maker 's 
name. a personal name in the nominative followed by an f(ccil). The stamp on 
lhe Rone ladle has. however, been interpreted by Stenberger as GANN1MASVI, 
followed by a plausible F. The new reading given by Maria P. H. den 
Boesterd in a catalogue in the press is as follows: C. ANM (US) 
MA(NISVET(US). 

.I/fin and Snake. Birger Nerman points out tbat aniinal-bcad brooches 
from lhe end of lhe Vendel Period and Iransition lo lhe Viking Age of lhe 
kind illustrated in Fig. 1 exhibil above lhe upper edge of the right long side 
the figure of a man seen in profile, from whose breast there emerges a 
snake. This lakes an almost right-angled course upwards and bends ils 
upper pari forwards SO that lhe head of the snake is above Ihat of the man 
(detail drawing in Fig. 2). The meaning of this motif is uncertain. It may 
refer lo some incident in lhe heroic sagas of Seandinavia, c.g. Gunnar in the 
snake-pil. But lhe author is more i nel i ned lo think that tbis is a Christian 
motif perhaps represenling evil in the form of a snake t r iumphing ovcr 
man or possibly över Christ. In this connection the author recalls that a 
religions mission was probably conducled in Gotland at this time (cf. Forn
vännen 1911. pp. 30 ff.l 

»Urgeschichte des österreichischen Ruumes.» Andreas Oldeberg gives an 
accounl of this work by Rickard Pitlioni. In his classificalion of lhe various 
main perlods Pitlioni employs a different nomenclalure from that which is 
cuslomary. Thus he calls lhe Palaeolithicum and early Mesolilhicuni the 
»lilhikiim» on lhe grounds that objects of stone and bone were then 
priinarily ulilized. The section comprising lhe end of lhe Mesolilhicuni and 
the enlire Late Slone Age or Neolilhicum he terms the »keramikum». The 
cssentially new fealure of this period is, according to the author, lhe art ot 
making clay vessels; now corn-growing also begins. The Rronze Age propcr 
and the Iron Age named lhe »metallikum» owing lo lhe fact Ihat firsl 
bronze and then iron were then chiefly in use. 
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»Hallands forntid.» Lili Kaelas reviews Holger Arbman s work on Halland's 
prehistoric period, in which the author presents even new material from 
bis own researches and, particularly in the case of the Slone and Bronze 
Age, proposes some rcinlerprclalions. The prehistory of this province is 
most vividly depicled and the work should prove equally fascinalin^ to 
the general public and lo tbc narrower circle of profcssional archaeologists. 

»Die Bronzezeit in Sud- und Westdeutschland.» Lili Kaelas reviews this 
work by F. Holsle which presents a survey of Bronze Age finds from these 
areas that were formerly seatlered Ihroughoul innumcrable publications of 
varying size. The author is mainly interested in individual culture groups 
wilh their particular development and in Settlement geography. In building 
np a general Bronze Age chronology for Soulh Germany he chooses to 
follovv the method of period division within individual culture groups, whieh 
lims gives him a f inner foundation than was previously possible. 

20.1 



LITTERATUR OCH KRITIK 

GRAVSYMROLER 

Gravkonslen utgör ännu elt fragmentariskt kapitel i konsthistorien, trots 
det stora intresse som sedan sekler ägnats detla föremålsbeslånd. Den antik
variska forskningen i Sverige har allt från sin begynnelse på 1600-talet och 
fram till våra dagar anlagt huvudsakligen epigrafiska synpunkter på se-
pulkralkonsten. Det gäller pionjärer som Peringskiöld eller Hilferling, men 
samma begränsning kännetecknar också den moderna forskningen. Det är 
därför med stort intresse man läser H E N R I E T T E S'JACOBS studie över den 
sepulkrala symboliken (Idealism and realism. A study of sepulchral sym
bolism. Leiden 1954). Del är ett stort antal monument som tas in i blick-
fånget. De stora slagnumren i europeisk gravkonst berörs endast i förbi
gående, medan många mindre kända, men därför inte mindre viktiga verk 
behandlas ingående. Av stort värde är utnyttjandet av Francois Roger de 
Gaignieres' stora inventarium över franska gravstenar, som tack vare Louis 
Boudans ypperliga illustrationer ger inblick i ett material, som delvis gått 
till spillo genom franska revolutionens bildstorm. 

s 'Jacob har undvikit kronologiska och geografiska grupperingar av grav
monumenten för aft istället göra en disposition efter ikonografiska grunder. 
Därigenom ställs man direkt inför tolkningsproblemen. Under de fyra kate
gorierna, »Den avlidne», »Begravningen», »Själen» och »Människan, har del 
slora ämnet angripits. Det är möjligt att dessa rubriker kan sägas represen
tera gravkonstens innehåll och således ringar in alla ikonografiska varianter, 
men tyvärr har det rika materialet med denna disposition blivit ganska svår
överskådligt. 

Antitesen idealism—realism ligger nära till hands vid behandlingen av se-
pulkral konst. Begreppen definieras emellertid aldrig och användes f. ö. sällan. 
Men författarinnan har problemet ständigt aktuellt i frågeställningen: sym
bolisk eller realistisk betydelse? »In order to do full justice to a work of art 
in relation to its historical conlext, we are faced wilh lhe almost insuperable 
difficulty of determining as accurately as possible the degree of idealism and 
realism inherent in it.» — De oöverstigliga svårigheterna torde i delta fall 
delvis bero på den omvända metodiken. Den historiska kontexten är icke 
någon »bakgrund», som kan skisseras sedan konstverket-gravstenen väl 
är analyserad utan tillhör dess situation och bör ingå som etl led i dess 
karaktärisering. Genom denna melodologiska begränsning har författarin
nans tolkningar delvis blivit missvisande. Elt exempel: Det finns en stor 
grupp av gravstenar från högmedeltiden med ett speciellt arkitekturmotiv, 
den inramande tornbyggnaden, som av s'Jacob ulan annan motivering än 
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en analogi med antika gravar, tolkas som det himmelska Jerusalem. Olaliga 
är de gravhällar, som f. o. m. 1100-lalets slut framställer den avlidne i ell 
gotiskt torn eller kapell. Denna symbolik har säkerligen en mer »realistisk» 
betydelse iin förf. vill göra gällande. Den runda eller polygonala kyrkobygg
naden var under korslågsliderna en aktuell symbol för Kristi grav, en sym
bol, som även innefattar uppståndelsetanken, vilket framgår av de fall då 
den inramande arkilekluren fått en övervåning, där den dödes själ såsom 
d l barn vilar i Abrahams sköte. Hirn har i samband med .skrinsymboler på
pekat del gemensamma draget hos vissa gravmonument, ciborier och altar-
tabernakel, som alla bygger på uppfattningen av Kristi grav som elt torn. 
Anastasissymboliken är kanske inte självklar i den här diskuterade gruppen 
av gravar men har ulan tvekan relevans som en del av högmedeltidens idé
historiska situation. 

s'Jacob bar förelagt sig ett väldigt ämne. En begränsning skulle kunna ge 
vidare idéhistoriska och sociologiska utblickar och mindre plats för ofta 
tvivelaktiga analogier mellan gravmonument från skilda historiska fäll, som 
nu i så hög grad sysselsätter förf. Men denna studie i scpulkral symbolik är 
Irots den melodologiska begränsningen elt stimulerande arbete med en mång
fald detaljanalyser av stort intresse. Ett fylligt index, en kronologisk sam
manfattning och en innehållsrik litteraturförteckning gör boken särskilt an
vändbar som uppslagsverk. 

5i>en E. Noreen 

ERIK NYLÉN: The Middle Grave-Field. Graves M l — M 43. Vallhagar, A Migra
tion Period Settlement on Gotland, ed. M. Stenberger, Stockholm 1955, 
I, s. 284—436. DENS. : The Southern Grave-Field. Graves S t—S 125. 
Vallhagar, I, s. 437—541. DENS. : Die jängere vorrömische Eisenzeit 
Gotlands. Funde, Chronologie, Formenkunde. Uppsala 19551. 

De mest omfattande gravundersökningarna inom ramen för de av Mårten 
Stenberger ledda grävningarna vid Vallhagar på Gotland leddes av Erik 
Nylén, som även själv j ämte Karin Nylén undersökte de flesta anlägg
ningarna. Det är också Nylén, som stär för motsvarande delar av publika
tionen, där iakttagelserna och fynden framläggs på det detaljerade och 
noggranna sätt, som karakter iserar hela verkets publiceringsmetod. Metall
föremålen avbildas merendels i foto och keramiken i teckning. 

Nyléns undersökningar var förlagda ti l l två gravfält, det större södra 
och det mindre mellersta. 

Det södra gravfältet är det, som för Mårten Stenberger näs tan u tan 

1 Denna recension samt uppsatsen »Frän Vallhagar till Horn och Saxeröd», 
Fornvännen sid 145, återger i huvuddrag vad som anfördes av recensenten 
såsom fakultetsopponent vid ventileringen av Nyléns akademiska avhandling 
den 20 maj 1955. 
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tvekan står som Vallhagar-bebyggelsens egentliga gravfält (Vallhagar, II, 
s. 1153). Dess början visade sig emellertid vara långt tidigare än de under
sökta husgrundernas. Den äldsta graven är från yngre bronsålder, och en 
grupp intressanta fynd härrör från den förromerska järnålderns äldre del. 
Dessa innehöll framför allt dräktnålar av järn av »Kropfnadel»-typ, vilka 
har givit Nylén anledning till cn utförlig exkurs om dateringen av denna 
nålform. Vissa karakteristiska fyndtyper från en del av den yngre för
romerska järnåldern saknas emellertid, varigenom det finns en lucka i 
gravserien före husgrundernas tid. 

Frågan om den eventuella kontinuiteten i gravfältets användning från 
bronsåldern in i 500-talet e. Kr. berörs av förf., som emellertid betonar 
den osäkerhet, som följer dels av att endast 53 av 125 synliga gravar 
undersökts, dels av den nämnda felande länken. Både i dessa sammanhang och 
med hänsyn till den vitala frågan om sammanhangen mellan by och gravplat
ser i Vallhagar beklagar man, att det inte funnits möjlighet alt totalundcr-
söka södra gravfältet. • 

Den fullständiga undersökningen av det mindre, mellersta gravfältet, där 
de på det södra saknade fyndgrupperna var förhållandevis rikt företrädda, 
gav på ett i viss mån överraskande sätt några av de viktigaste vetenskapliga 
resultaten av hela Vallhagar-undersökningen. Till att dessa kunde uppnås 
medverkade flera faktorer: fyndens upplysningsrika karaktär, undersök
ningens höga standard och den osteologiska analysen av benmaterialct 
(genom N-G. Gejvall). 

Dessa fynd publiceras inte endast i beskrivning och bild, utan även 
medelst en mycket innehållsrik tabell. Nylén har väl utnyttjat möjlig
heterna att medelst kombinationsstudier, gravfältstopografi och även strati
grafi åstadkomma en lokal kronologi, genom vilken den »yngre förromerska 
järnåldern» indelas i ej mindre än fyra undcrpcrioder A—D. Utredningen 
av dessa förhållanden är energiskt och konsekvent genomförd, slutsatserna 
förefaller väl avvägda och resultaten är värdefulla och klart framställda. 
De avsnitt, där den framläggs, står för rec. som det vetenskapligt sett mest 
bärande i de här behandlade tre skrifterna. 

Matcrialavsnittet är lättast att använda för den, som börjat med att lära 
sig författarens typologi och kronologi och sedan går till tabellen, till fynd-
beskrivningarna och till bilderna. Den, som vill gå i motsatt riktning, gör 
den erfarenheten, att fyndbeskrivningar och tabell inte är fullt kongruenta 
och inte belt lätta att sammanställa. Vill man ha upplysningar om ett 
särskilt fynd och börjar med bilden, hittar man direkt därifrån till fynd-
beskrivningen. Men i denna får man inte alltid veta, hur förf. typbeslämmer 
föremålen och, i fråga om komplexa gravar, ännu mindre hur han anser 
sig kunna fördela fynden på olika gravläggningar eller hur dessa bör dateras. 
Man får därför gå vidare till tabellen, men särskilt beträffande föremålsrika 
fynd kan det möta svårighet att säkert avgöra, vilka avbildade oeh i fynd-
beskrivningen förtecknade föremål, som svarar mot de angivna typerna; 
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man får endast veta, hur mänga gravläggningar, som förf. daterar till de 
olika perioder, som kan komma ifråga — men inte vilka föremål, som hör 
till var och en särskilt. Därför kan man i sådana fall till sist bli tvungen 
att leta i t. ex. kapitlet om typologi efter vad som där pä olika ställen kan 
sägas om olika slags föremål i fyndet. — I kapitlet om fyndkombinationerna 
får man cn klar, välillustrcrad redogörelse för en viktig stratigrafisk iakt
tagelse: i gravanläggningen M9 kunde bl. a. urskiljas två gravar med in
ventarium av olika karaktär, en yngre över en äldre. Men går man till den 
utförliga fyndbeskrivningen, får man läsa denna uppmärksamt för att där 
få detta sammanhang någorlunda klart för sig; i den följande fyndför
teckningen är föremålen från de båda gravarna inte ordnade efter grav
läggningarna, och i bildtexten antydes intet om skillnaden, ehuru den redan 
invigde ser, att grupperingen för fotografering skett med hänsyn till denna. 
— Uppgifterna i tabellens rad »Total number of individuals according to 
osteological determination, maximum» saknar i stor utsträckning täckning 
i såväl de osteologiska tilläggen till fyndbeskrivningarna som i Gejvalls 
speciella redogörelse i publikationens del II. Därest det här rör sig om den 
arkeologiske författarens egna slutsatser, hade det varit bättre om de inte 
på della sätt råkat framställas som om de härrörde från den osteologiske 
experten. 

I anslutning till redogörelsen för mellersta gravfältet ger förf. en över
siktlig skildring av vad annat gotländskt material kan ha att säga vid en 
sammanställning med de nya fynden, samt av frågor rörande Gotlands för
bindelser med yttervärlden under yngre förromersk järnålder. 

Ett ord beträffande en terminologisk fråga: förf:s användning av termen 
»Latcr La Téne» för att beteckna nägot annat än vad som avses med det 
gängse uttrycket »Late La Téne» kan åstadkomma förvirring. 

I Nyléns doktorsavhandling »Die jiingcre vorrömische Eisenzeit Gotlands» 
är det, såsom framgår av underrubriken, inte fråga om något försök att nå 
fram till en fylligare historisk eller kulturell bild av förhållandena på ön 
under det behandlade skedet, utan om mera speciell granskning, främst 
med avseende på kronologien. Ett hundratal sidor utgörs av ett omtryck 
av de nyss recenserade gravfältspublikationcrnas textdclar (betr. södra 
gravfältet är dock endast gravarna från den behandlade tiden medtagna). 
Denna text samt tabellen bar översatts till tyska med endast relativt små 
och mindre väsentliga förändringar och tillägg. Härtill fogas ett över
vägande nytt bildmaterial i form av utomordentligt utförda och väl repro
ducerade teckningar, främst av Janis Cirulis, medan däremot fotografierna 
av föremålen praktiskt taget helt utelämnats. I teckningarna har av natur
liga skäl ornamentala detaljer stundom generaliserats något. Det hade 
varit på sin plats atl markera detta, liksom att i de fall, då Vallhagar-
publikationcns fotografier är tillförlitligare och kan ge värdefull komplet
tering, hänvisa till dessa. Nu nämns Vallhagar-publikatloncn endast gene
rellt, medan man saknar direkta hänvisningar till förf. egna, här nyss 
recenserade avsnitt i denna. Det är ingen kritik mot teckningarna, endast 
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ett konstaterande av begränsningen i den valda illustrationsmetoden, om 
man tillägger, att den, som vill skaffa sig en preciserad uppfattning om 
den gotländska förromerska järnålderns ornamentik, icke oreserverat kan 
hänvisas att göra detta med hjälp av dessa bilder. 

Det övriga, samtidiga Gotlands-materialet, som ju endast summariskt 
nämndes i Vallhagar-publikationen, om- eller nypubliceras i avhandlingen 
efter samma höga standard som Vallhagarfynden. I detta sammanhang 
framläggs en rad intressanta utredningar rörande gravfältens historia även 
före och efter den i avhandlingen egentligen behandlade tiden. En stor 
tabell över de övriga Gotlands-fynden synes vara bättre ansluten till fynd-
beskrivningarna än Vallhagar-M-tabellen. 

Vallhagar-publikationens tämligen kortfattade avsnitt med utblickar från 
Vallhagar mot Gotland i övrigt, andra delar av Norden samt kontinenten 
motsvaras bär av mer än 200 sidor om fyndkombinationer, lokalkronologi 
och föremålsformer m. m. 

I kapitlen om fyndkombinationerna och den lokala kronologien åter
kommer Vallhagar-materialet för andra gången i denna bok, nu samman
slaget med de övriga fynden. Det kommer därigenom naturligtvis — trots 
att förf. på sina håll förefaller vilja hävda motsatsen (s. 373) •—• att av
görande påverka den gotländska lokalkronologi, som uppställs och som 
överensstämmer med Vallhagar-kronologicn. Författarens tidsordning är nu 
baserad på ett större material och har kunnat justeras i nägra detaljer. 
Den förefaller därför ännu mer än förut hållbar och nyttig i sina huvud
drag. Härvid får man dock icke förbise, att förf. perioder A och D icke är 
likvärdiga med de mellanliggande. Det rör sig i båda fallen om små fynd-
grupper; i det förra måste vi vara särskilt inställda på att nya fynd kan 
komma att förändra bilden; vad beträffar det senare, visar förf. själv på 
ett värdefullt sätt i hur begränsad utsträckning det är möjligt att i 
praktiken avgöra, huruvida ett fynd är från D eller från äldre romersk 
järnålder (tyvärr ej beaktat i översikten fig. 273). —• Förf. framhåller fullt 
korrekt, hur den nya kronologien i viss utsträckning förebådats av ansatser i 
tidigare litteratur. Den mest frappanta nyheten är påvisandet av de triangu
lära fibulornas för många av oss överraskande tidiga uppträdande. 

Nylén har försökt att göra kronologiseringcn ännu mera detaljerad, med 
hjälp av främst ornamentik. Hec. sätter stort värde på författarens hit
hörande inlägg, men är för sin del benägen att tolka vittnesbörden av det 
här framlagda materialet annorlunda. Denna fråga och dess konsekvenser 
skall behandlas i annat sammanhang (Fornvännen s. 145). 

Utomgotländska fynd berörs huvudsakligen endast på så sätt, att förf. 
i samband med analysen av de olika gotländska föremålstyperna redogör 
för eventuella motsvarigheter i det övriga Norden eller på kontinenten. 
Förutsättningarna härför är dock ofta starkt begränsade genom det got
ländska materialets starka lokala särprägel. Värdet av sammanställningarna 
mellan gotländskt och utomgotländskt kommer då att ligga mera i före
målsjämförelserna själva än i resultaten av dem. — När förf. i vissa fall 
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går närmare in på t. ex. frågor om de kontinentala motstyckenas ställning, 
visar han kännedom om litteraturen och kan ha intressanta saker att 
säga, såsom särskilt ifråga om bältegarnityren. Motsvarande utredning om 
de triangulära fibulorna skulle ha varit viktig med hänsyn till dessas ovan 
antydda roll i författarens Gotlands-kronologi samt till en tidigare skrift av-
författaren (Fornvännen 1952). Detta avsnitt kan emellertid inte ge rec. 
något starkt intryck av författarens förmåga att sätta sig in i och återge det 
väsentliga i litteraturen kring ett problem. 

I överensstämmelse med avhandlingens helt dominerande karaktär av 
gotländsk lokalundersökning har författaren avstått från att försöka foga 
exkurserna i det övriga nordiska och det kontinentala materialet samman 
till en verklig helhetsbild. Denna begränsning har på sitt sätt varit till 
fördel för boken, men å andra sidan blir resultatens räckvidd naturligtvis 
begränsad. 

Framför allt görs icke något genomfört försök till sammanfattande 
synkroniseringar. Det är under dessa förhållanden svårt att se, hur någon 
verklig jämförelse mellan förhållandena på och utom Gotland skulle kunna 
göras, eftersom man inte har någon översikt över vad utanför Gotland, som 
verkligen är samtidigt med just A, B, C eller D där. 

Trots detta skildrar Nylén i ett slutkapitel med rubriken »Gotlands 
Stellung in Nordeuropas jiingerer La Téne-Zeit» sin syn pä Gotlands för
bindelser med yttervärlden, skede för skede enligt denna periodindelning. 
Avslutningsvis betecknas de sammanställningar av gotländskt och annat, 
som därvid gjorts, endast såsom »ornamentala och typologiska motsvarig
heter», vilka endast hypotetiskt skulle kunna vara »kronologiska kontakter» 
(s. 554). Härvid är emellertid att märka att uttrycket »kronologisk kontakt» 
hos Nylén icke betyder att företeelser är samtidiga, utan betecknar att de 
under någon del av sin förekomst kunnat vara samtidiga eller eventuellt 
endast att de varit varandra så närstående i tid att en påverkan kunnat 
komma ifråga (s. 424). Med hänsyn till så öppna och kraftiga reservationer, 
vilka i och för sig länder förf. till heder, har man ej mycket anledning 
att gå in närmare på denna hypotetiska slutvignctt. Den har sitt givna 
värde genom att den berör viktiga problem. Bcc. uppskattar dock mera 
andra delar av avhandlingen, där uppgifternas art låter författarens för
måga komma bättre till sin rätt. 

Med sina 560 stora sidor är Nyléns avhandling den ojämförligt största 
akademiska avhandlingen hittills i nordisk och jämförande fornkunskap. 
Den är från början till slut vederhäftig, fylld med fakta. Att det är en 
ovanligt detaljrik och utförlig bok bör redan ha framgått. Detaljrikedom 
och utförlighet är ju nu cn gäng ofta nödvändiga i arkeologiska sam
manhang, och det får vara beroende av undersökningens art och syfte, hur 
långt cn författare för deras skull måste avstå från koncentration och 
stringens. Nyléns framställning är alldeles otvivelaktigt väsentligt detalj
rikare och utförligare än som skulle erfordrats för att uppnå de värdefulla 
resultat, som han kan visa fram. Men han har tydligt haft till ledstjärna, 
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att han skulle lägga fram sitt material Inte bara så, som han själv behövde 
det för sina resonemang, utan sä, att andra skulle ha tillräckliga utgångs
punkter för att fortsätta själva. 

Man kan inte låta bli att som elt tankeexperiment föreställa sig, vad 
som kunde ha blivit resultatet, om författaren hade haft en extremt mot
satt inställning till frågorna om omfång. Av de vid författandet redan under 
publicering befintliga Vallhagar-gravfälten skulle han då kanske endast 
ha tagit med jämnt så mycket, som behövts för de kommande resonemangen; 
inte ha återgivit tidigare grävares rapporter så ordagrant — framför allt 
infe de redan förut tryckta; förkortat föremålsbeskrivningarna, särskilt 
ifråga om sådant, som syns på bilderna; delvis minskat avbildnlngarnas 
skala; komprimerat lösfyndstabellcn. Framför allt skulle han ha omdis
ponerat framställningen för att undgå de talrika och omfattande upp
repningarna —• fastän dessa säkert ofta tillkommit på grund av omtanke 
om läsaren. (Man kan nu finna exempel pä att samma föremål i dessa 
publikationer finns beskrivet fyra gånger på tyska och två gånger på 
engelska.) 

Skulle boken efter en så hård beskärning mindre än nu ha givit ett 
gott intryck av författarens vetenskapliga kapacitet? Det tror inte rec. 
— Det behöver väl inte i och för sig vara en styrka, men inte heller en 
svaghet hos en bok, om den är stor. Sådant måste ju bedömas i relation 
till syfte och resultat. Men att denna bok är så stor, beror — bland annat — 
på vissa svagheter i den. Man kan få ett intryck av att författaren inte 
alltid så väl lyckats skilja huvudsaker från bisaker och hälla fast vid de 
förra. 

Det hade känts svårare att behöva framföra dessa anmärkningar, om 
det inte hade varit fråga om en så bra bok som denna. Man vill önska 
den många läsare, som vill göra sig mödan att lära sig använda den. De 
kommer då säkerligen att liksom recensenten mer och mer uppskatta dess 
värden av energiskt genomförd, skarp iakttagelse och ofta intressant detalj
utredning. Den kommer att bli av stor betydelse för andra forskare, både 
som en i det värdefulla detaljarbetet sällsynt fin materialsamling, med 
talrika kommentarer att ta fasta på, och som en utgångspunkt av säker
ligen länge bestående värde. 

Beträffande alla de tre här behandlade skrifterna gäller därför, att för
fattaren är värd respekt för en prestation, och tack för nyttiga bidrag till 
den arkeologiska litteraturen. 

Carl-Axel Moberg 



NOTES AND REVIEWS 

A Roman Empire Period Graue Find from Bäling in Hälsingland. Gunnar 
Ekholm examines a hitherto almost neglected find made in 1865 in connec
tion with land cultivation. A review of the rather abundant material leads to 
the conclusion that these remains are from a skeleton grave dating from c. 
300 A.D. The most interesting item of the furniture is a bronze vessel. This has 
no quite adequate parallel in Seandinavia but certainly belongs to the great 
family of the Vestland type represented in Norway by more tban 100 speci
mens. The geographical location of the find indicates that this vessel, like the 
others of the Swedish eontinent, was imported from lhe country of origin in 
Western Europé via the Norwegian province of Tröndelagen. 

A Sixth Century Find from Simtuna. Björn Ambrosiani presents new finds 
from a long-known Viking Age grave-field at Vadsbacken in Simtuna parish, 
Uppland. When these were being conserved, a number of unusual objects were 
discovered in a cremation grave (No. 30) from the transitional phase between 
the Migration Period and the Vendel Period. These included two snake 
brooches of stamped bronze sheet, a strap tag, a pin, hearing-rings with a link 
of bronze, beads, two combs and a comb-case (?), and about fifty boat rivets. 

The bronze objects fall inlo two groups, one of purely Migration Period 
aspect with a härd grey-grcen patina and the other of låter character 
with a light green surface covered with dense precipilation. It seems unlikely, 
however, that there is any difference in time between them. The »låter» ob
jects exhibit moreover such typologically early forms that the author is 
inclined to assign them to a purely Migration Period repertoire. 

Stained Glass from Gotland. Aron Andersson reports that 13th century 
fragments of stained glass from Gotland have been added to the collections 
of, the Museum of National Antiquities. 

Sepulchral Symbolism. Sven Erik Noreen reviews Henriette s'Jacob's book 
»Idealism and Bealism. A Study of Sepulchral Symbolism.» This is an impos-
ing iconographical study primarily comprising European sepulchral art in 
the Medieval, Benaissance and Baroque style, in which many less known but 
not on that account less important sepulchral monuments are treated. In 
spite of its somewhat complicated arrangement, this book is a valuable 
compilalion of sepulchral symbols with their frequently enigmatic connota-
tion. It would, however, have been an advanlage if the iconographical inter-
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prelations could have been combined with views on lhe history of ideas and 
on sociology. Thus, for instance, the anastasis symbolism relevant to the 
history of ideas of lhe Middle Ages ought to have been discussed in greater 
detail. 

Vallhagar, A Migration Period Settlement on Gotland. Carl-Axel Moberg 
reviews Erik Nylén"s publication of the finds from the soulhern and middle 
grave-fields at Vallhagar on Golland, in the large work edited by M. Stenberger 
on the comprehensive excavations conducled by him at Vallhagar. Nylén has 
himself excavated these finds, and on the basis of those from the middle 
grave field be establishes a wcll-subslanliated, delailed chronology for the Got
land phases which mainly correspond to the Lale La Téne period. These 
seclions of the Vallhagar publication reappear almost unchanged in Nylén's 
thesis on finds, chronology and object forms in Gotland during the middle 
grave-field period. This publication is indeed somewhat unwieldy, but it is 
extremely substantial and offers a wealfh of detail. Much of the information 
is also of interest as regards similar phenomena in the other parts of Sean
dinavia and on the conlinent. 
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åldern i Färgelanda. 

Föreningen Gamla Chri.siianstad. 
Årsskrift 1954: S. N o r d e n 
s k j ö l d , Den gåtfulla vapenskölden 
i kyrkan. 

Föreningen Gamla Halmstads Års
bok. 1954: II. L a u r e l l , Den dödes 
vittnesbörd [i S. Annas kloster, 
Halmstad]. — A. S a n d k 1 e f, 1620-
lalcls arbeten på Halmstads slott och 
fästning. 

Gamla Östersund. Årsskrift 1954: 
fi. W i k, Gamla kyrkans restaure
ring. — Runstenen och Runudden. 
•— II. W i k s t r ö in. Frösöstenen 
ined nya runor. 

Geologiska föreningens i Stock
holm Förhandl ingar . 1954: 4: H. 
M u n t h e, Stora-Bjcrs-fyndet i rela-
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tion (ill några andra fynd från äldre 
stenåldern på Gotland. 

Gotländskt arkiv. 1954: U. S11 -
v é n, Bronsåldersboplats och skepps-
sät tningar vid St. Bjers, Stenkyrka 
sn. — S. E. N o r e e n , Rosornas 
kyrka i Hejdeby. — Fragment av det 
medeltida Visby. 

Giidmiindsgillcts Årsbok (Jönkö
ping) 1954: S. S t e n s t r ö m , Kvad
raten Sjökatlen. En patr iciergärd 
vid Hovrältstorget 1630—1940. 

Gärds härads hembygdsförenings 
Årsbok, 1954: C. O 1 o f s o n, Ur 
Vittskövle historia på 1300—1400-
talen. — 1955: II. T h o r b e r t, Vad 
äldre l i t teratur meddelar om de 
första tillvaratagna och till vetenska
pen inlämnade fornfynden från Albo, 
Gärds och Villands härader . 

Göinge hembygdsförenings Årsbok. 
1954: M. S t r ö m b e r g , Göingebyg-
dens vikingatid. 

Göteborgs och Bohusläns fornmin
nesförenings Tidskrift. 1951—53: 
II. W i d c e n, Försvunna Göteborgs-
kyrkor. — Elt medeltida spänne frän 
Spekcröd. — J. P e t t e r s s o n , 
Tvä försvunna kyrkor i Bohuslän. 

Handlingar angående Villands 
härad. 12, 1955: M. P e t e r s s o n . 
Kultplats och gravplats. Utgräv
ningar i Båbelöv och Bromölla. — 
M. S t r ö m b e r g , Stenålderns slut
fas i Villands härad. — B. J ä r b e, 
Stadsmuren i Åhus. 

Hembygden. Utg. av Dalslands 
liii-iiiiiinni-s och hembygdsförbund. 
1954: S. A. H a l l b ä c k , Himmels-
och helvelcsmålningar i västsvenska 
kyrktak. —• Vaibo-Byr — den av
glömda vrån på Dal. •— 1955: B. 
W a h l s t r ö m . Ur 1'röskogs kyr
kas historia. 

Hy llén-Ca vallins-föreningen. Års

bok (Kronobcrgsbokcn) 1954: II. 
W i d é e n , Bronshäslen frän Vcs-
Icnhaga. — E. G u s t a f s s o n , 
Tegnér, Brunius och Värends kyrkor. 
— B. K y b i b e r g . Kring Hans Hen
rich Cahmans orgelbyggc i Växjö 
domkyrka 1688—1691. — S. - B. 
V i d e , Hallaryds socken och kyrka i 
äldsta tid. 

Hälsingcriinor. 1954: G. II a f-
s t röm, Forsaringens lagbud. — 
A. A d e l 1, Två kyrkomiisikhand-
skrifler i Hälsingland. — B. W e s-
t c r, Gamla orglar i Hälsinglands 
Kyrkor och kapell. 

Jul hälsning lill församlingarna i 
ärkestiftet. 1954: P. R a a b, Om 
dessa tiga. Ett par gamla kyrko
klenoder berät ta om sina öden och 
äventyr. [Singö a l tarskåp och klocka.] 

— K. - I. II i 1 d e m a n, Gustav Vasas 
klockskalt i Gästrikland. — B. 
S t o l t , Gudstjänstens färger. En 
gammal liturgisk färgordning frän 
Övergran. 

Julhälsningar IIII församlingarna i 
Skara stift. 1954: B. B r u c e, Kyrk
liga klenoder. Domprosteriets kon
trakt. 

Julhälsningar till församlingarna i 
Visby stift. 1948: H. S j ö g r e n , 
Angå kyrkas restaurering. — 1949: 
E. W. G y b e r g, Hallshuks fiskare-
kapell. — 1950: E. B e i j e r, Vänge 
kyrkas restaurering. — E. L u n d -
b e r g , Gothems kyrka. — A. - M. 
H o k e. Vården av kyrkorum och 
textilier. — 1951: N. T i b e r g, 
Medellida gravplatser på Endre 
kyrkogärd. — 1952: B. W e s t e r , 
Visby domkyrkas orgel från 1600 
till närvarande lid. — L. - M. II o I ni
ta ä c k, 1600-talskIockor i Visby 
stift. — 1953: Några kyrkorestaure
ringar [Fide, Gerum, Linde, Fard-
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hem, Hangvar] . — 1954: B, H c j n e-
m a n, Alva kyrka i förnyat skick. 
— F. T e r n é u s , En märklig kyrko
förnyelse. Hamra kyrka restaurerad. 
— E. T ö l d s e p p , Hogräns kyrka 
nyres taurerad och ålerinvigd. 

Jämien . 1954: I. B e r g m a n , Tän
näs kyrka. 

Kalmar läns fornminnesförening. 
Meddelanden. 42, 1954: II. L e n -
h a m m a r , ö ländska offerkällor. — 
43, 1955: l i H o f r é n , Kultur
miljöer och byggnadsminnen som 
skyddals — återblick och aktuellt . 

Konsthistorisk tidskrift. 1954: B. 
B e r g h, ICn studie av golvet i 
Pantheon. — A. B o é t h i u s , Den 
första kris tna moniimenlalarkitck-
tnren i Bom. — C. N o r d e n f a l k , 
Smyckeminiatyrens uppkomst. 

Kullabygd. Kullens hembygdsför
enings årsskrift. 1953: E. H a n s e n , 
Bidrag till Väsby kyrkas historia. 
— 1954: E. H a n s e n , Tre bänkgav
lar å Kockenhus. 

Kulturen. En årsbok. 1954: C. G. 
I . e k h o l m , Tidmätning. —• W. 
K a r l s o n , Ur och u rmakare . 

Linköpings stifts julbok. 1954: B. 
C n a t t i n g i u s , Motala och Vin-
ncrslads kyrkor restaurerade. — 
Nyfunna minnen från missionslidcns 
Östergötland. — E. E r i c i , l^olk-
strömsorgeln. Vår äldsta svenska 
orgel. F2tl bidrag till kännedomen 
om vårt första inhemska orgelbyg
geri. 

Llvrustkaminurcn. 6: 11/12, 1954: 
T. L e n k, Svensk kunglig flagga. — 
7:2 , 1955: T. I . c i i k . Johan HI:s 
.Salvator och Agnus Dei. 

Lunds stifts julbok. 1954: II. 
A n d e r s s o n , Lyngby gamla kyrka. 

Lunds universitets Historiska 
museum. Meddelanden. 1954: C. - A. 

A l t h i n , Man and environment. A 
view of the mesolithic material in 
Southern Seandinavia. — M. S t r ö in
ta e r g , Bronzezeitliche Wohnplätze 
in Schonen. —• L. II a 1 b e r t, Un 
groupe particulier pann i les épées de 
l äge du bronze récenl. — — F"riih-
und hoehbronzezcilliche Streitäxlc: 1. 
O. K 1 e e m a n n, Gedanken zu Ur
sprung, Entstehung und Verbreitung 
der ballischen Streitäxlc. — 2. H. 
A r b m a n , Baltisch oder Nordisch? 
— 3. C . -A. A l t h i n , Eine aunjelil-
zer Streitaxt aus Schonen. 

Malmö fornminnesförening. Års
skrift 1955: E. B a g e r . Gleerupska 
skulpturerna och Lauritz Hattarna-
gers bomärke . — S. K a 11 i n g, 
Arkeologiska och byggnadshisloriska 
fältarbeten 1954. Meddelande från 
Malmö museum. 

Med hammare och fackla. 1953— 
54: E. H o 1 m k v i s t, En medellida 
notis om cementkoppar, 

Norrbotten. 1954: II. B e s k o w , 
Bidrag lill studiet av övre Norrlands 
kyrkor. — E. M a n k e r, Till frågan 
om renskötselns ålder. 

Opuscula rumana. Vol. 1, 1954 
(Skrifter utg. av Svenska institutet 
i Bom, 18.): A. A n d r é n , Scavo 
sulfacropolo di Ardca. Bapporto 
prcliminare. -— R. B i l l i g , Die 
Kirchcnpläne »al modo antico» von 
Sebastiano Scrlio. — C. C a 11 m e r, 
Flavio Biondo. —• E. G j e r s t a d , 
The forlificalions of early Rome. •— 
M. P. N i l s s o n , Roman and Greek 
domcslic cult. — E. S j ö q v i s l , 
Kaisarcion. — B. K. T h o m a s s o n. 
Iscrizioni del sepolcreto di Via 
Oslicnse. — O. V e s s b e r g , Roman 
portrait art in Cyprus. — V.. W e 1 i n. 
Ara Martis in Campo. Zur Frage der 
Bedeutung und des Umfanges des 
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Campus Martins. — A. Å k e r-
s t r ö m , Untersuchungen iiber die 
figurlichen Terrakottafricse aus 
Etrurien und Latium. 

Ord och bild. 1954: 7: N. F r i i s, 
Krislianslad-orglet. Et fornenit 
dansk-svcnsk kulturmindes historie 
— og dets problemer. 

Ortnamnssällskapet i Uppsala Års
skrift. 1954: C. I. S t å h 1 e, Lidingö 
under forntid och medeltid. En 
namn- och behyggelsehistorisk stu
die. —• S. B. J a n s s o n , Om främ
mande länders och orters namn i 
svenska runinskrifter. 1. 

Rig. 1954: 2—4: II. W i d e e n, 
Gravhus och benhus. — F. L ä g-
n e r t , Några synpunkter på bebyg
gelsen i Skåne å rhundradena när
mast före och efler år 1000. — P. 
L u n d s t r ö m. Slipslenslmggningen 
pä Gotland. — 1955: 1—2: S. N ö j d, 
Ugnen från Pelterstorpet . Ett bidrag 
till undersökningen av den primitiva 
järnframställningen. — G. Axel-
N i l s s o n , Rengs kyrka och klocka
ren Kock. Randanteckningar till en 
akvarell från 1779. — A. L i n d 
b l o m , Birgittas sista färd. 

Röhsska konstslöjdmusccl, Göte
borg. Ärstryck 1954: E. S t r ö ni
ta e r g, Medeltida textilier i Röhsska 
konslslöjdsmuseel. — G. A x e l -
N i l s s o n , Medellida miniatyrer och 
skriflprov i Röhsska konslslöjd-
museet. 

Saga och sed. 1953: S. L i n d-
q v i s t, Hur Uppsala domkyrka 
flyttades. — B. N e r m a n , Bosasa
gans gamägg. — O. O d e n i u s, De 
tacksamma döda. Ett legend- och 
kulturhistorisk) bidrag. 

Samfundet Sankt Eriks Årsbok 
1954: II. H a n SS O n, Landhöjningen 
oeh Gamla stans bevarande. 

Silunc Del. 1951—52: B. F . 
R c f o u 1 é, Dominikanklostret unde r 
medeltiden. — A. - R. J o n s s o n , 
Undersökningen av dominikanklost
ret 1953. — IL Ö d n i n . En minia-
lyrskulplur fra Sigtuna. — G. U l l e n , 
Sigtunatraktens strandlinjer omkring 
år 1000. 

Sjöhistorisk årsbok, 1051—52: G. 
II a 1 1 d i n, Vad för slags farkoster 
återge de sydskandinaviska hällrist
ningarnas skeppsbilder? — H. 
Å k e r l u n d , .Skeppsfyndet vid 
Falsterbo 1952. — C. H o m m e r-
b e r g, Falsterbobåtens miljö. 

Svensk geografisk årsbok. 1954: G. 
N e y, Rcvals uppkomst ur stadsgeo-
grafisk synpunkt . 

Svensk tidskrift. 1954:9: G. H a f-
s t r ö m, Ryn och miren. En jäm
förelse mellan den svenska bysam-
fällighelen och den ryska agrarkom
munismen. 

Svenska landsmål och svenskt 
folkliv. Tidskrift. 1953—54: J. S a h I-
g r e n, Gudhem. — S. L i n d q v i s t . 
Eriksmlraklema. 

Svlo-Estonlca. Studier utg. av 
Svensk-estniska samfundet. 12, 1954: 
A. T u u l s e, Ett litet Narvamonu-
inent. [Färentuna kyrkas predikstol]. 

Södra Unnaryd— Jälluntofta fom
minnes- och hembygdsförenings Års
skrift. 1951: Fasta fornlämningar 
inom Södra Unnaryds socken [In
ventering utförd på Riksantikvarie
ämbetets uppdrag av I, Mcurling]. 

Sörmlandsbygden. 1954: M. C o 1 I-
m a r, Trosa stads äldsta historia. 
— R. N o r b e r g , Helge kung 
Magnus Ladulås i överselö kyrka. — 
I. S c h n e l l , Peter målare i Lid. 

Tjustbygdens kulturhistoriska för
ening, Västervik. Årsbok (Medde
lande 12) 1955: L. C e d e r-
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s c h i ö 1 d, En slcnäldcrsboplats i 
Västervik. Meddelande om prov-gräv
ningen sommaren 1954. —• S. A r é t i , 
Väderskärs kapell. —• 

Täljt-bygden. 1952: S. B. P. J a n s 
s o n , Om Södertäljetraktens runrist
ningar. — 1953: C. v. W a r n s t e d t. 
Salems socken under medeltiden. — 
1954: S. B. F . J a n s s o n, Nolinge-
slcnen. 

i mla maris (Sjöfarlsmusect, Gule
borg) 1953—54: C. E k m a B, Mel-
bödaskeppet. — 11. Å k e r l u n d , 
Styråran från ös t ra Aros. 

Uppland. Årsbok. 1954: N. S u n d 
q u i s t , Den svenska t iggarmunks-
kyrkans piantyper. De uppländska 
franciskan- och dominikanklostcr-
kyrkornas planutbildning i sitt arki-
teklurhistoriska sammanhang. —• W. 
N i s s e r , Salsta slottskapell och 
Bielkeska gravkoren i Lena. — O. 
O d e n i u s, En förlaga till Sankt 
Erasmus-sviten i Tor tuna kyrka. 

Vetenskaps-societeten i Lund. Års
bok 1954: K. B u n q u i s t, Val-
demaist idens hal ländska ledungs-
flotta, dess utveckling och organisa
tion. — K. - G. L u n d h o l Bd, Jorde
boken C 39 i Riksarkivet. 

K. Vetenskaps-societeten i Uppsala, 
Årsbok 1954: G. B l i x, Koslförhäl-
landen i Sverige sedan äldsta lider. 

Vår bygd. Hallands hembygdsför
bunds årsskrift. 1954: II. A r b m a n , 
Jakobsskulptur i Hasslöv. — L. 
H a 1 b c r t, Sjönevadsborg. 

Värmland förr och nu. 1954: N. G. 
D j u r k l o n , Bidrag till Wermlands 
antiqvariska topografi. Utg. av G. 
von Schoultz och G. Svenson. [1] 
Bidrag till Östra Wermlands anti
qvariska topografi. 

Västerbotten. 1954: E. M a n k e r, 
Vad Lappmarken gömmer. Några in

tryck och rön från Nordiska museets 
och landsant ikvariernas lappmarks-
undersökningar. 

Västergötlands fornminnesför
enings Tidskrift. I). 5: Hft 7—8 
1954: S. W e I i n, Den gamla bo-in-
dclningcn i Västergötland och Bonas 
förvaltningsgårdar. 

Östergötlands och Linköpings 
stads museum. Meddelande 1954— 
1955: A. L i n d a h l & N . - G . G e j -
v a 11, Dubbclgraven från stenåldern 
vid Bergsvägen i Linköping. — B. 
C n a t t i n g i u s , Rödsten. — E. B. 
L u n d b e r g , Slcgeborgs slottsruin, 
översikt av resultaten från under
sökningarna 1948—52. — H. G. 
T 1 s e 11, Vem var konung Asmund 
på Garpeslolt? — B. W å h l i n , 
Naturskydd i Östergötland. 

Aarböger for nordisk oldkyndig
hed og historie. 1953: J. T r o e l s -
S m i t b, Erteböllekullur — bonde
kultur. Rcsullaler af de sidsle 10 åars 
undersogelser i Aamosen, Vestsjad-
land. — 11. C. B r o h o 1 m, To jydske 
gravpladscr fra yngre romersk jern
alder. — O. N o r n, Urup. En tayg-
ningshislorisk undersögelse. — E. 
M 0 1 1 e r, Romerske tagkonstruk-
lioncr. — E. M o l t k e , Tömrcr-
runer. — V. H e r m a n s e n, Bag-
grunden for Oldsagskommisionen. 

Danske museer. Aarbog for Dansk 
kulturhistorisk muscumsforening. 4, 
1953—54: II. C. T e r s 1 i n, Slrand-
vaskerens penge. •— B. B u c h -
m a n n - O I s e n , Fotografering — 
specialfolografering. — S. G r a n i -
z a u, Kulturhistorie i skarnkasser . — 
P. L i n d e , Tavlebordslcg gennem 
tusind aar. 

Fort id og nutid. Bd 19:2, 1955: S. 
L a r s e n , Dansk kulturhistorisk 
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museumsforeiiing. — A. S t e e n s 
b e r g , Kulturhistorie som universi-
tetsfag. 

F ra Frederiksborg amt. 1953: V. L a 
C o u r, Bastrup stenhus. — .1. 
S t e e n b e r g , l isbönderup kirke. 

Fra Holba-k amt. 1954: 11. A n d-
r e a s s e n, Töllöse slöt. 

I Va Nationalmuseets arbejdsmark. 
1954: E. C. N o r n , Silkeborg slöt. — 
N. B r e i t e n s t e i n , En gra;sk 
drikkeskål, udfört af potlemageren 
Chachrylion og vasemaleren Oltos. 

— T b. H ä m s k o u, Lindholm. En 
gravplads fra yngre jernalder og en 
boplads fra lidlig middelalder. — 
E. A n d e r s e n & K. R. H a n s e n , 
Kommandörgården på Römö. — A a. 
R o u s s e l l , Kong Valdermars 
ledningsskibe i samtidig afbildning. 

— F. L i n d a h l , Tre potter monter 
fra Assens. — II. C. B r o h o l m , 
Fra yngre romcrlid i Sydsjrelland. 

t i a Randers amt. 1954: M. A. 
H a n s e n , Vicrnes gaader. — A a. 
S ö r e n s c n , ö s t rup . — K. O l s e n , 
Et relikviefund i Set. Mörtens kirke. 
•—• O. W a r t b o e H a n s e n , Fra 
Banders museum. 

Fra Ribe amt. 1954: N. T h o m-
s e n, Smykkefund fra et undergået 
land. — K. II ö g s b r o - ö s t e r-
g a a r d, Arkivologiske undersogel
ser i Faaborg kirke ved Varde i för
bindelse med restaureringen 1953. 

F ra Viborg Amt. 1953: II. H e i 1 e-
s e n, Lones kilde i Viborg. — 1954: 
M. E. G u 1 d d a 1, Hald. 

Fynske minder. 1954: E. A1 
b r e c t s e n , El offerfund i Slude-
gärds mose. — Aske og potleskår. — 
S. A r n v i g, Et nadverbillede fra St. 
Knuds kirke. 

Historisk samfund för Aarhus stift. 
Aarböger. 1954: H. S ö g a a r d, Arhus 

bys segl. — M. R. M i k k e I s e n. 
Ad tusindårige veje. — C. L. 
V e ta le k, Bronzekasserollen fra Old-
rup. En berigligelse. 

hmiil. Årbog for Jysk arkacolo-
gisk selskab. 1954: P. V. G l o b , 
Plovtailleder i Val Camonica. •— 
Bahrain, öen med de hundredtusinde 
gravhöje. — Flinlpladser i Bahrains 
orken. — Templer ved Barbar . — 
Bahrains oldtidshovcdslad. — P, 
K j ie r u m, Striber på kryds og 
tva;rs. Om plovfurcr under en jysk 
s lenalderhöj . — S. G r a n t z a u, 
Stenalderens grubedrifl. — O. M a r-
s e e n, En traireske af ler. — K. 
II ö g s b r o ö s t e r g a a r d , En tre-
hovedet gud. To moerkelige sten-
skulplurcr fra Glejbjerg og Bram-
ininge. — K. J c p p e s e n , Arkitek
ten i antiken — en historisk tilbage-
blik. — T. G. B i b b y, Fem af 
Bahrains hundrede tusinde gravhöje. 
—• Tyrebrönden. 

Lolland-Falsters historiske sam
funds Aarbog 1954: T h. M a I h i a s-
s e n, En stenalderboplads ved Nag-
lesti. — A. K. N o r d r u p , Hove-
dcrne paa Horbelev kirke og »Visen 
om Hr. Trucls döltre.» 

Bergen. Universitetel. Årbok 1952. 
Il istorisk-antikvarisk rekke. (tr. 
1954): W. S 1 o m a n n. Tre vest-
norske spenner fra jernalderen. — 
P. F e t t , Oldsamlingens tilvekst 
1951. — Gamle sunnmörske bygder. 
Försök i busetjingshistorisk metode. 
— Oldsamlingens tilvekst 1952. — 
P. G j ffi r d e r, Norske sove- og för
rådshus sett i europeisk belysning. 
— 1953 (tr. 1965): P. F e t t , Oldsak
samlingens tilvekst 1953. 

By og bygd. Norsk folkemuseums 
årbok. 1954: E. S. E n g e l s t a d , 
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Dansk og svensk solv på slorgårder 
i östfold og Akershus. — S. 
M o 1 a u g. Hest og mangletre. — II. 
S t i g u m, Omkring stavkirkepro-
blcmet. 

Hålöygminnc. 1954: It IL E. L u n d. 
I Tore Hund's og hans forfedrcs 
rike. Resultatet av regislreringene og 
utgravningcne på Bjarköy 1949— 
1953. 

Naturen. Utg. av Universitetet i 
Bergen. 1954: 10: K. F a l c k, Et for 
historisk musikkinslrument fra Viel-
Nam. 1955: 4—5: A. H a g e n , F"or-
holdet mellom megalil lkulluren og 
str idsöksckulturene. — K. F ;c g r i, 
Da kvenene överfall Ottar. 

Nordmöre historielag. Årsskrift 
1954: K. EL M o l l e n h u s, Frei i 
förhistorisk lid. 
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