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LITTERATUR OCH KRITIK 

ERNST SPROCKHOFF: Jungbronzezeitl iche Hortfunde der Stidzone des nor
dischen Kreises (Periode V) . Band I—II. Römisch-Germanisches Zentral-
museum zu Mainz Katalog 16. Mainz 1956. 

Professor Sproekhoffs forskning har redan från början framför allt in
r ikta ts mot tvä fäl t : den nordtyska megali tgravskulturen och Nordtysklands 
bronsålder, främst den yngre bronsåldern. Av den bibliografi, som publi
cerades i Jahrbuch des Römisch-Gcrmanischcn Zentralmuscum Mainz 1955, 
kan man se med vilken konsekvens dessa två linjer följts. Det första 
arbetet, som är från år 1924, behandlade keramik från den yngre sten
åldern i Brandenburg. De två tidigaste bronsåldcrsarbctcna kommo år 1926. 
Det ena var en studie över de nordtyska armringarna med njurformat slut
stycke och det andra en publicering av det betydande depäfyndet frän Barum 
i Kr. Liineburg, ett fynd som Sprockhoff sedan upprepade gånger kommit 
t i l lbaka t i l l . När nu Sprockhoff givit ut en stor katalog över Montelius 
per. V i Nordtyskland, betyder detla cn sammanfat tn ing av tret t io ärs in
tensiv bronsåldcrsforskning. Under denna tid har Sproekhoffs uppfat tning 
om flera av de grundläggande frågorna inom bronsåldersforskningcn för
ändra ts betydligt. Det gäller i första hand frågan om den yngre bronsålderns 
uppkomst i Norden. 

I sitt nya arbete ta r Sprockhoff upp omkring 285 depåfynd från Mon
telius per. V i Nordtyskland. Katalogen följer samma uppstäl lning som den 
1937 utkomna katalogen över de nordtyska depåfynden från per. IV. I text
bandet lämnas först en fyndförteckning med fyndomständigheterna angivna. 
Därefter följer »Formenkunde», d. v. s. en genomgång av de olika typerna 
föremålsgrupp efter föremålsgrupp. Textbandet avslutas med cn översikt 
över de olika nordtyska formkretsarna samt med cn sammanfat tn ing. Andra 
bandet upptar 53 utbredningskar tor med noggranna listor över alla pä 
kar torna angivna fynd samt 76 planscher. En mycket stor d d av fynden är 
avbildad och för nästan alla ej avbildade fynd finnas hänvisningar till 
bilder i andra publikat ioner . Nu finns således praktiskt taget allt känt 
nordtyskt depäfyndsmaterial från per. IV och V tillgängligt i goda avbild
ningar. 

Innan Sproekhoffs resultat återges, måste ett par ord sägas om 
planscherna. Föremålen i de slutna fynden ba skiljts åt, så at t föremålen 
avbildas samlade efter typer bru tna ur sin fyndkombination. Så skedde 
även 1937 och det är förklarligt, om författaren för konsekvensens skull 
ville följa samma princip. Det skulle dock ha varit en vinst at t se hela 
fynden samlade. Textbandet innehåller ändå så många typteckningar, at t 
det med några få komplet ter ingar skulle ha varit t i l lräckligt för typgenom
gången. F'ör at t nu fä klarhet i hur ett större slutet fynd ser ut, måste man 
slå på åtskilliga ställen. 
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Sproekhoffs synnerligen noggranna och detaljrika typgenomgäng med 
härledning av varje form och utbredningskartor över alla väsentliga typer 
ger oss bättre möjlighet än vi tidigare haft att förstå hur vår nordiska 
yngre bronsålder blivit till. Det visar sig, att den är långt mindre rent 
nordisk än många tänkt sig. Av till ursprunget rent nordiska former av 
föremål, som särskilt höra till mannens utrustning, finnas i Nordtyskland 
en typ av greppspetssvärd, lansctter, ett par holkyxtyper, knivar med enkel, 
kort tånge, rakknivar oeh pincetter. En annan grupp föremål är visserligen 
nordisk men ursprunget ligger enbart på nordtyskt område. Dit höra ett 
par former av grepptungesvärd och holkyxor. Typer från den mellan
europeiska urnefältkulturen äro antennsvärd, Mörigcrsvärd och Auvcrnier-
svärd, lansspetsar av »pålbyggnadstyp», hjälm och sköld, skaftlappyxor, 
holkhammare samt olika knivar av »pålbyggnadstyp». Till detta komma 
några nordiska former, som starkt påverkats av urnefältkulturen: svärd med 
njurformad knopp och massivt fäste, ett slags holkyxor med starkt upp
svälld överdel, knivar med greppvulst och ring eller antennknopp samt öst
tyska rakknivar. Även orneringen på många av föremålen, t. ex. på de nor
diska rakknivarna och pincetterna är av mellaneuropeiskt ursprung. Enligt 
Sprockhoff ger såväl antalet typer som antalet exemplar av de olika for
merna en övervikt för urnefältkulturen. Detta förefaller att vara något i 
överkant men så mycket är ändå klart, att de främmande inslagen spela en 
mycket stor roll i Nordtyskland. Men Sprockhoff påpekar också, att för att 
bedöma hur starkt urnefältkulturens inflytande varit räcker det inte med 
att känna till blott bronserna. Man måste också studera keramiken, grav
skicket och frågan om bebyggelsens kontinuitet, vilket dock allt ligger utan
för ramen för Sproekhoffs arbete. 

Bland smyckeformerna urskiljes först en rent nordisk grupp omfattande 
vridna halsringar med ovala, oftast ornerade skivor och med ändspiraler, 
nålar med klotformigt huvud med värtformadc knoppar (även i per. IV), 
skivnålar med böjt skaft och lodrät skiva, stångnålar, stångknappar, bälte
kupor oeh kammar. En annan grupp är uteslutande nordtysk: halskragar 
av olika slag, halsringar med platthamrade, upprullade ändar, armringar 
med njurformat slutstycke, de gyllene »edsringarna» och samma former 
av brons, armspiraler av dubbel tråd, öglearmband och balsringar av 
motsvarande typ, flera fibulaformer samt ornerade bronsblcck liknande 
Spindlersfelderfibulorna. Utom smyckena hör också den korta, raka brons-
skäran bit. En tredje grupp bildas av urnefält- och Lausitzformer: arm-
spiraler av flera slag, massiva halsringar av en ten med rund genomskärning 
och massiva armringar med skarpa tväråsar, hjulformiga dräktprydnader, 
de små vasbuvudnålarna, stångknappar med ring. Den fjärde gruppen är 
nordiska föremål under påverkan från urnefältkulturen: de mycket breda 
armbanden eller manschetterna och de tunna armringarna med ringformig 
utvidgning. Vad de stora nordiska hängkärlen beträffar, är en del av dessa 
uppenbart påverkade av mellaneuropeiska drivna arbeten. 

Denna väl grundade undersökning tvingar Sprockhoff att tillmäta den 
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mellaneuropeiska urnefältkulturen en avsevärt större betydelse än han 
tidigare gjort. Det blir den nordiska bronsåldersforskningens uppgift att 
undersöka, om även andra företeelser, främst gravskicket, påverkats lika 
starkt från Mellaneuropa. 

Mot utbredningskartorna måste några invändningar göras. I en dd fall 
uppta kartorna utbredningen över hela Norden men vanligen blott före
komsten i Nordtyskland. Detta kan ibland leda till att utbredningen i 
Nordtyskland 1 någon mån blir misstolkad eller att viktiga samband mellan 
Nordtyskland och Skandinavien ej komma till synes. Denna invändning 
kan dock egentligen ej betraktas som en förebråelse mot Sprockhoff utan 
i stället mot de skandinaviska forskarna, som ej ha publicerat lika goda 
och användbara utbredningskartor över sina områden som Sprockhoff 
över Nordtyskland. Som exempel på en något missvisande karta kan anföras 
nr 24 över halskragar från per. V. I Hinterpommerns kustland uppträder 
en form, som står mycket nära och kan härledas ur de dansk-skånska skå
lade halsringarna från per. IV (Sproekhoffs »Gruppe Nassenheide», därav 
är »Gruppe Jds» en variant). Karta 24 upptar förutom de tyska halskra
garna frän per. V även större delen av Danmark med per. IV-ringarna. 
Om man vill visa en typs ursprung, kan det vara tillåtet att ta med föremål 
från två olika perioder på samma karta. Men det är avgjort ett fel, att 
de relativt talrika skånska halsringarna av typ Nassenheide, alltså skålade 
halsringar, ej äro markerade trots att de flesta skulle få plats på karta 
24. I texten, sid. 133, omtalas typen såsom dansk, vilket också är nägot 
missvisande, då dansk-skänsk vore bättre. Närmast till hands ligger att 
sätta de nämnda halskragarna från per. V i Hinterpommern i samband 
med de skånska skålade halsringarna från per. IV och ej med de i Danmark 
funna, som Sprockhoff gör. 

Karta 5 och 8 visa utbredningen av två holkyxtyper, som även förekomma 
på svenskt område (»Typ Koppenow» och »Tullenbeile mit fein gerippten 
Breitseiten»). I båda fallen ligger huvudmängden av de svenska yxorna 
på Gotland och blott enstaka exemplar på fastlandet. Med tanke på att 
holkyxan är det vanligaste bronsföremålet i Norden under bronsåldern 
är denna utbredning, med ett nära samband mellan nordöstra Tyskland 
och Gotland, en viktig företeelse i synnerhet som dessa utbredningskartor 
kan jämföras med flera andra, t. ex. med kartorna över spännen med 
hästskoformad ornering och över »Wendelringarna». Den nära överensstäm
melsen mellan holkyxorna i nordöstra Tyskland och på Gotland kommer 
inte fram på Sproekhoffs kartor, som ej ta med Gotland, och 1 texten 
antyds det blott, när det gäller typen »mit fein gerippten Breitseiten». 
I detta fall måste dock i rättvisans namn sägas, att det ju inte var Sproek
hoffs uppgift att kartera även Sverige. Exemplet visar snarare, vilken stor 
nytta skandinaviska forskare kunna ha av Sproekhoffs kartor. När för
hållanden inom de i trängre mening nordiska länderna skola utredas, 
har ett oerhört stort arbete besparats de skandinaviska forskarna genom 
Sproekhoffs kataloger. 
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Vid genomläsningen av texten till per. V-katalogen förvånas man över 
att Sprockhoff inte diskuterar frågan om den nordiska periodindelningen 
i förhållande till den mellaneuropeiska. Är 1950 skrev Sprockhoff en 
kronologisk uppsats i festskriften till Reinecke, där han med flera goda 
exempel belyste just detta problem. Den mellaneuropeiska yngre urnefält
kulturen synes 1 Norden motsvaras av den senare delen av per. IV och den 
tidigare delen av per. V. Den mellaneuropeiska yngre urnefältkulturen 
uppvisar emellertid åtskilliga lokala variationer, vilkas kronologiska ställ
ning till varandra ännu inte är fullt klarlagd. Men även det nordiska 
området synes uppvisa flera lokala kronologiska skillnader. Så är det t. ex. 
svårt att få någon överensstämmelse mellan nordöstra Tyskland och Sverige. 
Särskilt väl märks detta, när det gäller »Wenddringarnas» kronologi. I 
Tyskland tillhör den äldre, smala typen praktiskt taget uteslutande per. 
V men i Sverige praktiskt taget uteslutande per. VI. Detta förhållande har 
påpekats redan av Montelius och Kossinna. Sprockhoff nämner det också 
men går inte närmare in på problemet. Huvudfrågan blir: Hur kan det 
komma sig, att den nordiska kronologiska gruppindelningen inte alls överens
stämmer med den mellaneuropeiska? Finns det någon möjlighet att få en 
överensstämmande, gemensam kronologi? 

Sprockhoff nämner i förordet, att arbetet på och nedskrivandet av 
katalogen har sträckt sig över lång tid: det påbörjades redan före kriget 
och har sedan fortskridit under svåra förhållanden. Detta gör, att man 
kan finna i någon mån olika inställning till problemen i olika delar av 
verket. Detta är särskilt märkbart, när det gäller beteckningen »germansk». 
I de två avslutande kapitlen »Formenkreise» och »Zusammenfassung», vilka 
uppenbarligen skrivits sist, användes denna beteckning ej en enda gång. 
I stället stär där »nordisk». I kapitlet om svärden däremot, som sannolikt 
är tidigt nedskrivet, förekommer ordet »germansk» ofta. E)ftersom »germansk» 
är en spräkterra och då man faktiskt inte vet någonting med säkerhet om 
de människors språk, som buro de omtalade svärden, är den geografiska 
termen »nordisk» absolut att föredra. 

I förordet frågar sig Sprockhoff, om det i våra dagar inte är en över
flödig sysselsättning att ordna det förhistoriska materialet säsom i Linnés 
system. För att överhuvudtaget kunna behandla ett forntida ämne borde 
det dock vara en självklar sak, att det forntida källmaterialet, d.v.s. fynden, 
systematiskt publicerades. Men det arbetet har ännu inte kommit långt. 
Inom stora områden är bronsåldersmaterialet ännu opublicerat eller brist
fälligt publicerat. När vi nu fått en så storartad katalog över ett område, 
som för oss varit genomgångslandet ner till de mellaneuropeiska brons
åldersområdena, ha vi en utomordentlig hjälp till förståelsen av vår skan
dinaviska bronsålder. 

Evert Baudou 
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Vårens föreläsningsserie i samarbete med Kursverksamheten vid Stock
holms högskola omfat tar sex föreläsningar kring ämnet »Mälaren»: Mälarens 
runor (13/2, professor Sven B . F . Jansson) , Den forntida mälarbygden (20/2, 
ant ikvarien Folke Hallberg), Herrgårdar kring Mälaren (6 /3 , fil. dr Brynolf 
Hel lner) , Dikt kring Mälaren (13/3, docenten Magnus von P lå ten) , Malar
iaset (27/3, ant ikvarien Hans Hansson) . Eventuellt kommer cn utfärd att 
ordnas i anslutning till denna serie någon uv de första dagarna i maj . 

Den föreläsningsserie som organiserats i samarbete med Gärdets kurs
verksamhet har till ämne »Kyrka och folk i Härjedalen» och omfattar fem 
föredrag: Härjedalens kyrkliga medeltid (17/3, docenten Per Gustaf Ham
berg) , Bonaderna från Överhogdals kyrka (24/3, amanuensen Anne-Marie 
Franzén) , Kyrkan och årsfesterna (31/3, förste intendenten Albert Eskcröd), 
Storböndernas kyrkor resp. Givmildhet och kyrkoinventarier (14/4 och 21/4, 
docenten Per Gustaf Hamberg) . 

I Musikhistoriska museets regi anordnas under våren fem konserter i 
Statens historiska museums biirockhall: Gambakvartet t från Schola Cantorum 
Basilicnsis (9 /2) , Lauten-Collcgium (16/2, med komposit ioner frän renäs
sans och barock) , The Renaissancc-Singcrs (2 /3) , en cembalo-gamba-konsert 
(23/3, med komposit ioner av M. Marais, Fr. Couperin, .1. S. Bach och G. Fr. 
Te lemann) , Codex Carminum Gallicorum (20/4, kring en handskrift i Upp
sala universi te tsbibl iotek) . 

NOTES AND REVIEWS 

Inuestigatlons in Connection wilh Lake Regulations. H. Hvarfner reports 
that since 1942, the Central Office of National Antiquities has been making 
investigations in connection with tbc rcgulation of lakes and building of 
dectr ical power construetions. These investigations includc both archaeo
logical and ethnological operations. They aim, on one hand, to work out— 
from cultural-historical point of view—what would be permissible in pro
jected water-power instal lat ions, and on the other hand, to coi led docu-
mentary material from the areas where tbc instal lat ions are to be erected. 
As such instal lat ions often have the effect of highly changing tbc aspect of 
the landscape, great importance is attached to the photographie piclorial 
mater ial . Krom an achaeological point of view these investigations have 
resultcd in an increascel knowledge of the so-called Arctic Stone Age. The 
ethnological work has included the investigation of villagcs. 

Svenska Fornminnesföreningen 1957. A report on the activities of lhe 
Swedish Archaeological Association during 1957. 
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Svenska Arkeologiska Samfundet 1957. An account of the activities of the 
Swedish Archaeological Society during 1957. 

Evert Baudou summarizes the results of Sproekhoffs extremely accuratc 
scrutiny of types in his work entitled "Jungbronzezeitl iche Hortfunde der 
Siidzone der nordischen Kreises (Periode V)" . It would appear that the 
Scandinavian Late Bronze Age is much less purely Scandinavian than many 
have belicved. A large number of forms have their origin in the Central 
European "Urn Field Culture", whilst others are strongly influenced from 
that region. The purely Nordic forms are either entirely l imited to North 
Germany, or they have a generally Nordic dis t r ibut ion. The fact that the 
objects have been placed according to their types in the plates section 
renders the work more difficult for those readers wishing to see the composi
tion of the finds. To the maps shewing the dis t r ibut ion, some objections 
should, perhaps, be expressed. In some instances the maps take in the 
dis t r ibut ion över the entire Seandinavia, but as a rule only the occurrences 
in North Germany. This sometimes leads to the dis t r ibut ion in tha t country 
being mis in te rp rded in some measure, or to important connections between 
North Germany and Seandinavia failing to be apparent . As instances may 
be eited maps nos. 24, 5 and 8. It ought, however, to be pointed out that it 
was not Sproekhoffs purpose to map the whole of Northern Europé. Sprock
hoff has not, unfor tunately, tackled the question of the lack of agreement 
between Scandinavian and Central European chronological group divi
sions (cf. Reinecke—Festschrift 1950); nor, either, the problem of chronology 
in Northeastern Germany, which in many cases seems to disagree wi th 
chronology in Sweden. By undcr taking this work, however, Sprockhoff has 
produced a splendid catalogue on North Germany, an area which, for 
Seandinavia, was the land of passage down to the important Central 
European areas, and his work will assuredly be an exceedingly great h d p 
for the undcrstanding of the Scandinavian Bronze Age. 

News. Information is given about certain items announced in the 1957 
Budget; grants from the State Lotterics Fund and from H. M. King Gustaf VI 
Adolfs 70th Birthday Fund for Swedish culture made in 1957; grants for 
examinat ions carried out at Vadstena Convent; buildings of historie interest 
scheduled for protection under the Historie Buildings Protection Act of 1942; 
the acquisition by the Academy of a site containing ancient remains on the 
island of Adelsö; excavations and f inds; church restorat ions and examina
t ions ; the examinat ion of the remains of Erik XIV in the Västerås Cathédra l ; 
the conservation of a remarkable chasublc ; an account of a temporary 
exhibi t ion in the Museum of National Antiquities, the listing of lectures and 
concerts in the spring of 1958 arranged by the Museum and, finally, business 
dealt with at the meetings of tbc Academy of Letters, History and Antiquities. 
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ERLINI; ALRRECTSEN: F'ynske Jernaldergrave IL .Eldre romersk jernalder. 
Fljnar Munksgaards forlag, K0benhavn (1956). Folio 281 sidor, 56 text
figurer och 41 planscher. 

Det av Erling Albrectsen 1954 utgivna första bandet i serien »Fynske 
Jernaldergrave, förromcrsk jernalder», har nu följts av en andra del, där 
den äldre, romerska järnåldern behandlas. Liksom i det föregående arbetet 
är huvudvikten lagd pä materialrcdovisning, och de resonerande partierna 
äro förhållandevis korta. Hundratalet sidor i bokens början ha således ägnats 
en genomgång av gravfynden under det att boplatserna, vilka i arbetet om 
den förromcrska järnåldern gavs stort utrymme, blott beröras på ett fåtal 
sidor. 

Under rubriken »Grave og gravpladser. Topografi», följer så cn kort 
genomgång av äldre undersökningar samt ett resonemang på basis av grav-
fältens läge oeh kontinuitet om tidens behyggdseområden och deras var
aktighet. 

Ett annat rätt omfattande avsnitt behandlar gravformerna. 
F^öremålstyperna genomgås därefter på mer än åttio sidor, varefter förf. 

avslutar textdelen med cn kort redogörelse för de vunna resultaten. I likhet 
med sin föregångare »Fynske jernaldergrave I» är arbetet på danska med 
tysk sammanfattning. 

Boken äger ett antal mycket överskådliga och lättillgängliga tabeller, vilka 
jämte föremåls- och ortsnamnsregister underlätta dess användning som upp
slagsbok. 

I bilddclen återges materialet i varierande skala av fotografier på vit 
bakgrund. Dessa äro med några undantag av förhållandevis god kvalitet. 
Samma omdöme torde kunna gälla textfigurerna där särskilt de goda grav-
fältskartorna böra framhållas. På de senare få dock någon gång samma 
tecken skiftande betydelse på olika kartor, vilket möjligen kan vilseleda cn 
ej alltför noggrann läsare. 

Detta är bokens uppställning i stort. Genom dess rikedom pä sakupp
gifter få vi i början veta att mot den förromerska järnålderns 216 kända 
gravar pä Fyn—Langdand fördelade på 39 lokaler stå 433 gravanläggningar 
vilka Albrectsen ansett sig kunna datera till äldre romersk tid. Dessa senare 
äro fördelade pä 114 lokaler. Siffrorna ange dock som förf. framhåller ej 
det rätta storleksförhållandet mellan skedenas fyndmatcrial, då de yngre 
gravarna äro betydligt rikare på gravgåvor än de äldre. 

På ett tidigt stadium deklarerar förf. att han ansluter sig till Mullers 
1911 gjorda uppdelning av materialet »som siden cr alminddig benyttet af 
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forskningen». I linje härmed sker en uppdelning i två skeden huvudsakligen 
omfattande det första och det andra »efterkristna» århundradet. I den föl
jande matcrialpublikationcn förekommer även vid varje säkrare daterbar 
grav en uppgift om till vilket skede den bör hänföras. 

Anmälaren har tidigare framställt tvivdsmål gentemot lämpligheten av 
aft på detta sätt redan från början datera materialet. 

Huru säker Mullers snart femtioåriga indelning än kan synas torde ett 
sä omfattande föremålsbcstånd som det, vilket här framlägges varit lämpligt 
för bl. a. på kombinationsfynd baserade prövningsförsök för att söka utröna, 
ifall de äldre dateringarna till alla delar gälla även inom den lokalt begrän
sade fynska ögruppen. 

Ur gravfältcns läge och kontinuitetsförhållanden utläser Albrectsen att 
Fyn—Langeland i äldre romersk tid ägt fem rätt väl fastställbara bebyggelse-
områden, vilka fortlevt från förromersk järnålder för att nu snabbt expan
dera. De områden som tidigare varit fyndtomma eller fyndfattiga förbli så 
även i romersk tid. 

I fråga om gravskicket skiljer förf. mellan fyra olika typer av brand
gravar: urnegravar, »brandpletter», urnebrandgropar och »benhobe». Av de 
tillhopa 426 (i inledningen namnes talet 433) gravarna från ögruppen inne
hålla endast 77 eller 18,1 % obrända lik. 

Brandplettcrna äro i övervikt därefter komma urncgravarna, vilka under 
den förromerska järnålderns slutskede försvunnit för att nu ånyo visa sig. 
Efter dessa komma så de obrända gravläggningarna. 

Av de 426 medtagna gravarna lata sig dock över hälften »—kun i alminde-
lighed henf0rc til aeldre romersk jernalder, i det de enten kun indeholdcr 
oldsager, som ikke kan n0jere dateres eller er helt fundtomme». (S. 115.) 
Man ställer sig nägot frågande till detta uttalande av Albrectsen och undrar, 
huru han över huvud laget vågat hänföra helt fyndtomma gravar till den 
ifrågavarande perioden. Ifall han stött sig på gravskicket torde detta vara 
ytterst »riskabelt» med tanke på att flertalet gravtypcr även förekom tidigare 
och fortsatte att användas in i följande skede. Ej heller kan dateringen ha 
skett pä grundval av horisontal gravfältsstratigrafi eller gravfältstopografi 
enligt vad som kan utläsas av de publicerade kartorna. En strängare sovring 
av materialet till att endast omfatta säkrare daterade gravar skulle här varit 
önskvärd. 

Förf. diskuterar vidare uppkomsten av seden att jorda obrända lik och 
konstaterar att denna i tidig romersk järnålder är vanligare i Norden än 
söder om Östersjön. Trots detta förkastas tanken på att gravskicket kan vara 
inhemskt nordiskt, då han anser att det här uppträder plötsligt utan rot i 
traditionen. Albrectsen ser det i stället, i anslutning till Br0ndsted, som 
resultat av impulser vilka frän söder över Schlesien skulle nått Norden. 

Mot denna åsikt kan invändas att nyligen publicerade fynd av obrända 
lik i öländska gravar från tidigare och senare förromcrsk järnålder kunna 
tyda på en obruten inhemsk tradition som bakgrund till en uppblomstring 
av seden att här i Norden jorda de döda under äldre romersk järnålder. 
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I sitt kapitel om föremålsformcrna varnar Albrectsen för datering med 
hjälp av romerska importföremål. 

Vidare får keramiken som da tcr ingsmedd träda ti l lbaka för metallföre
målen, bland vilka särskilt f ibulornas värde kraftigt framhäves. Detta 
kontras terar s tarkt mot förf :s t i l lvägagångssätt i arbetet om den förromerska 
jä rnå ldern , där jus t keramikens betydelse för dateringen ansågs utslags
givande. Läget är dock, som även framhålles, ett anna t i romersk tid, då 
boplatskeramikcn här ej längre kunnat lämna stöd vid dater ingarna. 

Frågan om de olika gravarnas ålder kommer därför i kanske väl hög 
grad att bero på tidsfästningen av de 146 till sin typ bestämda spännena. Vid 
denna följes i huvudsak Almgren och intet allvarligt försök göres att genom 
bearbetning av det egna materialet söka ut röna, om några lokala avvikelser 
mot de äldre dater ingarna förekomma inom den fynska ögruppen. 

I sin sammanfat tn ing når Albrectsen så fram till att Fyn—Langdand-
områdel under äldre romersk jä rnå lder i fråga om gravskicket visar västlig 
orientering i motsats till föregående avsnitt , vars gravar hade sina närmaste 
motsvarigheter i öster. Fibulorna däremot karakterisera ögruppen som ett 
h landomräde öppet för såväl östliga som västliga impulser, och keramiken 
synes till en del stå i sammanhang med lerkärl från S. Jyl land. De fåtaliga 
husrestenia tyckas mer tala för östliga än västliga förbindelser. 

Allt detta skulle visa huru den fynska ögruppen, trots at t den hör be
t rak tas som en självständig kul turprovins , dels haft anknytning till det 
övriga Danmark dels varit mötesplats för västliga och östliga s trömningar , 
och vidare i vissa avseenden nära anknut i t till S. Jyl land. 

Avslutningsvis ta r Albrectsen upp frågan, vilka som uppburi t denna 
kul tur . Han berör dels de bristfälliga upplysningar skdctfmatcr ia lc t kunnat 
ge dels kända l i t terära uppgifter, som kunna vara av betydelse i detta sam
manhang. Som obetydligt bedömes värdet av försöken att ur Ptolemaios och 
Tacitus ' skrifter nå vetskap om innevånarna i Danmark under denna tid 
t rots att resultaten av dessa försök kunnat få visst stöd i det arkeologiska 
materialet . Däremot tar Albrectsen fasta på de uppgifter som äro kända om 
herulerna, särskilt då Jordanes välbekanta ut ta lande at t dessa skulle bort-
drivits av de med svearna besläktade danerna. Albrectsen stöder sig även 
på Beowulfkvädet och antar att herulerna intill tiden före 250 kunna ha 
bott pä de danska öarna mellan Öresund och Lilla Balt samt sannolikt även 
befolkat S. Jyl land under samma tid. 

Mossfyndcn i S. Jyl land och på Fyn framhävas i detta sammanhang ånyo 
som sannolika resultat av strider mellan daner och hcruler. 

Danerna skulle ca 250 eller i varje fall före 267 ha fördrivit herulerna 
från deras boplatser i det nuvarande Danmark, där folket under en lugn 
utveckling i äldre romersk tid konsoliderats till den grad, att det kunde 
motstå de påfrestningar kommande vandringsår på kontinenten skulle ut 
sätta det för. 

Det är intressant at t se huru Albrectsen gör delta vällovliga försök at t 
insätta det arkeologiska materialet i ett historiskt sammanhang, men i en 
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publikation som denna hade man snarare väntat att detta skulle skett mer 
på grundval av »arkeologiska» iakttagelser än på litterära uppgifter, i syn
nerhet som de senare synas vara nästan det enda som tyder på, att det 
skisserade händelseförloppet verkligen ägt rum. Rätteligen borde resone
manget ha följt i den tredje publikationen i serien, då det ifrågavarande 
brottet i bcfolkningskontinuitctcn ju skulle ha infallit i början av yngre 
romersk tid. Det är även möjligt att Albrectsen här i fyndmaterialct kan 
urskilja det brott, som anmälaren gärna vill tänka sig som följd av ett 
sådant folkskifte. Mot att en erövring skett vid den ifrågavarande tiden talar 
emellertid tabellen på s. 111 (fig. 24), som belyser gravplatsernas kontinui-
tcfsförhållandcn under hela den romerska järnåldern. Om man även kan 
ställa sig skeptisk till värdet av ett sådant schema på grund av att de 
berörda gravplatserna blott i få eller kanske intet fall kunna anses total-
undcrsökta i så måtto att alla gravar som funnits verkligen påträffats och 
sakkunnigt utgrävts, sä ger dock tabellen klart besked om att av 8 gravfält, 
som börjat användas före det »kritiska skedet», blott ett upphört under det 
de övriga fortsatt alt kontinuerligt nyttjas. Ingen gravplats börjar heller i 
detta tidsavsnitt. Det är naturligtvis ej helt omöjligt, att elt erövrarfolk 
någon gång fortsatt att begagna de fördrivnas gamla gravplatser, men det 
bör knappast varit regel. Man väntar därför med intresse att Albrcctscns 
nästa bok skall ge bättre besked om, på vilka grunder han bedömer ett 
folkskifte i denna tid som sannolikt, detta desto hellre som andra forskare 
(Wessén och Lindqvist) med stöd av 1 huvudsak samma källor velat sätta 
danernas invasion till ett betydligt senare datum. 

Men bortsett från det mer eller mindre sannolika i Albrcctscns avslutande 
spekulationer är det dock ej dessa utan den utförliga och konsekvent genom
förda materialrcdovisningen som dominerar arbetet. 

Med tanke på vad som under den sista stora ofreden skett med mängder 
av oersättligt fornsaksmaterial, med anteckningar, rapporter och avbild
ningar av fyndplatser och föremål böra materialpublikationcr av detta slag 
vara en av den arkeologiska forskningens huvuduppgifter. 

Erik Nglén 

OLE KLINDT-JENSEN: Bornholm i folkevandringstiden og forudssetningerne i 
tidlig jernalder. Nationalmuseets skrifter, St0rrc beretningcr II. 323 si-
dcr, 226 figs., 10 tavler. Nationalmuseet, Kbhvn. 1957. 

Som resultat af 8 åars omfattendc arkocologiske undcrs0gdser paa Dorn-
holm kan muscumsinspekt0r, dr. phil. Ole Klindt-Jensen i Nationalmuseets 
skriftserie udsende ct statdigt og smukt va;rk. »Rornholm i folkevandrings
tiden» staar der uden paa det; det er vist n0dvendigt at forta?Ile, hvad en 
saadan betegndse da-kkcr, f0r bogen pra;sentercs. Indtil saa sent som 1938 
var »folkevandringstid» inden for dansk arkieologi en almindelig anvendt 
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betegnelse for den d d af jernalderen, som omfattede 3. til 5. aarh . e. Kr. 
(se Nationalmuseets vej ledninger) . Uden varsel — det skulde da va?re en 
enkelt kollegas t i lsvarende brug af ordet — optager förf. nu den saedvanlige 
svenske, norske og finske navneskik til benaevndsc af den efterfölgende 
periode, liden fra ca. 400—600, som hidti l her i landet har vaeret kaldt for 
»aeldre germansk jernalder». Man kan diskulere, om denne nye anvendelse af 
den danske betegnelse »folkevandringstid» er heldig eller ikke; men det er 
i hvert fald forvirrende, at förf. f0rst paa side 319 finder paa at sige, hvad 
han mener med ordet. 

Naa, nu skal fagarkacologer nok findc ud af en saadan deta i l le ; men man 
maa taenke paa, at hele bogen efter sit opla?g ogsaa hen vender sig til videre 
kredsc af folk, der interesserer sig for, og som gerne vil la?se om kul turh is to
rie. Den st0rsle del er nemlig en saadan bred, almindelig skildring af de 
udgravningsresultater , der i sammentracngt form fremlaegges i sidste del, 
og som naturl igvis supplercs i nogen grad af andre forskeres arbejder med 
samme stof. Det er en anden fremgangsmaade, end man saedvanligt bruger 
ved st0rre arka-ologiske arbejder, som samtidig skal vaere af vaerdi for fag-
manden ; (förf. tåler saaledes om, at han for folkevandringstiden tilsigter 
at erstat te Vedels ber0mte og endnu fuldt brugbare b0ger om Bornholms 
oldt id) . Men der cr ingen tvivl om, at et stort antal lacscre vil hilse den nu 
anvendte metode med gla-de, og at bogen nok skal blivc v d modtaget. 

Alene en opregning af kapi td-overskr i f terne giver en forestilling om 
bredden i ski ldringen: indledning med cn lef, historisk og arkaeologisk orien
tering om beshegtede kul turomraader , — De naturl ige betingelser for be
byggelsen, veje — Gaard og byggeskik - - Gravskik og d0detro — Vaabcnfund 
fra moser — Hesten som offerdyr — Kunsthaandva'i-k, smykker og dragt — 
Keramik — Redskaber og iiieringsliv — Handel og m0ntoml0b — Krig — 
Det bornholmske bondesanifuiid og dets kulturforbindelser . 

I f0rstc omgång imponcres man af, at det v i rkd ig er lykkedes at samle saa 
megen viden om Bornholms kul turhis tor ie i folkevandringstiden, men efter-
haanden opdager man, at stoffet til t ider er presset haard t — visse steder 
for haard t —, medens det til andre cr samlet og sorteret efter et t i l s y n d a -
dende tilfa-ldigt princip. Kapitler om kunsthaandvaerk og keramik bölder 
sig n0je til folkevandringstid, for handel og m0ntoml0b behandles ogsaa de 
forudgaaende fire aarhundrcder , inedens der i det vigtige afsnit om gaard 
og byggeskik gives indgaaende besked dels om nogle hustomter fra 5.—6. 
aarh. , dels om cn gruppe, som er mellem 400 og 600 aar addrc. Skildringen 
af gravskik og d0detro henter sit stof hovedsagdig fra en endnu a?ldre 
gruppe grave, r0serne paa bakken Maud hoj. og naturl igvis fra folkevandrings-
t idens gravfund, medens der kun cr spredte bemacrkningcr om de mellem-
liggendc aarhundredcrs grave. 

Förklaringen paa dette forhold er, at bogen dels handier om folke
vandringstiden og dels om forfatterens egne unders0gdscr inden for et seks 
gange saa långt t i d s rum; det er i v i rkdigheden lo b0ger, som er s0gt a rbe j 
det sammen til een. Resultaterne af de nye gravninger alene kunde have 
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haaret en udmaerkct publikation, isaer hvis förf. havde fulgt de problemer, 
som hver af udgravningcrnc i rigt maal la?gger op t i l . Her er nemlig meget og 
vigligt stof. Gravpladscn paa Mandhoj : her gives for f0rstc gäng en indgaaendc 
og rigt i l lustrcrct skildring af de ma^rkdigc lavc stcnh0jc, saakaldte r0ser, 
som inden for dansk omraade er noget specidt for Bornholm. Det er mon 
stcrgyldige undcrs0gdser — uden sammenligning de hedstc blandt de nye 
bornholmske gravninger. De vanskelige anheg cr med stor dygtighed blot-
lagt og nu gengivel i tcgning og fotografier, som tjener förf. og vist i nok 
saa hoj grad hans assistenter til aerc. De enkle brandgrave fra yngre bronze
alder og tidligste jernalder har blöt intet med hvcrken folkevandringstid 
eller dennes direkte forudsa?tninger at g0rc og heller ikke med de andre 
undersogelser i bogen. Der kunde have va;ret skabt cn vis kontakt, idet de 
Kidtte lag paa bopladscn Dalsh0j cr — saa vidt a n m d d c r e n kan se •— 
samtidigt med den d d af de talrige brandpletgrave, som i yngre f0rromcrsk 
tid (periode III) fortsirttcr gravla-ggelscrnc paa Mandhoj. Men dem har 
förf. ikke interesscret sig for, til trods for at der her ligger en d d vigtige 
problemer, (bl. a. bcr0rt i C A . Mobergs disputats fra 1941). 

Nicstc store grävning er bopladscn Dalsh0j ved Svaneke, hvor der har 
vicret arbejdet sammcnlagt mere end 14 maaneder . I f0lge förf. har stedet 
uden afbrydclse vaeret beboet fra midten af f0rromcrsk jernalder til ca. 
500 c. Kr., d. v. s. mere end 700 aar . En rackke hustomter og fine fund af 
forkullet korn og dyrcrester giver et dybt indblik i jernaldcrbondens (laglige 
liv. Nogle guldskatte og et pragtfuldt s0lvspa?nde, som antagelig cr gemt i 
förbindelse med afbnending af de yngste huse, aahenbarer ct dramat isk 
billede af krigen, som 0dela-gger det lille samfund. Men, som det 0jensynligt 
ikke er overfl0digt at gentagc: for at kunne give saadanne skildringcr, maa 
det arkeologisk* grundlag vaere i orden og dateringen af de forskellige 
kul turelemcnter fuldstiendig sikker. Vedr0rende Dalsh0j er förf. sprunget 
let hen ovcr nogle forhold, som burde måne til forsigtigcre tolkning. Der er 
undcrsogt et svicrt kul turlag med husrester fra slutningen af f0rromcrsk 
tid (per. I l l a — b i a n m d d c r e n s terminologi) samt begynddsen af addre 
romersk tid. De f0rste huse cr na?ppc helt saa gamle, som förf. föreslåar 
(per. I I ) , men det er uva-scntligt. Vigtigcrc er det, at denne relativ kortvarige, 
h0jst 200 aar länge bosa-t tdse, der afslutfcs med Hus C, har givet os na>stcn 
alle de oplysninger, som kan bentes i Dalsh0j . Hcrfra s tämmer alle dyre-
knoglernc, som i Ulrik M0hls va?gtigc afsnit levendcg0r bopladscn, hcrfra 
det store kornfund, som giver Hans Hdba 'k stof til cn lige saa rcsultatr ig og 
vdundcrbygget skildring af de dyrkede marker omkring stedet, og hcrfra 
s tämmer endelig de hus-tckniskc enkdtheder , der g0r, at vi kan forcstillc 
os cn gaard af samme type, som cr vdkend t fra Jyl lands iddre jernalder . 
Saa f0lger ct klart brud i bosa;t tdsen paa Dalsh0j. Naestc hustomt, kun 10 
cm h0jcre oppe i laget end huset fra 1. aarh., cr sandsynligvis fra ca. 500. 
F'ra hele den mdlcmliggende tid kan der kun peges paa ganske faa, spredte 
enkdl fund . Og de sidste tomter, fra folkevandringstiden, har hvcrken givet 
korn, dyreknoglcr eller sikre enkd thede r om husencs konstrukt ion. Förf. 
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afbildcr to planer af huse fra denne tid, men de maa — som f0r0vrigt nogle 
af de aeldre tomter — behandlcs med st0rste varsomhed. Man har i hvert fald 
ikke tidligere i dansk forskning vaeret pra3sciitcret for husplancr, som bygger 
paa saa usikkert et grundlag; i den ene er ildstedet saaledes anbragt lige 
op ad den let fa?ngelige va"g. Det virker n a t t e n som en beskyldning mod 
jernaldcrmandcn for at have arrangeret en »hacnddig» i ldcbrand. 

Paa Dalsh0j konstaterades fire f0rromerske hus-niveauer under h inanden 
og herundcr igen en stor grube med mange rester af lerkar. Alle vigtigere 
skaar og mctalsager er afbildet 1 tcgning d i e r fotografi, klart og overskudigt . 
Her staar man över for et af de meget faa tilfadde, hvor der cr mulighcd 
for at komme videre i den aktuelle diskussion om inddclingcn af f0rromersk 
tid ud fra kcramikken. Förf. har selv bidraget til den, baade i sin disputats 
og bogen om den keltiske bronzekeddel fra Braa. En anden deltager i samme 
diskussion aabnede derfor bogen om Bornholm med forventning for at se, 
hvad förf. fik ud af dette vigtige stof, og hvordan de forskellige niveaucr 
blev para l ld l i se rc t med fund i andre danske landsdele, f. eks. Vendsyssel 
(Kraghede). Problemet cr overhovedet ikke ber0rt . Nu kan man indvende, 
at saadanne sp0rgsmaal ikke har noget med folkevandringstid at g0rc. Men 
ganske samme skuffelse m0der de forskere, som gennem de senere aar har 
arbejdet paa at klarhegge övergången mellem yngre romertid og folkevan
dringstid. Heller ikke her giver bogen klare retningslinier eller gaar ind paa 
nogen diskussion, hvad der er saa meget mere paafaldcnde, som disse proble
mer er fors0gt stillet op paa ny maade i en afhandling om Bornholms 
jernalder i Aarb0ger 1949. 

Sorte Muld heddcr cn tredie fundplads, hvor Klindt-Jensen har arbejdet 
lacnge. Ogsaa det er cn boplads med fund fra i hvert fald yngre romertid og 
folkevandringstid. Der paavistes to hustomter, som udgraveren anser for 
samtidige og h0rende til een gaard. Den ene gav nu ingen sikkert daterede 
fund, saa muligheden for samtidighed er naturl igvis t i l stede. Det andet 
hus m0der med cn nyhed: for f0rste gäng i dansk oldtid har man et vinkel
hus, bestaaende af en ca. 15 m läng og 5,5 m bred hovedfl0j med en ca. 4 m 
läng sidcfl0j, som udgaar v inkdre t fra vestenden. Saaledes tyder i hvert fald 
förf. anlicgget, og saaledes rekonstrueras det (i fig. 138 — ganske vist med 
kraftig hjaelp af det 400 aar seldre hus fra Dalsh0j) . Men man maa bcklageligt 
nok sa'tte et sp0rgsmaalstegn ved en saadan tolkning. Förf. siger selv, at gulv-
lagct ikke adskiltc sig fra de underliggende lag (s. 22), og at de to fl0je t i l -
syndadende har haft hver sin stolpekonstruktion (s. 43 ) ; endelig viser den 
tegnede plan fig. 18, at gr0ften, som markerer vacglinicn, er angivet med stip-
let linie, d. v. s. som usikkcr, netop paa de to afg0rcnde steder, hvor fl0jene 
skulde m0des. Man kan derfor ikke uden videre afvise den mulighcd, at der i 
v i rkdigheden cr tale om rester af to forskellige huse, der ikke er samtidige, og 
som i de vanskdige jordlag ikke har kunnet adskilles klart . I hvert fald 
skal der sikrere iagttagelser og långt bedre dokumentat ion ti l , f0r man t0r 
gaa ind for en saa revolutionercnde ting som et vinkelhus i Danmark 
allerede omkring aar 500. 
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Et interessant kapitel er »Hesten som offerdyr». I en grube paa Sorte 
Muld fandtes kraniet og fodknogler af en hest. Med ekscmpler fra Mdlem-
og Osteuropa samt vide straekninger af Asien s0ger förf. at måne billedet 
af en saerlig offerskik frem. I de europaciskc lande har vi fund, som viser 
at man i visse tilfajlde nedlagde de naevnte dele af hesten — og vel at maerke 
ikke andre — i gruber ved grave eller paa offerpladser. Långt övre i Asien 
samles ekscmpler paa maerkdige kulthandlinger , hvor en hestehud med 
hoved og f0dder anbringes paa en stäng enten som gravgave eller gudeoffer. 
Og med disse etnografiske skikkc vender förf. lynsnar t tilbage til Sorte 
Muld og läder dem fremstaa som en mulighed ogsaa i hjemligt mi l ieu ; ja , 
den dinglende hestehud bliver et central t motiv i Oluf H0st's f lammende 
forsidebillede paa bogen. — En utakncmlig opgavc cr det da at skulle g0re 
opmaerksom paa, at gruben paa Sorte Muld adskiller sig fra alle de andre 
fund ved ogsaa at indeholde rester af bestens baekkenparti samt talrige 
andre dyreknogler, ganske bortset fra at dateringen er usikker, i det man 
efter de givne oplysninger om dybden snarest vilde tro, at gruben var senere 
end husene. 

Ogsaa fra Sorte Muld kendes guldsager, som maa vaere gemt vaek omtrent 
paa samme tid som Dalsh0j-skattene. Förf. behandler indgaaende 0ens 
mange andre guldfund, som i usa;dvanligt stort tal synes at vaere kommet 
i jorden engang i aarene omkring 500. Allerede flere tidligere forskere har 
vaeret opinaM-ksom paa dette forhold og tydet det som vidnesbyrd om haergen 
og plyndring paa 0en i et omfång, som maa have haft karaktcr af en 
katastrofe. 

Her kommer en ny type oldlidsminder ind i billedet, de store ti lflugts-
borgc, som befolkningen har anlagt paa klippeknuder og t i lsvarende ut i l -
gaengdige steder. Ogsaa paa det punkt ha r forf.'s unders0gdser bragt ny 
viden og de f0rste regulaere gravninger med t i lh0rende opmaalinger. Paa 
tre pladser er der arbejdet, men kun een af dem er taget med i bogen. Hvor-
for nu det? Förklaringen er if0lge förf. at kun Gamleborg i Ibsker sogn har 
givet fund fra folkevandringstid. Den indgaar derefter i katastrofe-skild-
ringen, hvor de braendte gaarde og hastigt nedgravede skatte er andre e n k d t 
heder. Desvaerre er mater ialet presset for haardt . Dateringen af Gamleborgs 
opf0relse til 6. aarh . (s. 156) bygger paa eet lerkar (fig. 127, 1) . Det er 
imidlertid addre, antagelig fra 300-tallet, og der er endnu ikke gjort fund 
fra ca. 500 paa pladscn; cn sammenhaeng med guldskattcne og brandtomterne 
er derfor ikke saerlig sandsynlig. (Det b0r i den förbindelse naevnes, at förf. 
tidligere (Nat. Mus. Arbejdsmark 1951, s. 22) har m e d d d t , at ogsaa Ring
borgen paa Rispebjerg kunde dateres t i l ca. 500; 1 den fordiggende bog 
staar derimod, at der ikke er gjort fund fra denne tid her.) 

Nu maa man ikke tro, at den let kri t iske indstil l ing ovenfor betyder, a t 
bogen som helhed er daarlig. De positive sider er jo ogsaa unders t reget : 
mange unders0gelser og mange billeder er baade nyt og nyttigt materiale . 
De omtalte indvendinger ber0rer ct vigtigt sp0rgsmaal for arkaeologien som 
videnskab: hvor långt kan man og maa man gaa i fortolkning af kilde-
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materialet og ved den popularisering, som folket i dag kracvcr selv af mere 
videnskabdigt anlagte skildringer. Vor vidcn 1 dag om Danmarks oldtid er 
st0rre end nogensinde, og ved mange videnskabers hjaelp kommer store og 
smaa bidrag ti l aar tus inders brogede kul turhis tor ie . Men man maa ikke 
lade sig forlede t i l at t ro , at disse tilfacldige brokker, hvor behaendigt de 
end komponeres sammen, kan give en udt0mmende skildring af en enkelt 
periodes eller hele den a-ldre jernalders forskelligartede samfund. Derfor 
de mange bemaerkninger til bogen om Bornholms folkevandringstid. 

C. J. Becker 

NOGLE BEMERKNINGER TIL FOREGÅENDE ANMELDELSE 

I 1933 fremlagde Mårten Stenberger sit banebrydende vaerk, Öland under 
äldre jä rnä ldern . En bebyggdsehis tor isk undersökning. Ni somres udgrav
ninger af gärde, grave og borge samledes her t i l en enhed. Tanken bag 
unders0gdscrne af disse forskelligartede objekter var tydel ig: ikke blöt at 
diskutere typer og kronologi, men at tra-nge ind til kul turhis tor iske proble
mer som bebyggelsen, byggeskik, naeringsveje, gravskik, ja at afsl0r)e krige-
riske begivenheder. 

Af vacgt var ikke mindst den topografiske behandling af de talrige gärd-
ruiner, sammenfaldne s tenmure. Herved påvistes flere gårdtyper. Husene 
selv var dels af den bekendte rcktangulaere type, dels vinkelbyggede (fig. 1) , 
og bygningcrne kunde vaere lagt parallel l med hinanden eller danne mere 
eller mindre lukkede gärdsanlaeg. Gårdcne igen kunde ligge isoleret eller 
vaere samle i rcgulaere landsbyer (bya r ) . 

Af vidtra-kkende konsekvens var den sammenfat tende tolkning af levnene 
fra folkevandringstiden, da så mange garde förlades og ligger 0dc hen, da 
gravpladser i vid udstraekning opgives, tilflugtsborge anla?gges og skatte af 
guld graves ned. Skattenes yngste m0nter viser hen til et bestemt t idspunkt , 
o. 480 c. Kr., da der åbenbart har vaeret skaebnesvangre begivenheder på 0en. 
Med god grund ser Stenberger de forskellige faenomener under een syns-
vinkel : krig, formentlig en katastrofe 1 0ens historie, uden at man dog 
beh0ver at regne med cn fuldstaendig affolkning. 

Allerede Stenberger var inde på, at sådannc vigtige forhold ikke blöt 
kunde studeres på Öland, men at både Gotland og Hornholm vilde give 
p a r a l l d e vidnesbyrd. Også her er der fra tid til anden fundet guldskatte 
fra folkevandringstiden, og på Gotland kendes der et meget be tydd ig t an
tal forladte garde, hvis ruiner af stenbyggede vacgge er en karakter is t isk 
företeelse i landskabet . 

Der kraeves imidlertid omfattende og långvarige udgravninger for at n å 
resul tater som på Öland. F0rst i fyrrerne blev der indlcdt undcrs0gdser at 
st0rre format, på Gotland i 1946—49, på Bornholm i 1947—56. Medens det 
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Fig. 1. Pa r t i af landsby i Vanserum, Runsten sn, Öland. Efter Stenberger. 
— View of the village in Vanserum. 

ellers er forbeholdt naturvidenskaben at f0re beviser på grundlag af fors0g, 
kan man naesten tale om en t i lsvarende fremgangsmåde her. Ved at grave 
i bopladser fra jernalderen (om hvilke vi i 0vrigt ikke vidste noget srerligt 
m. h. t, da ter ing) , skulde vi i påfaldende mange af disse — om teorien ellers 
holdt stik — fä fund fra folkevandringstiden, men ikke senere, ligesom 
man i heldige tilfadde skulde finde guldskatte i tomternes u m i d d d b a r e 
naerhed. 

Ved den fadlesnordiske udgravning af Vall hagar på Gotland vistes det, 
a t denne store landsby (by) faktisk er blevet forladt i folkevandringstiden, 
t i l syndadendc som f01ge af krig (der henvises til Stenbergers afsnit til slut 
i »Vallhagar»). Et enkelt guldstykke stukket ind i muren af et af husene 
var det eneste skattefund der gjordes, men da store part ier af området var 
opdyrket f0r vor unders0gdse , kan der vaere fundet guld tidligere, som blöt 
ikke er noteret. E n d d i g kan evt. guldsager vaere skjult lacngere borte. 

Ved udgravningen af to naerliggende gårdtomter ved Svaneke på Born
holm, opdagedes det, at bopladserne har ligget ubenyttede hen siden folke
vandringst iden, samt at der var nedlagt skatte uden for husene, på Dalsh0j 17 
solidi sluttende med en Anastasiusm0nt, en stor relieffibula i förgyldt s0lv, 
af gotländsk arbejde, to svrere guldspiralr inge med et afhugget stykke af 
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den ene samt en lille guldskive. Disse kostbarheder var stukket lidt ned 
under den dava-rende overflade på fire steder, ganske nacr husene. Også ved 
den anden gård, pä Sorte Muld, er der gemt guld, som ikke cr gravet op igen 
af e jerne; med sikkerhed kendes en solidus fra Theodosius II, cn guldgubbe 
samt lidt guldtråd. Men det vides, at adskillige guldfund cr gjort her t id l i 
gere, i al fald siden det 17. ärh . 

Medens der kunde argumenteres for, at en del af Ölands og Gotlands 
befolkning er udvandret på grund af forringede muligheder for at drive 
agerbrug eller pä grund af överbefolkning, er det vanskd ig t at forene en 
sådan hypotese med vidnesbyrdene på Bornholm. De forladte garde i Svane-
kcegnen, hvoraf i al fald Dalsh0j har vaeret beboet siden f0rromersk je rn
alder, ligger pä frugtbar agerjord. Bcboerne havde ingen grund til selv at 
hiiende husene af for at s0ge efter noget bedre. Dertil kommer, at der jaevn-
ligt cr fundet spydspidscr spredt på Sorte Muld, uden at vi — ved n0je 
eftcrs0gning — har sporet gravhegninger på ageren. E n d d i g cr der grund til 
at naevne, a t tilflugtsborgen Gamlcborg ikke långt fra tomterne svarer t i l 
de öländske borge, og at den gav et fund, et ornamenteret lerkar, der kan 
vaere fra yngre romertid eller folkevandringstid; man t0r vel ga?tte på den 
sidste periode.1 

Det er således naturl igt at tolke fundene som vidnesbyrd om krig — 
invasion og rovtogt —, og det cr ikke vanskd ig t at saettc sig ind i de over-
faldnes reaktion, da de 0jner faren. Som i lignende si tuationer, helt op i 
vore dage, har man gravet sine vaerdisager ned. Vi har en udfjlrlig optcgning 
af cn velhavende mands tanker, da han stilles lige över for invasionsfare, 
i Pepys ' dagbog. Da hollaenderne i 1667 angribcr England og t ruer med at 
f0re kampen på engelsk område, läder Pcpys sine guldm0nler grave ned i 
faderens have, men han s0rger for ikke at skjule alle kostbarheder cet sted. 
Fire måneder efter, da faren er drevet över, gräver han guldet op (se isaer 
under 13. og 19. jun i samt under 10. oktober 1667). 

Det fremgär med al tydclighcd, at de bornholmske fund passer ind i det 
hilledc, som Stenberger skitscrede i 1933. Det har her mindre at sige, at 
Bornholm i byggeskik slutter sig t i l Skåne og Vcstdanmark ved at have 
lerklinede, ikke stenbyggede vieggc. Flllers er der n0je sla-gtskab. Fruen på 
Dalshöjgårdcn bar cn smuk gotländsk relicffibula, og selv om hun ikke selv 
beh0ver at s tamme fra Gotland, understreger smykket i al fald kontakten. 
FTere af de enkle fibulaformer er ens pä Öland, Gotland og Bornholm, som 
jeg har va.-ret inde på i »Bornholm i folkevandringstiden» (s. 110). Og det 
samme kan siges om andre oldsagsformer, ligesom der cr faelles förbindelser 

1 I sin a n m d d d s e i dette bind af Fornvännen fremholder professor Becker, 
at tolkningen af mater ialet cr hårdt presset og naevner som exempel date
ringen af Gamleborg. Der står f0lgende i sammenfatningen: »The construc
tion of Gamleborg in two (or possibly three) stages suggests its usefulness 
on at least two occasions, but their dates can only be guessed, though one of 
them may coindde wi th the burning of Sorte Muld and Dalsh0j and the 
hoarding of gold in the early 6th century.» 
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Grube t 

Grube 2 

1/ansei/atg/e på 
brasndf k o r n 
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Fig. 2. Vinkelhuset på Sorte Muld, Ibsker s., Bornholm. Efter O. Klindt-
Jensen ; en sammentegning. — The angular house on Sorte Muld; a plan of 

the exeavation, showing details . 

til de baltiske lande og mod syd0st til Ungarn (hvad isa?r Holger Arbman 
har studeret i en lille, stofmacttet art ikel i Fornvännen 1945). Bäde på 
Bornholm og pä Öland traeffes endvidere det e jendommdige vinkelhus (fig. 
1 og 2) , af Stenberger og af mig förslagsvis sat i förbindelse med provinsial
romersk byggeskik.2 

Når derfor professor C.J . Becker i sin anmcldclse af min ovenfor nievnte 
publ ikat ion drager vinkelhuset på Sorte Muld i tvivl, må det argument i a l 
fald udgå, at det er en ukendt type i Nordens oldtid. På Öland har man også 
f0jet rektangulacrc huse sammen, således at deres grundplan danner en 
vinkel på 90° (eller to vlnkeludbygninger) . Den baerende konstruktion i 
vacglinjen, på Öland sten, på Bornholm stolper, fortsaetter begge steder i 
sammenbygningen. Der ses i al fald et stolpehul i langva-ggens forhengdse 
på Sorte Muldtomten. Men da der ikke her er fundet lerklining, er det en 
naerliggende tanke, at der var åbning mellem fl0jene (i al fald ingen ler-

2 Öland under äldre jä rnå ldern , p. 103 og 190. Jeg har i min behandling 
henvist til övetorp, der har vlnkeludbygninger, men danner et mere kompli-
ceret gårdsanlaeg. Denne gård er fuldt udgravet og dateret til folkevandrings
tid. Jeg vil gcrne vcdf0jc, at jeg f0lger professor Stenberger i hans opfattelse 
af vinkelhuscnc som cnklerc bygningsformer fra samme tid. 
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kliningsvacg), ligesom tagenc formcntlig har vaeret sammenbyggcdc. Om det 
sidste også ga;lder det öländske vinkelhus, er ikke let at sige, men knap så 
sandsynligt. Forskellen mellem den öländske og den bornholmske hustype 
betinges i f0rste raekke af vaegmatcrialet. Selve formålet med sammcnbyg-
ningcn er formcntlig at opnå en lun plet 1 hj0rnet. 

Lerkliningen fra det bornholmske vinkelhus viser fint bevarede aftryk 
af lodret og vandret traevaTk (jfr fig. 19—20 i Bornh. i folkev.tiden). Sam
men med de få fristolpehuller og den ikke alle steder tydelige vaegrende 
giver den liKlra-kkdige vidnesbyrd til at man t0r fors0ge en rekonstrukt ion. 

Om et for vinkelhuset 1 sin helhed ga-ldcnde gulvniveau vidner f0lgcndc 
fundforhold (jfr fig. 2) : raekkcn af lodretstäcnde vaevevacgte der liener sig 
mod hinandcn og som kun kan va?re faldct få cm ned på gulvet samtidig med 
at tagmaterialet er gledet ned og har aflejret sig omkring vaevevaegtene (der 
d i e r s ikke kunde vaere holdt således i s t i l l ing) ; a m e n ; en del betydnings-
fulde genstande som drejekvarnstykkerne, de forkullede rester af en d0r, 
en läng benkam; alle de na-vnte genstande hvilede på et niveau 30—35 cm 
under den nuva-rende overflade. Den hra-ndte lerklining dannede et 10—12 
cm svaert lag (så h0jt som va-veva-gtene). I ct lige så tykt jordlag inden for 
lerkliningen fandtes nogle genstande der efter alt at doinnu- har ligget pä 
hylder og som ikke strax cr faldct ned. Nogle få enkeltliggende forkullede 
korn, der fandtes et stykke oppe i laget, ikke på gulvnivcauet, kan hidr0re 
fra hylder eller loftbraeddcr, men s tämmer måske snarere fra en tagbe-
kla-dning af strå. Det fortjener at undcrstreges, at der var samme lagforhold 
i de to tomter på Sorte Muld, i det mindre, rektanguhere hus 10—12 cm 
lerklining, indenfor lige så svaert indre jordlag og direkte på gulvet den sam-
menfaldne ovn. Også disse rester nåede 12 cm h0jt . — 

Et andet problem der saettes under debat af C. J. Becker, er fundet og 
tolkningen af kranium og fodknogler af en hest i grube 3 på Sorte Muld i 
umiddelbar merhed af hustomterne og med skar åbenbart fra samme tid. 
Gruben var anlagt lige under den davaTcnde overflade, ca 30 cm under nu-
va;rcndc markflade. Denne grubes knoglesa-t har paralleler i Mellem- og 
Osteuropa samt Sibirien. Da der imidlertid er fundet ct fragment af en hests 
ba-kkenknogle i Sorte Muldgruben, vil Becker mene, at der ikke cr sammen-
ligningsgrundlag. Som det fremgår af min plan, lå hestekraniet og fod-
knoglcrne 0verst og dannede en enhed. Derunder fandtes lerkarskårene og 
andre knoglcr, bl. a. af oxe, og blandt disse også baekkenknoglestykke af 
hest. At kranie- og fodknoglcrne udg0r cn enhed, fremgår ikke blöt af dette 
tra-k, men også af t i lsvarende fund bl. a. i Rislev, Sydsjadland, der datcres 
af et lerkar t i l sen romert id eller til folkevandringstid. Fra Rislev mose 
forelå 6 hestekranier med tilli0rende fodknogler, liggende i isolerede sa't. 
Også i Rislev fandtes imidlertid spredt andre dyreknogler, af oxe, får e t c , 
men ikke i den specielle kombinat ion af kranium og fodknogler, ligesom 
der forelå nogle få fragmenter af andre hesteknogler spredt i området. Der 
er derfor ingen grund ti l at laegge sairlig vacgt på den fragraenterede ba>kken-
knoglc af hest i Sorte Muldgruben, en bed0mmdse som zoologen undcrstregcr. 
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Det överraskande, som f0rer os ind på s p o r d af cn offerskik, er at man 
ikke har spaltet knoglerne for at tage hjcrncmasscn og marvcn ud — og det 
i et mil j0 som så at sige ikke har cftcrladt en eneste hel knogle; selv de 
mindste tåled cr marvspaltede. 

Der var snarere grund til at rette krit iken derhen, at offerskikken kunde 
vsere tradit ion fra palaeolithikum, da kranier og i-0rknogler synes at have 
vseret ofret. Men dertil cr at sige, at det i folkevandringstiden kun er heste-
knoglcr som optneder i den hestemte kombinat ion, ikke andre dyr som f. ex. 
oxe og får (jfr R is lev) ; og vi traeffer ikke de sacrpraegede kranie- og fod-
knoglcfund i romertidens moscofrc. Det er hesten og kun dette dyr som i 
tidligere tid blev ofret på den specielle mådc i Sydsibiricn og Sydrusland, 
som det beskrives af rejsende siden det 9. årh . e. Kr. Netop da er der talrige 
exemplar på hestekrantam og -fodknogler i de fra titt Indvandredc folks grave 
i Ungarn. Men sådanne fund saetter ind i 0s t - og Mdlcmeuropa allerede i 
den store folkevandringstid (jfr kortet fig. 67 i Dornh. i folkev.tiden). 

Et nyligt fund, publiceret så sent at jeg ikke fik udnyt te t det, giver en 
vigtig undcrstregning af denne kontakt (Sovjetskaja Arkheologija XXVI, 
1056, p. 236). På gravpladscn Hajtal-Tsjapkan i det nordlige Kaukasus (fra 
4.—5. årh . c. Kr.) lå en grube med hestckranium og -fodknogler. T. M. Mina-
jeva, som publicercr fundene, saetter (med lignende hegrunddse som min) 
hcstcknoglcrne i förbindelse med den ejendomindige offerskik, der har holdt 
sig i 0stlige nomadekulturer . Gravpladscn indholdt en ra-kke typiske expo
nenter for de oldsager og karakter is t ika, som J. Werner har henfort t i l 
Altilarigcts kul tur , og som cr udbredt fra Osten til Mdlcmeuropa, bronze-
spejl, kraniedeformering m. m. En fibula fra cn af gravene cr mcrt beshegtet 
med fibulen fra Leuna, grav 5 (Mcllemtyskland), ved hvilken der fandtes 
en grube med hcstekraniuni og -fodknogler. 

At den fjern0stlige indflydelse kunde nä fra hunnerncs bopladscr (magt-
centret lå i Ungarn) til O s ters0området , er uden videre klart på baggrund 
af den intimc kontakt der knyttedes mellem Ungarn og Ostskandinavicn i 
yngste romertid og folkevandringstiden. Dertil kommer, at andre af nomade-
kulturcns eleinenter, som de säkaldte magiske sva-rdgdneng, nåede frem til 
Ostskandinavien.3 

Det virkcr måskc overfl0digt at diskutere problemer ndf#rligt, som netop 
er behandlet i en ovcr 300 sidcr stor bog, men det frcmlagtc materiale er 
righoldigt — som a n m d d e r e n også understreger —, og behandlingen er 
koncentrerat, Der vilde bdi0vcs megen pläds til at optage cn diskussion om 
afvigendc meninger, når disse hviler på ct grundlag, der er forskudt ved de 

3 J. Werner, Rdt räge zur Arcbäologie des Attilareiches, 1956, p. 26, kort 11 
(professor Werner har över for mig bekraeftet, at han ikke mere vil henf0re 
Ua-kkcgårdfundct I) 44 (p. 125) til denne l is te ; parlen h0rer naeppe til selve 
graven) . Derimod kan tilf0jes fundet fra Riseh0j, Hornh. i folkev.tiden, 
]). 149, fig. 119, t. b . Perlcn fig. 8, cn stor gr0n glaspcrlc, fandtes ved svacrd-
skedens munding. 
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nye udgravninger eller ved et fyldigere fremlagt materiale.4 Dertil kommer, 
at dersom et fotografi, en snittegning eller en plan i l lustrerer en udgrav-
ningsdetaljc, har jeg gjort texten dertil forholdsvis kort.3 

C.J. Becker undrer sig över, at jeg uden videre har benyttct be tcgndsen 
folkevandringstid, et periodenavn som er ga'iigs i Sverige, Norge og Finland 
og som udma;rket passer til tiden 400—600 e. Kr. Det b0r måske i den 
förbindelse naevnes, at Johs . Br0ndsted i sit normgivende vaerk Danmarks 
Oldtid III, Jernalderen (1940), har sat skcllet mod romertid o. 400 c. Kr. og 
knyttet ordet folkevandringstid til det Seldre afsnit af germansk jernalder . 
Da endvidere l i t teraturen om de naertbeshegtede 0cr i Osters0en, Gotland og 

4 K. A. Lursens behandling i Aarb0ger for nord. Oldkyndighed og Historie 
1949 afvigcr på flere punkter fra min inddd ing og behandling af Bornholms 
seldre jernalder . Da selve min fremlaeggdse viser, hvilke aendrede udgangs-
punkter der er, ha r jeg ikke indladt mig i en diskussion, heller ikke om 
hans hypotetiske i nddd ing af yngre romertid. Det kunde dog måske anf0res, 
at af de genstande som K. A. Larsen läder karakterisere periode 3 efter hans 
terminologi, er svtcrd som Aarb. 1949, fig. 18:1—2 venddt ids former ; og af 
ledetyper for periode 4 cr genstande som Aarb. 1949, fig. 19 :7 og 14 fra 
folkevandringstid. 

Interessen for Mandh0j som grundlag for i nddd ing af den forromerske 
jernalders faser cr efter de nye udgravninger skiftet fra den pä denne grav-
plads ikke helt karakterist iske lokale fordcling af typer til de lagdelte 
r0ser, der i ophygningen minder om de jyske enkeltgravc. Jeg har heller 
ikke vendt mig mod C.J. Backars behandlinger af Hornholms forromerske 
jernalder, der kunde have omfattet genstande fra periode I fra Kanegård, 
Mandh0j og Rågdundsgård . Til de kronologiske diskussioner håher jeg at 
vende tilbage i anden saminenlueng. 

3 Det er måske på sin pläds kort at imildcgå endnu nogle punkter i C.J . 
Heckers polemisk pra-gede a n m d d d s e . — Det var n0dvendigl at fölge bygge-
og gravskik långt tilbage for at få indtryk af variat ionsmulighcdcrne (og 
speciell at studcrc rester efter d(idehuse). — I sig selv er det ikke micrkdigt , 
at en arne stär naer en husva-g (det kendes f. ex. i flere tilfa>lde i de bekendte 
Troldebjergtomter, Langeland) . Amen har vel blöt haft en lille lue eller en 
hob gl0der (jfr den lille stensartning på arnen i Dalshöj hus C). — Be-
d 0 m m d s e n af basplanerna fra Dalsh0j kan na-ppe ga?lde hus C, der gav 
smukke vidnesbyrd. At de 0vrige ikke havde bevaret så mange enkdtheder , 
men i al fald viste et t ydd ig t fundlag indgra-nset af vacglcr (jfr min 
pl. A, 2, et naerbillede), kan vel ikke berättiga t i l at överse dem. — Om be-
b o d s e på Dalsh0j i senere romertid vidner de fund som Bornh. i folkev.tiden 
fig. 166 giver pr0ver på ; tomter som Dalsh0j H kan udma-rket vaere fra 
samme tid. — C.J. Beckers sk0nsomme fordding af ros for udgravningen 
af Mandh0j skal kun na;vncs som exempel pä de ikke få helt subjektive 
betragtninger der tra-nger sig frem i a n m d d d s e n , og som også ssetter deres 
pneg på slutningen. 
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Öland, altid benyttcr be tegndsen folkevandringstid, har jeg uden t0vcn valgt 
det. Men for at g0re den opmacrksomme danske laeser klar över, at jeg ikke 
mente den forlamgst opgivnc placering 3.—5. årh . e. Kr., ha r jeg på f0rste 
textside (s. 3) gjort rede for periodens begyndelse i slutningen af 4. årh . 
e. Kr. og de daterende guldm0ntfund fra 5. og 6. årh . e. Kr. 

Ole Klindt-Jensen 

GEOFFREY BIHHY: Spadens uillnesbörd. Arkeologiska undersökningar norr om 
Alperna. Forums förlag 1957. 408 sid. översät tning av Bengt G. Söder
berg. 

Bibby är en engelsk arkeolog, som under läng tid arbetat hos professor 
Glob i Aarhus. Han har skrivit en omfattande skildring av hur den moderna 
nordeuropeiska arkeologien vuxit fram, sedan C.J. Thomsen lade fram sit t 
trepcriodssystem 1836. I lät t läst och medryckande stil berä t ta r han om de 
män, som grundlade den paleolitiska forskningen, om kökkenmöddingar, 
pålbyggnadcr, mcgalitgravar, Hallstatt och mycket annat ända fram till den 
senaste tidens utgrävningar i Biskupin. Han belyser på ett u tmärk t sätt den 
ofantliga skillnaden mellan arkeologiens s tåndpunkt före 1859 och i våra 
dagar ett hundra är senare. Men 1 sin strävan at t få cn sammanhängande 
och välformad bild av det förhistoriska Europa väljer Bibby alltid en 
passande teori bland flera andra möjliga, som dock inte alls nämnas . Vore 
det inte bät t re , om man visade den intresserade, hur det händelseförlopp, 
som Bihhy säger at t vi känna så väl, i själva verket är dolt bakom en skog 
av frågetecken? Vore det inte ännu mer spännande, om man lade fram de 
stora problem, som det finns ett sådant överflöd av? Det kan alltid diskuteras 
vilka forskare, som böra nämnas i ett populärt översiktsverk. Man måste 
dock säga, att Bibby ställer de nordiska forskarna alltför mycket i förgrun
den på bekostnad av de många betydande mdlaneuropcerna . På tal om högt 
utvecklad grävningstcknik borde ocksä hol ländarna ha omtalats . Även om 
man således kan göra åtskilliga allvarliga anmärkningar mot Bibbys bok, 
så har den ända sin förtjänst genom den lät t lästa och fängslande stilen. 

Euert Baudou 
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NOTES AND REVIEWS 

.4 Contribution for lhe Dating of Period IV of the Bronze Age. A. Oldeberg 
publishes a very important radio-carbon determinat ion, that has been made 
of some pieccs of rosin paeking belonging to a grave-find from Fl in tarp in 
Hasslöv parish, Halland. The find comes from a central grave in a large 
grave-mound, and consists of a damaged dagger, a defective razor, a pair of 
tweezers—all of bronze—as well as some remains of woolcn d o t h and burn t 
bone, fig. 2. The bur ia l objects had been placed in a metre-long bur ia l chest 
eonstrueted of two split birch logs. The fragments of rosin, fig. 3, are made 
up of the remnants from the paeking of the joinings of the two halves of 
the chest. From archaeological points of view the find should be datable t o 
the lat ter part or end of Period IV, in other words, to the middle of the Sth 
century H.C. The C. 14 analysis performed upon the pieccs of rosin paeking 
here discussed gave the following resul t : 2810 ± 75 years from the present 
t ime, that is to say, 853 H.C, in that case reduced by 75 years, thus about 
775 B.C. 

An Ancient Higbwag. M. Biörnstad points out that to the north of Upp
sala, on the Uppsala Ridge, there are to be seen what are presumably the 
remains of an ancient highway. The road passes by several prehistoric 
grave-fields, one of which has been excavatcd, and is datable to the pre-
Roman Iron Age. The appearance of the road varies very appreciably: in 
some places it is deeply cut into the ground, and forms a sort of hollowcd-
out road; in other parts it is more like a present-day country road. The 
deeply gouged portions are to be found in those places at which, in par t icular , 
the horses have worn it down, combined with the erosion caused by ra in-
water and water collected from the snows; in such places are scen the 
grcatcst effcets of wear, as, for instance, where the formation of the ground 
consists of loose sand and when it ascends slopes. Similar sunken roads are 
to be found in several parts of Sweden, and as in this case, one will often 
observe that groups of ancient remains lie strewn along these stretches of 
road. Rut, of course, only archaeological exeavation can afford certain 
proofs for dating them. An appropriate site for examinat ion is that situated 
on the Uppsala Ridge itself, where, in a grave-field, bur ia ls have been made 
on the sloping sides of the low-lying roads. 

The Rosenhane Burial Chapel at Husbg-Oppunda Church. Ingrid R o s d l 
publishes some comments on the origin of the Rosenhane Hurial Chapel 
adjoining the church at Husby-Oppunda, which is a t t r ibuted to Nikodemus 
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Tessin, Senior, on stylistic grounds, by Mårten Liljegren in his graduation 
thesis. Some of the documents belonging to the Rosenhane Manuscript Collec
tion in the l ibrary of Uppsala University afford us interesting information on 
the subject. Mrs. Beata Sparre erected the originally square chapel that 
is reproduced in a drawing by Johan Peringskiöld of 1685, in memory 
of her husband, Councillor of the Realm Schering Rosenhane, who died in 
1663. Two contracts wi th a master mason, Arwedh Larson, from the years 
1664—65, in connection wi th this work, are extant. In accordance with the 
låter of these contracts, Arwedh Larson was given the management of the 
building operation, and he promiscd to scrupulously follow out the now 
missing design, which then existed. In the 1720's, Schering Roscnhane's 
grandson. Major General Schering Rosenhane, had the chapel extended wi th 
a replica of the original, on the west. The work was carried out hy the 
master mason, Johan Friedrich Schultze, of Nyköping, according to an 
extant contract of 1724. The chapel is said to have been completed, in the 
main, the same year. On the whole, both chapels appear to have preserved 
their original form down to the present t ime. 

E. Nylén reviews the second part in the series: The Iron Age Graves in 
Fiinen, which has appeared under the authorship of Flrling Albrectsen, and 
in which, as was t rue of the first part, the main emphasis is placed upon 
the listing of mater ia l . This one too is produced in a manncr of exceptional 
usefulness. In the field of the reasoning out of the subjects discussed, less 
extensive t reatment is given. As Albrectsen has done from the outset—dating 
lhe objects praetically on the basis of the pronouncements of earlier author
ities—would seem to be less fortunate, espedal ly when it concerns finds of 
such relativt- richness as those in question here. A lack of consistency in the 
comparison between the values of metal a r t i d e s and pottery, as the means 
of dating, is likewise noticeable. Moreover, the hypothescs wi th regard to 
the driving out of the Herules by the Danes, from the districts of Denmark 
here dealt with, which are submitted on l i terary grounds and without 
apparent support in the finds material , are precarious. These observations, 
however, in no way diminish the admirat ion one feels for this excellently 
produced publication. 

C.J . Becker reviews the comprehensive and richly i l lustrated book, "Born
holm i folkvandringstiden" (Bornholm in the Migration Per iod) , The National 
Museum, Copenhagen, 1957, in which Dr. Ole Klindt-Jensen deals with the 
whole of the archaeological material from Bornholm from the period 400— 
600 A.D., s imultaneously puhlisbing the results of protracted new excavations. 
Most important among the last-mentioned are a grave-field wi th small cairns 
dating from the end of the Bronze Age and the earliest Iron Age (Mandh0j) , 
two sett lements wi th house-remains from Early Iron and the Migration 
Period (Sorte Muld and Dalsh0j) and a hill-fort from the Iron Age (Gamle
borg) . These investigations have produced new and valuable pr imary 
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material , the purely scientific problems of which, however, are hardly 
discussed. The author is more interested in giving a wide, cultural-historical 
description of pcasant society on Bornholm in the whole of the Early Iron 
Age. Important details (e. g. house plans, reconstructions of houses, datings) 
are critisizcd in the review. A valuable contr ibution is U. M0hl's zoological 
t reatment of the remains of domestie animals , and Hans Hdback ' s chapter 
on the plant mater ial from two of the houses. The lat ter is wri t ten in 
Flnglish; the other sections are accompanicd by copious summaries in 
English. 

With reference to C. ,1. Becker's announcement of "Bornholm i folkvand
ringstiden", the author of this book, Ole Klindt-Jensen, furnishes some points 
of view which have been put up for debatc. In par t icular there are two 
problems, dealing, in part , wi th a house of angular ground-plan. The Born
holm instance does not stånd alone (fig. 2) . Similar ones, with stone walls , 
occur on Öland (fig. 1) . This housc-type may possibly derive from Roman 
influences. A singular pit near the house areas on Sorte Muld contained the 
cranium and feet of a horse, and beneath them, some other domestie animal 
knuckle-honcs, i ndud ing hip fragments from a horse. As is also emphasized 
by the zoologist, it is probable that the horse-bones lying uppermost make a 
un it. Many instanecs of this eharactcristic combination are known. A newly-
discovcred South Russian find is mentioned, from a burial-ground wi th 
objects of those types which in ca. 400 A.D. were spread into Middle Flurope, 
and which emphasize the connection between the eastcrly sacrifieial pits 
containing horse craniums and feet, and the contemporary ones in Middle 
and North Europé. 

El. Raudou reviews G. Bibby's work, The Testimony of the Spade, a com
prehensive description of how modern North European archaeology bas 
grown and devdoped since C.J. Thomsen suhmittcd his three-period system 
in 1836. Bibby i l lustrates in a remarkable way the enormous difference 
between the status of archaeology before 1859 and that of our own days, 
a hundred years låter. 

New» Item». Information is here given about certain items from the 
meetings of the Royal Academy of Letters, History and Antiqui t ies ; the 
royal visit in Vadstena; the investigation of the s truetural history of the 
Cathédral of Västerås, and of the Church of Danmark in Uppland; the 
conservation of textiles from the convent church in Vadstena and the Cathé
dral of Uppsala; the rc-opening of the Iron Age Divison at the Museum 
of National Antiqui t ies ; temporary exhibit ions and lectures at the Museum; 
and Information regarding lodgings for Swedish rescarchcrs in Stanbal , 
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I 10 cm 

Fig. t. Plan av predikstolen 
i Kung Karls kgrka. — Plan 
of the Pulpit in the Church 

of Kung Karl. 

Fig. 5. Profiler till Kung Karls 
kgrkus predikstol. T. v. tillbyggd 
del, l .h . ursprunglig del. — 
Outline drawings of the Pulpi t 
in the Church of Kung Kar l ; on 
the left, lhe added part, and on 
lhe right the original portion. 

Till delta skulle således komma den till Kung Karls kyrka i Kungsör 
överförda predikstolskorgen med de prechtska snidericrna och ljudtaket med 
sin krönta glob. 

D. Norrhammar 

LITTERATUR OCH KRITIK 

VlillA 1. EVISOM: Anglo-Saxon finds nenr Bainhani, Essex, wilh it sludy of 
gluss drinking horns. Archaeologia XCVT, 1955. 

I sitt arbete om den romerska importen till Europa utanför imperiets 
gränser framlägger H. t . Eggers1 en som det förefaller, helt ogrundad2 hypotes 
om de rafflade bronskärlens härledning frän ett okänt fabrikat ionsomrädc 

1 Der römische Import im freicn Germanien (Hamburg 1951), s. 56. 
- Anmälaren i Fornvännen 1956, s. 246. 
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i sydost. Som stöd härför hänvisar han3 till aft ett antal glas, bland dem 
hela gruppen med pålagda färgtrådar, enligt hans uppfattning av östligt 
ursprung, förete cn med de nämnda bronskarlen nära överensstämmande 
spridning, med stark begränsning till danska öarna och Osttyskland. Till 
det av Eggers kända materialet har sedan kommit ett högintressant t i l lskott 
i och med det 1953 funna glashornet med färgtrådar från Suukainen nordöst 
om Åbo (fig. 1). Aret innan detta publicerades*, framlades från engelskt häll 
en värdefull sammanstä l ln ing av fynden, t i l lhörande denna grupp, glas
hornen med och utan trådbcläggning. Utgångspunkten härför var ett fynd, 
som 1937 kommit i dagen i södra England. Bcsultaten av denna nedan 
recenserade sammanstä l ln ing visar, att kärl lypens ursprungsland är atl söka 
i Bhenområdet . 

Det nämnda engelska fyndet härrör f r ia en plals strax Beter om London 
mellan Bainham och Upminister i Essex och bragirs nämnda är i dagen 
vid grustäkt. Det utgöres av rika lämningar frän ett angclsachsiskl gravfält 
frän folkvandringstiden. Jämte inhemska redskap, vapen och smycken av 
jä rn , brons och guld förekommer också ett anmärkningsvär t stort antal 
kontinentala importvaror - en detalj som förklaras av fyndplatsens läge 
nära Thames ' mynning. Då bland Importgodset även ingå ett par tämligen 
fullständiga dryckeshorn av olivgrönt glas, ha dessa föranlett fyndels 
ski ldrarinna att till sin bearbetning av materialet foga en utförlig exkurs 
över denna fornsaksgrupp. Med hänsyn till a t t därvid givetvis också de 
skandinaviska fynden av delta slag diskuteras, är den rikt i l lustrerade upp
satsen av stort intresse för nordisk arkeologi. 

Inledningsvis framhåller förfat tar innan, alt hennes material , samman
lagt 36 fynd frän 9 länder, uteslutande härrör från offentliga samlingar, 
och att fynd i enskild ägo ej kunnat beaktas. Av de fyra typologiskt och 
kronologiskt skilda grupper, som urski l jas , äro endast de båda äldsla före
trädda i Skandinavien. Den tredje gruppen, till vilken Bainham-glasen höra, 
iir känd endast från England och Västtyskland, den fjärde blott från Italien. 
Med hänsyn lill denna spridning är det endast de båda första grupperna, 
som äga nägot större intresse för oss och referatet nedan kommer därför 
huvudsakligen atl beröm ut talandena om dem. 

Till den äldsla gruppen (fig. 2 a ) , som i uppsatsen räknar j ämnt ett dussin 
nummer, vartill nu kommer det nya från Finland, höra tre frän Själland 
och ett frän Sverige (fig. 3) . De äro av färglöst eller lätt grönaktigt glas 
och kännetecknas av formens nära anslutning till na turhornel . Till dettas 
räffling anknyter dekoren. Denna består antingen av diagonalt ställda, på
smälta glastrådar av samma färg som glaset eller i numera två fall (Oster-
varv och Suokainen) av blåa och mjölkvita sådana, eller också av spiral-
räffling. Att denna varierande utsmyckning markerar cn åldersskillnad klar-
göres dock ej , och dateringen av hela gruppen till det 3. å rhundradet är ej 

• a. a., s. 61. 
4 Ella Kivikoski, Skandinavisches in der römischen Eisenzeit F innlands . 

Acta archaeologica XXV, 1954, s. 151 ff. 
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Fig. 1. Glashornet frän Suokainen. 1/i. 
Efler Kivikoski. A glass drinking-horn 

from Suokainen. 

fullt riktig. Inventariet i ena llimlingöjegiaven pekar mot nästa sekel. Att 
( is lervan sliornel är det äldsla erkännes emellertid, och starkt understrykes 
dess kvalitativa överlägsenhet i förhållande lill de andra glasen. Detta 
förklaras förutsätta, all del haft föregångare, om vilka vi dock ej äga 
någon kunskap. 

Med hänsyn till det antydda sambandet mellan glasens dekor och natur-
hornels vridning skulle man väntat , alt detta redan av Caesar omnämnda 
germanska dryckeskärl utpekats som gruppens prototyp. Så sker dock ej , 
ulan i stället hänvisas till den klassiska världens rbgton/ ' Denna typ upp
träder även i glas, och som dess väsentligaste avvikelse frun germanernas 
dryckeshorn framhålles, att det har ett hål i spetsen. Dä denna del stundom 
kan vara avslagen på de germanska glasen av detta slag, kan man enligt 
Evison räkna med all dessa i ett par fall företräda den regelrätta rhyton-
lypcn. 

Att dessa spekulationer ha sin grund i en bris tande kännedom om del 

5 Se art . Bhylon 
11911). 

Daremberg Saglio, Dlctlonnaire des antiquités, T. 4 
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F'ig. 2. Glashornens huvudtyper. Flfter Evison. — Principal types 
af dr inking-horns. 

kontinentala och ännu mer del nordiska materialet framträder med större 
tydlighet vid behandlingen av den närmast yngre gruppen (fig. 2 b ) . Denna, 
som också beslår av 13 glas, av vilka ett från Jylland och två från Norge, 
skiljes från den föregående både i färg, dekor och formgivning. Trådbc-
läggningcn är nu, vad Skandinavien beträffar, alltid i samma färg, ljusgrön 
eller ljust olivgrön, som själva hornet och är i al lmänhet ej anbragt diago
nalt utan i grupper av runt detta löpande t rådar . En övcrgångstyp utgör 
hornet från Lacrkcnfeld, där båda slagen av dekor förekomma. Även formen 
undergår cn förändring, i det at t mynningspart iet får s tarkare t ra t t form, 
stundom med ett utvikt bräm, samt att hornspetsen ersattes av en knopp, 
konisk eller platt . På hornets översida anbringas nu i regel ett par stroppar, 
skenbart avsedda fiir fästande av en snodd till upphängning men väl snarast 
typologiska ru di men t av denna detalj på förebilden. 
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Fig, .'i. Ginshornens spridning. Efler Evison. • = fig. 2 a, + — fig. 2 b, 
O = fig- 2 c, / \ = fig. 2 d. — The distr ibution of dr inking-horns. 

De hi thörande nordiska glasen avvika genom sin ofärgade dekor från den 
av förfat tar innan uppställda typen för denna grupp (fig. 2 b ) med dess rika 
Irådbcläggning i mjölkvitt , brunt och blåt t . I fråga om formen få avvikel
serna från föregående grupp sin naturl iga förklaring som en längre driven 
efterbiMnlng av de germanska dryckeshornen med bronsbeslag. Denna för
klaring gäller också de båda s tropparna, vilkas placering helt överensstäm-
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mer med den på dryckeshornen. Evisons hänvisning ti l l ett helt ensam
stående och odaterat glashorn i Bonn-museet som prototyp kan ej t i l lmätas 
något värde. Vad beträffar trådbcläggningens gruppering i skilda zoner samt 
ändstyckets segmentartade dekor, missförstår hon Norling—Christensen: ock
så enligt honom är det glaskärlen, som efterbilda de metallbeslagna natur-
hornen, ej tvär t om. 

Av intresse är kar tans vittnesbörd (fig. 3) om att fynden t i l lhörande 
denna grupp förskjutit sig ett stycke Uppför Rhen oeh att endast 2 st. för
skriva sig frän Köln. Detta överensstämmer med vad förut antagi ts , a t t 
glasindustrien i Kola nedlades i slutet av 300-talet. Som sannolikt fabrika
t ionsområde för grupp II namnes Belgien. Om omlagda handelsvägar vit tna 
den nya spridningen i Norden. Osttyskland, Sverige och de danska öarna äro 
nu fyndlösa, och glasen fördela sig på Jyl land och sydvästra Norge (Vest-
Agder). 

Den tredje gruppen omfattar endast 6 exemplar, av vilka 2 härröra från 
frankiska och samma antal från al lemanniska gravar, vartil l komma de båda 
engelska från Bainham. Tillbakagången i fråga om antal tillskrives verk
ningarna av den germanska invasionen i väster, som tog sin början med 
Limes' fall i mitten av 200-talet. De invaderande folkelementen kommo nu 
al l tmer under romerskt inflytande, och de specifikt germanska kärlformcrna 
bli mindre eftersökta. Hornen äro nu mörkt olivgröna eller bruna, och glaset 
är av sämre kvalitet. Formen visar intet s tarkare samband med närmast 
föregående grupp. Det i en spets ut löpande underpart ic t pekar snarare mot 
typ I. Nyheter äro emellertid den avhuggna, oslipade mynningskanten och 
dekoren av grova t rådar i horisontella bårder av båg- och nätmönster . Tek
niken anses utbildad av frankerna, och liksom för föregående grupp för
läggs t i l lverkningsområdel hypotetiskt till Belgien. 

Till mer än ett halvt dussin uppgå ej heller hornen av typ IV, helt lokali
serade till den lombardiska delen av Italien och med % av fynden från 
gravfälten Castel Trosino och Nocera Umbra, hänförda till 600-talet. Man 
urskil jer här tvä varianter . Den ena anknyter i form och dekor nära till 
typ III, men färgen är djupt blå eller grön med delvis opakvit trådbelägg-
ning. Den andra typen visar ett underpar t i med påsmäl ta t rådar och cn 
överdel med väg- eller fjädcrliknande ornament . Färgrikedomen är här vida 
större än på övriga ho rn : opakvitt , blåt t , grönt, rött och gult. Fjädermönstre t 
är ett urgammalt motiv i den egyptiska glasdekoren och även trädbclägg-
ningen s tammar ytterst från Orienten. Med hänsyn till hornformens speci
fikt germanska karaktär få likväl dessa glas anses t i l lkomna på lombardiskt 
omräde. 

De olika borntypernas starkt skiftande utbredning återspeglar ett par av-
germanska folkvandringarnas r ikt l injer och förklarar deras därmed sam-
inanhängade växlande t i l lvcrkningsområden. Som det säkraste resultatet i 
fråga om dessa kan fcstslås, at t det äldsta ligger vid Bhcn, och att det är 
därifrån, som glashornen leda sitt ursprung. 

Gunnar Ekholm 
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Westfalen, Hanse, Ostseeraum. Veröffentlichungen des Prnuinzial inst i lnts fiir 
westfälische Ländes- und Volkskunde I : 7, Munster Wcstf. 1955. 

Enligt utgivaren F. Petris förord är studiernas syfte alt fördjupa känne
domen om Wcslfalcns insats genom hansan samt dess roll i den tyska öst-
expansionen. Publikationen innehåller fem undersökningar, av vilka de flesta 
behandlar historiska problem; emellertid belyses i två av dessa jämväl vik
tiga konsthistoriska frågor. 

I den rent historiska delen står främst Luise v. Wintcrfelds undersökning 
»Griindung, Märkt- und Batsbildung deutscher Fcrnhandclsstädtc», där bl. a. 
teser av den framstående liibeckhistorikcrn F. Börig revideras. Uppsatsens 
slutresultat om Liibecks utveckling har en viss betydelse även för Stock
holms äldre historia. Albert K. Hornbergs »Gisclbert von Warendorp : Fern-
händler oder Ministcrialadliger?» rör sig också om Lubeck. Bernhard Bierings 
»Das westliche Mönsterland im hansischen Baum» belyser i synnerhet det 
förhållandet att Westfalen i mycket stor uts träckning var förknippat med 
den hanseatiska handeln, och detta icke endast i större s tadssamhällen. 

Publikat ionens färgrikaste bidrag är utan tvekan Paul Johansens »Lipp-
sladt, Freckenhorst und Fellin in Livland. Werk und Wirkung Bernhards II. 
zur Lippe im Ostseeraum.» Den kände bal t ikumsforskaren framlägger här cn 
studie i bred skala om den westfaliska ädlingen Bernhard (ca 1140—1224), 
viktig icke endast för stadsforskningen utan även för heraldik, sfragistik 
och etnologi. Han kommer in t. o. m. på Danebrogslegenden i samband med 
den lilla sydestländska staden Fellin (Vil jandi) , vars grundläggning under 
skyddet av borgen (»Stadt auf dem Schildc») betecknas som ett verk av 
Bernhard, med staden Lippstadt som närmaste förebild. Även Kokenhusen 
vid Diina räknas till samma kategori ; sedan följde Pernau, Boop, Narva, 
Wolmar och Windau. Beskrivningen är rik på intressanta kombinat ioner och 
vi t tnar om stor beläsenhet och fantasi . Nyligen har samme författare ut
vidgat sitt tema i cn studie »Westfälische Wescnszuge in der Geschichte und 
Kultur Alt-Livlands» (Der Baum Westfalen IV: 1, Munster Westf. 1958). 

Hans Thiimmlers »Die Bedeutung der Edclherrcn zur Lippe fiir die Aus
brcitung der westfälischen Baukunst im 13. Jahrhunder t» är cn komplettering 
av Johanscns undersökning. Här ligger huvudvikten på arki tckturhis tor ien. 
Jämförelser av kapitäler i domen av Biga, i Lippstadts Marienkirche och 
Bremens Liebfrauenkirche äro mycket instruktiva, icke minst tack vare de 
vackra teckningarna. Delvis rör det sig om samma problem, som redan långt 
tidigare behandlats av Sten Karling i hans »Biga domkyrka och mästaren 
frän Köln» (Konsthistorisk tidskrift 1941/42), ett arbete som bar förbigåtts 
av Thiimmlcr. Till slut berör författaren med några rader även Sverige, där 
bl. a. Birger Jar ls (i texten: Birger Karl) äktenskap 1261 med Mcchthild, 
dotter till Adolf IV av Holstein och Heilwig zur Lippe namnes. Någon 
direkt betydelse för konsthistoriska förbindelser Westfalen—Sverige hade 
det nämnda äktenskapet dock knappast — relationerna mellan dessa länders 
arki tektur hade knuti ts redan långt tidigare. Författaren har icke glömt att 
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nämna Gotlands kyrkor. Att framhäva domen i Strängnäs och Mariakyrkan 
i Sigtuna i detla sammanhang, är emellertid föga motiverat. 

.4rm//i Tuulse 

KCHT KÖSTER: Meister Tilmnn uon Baehenbarg, Studien zum Werk eines 
mi l ldrhe in isehen Gloekengiessers des fiinfzebnlen . lahrhnnder ls ; Jahr 
buch der Hess. Kirchengesch. Ver. 8 (1957). 

I cn monografi, benämnd Meister Tilman von Hachenburg, Studien zum 
Werk eines mittelrheinischen Gloekengiessers des funfzehnten Jahrhunder t s , 
ger oss den tyske forskaren Kurt Köster en grundlig utredning av cn scn-
medellida metallgjulares verksamhet, genom talrika ännu bevarade klockor 
belagd mellan åren 1440 och 1486. Klockkatalogcn, avsnitten rörande 
klockornas typ, tekniska karakterist ika, klanganalyser etc., därom må klock-
specialistcrna yt tra sig. Undertecknad har sig icke ens bekant, om mäster 
Tilman lämnat bidrag till det svenska medeltida kloekbeståndet. Men av
handlingen iir enligt uppgift författad »mit besonderer Beriicksichligung der 
als Glockenzier verwendeten mittelalterl ichen Pi lger-und Wallfahrlszeichcn». 
Undertecknad efterkommer därför med nöje förl is önskan om cn anmälan 
här i Sverige av den flitige mäster ' f i lmans (euvre, där i flertalet klockin-
skrifler infogats den belysande frasen »alle bose weder verdrihen ich» (jfr 
s. 36) såsom cn påminnelse om klockringningens apotropeiska funktion i 
människans skräckfyllda til lvaro, en funktion som ytterl igare understrykes 
av pi lgr imsmärkenas avtryck. 

Medan man vid läsningen av Köstcrs bok ä ena sidan är klart medveten 
om huru beklagligt få märken som bevarats frän de färder medeltidens 
svenskar bevisligen företagit, får man å andra sidan en föreställning om 
att ändå i detta fåtal rymmas flera, som ha en given plats i den internat io
nella diskussionen i ämne t ; detta gäller bl. a. det märke från Aachen, som 
påträffats i Alvastra kloster, och det i Lödöse t i l lvaratagna, som härs tammar 
från benediktinerklostret S:ta Maria Einsiedeln (Gbgs Hist. mus. inv. L 162) 
och som utmärkt komplet terar seriell med de båda av Köster reproducerade 
originalmärkena av »Engelweihetyp» (Taf. IV: 22 och V: 28; det företa iir 
det tidigt uppmärksammade, i Liibeck funna) . Nyligen har i denna tidskrift 
Köstcrs undersökningar beträffande de i original sä sällsynta Aachenmärkcna 
berörts1 ; av nu föreliggande arbete framgår klart, att det jus t är mäster 
Ti lmans klockor, som lämnat det integrerande bidraget till Kos ten synner
ligen värdefulla kalalog över Aachenmärken och deras många, ofta estetiskt 
I i l l talande varianter, som tyvärr endast bevarats genom kyrkklockornas 
reproduktioner.' 

1 M. Bydbeck, Elt pilgrimsinärke frän Alvastra och Gutenbergs »Aachcncr 
lleillumsspiegel», Fornvännen 1957, s. 294, där Kö t t en utredning (iver denna 
»Ileillumsspiegel» i Das Werck der Bucher, Feslschr. f. Horst Kliemann, Frei
burg 1956, citeras. 

- Kuster, Meister Tilman, s. 58—70, Taf. I, X: 55—56, XI: 59—60, XII : 64, 
XIII XVI (XI: 59 Utgör Irecirkeltypens enda kända tyska or ig inalmärke) . 
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Fig. I—2. 1. S:l Quirinus av Neuss, relief på en kyrkklocka från Hablingbo, 
Gollund. — SI. Quirinus of Neuss, relief on a church beil from Hablingbo, 
Gotlund. 2. S:l Jodocu», fragmentariskt pi lgr imsmärke i Focke-Musenm, 
Bremen. Foto l.ohrisch, Bremen. St, Jodocu», fragmentarg pilgrim'» sign 

in lhe Focke-Museum in Bremen. 

Jämte Aachenmärkena iir det tydligen främst bilderna av riddarbelgonet 
Quirinus av Neuss3 med hans av nio kulor prydda sköld, som vädjat till 
Kos ten spårsinne och upptäckaranda. Redan för två år sedan publicerade 
denne en utomordentligt noggrann och rikt i l lustrerad redogörelse för sina 
Quirinusfonkningar.4 Även här inlager mäster 'Tilman en framskjuten plats 
såsom förmedlare av kunskap om Qulrinus-knltens utbredning; blott ett 

' Det är den även för svensk medeltidsforskning välkände pater .1. Braun, 
som givil tydningen av dessa nio kulor, en anspelning på ordet Neuss, 
Novcsium, i latiniserad form (Tracht und Attribute der Heiligen, 1043, sp. 618). 

4 Nensscr Pilgerzeichen und Wallfahrtsmedail len, Ncusscr Jahrbuch 1956, 
s. 15 f., utg. av Clemens-Sels-iMuseum i Neuss. 
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enda originalmärkc tyckes nämligen vara känt — ett par s.k. Quir inus-
medaljcr från medeltidens slut åtgör dock ett visst komplement till klock-
rclieferna/ ' 

Trett io stycken Quirinusrclicfer lämnar prof. Köster uppgift om, ti l l detta 
antal ha tretton av mäster Ti lmans klockor bidragit . Samtliga märken ha 
uppdelats i fyra huvudgrupper efter Quirinus rustning och hållning. Grupp I 
iir typologiskt äldst, rustningen hör hemma i 1400-taIefs förra hälft, men 
karakterist iskt nog användas pilgrimsmärken av äldsta och yngsta typ j äm
sides under 1400-talets sista hälft och 1500-talets första är, å tminstone såsom 
klockornament. Huvudparten av Quirinusbildcrna höra hemma i Bhenom-
rådet, en dansk relief upptages dock av Köster, den av Uldall" såsom 
3.1 Mauritius rubricerade Quirinus på klockan från Vestervig i Nörrejylland. 
Hos Uldall avbildas emellertid minst ännu cn Quirinus av typ I, nämligen 
på klockan från S. Kongerslev (Nörrejyl land; fig. 153); därt i l l kommer ett 
riddarhclgon på klockan från Vor Frue i öls (Nörrejyl land; fig. 207), som 
av både Uldall oeh nu Köster angives vara cn Mauri t ius ; även här skulle 
undertecknad trots allt vilja införa beteckningen Quirinus. 

Från Sverige anför Köster intet exempel på klockor, som vittna om 
färder till det Aachen närbelägna Neuss. Undertecknad känner icke heller 
många men vill nämna de t i l lvaratagna relieferna från den i övrigt ner-
sinälta kyrkklockan från Hablingbo, Gotland (från år 1483; SHM inv.-nr 
14683), bland vilka ingår även cn omisskännlig S:t Quirinus (fig. 1; typ 
Köster III).7 Dessutom igenkännes under andra beteckningar, oftast Mauri
t ius, flera Quir inusmärkcn på tidigare publicerade svenska klockor; från 
Fellingsbro, Västmanland (1460; tvä ex. av Köster typ I ) ; Hogstad, Öster
götland (år 1445, två ex. av Köster typ I )" ; Hellcbcrga (typ Köster I ? ) ; 

5 En, avbildad hos Köster, Ncusser Pilgerzeichen, fig. 10, finnes i Myntkabi
nettet, Kunsthist . Museum, Wien; två medaljer ägas av dr Busso Peus, Frank
furt a. M., ägaren till det unika originalmärket (Köster, anf. arb., s. 195). 

» Pr. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker, Kbhvn 1906, fig. 288. 
— Enl. en tillfälligt av undcrt . gjord anteckning finnes i GIocken-Archiv i 
Altona t. ex. en S:t Quirinus (av Köster typ I) på cn klocka från 1450-talet 
i den katolska S:ta Ca?cilien i Benrath (Kr. Dusseldorf). 

7 C. R. of Ugglas, Till den svenska bronsgjutningens historia, Sthlm 1943, 
nämner s. 115, not 59, följande av Hablingbo-relicfernas hemor ter : Maas
tricht, Aachen, Köln, Vadstena, Trondheim. Men dessutom finnes jämte ovan
nämnda Neussmärke ett Königsluttermärkc, otydligt men omisskännligt 
genom jämförelse med ett i Fockc-Museum, Bremen, befintligt or ig inalmärke; 
jfr en av undertecknad författad »Detail im Pilgerwescnpuzzle», ingående i 
en i oktober år 1957 till prof. Erich Meyer i manuskr ip t överlämnad fest
skrift, ännu icke utkommen i tryck. 

" M. Amark, Västmanlands med. kyrkklockor, Från Joh. Budbeckius' stift, 
1923, s. 9, fig. 6; dens., Östergötlands med. kyrkklockor, Medd. fr. Östergöt
lands Fornm.- och Musciför. 1935—36, s. 10 f. 
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Fig. 3. Helig biskop, fragmentariskt pi lgrimsmärke 
i Focke-Museum, Bremen. Foto Lohrisch. Bremen. 
— Holy bishop, u fragmentarg ptlgrim's sign in 

the Focke-Museum, Bremen. 

Lennhult (ej bevarad; från år 1448; enl. teckn. typ Köster II b?) och Skede 
(enl. teckn. cn »omvänd» typ Köster IV), samtliga i Småland." 

Köstcrs forskningar ha sålunda också här sin givna betydelse för identi
fikationen av våra svenska klockrelicfer. 

Här nedan uppräknade pilgrinismärken äro däremot hitt i l ls icke repre
senterade i Sverige, varken genom originalpilgrimsinärken eller genom identi
fierade klockrelicfer, men Köstcrs avsnitt om dem bör nämnas i samman
hanget, eftersom nordiska pilgrimer bevisligen sökt sig till resp. kultorter. 

" R. Lindstam, Om kyrkor och klockor III, 1943, s. 120 och 128 f. Betonas 
bör här, att en av Mats Amark författad monografi över Sveriges kyrkklockor 
inom kort väntas utkomma i t ryck; nya bidrag till vår kännedom om fre
kvensen av pilgrimsmärken pä kyrkklockor i Sverige komma därigenom 
säkerligen att lämnas . 
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nämligen till det tyska Maria im Elende (Kr. Nordhauscn)1", till det franska 
St. Josse-sur-Mer och till Tliann i Elsass. Bilden av S:t Jodocus, »Sunte 
Josle in Pickerdien» enligt von Mellen11, har icke återfunnits pä något pil-
griinsmiirke i Sverige, fastän den bretagneske furstesonen, som valde ere
mitens liv, sedan levde i ett kloster på den plats, som uppkallats efter honom, 
och särskilt under medellidens sista århundrade var synnerligen aktuell för 
vallfärdande längs hela den kontinentala Nordsjökusten, bör ha varit lika 
uppskattad av svenska pilgrimer som av danska.1- Det detaljr ika, säkerligen 
svensk-tillverkade altarskåpet frän Ä kyrka, Östergötland, med dess skild
ringar ur Jodocus legend utgör fullgott bevis för hans aktualitet inom landet 
vid 1400-talets slut. 

Köster avbildar en Jodocus frän en av mäster ' f i lmans klockor, från år 
1477, och nämner13, att samma Jodocustyp återkommer på tvä andra klockor, 
medan originalmärket härti l l icke påträffats. Den värdefulla samlingen i 
Focke-Museum, Bremen, innehåller emellertid icke blott de två av Köster 
iakttagna Jodocusmärkena, som icke återkomma pa klockorna dessa båda 
äro inskriftsförsedda! s'jok, resp. s'jodok och på båda står på marken, 
bredvid figuren, den försmådda f an tek ronan , medan den ene Jodocus har 
mitra, den andre uppvikt pilgrimshatt med mussla - bland fragmenten i 
Bremen finnas desutom tvä, som t i l l sammans forma just den med rakhrät tad 
pilgrimshatt försedda S:t Josse, som mäster ' f i lmans klocka återger — dock 
i avsaknad icke blott av kronan vid fötterna utan även av basplalta med 
namninskrift (fig. 2) . Om märket är hämtat i en fransk, flandrisk eller cn 
än nordligare sjöstad, där Jodocus ägt en kultplats , därom vill undertecknad 
icke yt t ra sig. 

Med den största tillfredsställelse vill man hälsa Kosten identifiering äv
en klockrelief frän Bossbach, Kr. Oberwesterwald, nämligen en välsignande 
biskopsgestalt, si t tande Iförd full ornat i en rikt sirad stol med elegant 
svängda sidoslöd, såsom en S:l Theobald." Otaliga ha nämligen de resor 
varit, som Nordens pilgrimer företagit lill denne Theobald, Thenwolde, En-
wolde, Ewald o. s. v. i Thann i Elsass under 1300-talets sista årt ionden och 
framför allt under 14110-lalets förra hälft1'', ofta i samband med färder till 

'" Köster, Meister Tilman, s. 77 f.— Betr. Maria im Elende jfr även under
tecknads ovannämnda Detail im Pilgerwesenpiizzlc. 

11 ./. no/i Mellen, De il ineribus luhecensium sacris, Liibeck 1711, s. 57; s. 52 
»in Vrankryke». 

'- Jfr bl. a. E. Jörgensen, Helgendyrkelse i Danmark, Kbhvn 1909, pass. 
1:1 S. 85; Taf. V: 30. 
" Köster, s. 86 f.; Taf. VI: 37. Klockan daterad 1450. 
m Jfr v. Mellen, a. a. pass., samt Kr. Erslev, Tre Gavebreve af Dronning 

Margrethe fra Aaret 1411, Kirkehistoriske Samlinger 111:3, s. 377, där 
»sanete Iwold i Dannen i Thyestland» namnes. Till dr N.-L. Basmusson, som 
uppmärksamgjort undcrt . på existensen av dessa brev, u t ta las ett uppriktigt 
tack. — Jfr även under t : s »Beitrag zum Pilgerwesenpiizzlc». — En detalj 
av intresse i sammanhanget är Köstcrs hänvisning till Mitteil. d. Gesellsch. 
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Fig. 't. Aut ryck av pi lgrimsmärke pä 
kyrkklocka från Medow, Ankluin. Foto 
Staatliche Kunstsammlungen, Weimar. 
— Impression of a pilgrim'» sign nn a 

church beil from Medow, Anklam, 

Einsiedeln och Aachen. Och åtskilliga äro de biskopsreliefer på nordiska 
klockor, som i huvudsak överensstämma med den av Köster avbildade och 
följaktligen skulle kunna sammanföras under rubriken Theobald.1" lögonen-

f. d. Erhaltung d. gesch. Denkmäler in Elsass, 2. F. 21 (1906) s. 123 f. Nr 30 a, 
som återger kejsar Fredrik III :s skrivelse av år 1442 d. 27 nov. lill l ians 
Liechtcamrer förlänande honom ensamrätt till förfärdigandet och distr i
buerandet av pilgrimsmärken av S:t Theobald i dennes kyrka i Thann. 

'" Uldall, a. a., avbildar åtskilliga varianter av biskopstypen ifråga på 
klockor frau Vejle (fig. 52), Jörl (Sönderjyl land; lig. 126), Daler S:l Mau-
ritii-K. (Sönderjyl land; fig. 18S), Kirkernp (Sjä l land; lig. 252, dat. 1500), 
Nyborg Vor Frue-K. (Sönderjylland; lig. 254, dat. 1523). 
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fallande pä Bossbachrcliefcn äro främst de båda flankerande, knäböjande 
miniatyrfigurerna, en manlig och en kvinnlig. Reliefen är dock icke komplett 
så till vida, alt de för här ifrågavarande biskopstyp karakterist iska mi t ra-
bärande änglarna saknas ; dessutom är kräklan skadad medan »namnplåtcn» 
nedtill är borta. Köster nämner två av honom kända originalfragment av 
liknande biskopsmärken, ett nordtyskt, ett belgiskt. Att detta »nordtyska» 
åsyftar det här avbildade i Focke-Museum utgår undertecknad ifrån (fig. 3) . 
Bland fragmenten i samma samling finnes (fig. 3 överst) dessutom den något 
egendomligt utformade översta delen av ett mitrakrönt ansiktspart i , ängla-
flankerat, som fullbordar identifikationen av Bremencxemplarct med bl. a. 
den variant av biskopen, som finnes på en klocka från Medow i Anklam 
(fig. 4). '7 Men detta osedvanligt välgjorda och ståtliga (det större fragmentet 
är 5,6 cm högt) originalmärke från Wesersamlingen skulle kunna vålla 
betänkligheter. Den otydliga inskrift, som är anbragt under biskopens 
fötter har undertecknad icke kunnat med bestämdhet identifiera med 
någon av de övliga variat ionerna av namnet Theobald.1" Gerd Dcttman, 
som år 1937 publicerat Bremenmärket1", har ut tyt t skriften som s fel mar t 
och tänker sig en förkortning av sanctus felicianus martyr , vilket emellertid 
förefaller helt osannolikt . Tyvärr erbjuder intet av Fr. Uldalls avbildade 
danska exempel någon tydbar namnuppgift och ifrågavarande biskopsrelicf-
grupp må tillsvidare stå under osäker gemensamhetsbeteckning. Undertecknad 
vill antyda möjligheten av, att l ikartade märken utgivits för ett flertal 
helgonbiskopar. Dä Konrad von Soests a l larmalning över S:t Nikolaus i 
Nikolaikapelle i nämnda stad återger t. ex. denne sjöfararnas och köp
männens patron jus t med änglaflankerad mitra och med knäböjande ador
anter vid sina fötter, påminnes man om att skilda kultortcr erbjuda ganska 
l ikartade förebilder för sina resp. pi lgrimsmärken. 

En bos Köster förekommande-''1 stående biskopsfigur med osedvanligt 
stort krön på sin kräkla och en spänstig dräktkontur , där man vill spåra 
kvardröjande höggotisk linjeföring hos förebilden, tolkas av nämnde förf. 
såsom en eventuell Sit Nikolaus, dock en Nikolaus från cn tysk kulturt , för
slagsvis det kända Berge Ulrideshusen, senare Nikolausbcrg, vid Göttingen, 
där en Nikolausskulplur frän 1300-talet ännu existerar. Köster efterlyser 

17 Fotot, efler gipsavtryck i Glockenmuseum Apolda, har välvilligt ställts 
lill förfogande av direktionen för de statl . konstsaml. i Weimar. — I den 
lilla flygande ängeln i den märkliga samlingen från klostret Wienhausen 
vid Celle vägar man kanske se ett tredje fragmentariskt Thcobaldmärkc. 

• Undertecknad har dessutom vädjat till dr Toni Schmid; icke heller 
denna skriftexpert vägar här läsa något som kan ge ordet Theobald, möjligen 
en ev. »tenvvat». 

• Bremische Weihnachtsblät tcr , Hefl 7, s. 8, Abb. 1: 14. Här är dock den 
änglaburna mitran icke medtagen. 

20 S. 90, Taf. V: 29. Klockan härrör från Lahr, år 1447. 
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Fig. 5. Avtryck au pi lgr imsmärke från Got Is-
buren i lock lill tennkanna från Nyköping. — 
Impression of a pilgrim's sign from Gottshiiren, 
in lhe cover of a pewter jug from Nyköping. 

ell originalmärke till denna relief; undertecknad skulle emellertid kunna 
tänka sig, att det om unggotisk linjeföring påminnande biskopsmärket från 
cisterciensernunne-klostrct Wienhausen vid Celle" borde nämnas i samman
hanget. 

Ovanstående detaljer ur den faktafyllda bronsgjutarmonografien skulle 
här kunna kompletteras med åtskilliga andra med direkt eller indirekt 
anknytning till våra egna klockrclief- och pi lgr imsmäikesproblem. Under
tecknad hoppas emellertid, att de som här upptagits, skola för läsaren om
vittna betydelsen av Köstcrs forskningar för svenska medelt idskonsthistori-
ker. På grund av ett visst samband, dels med Köstcrs forskningar och dels 
med frågorna om de nordiska pilgrimernas kontakt med tyska kultorter, 
må det t i l låtas undertecknad att här infoga cn notis beträffande avtrycket 
av ett pi lgrimsmärke i Statens historiska museums samlingar, icke pä en 
kyrkklocka, utan på insidan av det mycket skadade locket till en tennkanna, 

funnet vid Nyköpings slott.1* På lockrcliefen läses + SIGNV GVDESBEBTV 
+ AN DO MCCCXXXI (fig. 5) . Inskriften anger således klart al t korsfästelse-
reliefen härrör från Gottsburcn, vid Wescr nära Karlsbafen, där från år 
1331 en vallfartsort snabbt växte upp, sedan man pä platsen påträffat Kristi 

21 Jfr / / . Grubenbecher—//. Appuhn, Kloster Wienhausen, Hamburg 1955. 
22 SHM inv.nr 23729. 
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blödande lekamen. Ernst Spanuth har år 1956 publicerat cn kort notis*1 

ined anledning av atl han i en myntsamling påträffat ett pi lgrimsmärke 
med en schematisk och grov krucifixframställning, infattad i en cirkelram, 
prydd med en förvanskad upplaga av den på Nyköpingskannan läsbara 
inskriften. Spanuth efterlyser fler exemplar av det för honom tidigare 
okända märket. I Liibecks St. Anncnmuseum förvaras en nära motsvarighet, 
funnen i nämnda stad;-1 inskriften är även här missförstådd, dock pä ell 
annat sätt. Ett fragmentariskt märke i ytterligare en variation hä rs tammar 
från Bergen. I samtliga fall är årtalet , som syftar på vallfartsortens grun
dande, totalt förvanskat och dessa originalmärken torde båda t i l lhöra sent 
medeltida upplagor, medan Nyköpingskannans lockrelief ännu bevarar in
trycket av 1300-talets utformning av pilgrimsmärket Iran den hessiska kyr
kan. Kannan behöver i och för sig icke garantera, att den svensk, som en gäng 
var dess ägare, vallfärdat till Gottsbiiren; att orten var välbekant för 
nordiska pilgrimer antyder emellertid bl. a. ett sådant faktum som atl 
Magnus Erikssons och hans drottnings testamente från år 134(1 bland de 
pi lgrimsmål, som skulle begåvas med en guldkalk, upplager även »Gotlies 
byrth» jämsides med centrala kultorter som Aachen och Giistrow.-'3 

Manien Bydbeck 

• Ein unbekanntes Wallfahrlszeichen von Gottsbiiren (bei . Kassel), Ber
liner Numismatische Zeitschr. 1956:22, s. 227 1'. Undertecknad har av dr 
Busso Peus, som identifierat det ifrågavarande tyska exemplaret, blivit upp-
märksamgjord på notisen, för vilket han härmed tackas. 

" Avbildade men icke klassificerade hos J. Wurncke, Mittelalterliche Pil
gerzeichen aus Liibeck und Lauenburg, Nordelbingen VIII, s. 172, fig. 8, resp. 
hos S. Grieg, Middelalderlige Byfund, s. 17, fig. 8 a. 

• S. D. 4069. 

AKTUELLT 
HYGGNADSMINNESMÄBKEN UNDER VITTERHETSAKADEMIENS VÅRD 

Genom en nyligen träffad överenskommelse övertar Visby stad frän och 
med den 1 oktober 1958 förvaltningen av Gamla Apoteket i Visby. Vården 
utövas givetvis i samråd med r iksantikvarieämbetet . — Under sommaren har 
den från slutet av 1800-talet härrörande plåtbetäckningen på Enångers 
kgrku i Hälsingland utbyt ts mot spän. Detta har bekostats genom en dona
tion av framlidne major A. Amundson. — Inom Aholmens trädgård och park i 
Bgllerns socken i Västmanland har en kontingent vapenfria värnpliktiga 
fortsatt de under förra året påbörjade röjnings- och planeringsarbetena. 
Dessutom ha reparationerna av byggnaderna igångsatts. Sålunda ha samtliga 
yt ter tak försetts med ny tegelbeläggning och ytterväggarna ha satts i stånd. 
I torpstugan ha även vissa invändiga reparat ioner utförts . 
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fintliga miljövården i form av äldre bebyggelse, vackra natur- eller terräng
formationer, vegetationsgrupper m. m. Denna utstäl lning kommer under 
1958—59 att såsom den femte i raden av museets vandringsuts täl lningar 
cirkulera i länet. 

PERSONNOTISER 
Till ant ikvarie vid Statens historiska museum från den 1 december 1957 

har utsetts fil. lic. Per Lundström, lill amanuens vid riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museum från den 1 april 1958 fil. lic. Margareta 
Biörnstad, till förste bibliotekarie vid r iksantikvarieämbetet och Statens 
historiska museum m. m. från den 1 juli 1958 fil. lic. Maja Lundqvist och 
till bibliotekarie sammastädes från den 1 september fil. dr Wilhelm Odclberg 
samt till ordinarie texti lkonservator från den 1 juli fil. dr Agnes Geijer. Till 
innehavare av cn nyinrät tad tjänst som amanuens hos landsantikvarien 1 
Kalmar har från den 1 januar i 1958 utsetts fil. kand. K. G. Petersson, vilken 
tidigare tjänstgjort vid r iksantikvarieämbetet . 

NOTES AND REVIEWS 

.4 presumiiblg Elrnscnn bronze uessel. B. Nerman publishes a small bronze 
bowl, fig. 1, which had been acquired in non-professional circumstanecs at 
Hau, in Flcringe parish in Gotland, and is said to have been found by a 
t rcasurc-huntcr in a grave in the neighbourhood of a cairn which was 
plundered by the same Ircasure-sceker, and which containcd a pottery vessel 
and a bronze knife from tbc end of the Bronze Age (il lustrated in "Forn
vännen" 1906, p. 283, figs. 127, 128). The bowl rcsembles certain types of 
Boman vessels, but this has a rivet in the bottom, a fcature which never 
ocean in those types. The wri ter puts the question, whether this picce ought 
not ra ther be placed as Etruscan or associated vessels, which were fastened 
like bowls at tbc tops of eandclabra. It would then date from Scandinavia's 
last division of the Bronze Age; in favour of which possibility the circum
stanecs connected with its finding might also agree. 

Odin's Eye. In recent years it has fairly gencrally been assumed that the 
three large figures farthest to tbc left on the Skog Tapestry represent Odin, 
Thor and Frey. Tbc figure with tbc most readily idcntifiable attributcs—Odin 
—carries an axe and a shield, and, besides, seems to be one-cycd. However, 
in an examination recently undertaken by the present writer, Anne Marie 
Franzén, it has been shown, that in the ground weave there are disccrnable 
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traces of a second cye, fig. 1. In a powerful enlargcment one can distinguish 
nine holes still rcmaining from a pat tcrn-lhread which now has disappeared. 
r.onsequently it is no longer possible to adducc the one-cycdncss as an 
indication of lhe figure to represent Odin. Fig. 2 shows another detail of 
the tapestry, the pari farthest to the right. This part was earlier turned in, 
and is now published for the first l ime. 

77ie pulpit in lhe Church of Kung Kurl. I). Norrhammar examines the 
pulpit of Kung Karl's Church in Knngsör, The Church was built after the 
plaas of Tessin, Jr., in tbc years between 1691 and 1700. Its pulpit was 
erected in 1699. In the accounts now in the archives of the Palace in Stock
holm, Tessin states that "in par t" it had formerly stood in tbc Palace church, 
bul on the king's orders it had been transported to Knngsör, Tessin's plan 
for the pulpit in the Palace church is now in the National Museum (Fig. 1). 
'The pulpit is also dimly scen in a copper engraving by Avcelcn in "Suecia 
Antiqua" (Fig. 21. If one compares these pictures with the pulpit in Kung 
Karl, one remarks tbc similari ty both in the seat of the pulpit and in its 
sounding-board top, in both churches. In examining the pulpit in Kung Karl 
one finds that it consists of an original part—the seafs front part—and of 
an addition. This is evident from the plan and tbc vertieal sections (Figs. 
4, 5) . It would seem that it was tbc scal and the top that were brought ovcr 
from lhe Palace church to Kungsör. The pulpit in the Palace church was 
set up in 1690. It was built after Tcssin's plan by the carpentcr Steyerwald 
and was furnished with upholslerings in gilded strap- and leaf-work by 
Burchard Precht. At the t ime of the Palace conflagration of 1697 it was 
rescucd, and in 1699 was conveyed to Kungsör. Here it was provided with 
a stairway, and Precht carried out the finishing carved work. 

(i. Ekholm reviews V. I. Evison's essay on glass dr inking-horns, published 
in Archaeologia CXCVI, which furnishes a good survey of 36 specimens of 
this kind from tbc public collections of 9 European countries, illustrated 
by 4 n ä p s , summarizcd in this a r t i d e on the map, fig. 3. The 7 plates wi th 
32 figures give a conception of tbc material , now augmented by the splendid 
specimen from Suokainen, Finland (fig. 1). The classifieations and the 
chronological conclusions generally give a convincing impression. The dating 
of tbc Swedish horn from östervarv is correct, but the discussion of 
Type I is too brief. A rcsult of this is the opinion of the authoress that tbc 
origin of tbc whole glass horn family is to be found in the classical rhyton. 
Her total misundcrstanding of a certain Danish statcmenl concerning the 
relation between some Boman glass horns and German drinking-horns has 
contrihuted to ber arrival at this result. The right meaning was that the 
former eopied the latter. Thus the horn shape, tbc twist, the two suspension 
loops—all these characteristics have their origins in the Germanic animal 
drinking-horns with bronze ornamental fittings, already noted and described 
by Caesar. 
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Armin Tuulse reviews a publication on Wcstphalia, the Hansa and the 
Baltic Area. It deals with a r t i d e s by Luise v. Winterfelds and Albert K. 
Hornberg on tbc early history of Lubeck; and Bernhard Riering throws light 
upon Westphalia 's role in the Hanscatic trade. Paul Johansen presents a 
study, on a broad scale, of the Westphalian nobleman Bernhard who, 
according to him, among other activities founded the city of Fellin in 
Southern Esthonia, whose elosest model was the city of Lippstadt. Hans 
Thiimmlcr 's contribution upon the expansion of Westphalian architecture 
in the 131 h century is a completing of Johanscn 's researches. 

Monica Bydbeck reviews a monograph of part icular interest for Swedish 
medieval research, on the Bhineland bell-eastcr, Meister Tilman von Hachen-
burg, writ ten by tbc German historian, Kurt Köster, who during recent years 
has been diligenlly engaged in investigating questions connected with 
German pilgrims' signs. The book on Meister Tilman constitutes an interest
ing approach in these researches, since his considcrablc number of preserved 
bells that it t reats of, dated between 1440 and 1486, are in great measure 
ornamented wi th relief impressions from pilgrims' signs. The study of bells 
provides a method of asccrtaining the extensiveness of tbc pilgrimages of 
the Middle Ages, which is also approved in Sweden. Those saints and shrines, 
which in tbc instanecs dealt with, were the subject of special investigation, 
are—in addition to Aachen, the central subject of the inquiry—St. Quirinus 
of Neuss, St. Theobald of Thann and St. Jodocus from St. Josse-sur-Mer. The 
reviewer calls at tention to the connection between these Central European 
cult centres and tbc journeys of the Scandinavian pilgrims, which are docu-
mented in a corresponding mannar , 

News Hems. Information is here given about the management and care 
of certain properties belonging to tbc Academy; tbc results of a number of 
archaeological excavations on the island of Gotland, at Igelsta in Söder
manland and in Arsunda in Gästr ikland; the examining and restoring of the 
Cathédral of Växjö, the churches of Gammelgarn, Boge, Mosjö and Jukkas
järvi , tbc Chapel of Malören, of certain ruins and buildings in Visby, and 
of Lövånger kyrks tad; the prehistoric monuments inventory for the cconomic 
map and in connection with lake-rcgulation schemes; lectures, etc. at the 
Museum of National Antiqui t ies; a circulating exhibition dealing with 
country community environments, and personal notices. 
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i dess närhet sätta sig ner och ta pä sig skodonen. När man går barfota 
länge, bl ir fötterna stora, bädc bredare och tjockare, det senare bl . a. av de 
tjocknande fotsulorna. Det blir t rångt och rent av plågsamt at t få på sig 
skorna och framförallt att ha dem på sig. Det var säkert kännbarare förr, 
när man var hänvisad till byskomakarens hemmagjorda, hårda och grova 
skor. Var skodonen dessutom små från början — det var både på 1700- och 
1800-talen fint om kvinnorna hade små fötter, dvs. små skor — så förstår 
man ordet skopina. Min mor (född i norra Närke 1861) berät tade många 
gånger om den plågsamma skopinan förr och i l lustrerade berättelsen med 
ramsan »den som vill vara fin, får lida pin». Hon lät den syfta jus t pä 
skopinan sommart id. 

Enligt den bär framlagda förklaringen är Skopinntull — om förklaringen 
är riktig, bör man skriva Skopintull , som ju vid hastigt ut ta l låter som Sko
pinntul l — en folklig, från början förmodligen skämtsam benämning på den 
plats där de Addsöbor som kom norrifrån sommartid satte sig och tog på 
sig skorna, innan de gick in i kyrkan. Det var tullen där de måste s tanna 
och där skopinan började. Kanske satte de sig rent av pä gravhögens slutt
ning? Om detta är rät t , har namnet troligen t i l lkommit under landtul lens tid 
(1622—1810). 

Var de söderifrån kommande besökarna i Adelsö kyrka satte sig för at t 
klara av detta toalettbestyr, finns det mig veterligt inte något or tnamn som 
skvallrar om. Kanske satte de sig på själva kyrkogårdsmuren? Så gjorde 
Längbroborna vid Nikolaikyrkan i Örebro, vilket förtretade de fina stads
borna (B. Waldén, Längbro socken genom tiderna, 1936). Eller kanske på 
sluttningen av den vackra gravhög som före Addsökyrkogårdens utvidgning 
låg mellan landsvägen och kyrkogården och på vilken till för några år sedan 
den pittoreska röda bårboden slod. 

Gustav S. O. Svensson 

LITTERATUR OCH KRITIK 

ARON ANDERSSON: Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem Ik. Jahr 
hundert , Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stock
holm 1956: Textband 252 S„ 69 Abb., 1 Farbtafe l ; Katalogband 65 S., 
120 Tafeln. — Schwed. Krönen 100.— 

156 Kelche und Patencn aus dem 14. Jhdt . — davon fiinf Sechstel aus der 
Zeit vor 1350 —• behandelt das zweibändige Werk von A., und damit die 
grösste Zahl von Abendmahlsgerätcn, die in irgendeinem Land aus diesem 
Jahrhunder t erhalten geblieben sind. Nicht einmal Italien, das doch wie 
Schweden vom 30jährigen Krieg und im Unterschied zu Schweden sogar von 
Konfiskationen einer Heformationszeit verschont blieb, besitzt einen solchen 
stupenden Beichtum von hochgotischen Kelchen und Patenen. 

Das Werk von A. ist eine echte Edition, also ein Corpus, wie es die Kunst-
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geschichte auf allén Gebieten dringend braucht , wie cs aber leider in der 

Flut der Auswahlbände und Bilderbiichcr mit unvcrbindlichcn Einleitungen 

immer seltener realisicrt wird. Schon deshalb verdienen die 2 Bände unsere 

Wertschätzung; zu grösster Hochaehtung aber nötigen Anlage und Aus

fiihrung, denn: sie könnten schlcchthin nicht besser se in! 

Die Wiedergabe der Kelche und Patenen auf den Tafeln mit ihren insge-
samt 369 Abbildungen ist vorbildlich. Soweit Kunstwerkc uberhaupt foto-
grafisch crschöpfend zu erfassen sind, so ist das hier gelungen — und dabei 
sind gerade Gold und Silber schwer fotografierbar. Auch ist das Verhältnis 
zwischen Gesamt- und Detai laufnahmen in gutem Gleichgewicbt: die 
erfreulich zahlreiehen, ja „ k o m p l d t e n " Ausschnittc crschcinen nie um ihrer 
selbst willcn (schon gar nicht unzulässig vergrössert, so sehr das auch ver-
lockcnd gewesen sein mag) , sondern nur als notwendige Ergänzung zum 
Gesamtbild. Die Anordnung der Klischees ist so klug bewältigt, dass trotz 
einer rein sacblichcn Gruppierung der Details um die Gesamtaufnahmc nie 
Prunk, Glanz und Vornehmheit des Geräts bedn t räch t ig t werden. Zu diesem 
lobenswert geschlossenen Bild des Tafelteils hat wohl nicht zum Wenigsten 
beigdragen, dass ein einziger Fotograf (Nils Lagergren) die Aufnahmen 
einheitlich gestalten konnte. — Diesen Tafeln geht der eigentliche Katalog 
voraus : a lphabd i sch angeordnet (nach schwcdlscbem Gebrauch, sodass der 
deutsche Benulzcr besonders zu beachten hat , dass er „Ä, ö " usw. erst nach 
den Buchstaben XYZ findet) , knapp formuliert , nur reine Sacb-Angabcn 
cnthal tcnd; stat t der hier fehlenden Mitteilungen iiber Stil, Datierung, 
Zuschrcibung usw. finden sich genaue Seitenverweise auf dem Textband 
(während dessen Bcgister fiir die katalogisierten Werke nur deren Katalog-
nummern br ingt ) . Tafeln und Katalog bilden im strengeren Sinne das 
Corpus. Der getrennte Textband beugt denkbaren Verwcchslungen mit der 
cigentlichen Edition schon dadurch vor, dass er keine Tafeln, sondern nur 
Abbildungen im Text enthält — als 69. die Landkar te mit den Heimatorten 
des Geräts, die gerade jeder Nichtschwede besonders dankbar begriissen wird. 
Der Text ist in Anlage und Ausfiihrung wiedcrum vorbildlich. Es ist ers taun-
lich, dass ein erstes derartiges Werk in Europa das Problem in seiner schwie-
rigen Viclschichtigkdt bewältigt, und zwar wie miihelos bewältigt (zusätz-
lich ist eine Fulle von Gelchrsamkeit an Literatur- und Denkmälcrkenntnis 
uberaus bescheiden in den Anmerkungcn versteckt) . Voran steht eine kul tur-
geschichtliche Introduktion in das „Schvvedische Milieu" im 14. Jahrhunder t 
(s. u n t e n ) ; das 1. Kapitel gilt den Goldschmieden (Testaments-Ausziige mit 
Angaben iiber Material und Bewertung; Namen der Goldschmiede aus den 
Urkunden, die zur Hälfte deutsch sind; alle Geräte bleiben aber auf ihren 
Herstellcr anonym) , das 2. Kapitel den Stiftern aus den Inschriften, dann 
folgt bis S. 158 eine kritische Sichtung des Bestandes nach der Form von 
Kelch und Patene, nach dem Dekor, der Ikonographie und der Technik. 
Was uberhaupt an Beobacbtung an den Denkmälern möglich ist, wird man 
hier f inden! Ein 5. Kapitel (S. 159—227) ordnet den Bestand in 5 Werkstät-
ten odcr Gruppen in zd t l icber Abfolge — ausserordentl ich bchutsam, unter 
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0*. 

Abb. 1. Patene aus der Marienkirche, Lubeck. 

glanzvoller Kenntnis und Kennzeichnung der allgemeinen Stilbewcgungen 
während des 14. Jahrhunder t s , ohne der Versuchung zu crliegen, aus dem 
doch nur zufällig Erhaltenen gewaltsam Meister-Individuali täten zu re-
konstruieren. — Die Zusammenfassung betont : die fiihrende schwedische 
Goldschmiede-Sfadt war Stockholm, sowohl als schöpferisches Zentrum wie 
als Umschlagsplatz; Meister und Wcrkstät ten stånden zumeist unter deutscher 
Leitung odcr deutschem — und spez id le r : lubischem — Einfluss. 

Allés das ist nur zu loben und zu bewundern, ja , es ist dringed zur 
Nachahmung zu empfehlcn, gerade fiir Deutschland! A. gibt nämlich so-
zusagen nebenbci eine Formgeschichte auch des deutschen Altargeräts des 
14. Jhdts . (mit zahlreiehen Um- und Neudat ierungen) . Eine ahnliche 
Edition der deutschen Kelche und Patenen ist trotz des Handbuches von 
J. Braun ein dringendes Desideratum. — Da das Buch ja nicht ohne Grund 
in deutscher Sprache erschienen ist und sich dami t im besonderen an 
deutsche Leser und Bcnutzer wendet, so ist die Frage : Was wäre vom deut
schen Ståndpunkt aus zu diskut ieren? Kaum das Vergleichsmaterial, denn 
dort wurden sich durch neue Funde bestenfalls Ergänzungen ergeben, die 
aber das von A. entworfene Gesamtbild bestenfalls korrigieren, aber doch 
kaum verschieben werden: z. B. der Kelch von Belum bei Cuxhaven' ; Kelch 

1 Kunstdenkmäler Niedersachsen, Kreis H a d d n ; 1956, Bildband Abb. 55—57. 
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von Quickborn mit 4 gcstanztcn Christus-Mcdaillons und 4 gestanztcn Bi-
schofsbiistcn und Kelch in Iber von 1314 ( ? ; Veröffentlichung dieser beiden 
durch J. Sommer vorgesehcn). Diskutieren konnte man allein A.s Schluss-
folgcrungcn generd lc r Art oder jene Thesen, die als Voraussetzungen fiir 
die Vcrallgemeincrungcn dienten, also das erste und das letztc Kapitel : 
„Milicu" und „Zusammenfassung". 

Aber fiir eine solche Auscinandcrsetzung ist jeder ausländischc Bezensent 
schon deswegen A. untcrlcgen, weil A. das schwedische und das gesamtcuro-
päische Vergleichsmaterial kennt, der Kritiker jedoch bestenfalls nur das 
seines eigenen Ländes. Es känn sich also nur um Anregungen handeln — die 
vor allem deswegen ausgesprochen werden, weil sie sich vielleicht als frucht-
bar oder niitzlich erweisen können bei A.s wcitergestecktcn Untersuchungen 
zur schwedischen Kunstgeschichte des 13. und 14. Jahrhunder t s . 

Auffallcnd ist, dass A. in der Einlcitung und bei seinen Stil-Vcrgleichen 
wenig von Malerei spricht (mit Ausnahme des Altarfl i igds von Toresund, 
s. un t cn ) , nicht c inmal die B e t a b d n und Antependien von Ganthem, Lau, 
Sundre, Liigumklostcr usw. nennt, obgleich doch die ..Zeichnungen in Metall" 
auf den Kdchen und Patcncn eigentlich am engsten der Malerei verwandt 
erscheinen. Allcrdings känn man im Hinblick auf sein Bcmiihen, Kelche und 
Patene mit Liibeck zu vcrbinden, auch diese seine Zuriickhaltung verstehen: 
sind doch die Wandmalereien in St. Marien zu Lubeck und schon vorher die 
des Scbleswiger Doms in Fälschungs-Skandale verwickelt gewesen! Jedoch, 
cs gibt dancben genugend unvcrfälschte und unbezweifdbare Zeugen liibi-
scher Malerei um 1300: z. B. die unres taur ier te Ausmalung der Kirche zu 
Biichen bei Lubeck, ferner in Lubeck selbst die Fresken des Hl. Geist Hospi
tals in der Kapelle (Wdtenr ich te r , Marienkrönung) und im Spitalsaal 
(Chris toph) , vor allem aber im Dom, wo nach den Bombenschäden ein 
Bischofsgrab mit unberi ihrtcn Malereien von 2 Kreuzgruppcn und 2 Kruzi-
fixen 1949 ans Licht kam und auch unbcriihrt blieb — sie sind auf 1334/35 
datiert und einer ganzen Heihc der von A. behandd ten Zeichnungen auf 
Kdchen und Patenen gut vergleichbar; aber sogar In St. Marien selbst 
liegen die Verhällnisse nicht so hoffnungslos, wie es im Augenblick scheinen 
konn te ! Von fast allén Wandmalereien im Langhaus existieren Fotograficn 
von W. Cas td l i direkt nach den Brandschäden und vor jedem Eingreifen 
der Bestauratorcn, desglcichen von den „blinden", nur vorgetäuschten, d. h. 
auf die Wand gemalten Figurenfenstern im siidl. Seitenschiff. Besonders 
wichtig — obgleich meist iibersehen — sind die Zwickel-Malereien innen 
iiber den Chor-Arkaden, die (nicht von den Fälschern!) 1953 freigelegt, fixiert 
und nicht ergänzt wurden, mit Szenen aus der Genesis, der Jugendgcschichte 
Christi , der Kreuzigung und Aufcrstehung: wohl gegen 1300 entstanden, 
bilden sie trotz ihrer z. T. nur durftigen Erhal tung doch zumindest fur die 
Ikonographie der gleichen Szenen an schwedischen Kdchen niitzliches Ver
gleichsmaterial . Unberiihrt in St. Marien ist auch das Bild Christi als 
Wdtenr ich te r zwischen den Evangdis tensymbolen, unten am nördlichen 
romanischen Pfeiler: nicht nur wegen der auffallenden Ähnlichkeit mit der 
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Abb. 2. Thronende Madonna im Dom zu 
Brandenburg /Havd . 

Mittelfigur des Antepcndiums von Liigumkloster verdient es Aufmerksamkeit 
auch in Skandinavien, sondern auch wegen der ikonograpbischen und for
malen Parallelen zu den Bildern der schwedischen Patenen (und das gilt 
auch fiir den Weltenrichter im Hl. Geist Hospi ta l ) . Ein statt l icher Zyklus 
von iiberlebensgrossen Christus-Szenen des friihen 14. Jh . und liibischen 
Gepräges wurde in den letzten Jahren in der Stadtkirche zu Neukirchen/Kreis 
Oldenburg (Holstein) freigelegt; auch sie ikonograpbisch und stilistisch fiir 
die schwedischen Beispiele von Interesse. •— Fiir die derber gezelchnetcn 
Kelche der 2. Hälfte des 14. Jhdts . wären Wandmalereien in Stralsund (kleine 
3-figurige Kreuzgruppe in St. Nikolai) und Kammin heranzuziehen. 

Aus dem Bereich der Goldscbmiedekunst könntc man die von A. zum 
Vergleich herangezogenen liibischen Beispiele noch ergänzen und vervoll-
ständigen durch jene Werke, die keine Abendmablsgeräte waren : z. B. die 
im St. Annen Museum befindlicben, unveröffentlichten Beste eines Vortrage-
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kreuzes aus der Trese (mit in Drachen- und Blat tornamenten graviertcn 
Vierpässen), ferner die zwar nicht aus der Trese, aber aus der Trave s tam-
mende Schale mit der Spruchwcishcit Salomos usw.- In Frage gestcllt wird 
von A. die liibische Entstehung der emaillierten Patene aus St. Marien (Abb. 1 ; 
Andersson Abb. 63), obgleich diese neuerdings auch von der Malerci-Geschichte 
her als „sicher kein Importst i i rk" bezeichnet wurde.3 Ist sie aber nicht liibiscb, 
so miisstc sie nach der Brillianz von Erscheinung und Farben und nach der 
Technik wohl französisch sein. Nun ist aber von dem französischen Recen
senten von A.s Buch4 weder eine der schwedischen Patcncn, noch gar die 
Lubecker fiir Frankreich rcklamicrt worden! im Gegentcil: die schwedischen 
Abendmahlsgcräte crschcincn dem Franzoscn als im Stil sehr altertiimlich 
(„archaisme") — und das miisste man von Frankreich ber gesehen auch fiir 
die Lubecker Patene sägen! denn wo wäre sie dort wohl unterzubringen? 
Gewiss besagt das Anders-sein gegenuber der aus Lubeck stammenden 
Pariser Kanne und Patene in Kopenhagen nicht allzu viel, aber man nehme 
französische Emailarbcitcn von dem Altärchcn in Assisi bis zu den pracht-
vollen Pokal und Klapp-Altärchen im Museo Poldi-Pczzoli in Mailand5, ja 
bis zu dem von A. (S. 111) fiir französisch gehaltencn Einhorn-Mcdaillon in 
Miinchen, odcr man denke an den „burgundischen" Kelch in Bisch (Kunst
denkmäler Schweiz, Zug I, Abb. 184—87): die Lubecker Patene ist änders ! 
Stimmen die eben genannten Beispiele alle genauestens und wörtlich iiberein 
mit den zcitgenössiscben Pariser Buchmalercien, so gilt das eben nicht vom 
Christus der Pa tene! Wo gibt es in den Pariser Miniaturen vor Jean Pucellc, 
also vor etwa 1325, eine so steile, s tarr uberlängte Figur, wo solche Blecb-
artig stcif gegen den leeren Grund stchendc Gewandzipfel? Andererseits ist 
dieses gleiche Phänomen des Flacb-Oberlangen in Verbindung mit den 
„abstehendcn" Stoffbäuschen gerade ein Kennzeichen der Lubecker Kirchen-
möbel-Schnitzcrelen der Zeit um 1320/40 (Cismarer Retabel ; Bocholt-Gestiihl 
usw.) . Gewiss, ähnlich Prächtiges wie die Patene ist sonst aus Lubeck nicht 
erhalten, aber auch in Lubeck wurde allés Kirchensilber 1530 konfisziert und 
iiber 100 Zentner eingeschmolzen, darunter allein weit iiber 250 K d c h e ! 
Manches gleichartig Gute und Kostbarc mag aus Gold gewesen und daher 
nicht erhalten sein; allés Andere ist jiingeren Datums, weil im Unterschied 
zu den schwedischen Landkirchen das Gerät in den grossen, städtischen 
Gemcinde-Bczirken dem Verschlciss und der modischen Erneuerung unter-
worfen war. — Die Patene in Boldixum auf Föhr gehört keincswegs mit dem 
(jungeren) Kelch eben dort zusammen und miisste daher mit neuen Argu-

2 Vergl. ferner M. Hasse in der Zeitschr. f. Lubeck. Geschichte u. Alt. 32, 
1951, S. 93 ; fiir die finnische Goldschmiedc-Matrize vgl. H. Wentzel in der 
gleichen Zeitschrift 30, Hcft 2, S. 415. 

3 J. Kolbe, Wandmalereien in St. Marien, Neumiinster 1951, S. 141. 
4 / / . Landais im Bulletin Monumental 1957/1, S. 73/74. 
E Erich Steingräber in „Connoisscur" Bd. 140, Nr. 563, August 1957, 

S. 16—20. 
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Abb. .'). Scblussstein mi t Marienkrönung, Halzplaslik in 
der Wiesenkirche zu Soest. 

meiilen erst als französisch erwiesen werden." — Zu dem Ilcimsuchungs-
Medaillon der Sig. B. von Hirsch in Basel (S. 111, 153): sollte es nicht statt 
„Konstanz" eher „Wicn" sein? 

Schliesslich einige Bemerkungen zur P las t ik : A. benutzt in seinem Ein-
leitungskapitel die Skulpturen zur Erläutcrung der kunstgescbichtlichen 
Situation um 1300 — mit Bedit , denn nicht nur ist Schweden reicher an 
golisehcn Holzfiguren der Zeit 1280—1350 als jedes andere europäische Land, 
sondern mit der Aufschliisselung dieses Materials von z. T. Mcisterwerkcn 
ersten Banges zc i chnd sich hier auch fiir die Zukunft die grosse Arbeits-
aufgabe fiir A. ab. Wie er in seinem Standardwcrk uber die englische Plast ik 
des 13. Jhdts . in Norwegen ungewöhnlichc Wege zur Lösung von unlösbar 
erschcinenden Problemen ging, so auch h ie r ! Er räumt mutig mit dem 

0 Als englisch wird man die Patenen von Liibeck und Boldixum auch 
kaum definieren können; vgl. die etwa gleichzeitige, aber andersartige Swin-
burn Pyxis in London (Andersson S. 151; Ch. Oman, English Church Plate, 
London 1957, Taf. 24/25, 42 /43; English Silver, Small picture book nr. 27 
of the Victoria and Albert Museum, London 1952, Taf. 1—5). — Fiir das 
wiederum andels geartete Silber mit der Montpellier-Marke um 1330 vgl. 
Victoria and Albert Museum nr. 106—1865. 
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gchciligten Mythos der angeblich französischen (und englischen) Ateliers 
in Schweden auf und schlägt als Ersatz — wie bei den Kdchen — Nord- und 
Nordwestdeutschland und Flandern als Herkunfts- oder Ausbildungsland der 
Bildschnitzer vor und belegt auch sofort diese These durch einige schlagendc 
Beispiele in seinen Abbildungen 1—4. Allerdings, so anziehend diese Cbcr-
legungen fiir den deutschen Kunsthistoriker sein mögen, so sieht man auch 
vielleicht gerade von Deutschland aus die besondere Schwierigkeit dieser 
Aufgabenstdlung. A. spricht (auf S. 20—24) mehrfach von „westdeutsch" 
oder auch „westfäl isch"; jedoch sind diese Bezeichnungen nur mit Ein-
schränkungen fiir die Stein- und Hiittenplastik, aber kcineswegs gesichert 
fiir die Holzfiguren der Zeit 1280—1350 anwendbar . Allein „Köln" ist als 
kunstgeographischer Begriff fiir diese Zeit einigermassen deutlich (die Ober-
schncidung der Kunstkreise auf engcm Baum am Niederrhein demonstr ier te 
etwa die Plastik-Ausstellung in Diiren 1956). Im Obrigen aber löst sich der 
Begriff westdeutsch oder westfälisch alsbald (d. b . vor den Holzskulpturen 
selbst) auf in „Soest" odcr „Dor tmund" oder „Minden" usw. und nieder-
sächsisch in „Osnabruck" oder . .Bremen" oder . .Hildesheim" odcr »Braun
schweig", „Magdeburg", „Liineburg" usw. — alle mit voneinander verschie
denen Nuanecn des gleichen abendländischen Sti lphänomens einer höfisch-
französicrenden Kunst, des „dolce stile nuovo". Aus der schwedischen Per-
spektive mögen die Dinge vielleicht zusammenrucken und einander sehr 
ähnlich erscheinen, fiir den deutschen Forscher lassen sie sich in d n z d n c , 
lokal umrcissbare eigene Stilkomplexc auftrennen. Vervvirrend wird das Bild 
nur dadurch, dass in Schweden wie Deutschland iiberall das gleiche „Stil-
Leitbild" herrschte. Deshalb wird die Bestimmung schwedischer Holzfiguren 
immer von Fall zu Fall vorgenommen werden miissen — was umso schwieriger 
ist, als die Holzplastik aus Niedersachsen und Westfalen so gut wie un-
publiziert, ja noch grösstenteils unfotografiert i s t ! Jedes neu bekannt wer-
dende Werk känn also weitgreifende Verschiebungen nach sich ziehen. Als 
ein Beispiel von vielen nenne ich die 1 m hohe Throncnde Madonna (Abb. 2) 
im Dom zu Brandcnburg/Havd. 7 Auffallend ist ihre Ähnlichkeit mit liibi
schen, aber auch mit schwedischen Madonnen — und dieses Maricnbild ist 
im Gcsamten wie im Detail so vorziiglich, dass es nicht etwa mit den 
liibischen und schwedischen Madonnen als Beplik auf das gleiche Urbild 
zuriickgehen känn. Ist es „brandenburgisch"? „märkisch"? Import aus Magde
burg? oder gar hansisch oder liibisch? So oder so : besteht ein direkter 
Zusammenhang mit schwedischen Madonnen in der Art derer in Skokloster 
(die A. auf S. 17 fiir liibisch e rk lä r t ) , Linde, Lohärad usw.? wenn ja, wie 
ist er zu erklären? wenn nein, wie erklären sich die doch zumindest vor-
handenen Typenähnlichkei ten? — Ein anderes Beispiel: erst nach dem 
letzten Krieg wurde der hölzerne Maricnkrönungs-Schlussstein der Wiesen
kirche zu Soest (Abb. 3) bekann t : zwar scheinen die breiten, runden Gesichter 
von denen der meisten Figuren des Ostseegebiets verschieden, aber fiir die 

7 Fuhrer durch die Skulpturcn-Abteilung der Staatl . Museen Berlin, 1953, 
S. 37, Nr. 44, Taf. 15. 
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Abb. i . Madonna, Långlöt 
Kirche, Öland. 

Abb. Madonna im Kapitelsaal des Scbnu 
r iner Doms. 

Körper- und Gewandbehandlung lassen sich Parallelen — auch auf den schwe
dischen Abendmahlsgcräten? — finden. Entstehungsort und -zeit der 2 Bei
spiele (als drit tes, älteres konnte die Marienkrönung in Osnabriick dienen) 
sind recht verschieden; vcrschicdcnartig untcrc inandcr und gegeniiber dem 
französischen Westen ist auch die Vcrhärtung der Körper — aber nicht mo
der Grad, sondern auch die Art der Verblockung ist verschieden (noch 
komplizicrter die ähnlich vcrsteiften Madonnen in Cismar und in Briisscl, 
Musée du Cinquanténaire Nr. 1548") — also wäre auch dieses im Ostseeraum 
so typische Gesta l tungsmit td noch näher zu identifizieren und gegenuber 
Verwandtem abzugrenzen. — Diesen melhodischen Schwierigkeiten gegen
uber wird das Problem „Liibeck?" sich durch neue F^unde (Criwitzer Kruzifix 
und Christus aus Witzin, beide im Museum in Schwerin; Lorenz in Stcrup; 
Kruzifix in Sörup; Frellcgung der Nordhackstedter Passionsrcliefs) in Liibeck 
oder Umgebung — also dem, was die Vorstellung „lubische Plas t ik" ausmacht 

1 „Jadis dans un chåteau du Pays de Liégc"; vgl. Comte .1. de Borehgrax c 
d'Altcna, Les Madonnes Anciennes conservées en Belgique, 2. Auflage Briisscl 
1946, Tafel 19 A. 
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— kaum verändcrn." Daher wird auch keine Klärung durch ncucs Material 
etwa zum ,,Bunge-Mcistcr" zu erwarten sein. (Jedoch: gehen die Madonnen 
von Uppsala"', Över-Selö, Långlöt/Öland (Abb. 4) usw. vielleicht auf ein 
bcriihmtcres Maricn-Gnadcnbild zuriick? wie erklärt sich sonst die Ähnlich
keit mit der gemalten Madonna (Abb. 5) im Kapitelsaal des Schweriner 
Doms?) Dabei ist das Werk und die Person dieses hoehbegabten Anonymus 
sozusagen dus typische Beispiel fiir den Problcmkreis ! Hier erreicht die 
von A. genannte . .Internationale Gleichförmigkeit" (S. 17) ihren Höhepunkt 
(das gilt fiir die FTguren von Hubbo und By, aber auch fiir die Siegel wie 
das der Allerheiligen-Gilde in Wisby und in der Zeit davor fiir das gross
artige Kruzifix in Ununge) . Diese sozusagen ubcrnat ionale Formensprache 
mag sich fiir Lubeck, Wisby und Stockholm durch den Charakter einer 
Grossstadt-Kunst intcrnat ionaler Prägung erklären. Diese 3 Städte waren 
Schmelztiegel fiir aus dem Westen („Westen" im wcitestcn Sinne: von Lubeck 
iiber Westdeutschland und Flandern nach Par is) zugewanderte Kunstler. 
Entscheidcnd jedoch ist, dass diese Internationale Mischung der Formen eben 
doch als Bcsultat änders ist als die gleichzeitige und nach ähnlichen Vor-
bildern ausgerichtete Kunstsprache in Soest, Köln, Luttich usw. : eben 
unvcrwcchselbar hansisch, und das wäre festzustellen. Ob es dabei möglich 
sein wird, in jedem einzelnen Fall (etwa beim Bunge-Mcister, dem Toresund-
Fl i igd) die Nuancicrung so genau zu erkennen, dass eine Bestimmung auf 
Stockholm oder Wisby oder Lubeck erfolgen känn : die Schwierigkeiten dafiir 
haben die Abendmahlsgeräte gezeigt, fiir die Plast ik wird cs sich erst 
erweisen. F2ine Fiille von Problemen: aber der Autor, der das schwedische 
Abendmahls-Silber gemeistert hat, ist geradezu prädest iniert fiir diese 
vornehmste Aufgabe ! Hans Wentzel 

H. Wentzel recenserar Aron Anderssons arbete Silbcrnc Abendmahlsgeräte 
in Schweden aus dem 14. Jahrhunde i t , vilket arbete recensenten anser äga 
stort intresse för den tyska konsthistoriska forskningen. Verkets uppläggning 
och typografiska utförande anses vara föredömliga. Becensenten pekar på 
vissa konstalster från norra Tyskland, vilka med fördel kunnat andragas 
till jämförelse för vinnande av mera preciserade stilistiska proveniensförslag. 
I anslutning till bokens inledningskapitel gör han också vissa principiella 
ut ta landen om svårigheterna att i nyss nämnda syfte nytt ja t idens skulptur. 

" Vgl. aber den Kruzifix-Torso in Järs tad/Östergöt land; fiir den liibischen 
Kruzifix in Hilleslev/Amt Tisted in Dänemark vgl. Zeitschrift fur liib. 
Geschichte u. Alt. 32, S. 133. 

10 Die Uppsala-Madonna (Andersson Abb. 6) kommt in ihrer ganzen 
Schönheit in den Abbildungen nie zur Gdtung , da — was fotografisch nie 
bcriicksichtigt wird — sie auf leichte Unteransicht berechnet 1st; am giin-
stigsten das ATA-F^to 1002: 50, das nur zu seitlich aufgenommen ist. — F îir 
die Ableitung dieser Gruppe von Madonnen vgl. besonders die ungefähr 
gleichzeitige thronende Maria mit dem stehenden Kind in der „Krypta" der 
Heilig-Blut-Kapelle zu Briigge. 
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Österreichische Kunsttopographie XXXII. Die Kunstdenkmäler des politischen 
Bezirkes Fddkirch. Bcarbcitet von Dagobert Frey, Wien 1958, Anton 
Schroll & Co. 

Efter sex år föreligger åter ett nytt band av österreichische Kunsttopo
graphie. Den nära 600 sidor digra volymen är utarbetad av professor Dago
bert Frey, som efter andra världskriget grundade och ända till 1951 ledde 
den institution, som svarar för bandets utgivande, nämligen Institut fiir 
österreichische Kunstforsehung des Bundesdenkmalamtes. Genom att denna 
förtjänstfulla forskare själv har övertagit beskrivningsarbdet fortsätter 
obruten en tradition från Max Dvoraks tid, då Frey började sin verksamhet 
vid den österrikiska konstinventeringen. Den föreliggande volymen är den 
femte i ordningen av hans hand. 

Österreichische Kunsttopographie har redan från begynnelsen utmärkt sig 
såsom varande en av de fullständigaste bland de olika konstinventeringarna 
i tyskspråkiga länder. Närmast kan det jämföras med Bau- und Kunstdenk
mäler i Schweiz och Bayern. Bandet om Fddkirch följer den redan före 
kriget utbildade stilen, trots att man i fräga om materialets bearbetning 
hade att kämpa med åtskilliga svårigheter: förberedelserna till beskriv
ningen gjordes strax efter kriget, då landet ännu icke hade en enhetlig 
styrelse och en dd av konstverken voro evakuerade och undangömda. Mot 
denna bakgrund ter sig resultatet ännu mera beundransvärt. Fddkirch är 
bl. a. det första bandet av österreichische Kunsttopographie, där alla monu
ment och lösa föremal äro nyfotograferade, en prestation som är förebildligt 
genomförd av Dr. Eva Frodl-Kraft och Elfriede Mejchar. 

Den beskrivande delen inledes av tre specialuppsatser, nämligen Feldkirchs 
forntid av Elmar Vonbank, dess administration av Meinrad Tiefcnthaler och 
dess konsthistoria av Dagobert Frey. Den sistnämnda uppsatsen är av största 
vikt för klargörande av det framlagda materialet. Författaren bar med sin 
djupa bildning och skarpa blick för de internationella relationerna utformat 
översikten till en grundlig analys som har betydelse vida över Feldkirchs 
gränser. Konsthistoriskt har landskapet i fräga närmast förbindelser med 
Schwaben, och delta förklarar även, att den äldsta av kyrkorna är cn öst-
tornskyrka — St. Peter i Hankweil — vilken tillhör samma kategori som 
Skånela i Uppland. Visserligen finnas inga direkta förbindelser, men förut
sättningarna ba varit desamma. Om Österrike som Västerlandets bålverk i 
sydöst påminna inånga borgar med Schattenburg i spetsen. I de flesta fall 
bar byggnaderna en barfred eller ett tornhus som äldsta parti; i kombineran
det av borgarkitekturens grundelement, torn—ringmur—bostadshus, finns 
beröringspunkter även mellan söder och norr. Jämfört med Bhcndalens och 
mellersta Tysklands borgar äro borgbyggnaderna i Österrike präglade av 
saklighet och allvar; i konstruktionerna märker man ofta drag som stå nära 
det nordiska materialet. 

Beskrivningarna äro koncisa, endast det karakteristiska och väsentliga 
framhäves. Detsamma gäller kyrkornas inredning, där emellertid inskrifterna 
återges konsekvent in extenso, liksom det är brukligt i Sveriges Kyrkor. 
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Eljest är — som bekant — materialets urval i Sveriges Kyrkor ett anna t än 
i de kontinentala inventeringsverken. Men oavsett att Feldkirch presenterar 
även bestånden av högreståndskultur i borgar, slott och städer, ha kyrkorna 
av naturl iga skäl fått dominera. Vallfärdsorten Bankweil har för Feldkirch 
haft en viss betydelse, främst för skulptur och guldsmedskonst och bland 
dessa föremål saknas ej sådana som har sina fränder högt uppe i Norden. 
För det typografiska svarar Schrollförlaget med sin välkända precision. Sär
skilt må framhållas att bi ldmaterialet är förstklassigt. 

Armin Tuulse 

AKTUELLT 

FBÅN VITTEBHETSAKADEM1EN 

Till hedersledamot av Vitterhetsakademien valdes den 3 jun i 1958 doctor 
phil. Herbert Bett ig; till arbetande ledamöter av historisk-anlikvariska klas
sen den 3 jun i professor Arne Furumark och den 7 oktober professor Sture 
Bolin samt till korresponderande ledamöter den 4 november ingenjören Anders 
Diös, Uppsala, och byggmästaren Olle Engkvist, Stockholm. 

FÖBELÄSNINGAB M.M. VID STATENS HISTORISKA MUSEUM 
Under våren 1959 komma följande föreläsningsserier att o rdnas : Under 

rubriken »Suerige i krig, fest och vardag» hållas tre specialvisningar av 
Schering Rosenhanes samling den 15, 22 och 29 januar i (bibliotekarie Wilh. 
Odelbcrg). »Västsvsnska kgrkor» — i samarbete med Gärdets Kursverksam
het — omfat tar följande föreläsningar: »Västkustens medeltida stenkyrkor» 
26/1 ( l : e ant ikvarie Bertil Ber the lson) ; »Västsvensk mcdelt idsskulptur» 2/2 
(antikvarie Aron Andersson) ; »Träkyrkor i Värmland och Dal» 9/2 (pro
fessor Armin Tuu l se ) ; »Medcltidsmålningarna i Södra Båda» 16/2 (antik
varie Åke Nisbe th) ; »Barockens kyrkokonst» 23/2 ( landsant ikvarie Sven Axel 
Hal lbäck) ; »Från nyklassicism till våra dagar» 2/3 ( l i e ant ikvarie Bertil 
Berthelson). »Tradition och forskning. Märkliga öden kring märkliga fynd» 
— i samarbete med Kursverksamheten vid Stockholms högskola. »Skatt
sökare och forskare i Konungarnas Dal» 5/3 (professor Torgny Säve-
Söderbergh); »Homeros och Mykene» 12/3 (docent Olof Vessberg); »Den 
förlorade floden. Med svenska arkeologer i Indien» 19/3 (professor Holger 
Arbman) ; »Vinda i sägen och verklighet» 2/4 (professor Holger A r b m a n ) ; 
»Medeltida släktklenoder» 9/4 (r iksant ikvarie Bengt Thordeman) . 

I samband med öppnandet av den nya permanenta avdelningen för svenska 
besi t tningsmynt i Kungl. Myntkabinettet kommer 1 :c ant ikvarien Nils Ludvig 
Basmusson att under senare delen av april hälla tre föredrag. 
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stadsmuseum svarat och för konserveringsarbelena konservator Sven Dalen. 
Anläggningen användes nu för representat ionsändamål och visas dessutom 
fiir a l lmänheten. 

NOTES AND REVIEWS 

l i l h Century Silver in Eslunu. Aron Andersson records two addit ions to 
the list of Swedish communion silver of 14th century date, published in 
his book "Silbcrne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV Jah rhunder t " 
(1956).—In the church in Annehärnd in Västergötland is preserved a com
munion chalice of Baroque type, the base of which carrics a medieval 
medaliion with a Calvary group in relief of the same type as those on the 
chalices in öja and Norrlanda churches in Gotland (see op. cit., p . 195 f., 
Pl. 61).—-In F)stuna church in Uppland there is a chalice prescrving a 
medieval knob, and a medieval patén (F^igs. 1—2), which may be dated to 
the second quar ter or middle of tbc l l t h century, and which have d o s e 
paral lel l in communion silver in the churches of the district (see op. cit. 
Pl. 39, 40). 

A Liturgical Cloth as a Ränner. M. Wirgin describes a remarkable banner 
belonging to Suensku Slutens Trofésamling. In the process of restoration and 
careful examinat ion its use as a standard is shown to have been secondary. 
Tbc banner was originally a medieval liturgical cloth—a "subs t ra tor ium" 
(Germ. "mit tds l i ick")—of that type of which a number of specimens bas 
been preserved in the Church of Saint Mary in Danzig. The substra tor ium is 
made of while linen cloth with an embroidered representat ion( see fig. 1) . 
The wri ter places the provenance of this piece in Poland or East Germany 
and dates it around 1500. This piece of textile is listed as a tropby in the 
inventory of Suensku Bustkammaren (Royal Armoury) of the year 1685. It 
was presumably captured by the Swedish army during one of the many 
engagements which it foughl with the Poles during tbc first half of tbc 17th 
century. The t ransformation into a banner, which consisted of the appliquéing 
of two equal-armed crosses in red fricze cloth (Poland's national colours : red 
and whi te! ) was doubtless made by the Polish troops in a bard-pressed 
si tuation, after they bad been despoiled of their real banner . 
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Origin of the place-name Skopinntul l . G. S. O. Svensson discusscs the 
origin of the placc-name, Skopinntull , which is the name of a fairly large 
harrow d o s e to the east side of the main road near Adelsö Church on the 
Adelsö island in tbc Lake Mälaren. The si tuat ion of the harrow makes it 
likely that the last part of the name (" tu l l" ) , which may mean toll or toll-
gate, here means toll-gatc in the sense of a narrow passage. As to "skoplnn-" 
it most likely significs tbc pains caused by again wearing shoes ("skopina") . 
Down to the second half of the 19th century country people went barefooted 
in summer. This enlargcd the feet and caused pains when shoes again must be 
worn. Walking to the church on Sundays people carried their shoes in their 
hands, and at a suitablc place near the church they sat down to put them 
on—and then the pains began. Thus Skopinntull was probably originally a 
humorous name of that spöt—perhaps lhe slopes of the harrow- where this 
part icular preparation for public worship was carried out. 

Armin Tuulse reviews a publication on tbc distr ibution of the ar t objects 
and monuments of Austria, dealing with the province of Feldkirch. The 
descriptions in tbis volume are compilcd by Prof. Dagobert Frey, who for 
a long time bas been connected with the inventorying of Austria's memorial 
monuments , Introductory spedalizcd a r t i des are wri t ten by E. Vonbank 
(ancient h is tory) , M. Tiefenthalcr (adminis t ra t ion) and D. Frey (art h i s tory) . 
The lat ter wri ter presents a fundamental analysis of the art of Fddk i rch 
and its relal ionship to other countries (espedal ly Schwabia) . All of the 
described monuments and separate objects are newly photographed. 

News. Information is given about certain itcms from the meetings of the 
Boyal Academy of Letters, History and Antiqui t ies; lectures etc. at the 
Museum of National Antiqui t ies; restoration of Araslöv Church, Skåne, 
belonging to tbc Academy; certain granls and donations lo the Academy; 
investigations and finds at Nybyåsen in Källa parish, Öland, at Stjärneberg 
in Hjortcd parish, Småland, at Ardags in Ekeby parish, Gotland, at Gott-
skalks in Träkumla par i th , Gotland, at Strandgatan in Visby, on Helgon island 
in tbc Lake Mälar and at Kärven in Hållnas parish. Uppland; restorations and 
examinat ions in Lund Cathédral, Asby Church in Östergötland, Bäpplinge 
Church and Gärdslösa Church on Öland, S:t Lars Church in Linköping, Asby 
Church in Östergötland, Mosjö Church in Närke, Kung Karl Church in 
Kungsör and Västerlövsta Church in Uppland; and, finally, restorat ions of 
the ruin of Ncdraby Church in övraby parish, Skåne, Vadstena Convent, 
Örebro Castle, Högby Manor, Gästrikland, and tbc open-air museum Gamm-
lia in Umeå. 
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BIBLIOGRAFISKA MEDDELANDEN 
FRÄN 

KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS 
AKADEMIENS RIRLIOTEK 

Av Maja Lundqvist 

Tidskrifter inkomna under tiden 
1/7 1957-30/6 1958 

Arla archaeologica. 27, 1956: C. .1. 
B e c k e r , The date of lhe ncolilhic 
settlement al Trelleborg. — Arrow or 
spcar head? Observations on some 
langed flint points belonging to tbc 
pilled-warc culture in Seandinavia. 
— A neolithie antler weapon from 
Byc Aa, North Jut land. — II. B e r g , 
Langdolmcn bei Pieregaard, Lange-
land. — G. E k h o l in, Orientalische 
(iliiser in Skandinavien während der 
Kaiser- und friihen Merowingerzeil. 

— S. J. d e L a e I, Wooden animal 
heads of Carolingian times found M 
lhe river Scheldt (Belgium). — P. J. 
R i i s, Sculptured alahaslra. — A a. 
B o u I s c 1 I, Mediaeval parish chur
ches and lhe gcomdric, systems. — 
M. S I e n b c r g e r, Tuna in Bade
lunda. A grave in central Sweden 
wilh Boman vessels. 

Acta pbilologica seandinavia. 24: 1, 
19.V7: C b. M a a 1 ö c, The runic brac-
leal from Skodborg. — E. S a I-
b e r g c r, An idcograpbic rune on 
lhe Skodborg b r adea t e . — J. B r ö n-
d II m - N i c 1 s c n, Den plöjende 
Adam. Gotisk kalkmaleri med ind
skrift. 

Nordisk niimisinatisk årsskrift 
1955: O. M ö r k h o 1 m, Kilder til 
Danmarks montvsssan i middelalde
ren 1. — F. L i n d a h l , Danmarks 
mönler 1377—1448. — H. II o 1 s I, 
Pengefunnd fra Kaldal. — C. S v a r-
s t a d, Myntfunnet fra Fjacre kirke. 

— T. L i n d g r c n. Till Johan Georg 
Breuers anställning vid Myntet i 
Stockholm. — A. P 1 a t b a r z d i s. 
Sedelhistoriska problem. — Årsbe
rättelser [från offcnll. myntsamlingar 
och myntverk i Köbenhavn, Oslo, 
Stockholm, Helsingfors, Kongsberg 
för år 1954]. — 1956: P. B r u u n , 
The syslem of lhe vola coinages. Co-
ordinalion of issues in the Conslan-
tinian empire. — E. N a t h o r s I-
B ö ö s, Görlzens kokerska. Anteck
ningar om mynttecknens efiermäle. 

— T. L i n d g r e n , Juhelr iksdalern 
1721. — L. O. L a g e r q v i s l , 
Svenska jubi leumsmynt 1821—1952. 
— A. P l a t b a r z d i s , Sveriges riks
banks första sedlar. — P. P a j u 1 a, 
Lagen om upphovsmannarä t t och 
medaljkonslen. — Årsberättelser 
[från myntkabinet t och myntverk i 
de nordiska länderna år 1955]. 
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Arkiv för nordisk filologi. 73: 1/2, 
1958: B. N e r m a n , Hur gammal är 
Volospa? 

Arkiv för norr ländsk hembygds-
forskning 1957: IL II v a r f n c r, 
Fångstmän och nybyggare i Änger-
manälvens käl lområden under järn
åldern. 

Blekingebokeii. 1958: B. S a l o-
m o n s s o n, Hällr istningar i Ble
kinge. — E. A n d r é n, Blekinges 
provinss tämpd. Elt bidrag till Karls
krona guldsmcdsjimhdcs historia. •— 
K. M a t t i s SOn, Halmtak och tak
täckning i Blekinge. — A. H a m m e-
I i n, Hällkistan i Brcdåkra. 

Bohuslän. En jubileumsskrift ulg. 
uv Bohusläns gille, Stork Indin 1907 
7/3 1957: V. II a n c s o n, Bohusläns 
fornminnen. — U. L i n d g r e n , Her-
ligdömct Bohusläns vapen. — A. E s -
k e r ö d, Båtar i Bohuslän. — U. 
L i n d g r e n , Två bohuslänska kom-
munvapen. 

Credo 1957: 3: T. L u n d é n, Den 
helige Sigfrid. 

Dalarnas hembygdsbok 1957: G. 
A n d e r s s o n , Lagskydd för kultur, 
historiskt värdefulla byggnader. — 
II. H v a r f n e r. Fornt ida strandbo-
plalser i Särna och Idrc. — II. E d e-
s t r å n d, Dalabroar. Ur Riksantikva
rieämbetets broinventering. — B. 
B o é t h i u s , Stora Kopparbergets 
tekniska historia. — A.-M. N y I é n, 
Brudkrona från Sollerö. 

Ekerö förr och nu. 13, 1957: P. 
L u n d s t r o m, Bnddhabilden från 
Ekerö. 

Fo lk l i v . 1955—56: P. .1 o b a n n e s-
s o n. Drag ur näringslivets historia 
på Island löre reformationen. — H. 
SO g a a r d , Danmarks middelalder
lige håndvicrkerlav. 

Från Borås oeh de sju häradeuu 
1958: G. A. H e l l m a n, Märklig häll-
kisla i Tärby socken. — G. K ä 1 1-
m a n, Ting och tingslad i As härad. 

Föreningen (.amin Halmstads Års
bok. 1957: L. H a l b e r t , ös te rpor t 
och s t randmuren. — E. S k ö 1 d, Ori
ginalritningen till S:l Nicolai kyrkas 
altaruppsats återfunnen. 

(iärds härads hembygdsförenings 
Årsbok 1958: P. .1 o b n S SO n, Wä. 
Några bidrag till en gammal stads 
historia. — J. A g r i, Våra äldsla 
kyrkoheskriviiingar. 

(iöleborgs oeh Bohusläns fornmin
nesförenings Tidskrift 1954—57: .1. 
P e t t e r s s o n , Mcnsa och sepulch-
rum. Studier över medeltida Bitarhål-
lar. — J. H a l l i n , Om präslvägar 
och andra vägar i Slcnungsundslrak-
len. — G. N e 1 s o n, Medeltida präs
ter i Bohuslän, upptagna i biskop 
Eysteins jordebok. Till frägan om 
deras lokalisering. 

Halland, Vår bygd. 1957: G. W i l -
S t a d l u s , Takmålningarna i Lid-
hulls gamla kyrka — numera S:l 
Olofs kapell i Tylösand. — L. H a l 
b e r t , Hallands fornminnen och la
gen. 

Handlingar angående Villands hä
rad. 14, 1957: C h . O l o f s o n , Ur 
Bäckaskogs äldre byggnadshistoria, 

Hembygdsföreningen Arboga min
ne. Årsbok 1955: S. R e h n , S:l Nico
lai kyrka i Arboga. — G. J o h a n s 
s o n , Något om »munkgångarna» i 
Arboga. — 1956: G. B c r g q u i s l , 
Skepparcemhelef i Arboga och dess 
uppkomst. — H. II a r t c I i u s, Nägra 
bomärken från Arboga under 1500-
lalct. — E. H a n s s o n , Säterbo kyr
ka. — — Markfynd i Arboga. 
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Julhälsningar till församlingarna i 
Skara stift. 1957: B. H e l l e k a n t, 
S a n d a Elins källa. — B. B r u c c, 
Kyrkliga klenoder: Väne kontrakt . 

Jämten. 1957: W. L u n d s I r ö ra, 
Föllinge kyrka. 

Karolinska förbundets Årsbok. 
1958: S. E. B r i n g, Karolinernas 
kyrka i Tobolsk. Nägra anteckningar 
lill en bild. 

Kolsvabygd. 1956: O. B j ö i n-
a n g e r, Kolsvabygdens historia. III. 
Meddl iden. 1. — 1957: — IV. Medel
tiden. 2. 

Kulturen. 1957: W. K a r I I o D, 
Dopfat och dopskålar . — M. L i n d-
s I r ö m, Krislningakläder. — B.-A. 
P e r s o n , Dopseder. 

Linköpings stifts julbok. 1957: B. 
S. W i k i n g, Birgittina rediviva. - -
B. C n a t t i n g i u s , Nyrestaurera.de 
kyrkor. — Alvids gamla kyrka. Rui
nen som äter blivit församlingshd-
gedom. 

Livrustkaminareii . 8: I, 1958: J. I r-
w i n, A nole on tbc Indian sashes 
of King Gnslavns Adolphus. 

Lunds stifts julbok. 1957: E. F r o S-
t i n, Trosbekännelsen i skånsk kyr-
kokonsl. 

Lunds universitets historiska mu
seum. Meddelanden 1956—57: M. 
S t r ö m b e r g , Zwei bronzczeilliche 
Gegenstände aus Binkaby in Scho
nen. — L. II a 1 b c r t, Une figurinc 
celtique en bronze trouvée cn Scanic. 
— C.-A. M o b e r g , Uber die Drei-
eckswirbel und andere Ornamentik-
details. — E. S a 1 b e r g c r, Eflcrniii-
let på Apelboda-slencn. 

Malmö fornminnesförening. Års
skrift. 1958: L. L j u n g b e r g , S;l 
P d r i kyrkas torn. — E. B a g e r , 
Thollska linset. — S. K a I I i n D, 

.Meddelande från Malmö museum. 
Namn oeh bygd. 1957: G, E k-

h o 1 in, Var låg Rökstenens Hreid-
gotaland? 

Nordisk tidskrift. 1957:5/6: N. L. 
R a s m u s s o n , Vikingatidens skal-
t d y n d . En orientering. — 1958: !: 
S. (i r i e g, Gammel og ny museums-
teknikk, 1958:4: S. Ä a k j a e r , 

Danmarks opdagelse. 
Norrbolten. 1957: I. S e r n i n g, 

Några refleklioner kring lapska of-
ferplalsfynd och lapsk förkrislen ro-
ligion. — Några stenåldersfynd från 
Norrbollen. — II. II v a r f n c r. Riks
antikvarieämbetets kulturhistoriska 
Inventeringar och undersökningar . — 
Forntid i Arjeplog. 

Ord och bild 1958:2—3: E. W e s-
s é n, Runstenen vid Röks kyrka. — 
N. G. W o 11 i n, Vasagraven i Upp
sala domkyrka . 

Orieutuliu sueeana. 5, 1956: II j . 
L a r s e n, A second dynasty grave al 
Wardan , Norlhcrn E g y p t — 6, 1957: 
II j . L a 11 c n, Eine dgenar l ige Ton-
gefäss-Sdierbe aus Merimdc. 

Ortnamnssäl lskapet i Uppsala. Års
skrift 1957: ,1. S a h I g r e n, Eriksga
tan genom Uppland. Ortnamnstyd-
ningar. 

Itöhsska koiislslöjdmiised. Års-
tryck 1958: G. A a e i - N i l s s o n, 
Zwei Rellqniarien aus dem Wclfcn-
schalz im Röhsska Konsls löjdmnsed. 
— G. M u n t h e , Elt signerat silver-
arbete av Christian Precht. 

Scandia. 1955—57: 2: C. W c i b n 1 I. 
Goternas utvandring frän Sverige. — 
1958:1: S. B o l i n , De äldsla myn
tens princip. 

Skånes hembygdsförbunds Årsbok. 
1957: C.-F. M a n n e r » t r å 1 e, Knä-
häcks fiskeläge. — C.-G. L e k h o 1 m. 
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Den skånska fiskebebyggdscn och 
Knäbäck. — G. A b e r g, Österlens 
museum. Från magasin till museum. 
— M. S t r ö m be r g. Konsthantverk 
frän Skäncs yngre järnålder . — II. 
O l s s o n , »Biskopskällarcn» på Ivö. 
En ombyggd kastal? 

Skövdeortens hembygds- och forn
minnesförening saml Skövde mu
seum. .Meddelanden 1957: U. S i 1-
v é ii, Gravrösen i Vämb. Prel iminära 
resultat av GuUhögen-undersöknlngen 
1957. — F. II ö g b c r g, Skövde kyr
kas lejonportal. — G. L i n d e, Några 
under år 1957 besökta kullurminnes-
plalser. — Funder ingar kring cn run
sten. 

K. Soeietas seientianiiii Upsaliensis. 
Nova acta. Ser. 4. Vol. 17: 1. 1957: 
A. C 1 c v e - E n I c r, Was war der 
Svea älv? 

Stranda. 1955—56: C. E k m a n, 
Drakenäs skeppsgård. 1. — 1957—58: 
.1. G r a n l u n d, Runnö i Kalmar
sund. Ea skiirgårdsös omvandling. 

Svensk tidskrift 1957: (i. H a l 
s t r ö m , .laildönicna i Västerhavet 
och Östersjön. 

Svenska vapenhistoriska sällska
pels Skrifter. N. S. 5, 1957: T b. E k 
b e r g , Värjor i Upplandskyrkor. En 
studie mot bakgrunden av ell ur
åldrigt gravskick. 

Tjustbygdens kulturhistoriska för
ening. .Meddelande. 15, 1958: II. S t a 
l e , Vad jorden gömmer. — II. A n 
d e r s o n, Tjustbygdens kulturhisto
riska förening 1917—1957. 

Tor 4, 1958: B. S c h ö n b ii c k, 
Museet för nordiska fornsaker 100 år. 
— A.-B. J o n s s o n , Slenåldcrsbo-
platsen vid Mårtsbo. — U. Si l v é n, 
Bronsåldersgravar vid Kungsbro, Vre-
lakloster sn, Östergötland, — E. N y 
l é n , Gotländska gravformer och de

ras betydelse för kronologien. — P. 
O I s é n. Spjutspetsar av typ Vendel 
XIV. — EU konlincnlalgermanskt be
slag. — S. L i n d q v i s t , Fuskhögar 
och falska bålgravar. — M. S t c n-
h e r g c r, Tradi l ionsbundenhet i vi
kingatida gotländsk braktcalkonst . — 
K. G. P e t e r s s o n , Ett gravfynd frän 
Klinla, Köpings sn, Öland. — I. 
Z e t t e r b e r g , Fu rcn fyndd — ell 
senrikingatida småländsk! handels-
fynd. — II. Chr i s t i ansson , 
Gamla Uppsala ur fortifikalionssyn-
pnnkl. — S. Z a c. b t i t s o n , Nägra 
gravkislor från tidig medeltid. 

I nda maris. 1957: (i. C l e m e n s -
s o n. Den Galhenh idmska sarkofag-
sägnen. 

Uppland. 1957: N. S u n d q u i s I, 
Väsby län oeh Långhundra härad. 
Två poli l iskl- lerr i tor idla områden 
och deras relation lill 1600-talets 
gränsdragning för Uppsala län. — 
E. E r i k s s o n , Sparrcska grav-
korel vid Norrsunda kyrka. 

Upplands fornminnesförenings Tid
skrift. 48: I. IMa—Ht S. M a g n n s-
s o n & N. S II n d q u i I t, Elt grav
fynd från brytningen mellan brons-
odi Järnålder vid Brillinge i Vaksala. 

Vadsbobygden 1957: J. E. A 1 in 
q II i s t, Vadsbo härads sätesgårdar 
nndcr reformationstiden. 

Varbergs museum. Årsbok. 1958: 
N. S t r ö m b o m, Per Sdiönhul l och 
Sven Persson i Brånalt . — A. S a n d-
k I c f, Broderade hängkläden i Nord-
halland. 

K. Vetenskapssamhällets i Uppsala 
Årsbok. 2, 1958: C.-M. E d s m a n, 
Studier i jägarens religion. 

Vår hembygd. 10, 1956: E. L ö w e li
d a b 1, Två Huskvarnagårdar : Norr-
gärden och .Södergården. — II. 
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B e r g e ii d a h I, Nyfunnen stenäl
dersboplats. 

Vänersborgs söners gille. Årsskrift 
1957: S. A. II a 1 I b ii c k, Museds 
egyptiska samlingar. — 1958: U. E. 
H a g b e r g , Sankt Mikael. Ett me
deltida emaljbeslag i Vänersborgs 
museum. 

Värendsbygder. 1957: N. B o n d e -
s o n, Prästgården som blev en soc
kengård. Lckaryd — J. B. A n d e r-
b j ö r k , Undersökning av brons
äldersröse. 

Värmland förr oeh nu. 1957: G. 
v o n S c h o u l t z , Värmlands mu
seum och dess program. — Ur Värm
lands musei samlingar: Några märk
ligare yxor från Stenåldern. — Fyn
den från Sillerudskistan. — Guld-
a m u l d l e n från Svanskog. — Elt 
»Birka-mynl» från Grums. — Fynd 
från Ämbcskogs medelt idskyrka. — 
En riksdaler. — Plålmynt. — Upp-
hådsfanan från Grums. — Runstavar. 

— Friluftsmuseet Mariebergsskogen. 
— Värmlands musei arkiv. — Aper-
l inark ivd i Värmlands museum. 

Västerbotten. 1957: II. H v a r f -
n e r, Endast före eller även under 
järnåldern. Om d d norr ländska In
landets slenålderskiilliir. 

Västergötlands fornminnesf ör
enings Tidskrift. 6: 1, 1958: C. G. U. 
S c h e f f e r , Häradsvapen inom 
Skaraborgs län. — K. E. S a b 1-
• t r ö m, Bygd och obygd i järn
ålderns Västergötland. — s. B l o m -
g r e n, Inskriften på den medeltida 
dopfunten i Husaby kyrka. 

Västmanlands fornminnesförenings 
Årsskrift. 40, 1953—57: T . N o r m a n, 
Olof Gråa och hans väslinanlandsbe-
skrivning. — Sankta Margareta från 
Romfartuna. — S. D r a k e n b e r g, 
Klosteriindersökningarna i Väsleräs 

1953—55. — S. L i n d q v i s t , 
Anundshögens problem. — N. N y 
g r e n , Hembygdsgårdar och museer 
i Västmanlands län. 

Västra Göinge hembygdsförenings 
Skriftserie. 1956: M. P:n N i l s s o n , 
Ballingslövs historia. — IL P e t e r 
s o n , Några anteckningar om hem
bygdsvård och heinbygdsvårdare i N. 
Akarps s:n. — 1957: A. B j e r k i n g, 
Ignaberga i gången tid. 

Växjö stifts hembygdskulender. 
1957: A. S a n d b e r g , Kyrkoarkiven 
i Växjö och Kalmar stift. En över
sikt. 

Ymer. 1958: II. 1: K. C u r r y - L i u-
d a h l, Djurgeografi, populations-
dynamik och nulida faunaföränd
ringar. 

Östergötlands oeh Linköpings stads 
museum. Meddelanden. 1956—57: S. 
E r i x o n, Kul lur rescrva td Smeds-
lorp. — A. L i nd b 1 o m, Birgilliner-
ringen. — B. N e r m a n , När blev 
Linköpings! ra k len (isl ergöl lands 

centrum? 

Aarböger for nordisk oldkyndighed 
og historie. 1956: .1. B r ö n d s t c d, 
Nationalmuseets 160-aars jiihiheum. 

— IL N o r l i n g - C h r i s t e n s e n , 
Haraldsledgravpladsen og iddre ger
mansk ja-rnaldcr i Danmark. — E. 
L o m b o r g, En höjgruppe ved Bal-
lermosen, Jtegerspris. Gravfund, hus
tomt og höjryggede agre fra ivldre 
bronzealder. — C, J. B e c k e r , De 
slorlandcde flinl-spyd og deres ålder. 

— M. ö r s n e s, Om en j id les lues 
konstruktion og brug. — A. M o h-
I i n, Kl t okänt danskt originalbrov 
från 1298 i Muzeuin Narodowe w 
Krakowie. — G. S c h i i t t e , Jyske 
rdningsl inier for hosa-llelsen. — B. 
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B r o r s o n C h r i s t e n s c ii, Kon
servering af mosetrte ved h j idp af 
lerliier bulylalkohol. 

Förtid og nutid. 20: 3, 1958: .1. R o-
s é n, Historieforskningen rid Lunds 
universitet. — C. J. B e c k e r, Litte
ra tur om Danmarks forhislorie 1953 
—1951). 

Fru del gamle Gilleleje 24—25, 
1957: P. 1. i n d e , Volivgaver. — II. 
N o r l i n g - C h r i s t e n s e n , En ro
mersk bronze-kasserolle fra Söborg 
mose. — O. II i 1 d i n g e, Udgravning 
af en hustomt i del gamle Rievdeje. 

O. II • r d I, Nogle Ira-k af Gille
leje museums historie. 

Fru Frederiksborg Ami. 1956: II. 
K a p e I, Nive Mölle og .Idlehro. To 
bopladser fra Ertebölletid ved Nivå. 

I iii Himmel -land og K ja r herred. 
1957: Ch. C b r i s I e n s e n, De ny-
cste undersogelser ved Nörlund i 
I liminerland. 

Fru Nationalmuseets arbe jdsmark 
1957: T. M a t h i a s s e n , Oldlids-
minderne og Iredningsloven. — G. 
G a l s t e r , Fremmed Indflydelse på 
Danmarks mönlviesen i middelalde
ren. — E. L i n d, Möderne metoder 
for fremdragning og konservering af 
kalkmalerier. — J. N i c o I a i s c n, 
Livsvilkår og kul turformer i d d öst
lige Algier. — O. Il ö j r u p, Mjöd-
gudernes drik. — N. B r e i t e n-
s I c i n, VA ilalisk pragtskjold. — 
C, L. V e b IE k. Et uscdvanligl sten
ålders gravfund på Djiirsland. — A. 
S t e e n s b e r g, Jorddyrknlng i mid-
dda lderen . — Th. R a m s k o u, Et 
landbrug fra 1000-årene på Lindholm 
I löje. —• .1. T r o e 1 s - S m i t b, Mag-
lemoselidens jeegerc og fiskerc. 

Fru Itibe amt. 1957: K. .1. K r o g b, 
Arkseologiske undersogelser i Nr. 
Nehel kirke. 

I r a Viborg amt. 1957: N. P. M u n k , 
Kongsemncrncs kämpe paa Vihorg-
egnen. — (irathe k a p d . 

Fynske minder. 1957: E. A 1 b r e c I-
s e n, Bopladscn ved örslev, Vestfyn. 
— Fra Vestfyns bronzealder. — Buk-
kelnmer. — E. H a n s c n, Nedbryt
ningen af Overgade 9. — S. L a r s c D, 
Borgmester lians Frlis's ligsten. 

Pjraake aarböger. 1952: V. L o r e n -
z c n, En gruppe voldateder i OUemp 
og Egensc sogne. 

Ilardsyssels aarbog. 1957: A. 
K a ii c, J id tcs lue nr, 2 i Torsled. 

Historisk aarbog fru Randers amt. 
1957: P, v o n S p r e c k e l s e n , AI-
lerlavlcn i (iimming kirke. — V. 
N i c 1 s c n, Nogle oplegndser fra 
restaureringen af Himsö kirke 1953 — 
5(1. — J. E x n e r, IL K. II e i n, .1. 
A s m u n d , & V. R i i s a g e r. Större 
arbejder ved Randera amts kirker 
1066—67. — O. W a r t boe B i s -
I c II, Fra museer og arkiver. 

Historisk samfund lor Sorii amt. 
Aarbog. 1958: A, S 1 r a n g c N i e 1-
s e n, Alfarvejen över Sj idland fra 
Viisemader bro til Ringsled. — B. 
G r c e n-L a r s e n , Haraldsted kongs-
hus. 

Historiske meddelelser om Köben
havn. 1957: B. K o r n e r u p , Om 
priedikeslolen i Vor F r d s e r kirke. 

Lollaud-Fulsters historiske sam
funds Årbog 1957: K . A x e l , Kyslkul-
Inr-bopladsen paa Argusgriinden. — 
I. C. P e t e r s e n , Middehildcrligc 
hegeplanlcr med sa:rligl henhlik på 
kloslrenes urlcgårde. 

Ny Curlsberg glyplotek. Meddelelser 
1957: V. P o u 1 s e n, En grajsk pro
fil. [Et grsesk-oricnlalisk fabddyr . | 

Skivebogeu. 1957: O. L. S ö r e n -
s e n, Den gaadefulde k a p d r u i n ved 
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Lundhro. — G. S c b ii I I e, Fornmin-
der — Eskja?r oldsager og stcdnavne. 

Sönderjydske årböger. 1957: 2: II 
N e u m a n n, Kastrup, cn hedensk 
offcrplads. 

Vejle amts aarbog. 1957: K. II ö g s-
b r o Ö s t e r g a a r d, Arkicologiskc 
undersogelser i Viv kirke. — S. 
S k o v, En mundgige fundet i Kol
ding. 

Vendsysselske aarbiiger. 1957: P. 
C h r i s t e n s e n , Lindholm höje. 

Aeta borealia (Tromsö museum). B. 
Humaniora . 5. 1957: P. S i m o n s c n, 
Oldsaksamlingens tilvekst 1950—52. 

Bergens historiske förening. Skrif
ter. 61, 1956/57: A. K v a m m c, 
Margrdak i rken pä Nordlies. 

»y og bygd. 1956—57: M. B 1 i n d-
h c i m, Nye ristningsfunn i Gol stav
kirke. 

Föreningen til norske forlidsmin-
nesinerkers beväring. Årbok. 1956: G. 
B I a k s t a d, Hcddal stavkirke för 
og efter restaurering. — E. D y g g v e , 
Arkona. Sakses Svanlcvitstempel og 
S d i u d i h a i d l s ruinfund. — A. N y-
g ä r d-N i 1 s s e n, Antikvariske pro
blemer ule og hjemme. — B. II a u g-
1 i d, Om datering av hus, clendro-
kronologi og andre kronologier. — 
C. S ö i 1 a n d &. A. N y g å r d - N i 1 s-
s e n, Byer som verner sitt kultur
miljö. Gamle Slav-anger. — Fra re-
s laurer ingsarhe idd: Gamle Akcr 
kirke. — Fåberg kirke. — J d s a 
kirke. 

Historisk tidsskrift. (Oslo) 1957: 3: 
N. II a 11 a n, »Ein Tale» og erke
biskop Eysteins klosterbygglng. 

Hålöyginiiine. 1957: 3—4: P. S i 
in o n s e n, Nord-norske oldfunn 
195G. — II. E. L u n d , Namdalen-

Hålogaland i jernalderen. De faslc 
oldlidsminnene i Överhälla. — 1958: 
2: P. S i m o n s c n, Nordnorske old
funn 1957. 

Naturen. 1957: 4—7: E. ö s 11 y n-
g e n, Profilretningen på sleinaldcrens 
dyrefremstillingcr. — E. S I r a u ni c, 
Kulturprohlemcr i nordisk bronse
alder. — C. G i n i , De norröne Grön-
landsbygders undergång. — K. 
1" iu g r i, Omkring Gruiihiiulshyg-
dens undergång. — A. B r i n k-
m n n n j r., Vare forfedres luinder. 

Nordmöre historielag. ' Årsskrift. 
1957: O. Y d e r s t a cl. Om Biemsncs ' 
kirker siden UiOO-ärene. — Kaltur-
verdier m n d l omkring. 3. El krusi-
fiks-fragment. 

Det Norske videiiskaps-akademi i 
Oslo. Avhundlinger. 1956: M. O i s e n, 
Karlevi-stenen. 

Del K. Norske videnskabers scl-
skab. Museet. Årbok. 1956—57: N. 
H a l l a n , De förste opptegnelscr om 
bygdeborger i Tröndelag. — S. M a r-
s t r ä n d e r , Radiologisk datering av-
arkeologisk materiale. — Videnskaps-
selskapets oldsaksamling i ny skik
kelse. — K. B. M o l l e n h u s. Et 
merovingcrtidsfunn fra FossvoUen i 
Tydal. — Den antikvariske avdelings 
lilvekst 1956. 

Ottar. Popu lä re småskrifter fru 
Tromsö amt. 1956: 3: P. S i m o n-
s c n, Meiincskels innvandiing lil 
Nord-Norge. 

SI. Hallvard 1958: 2: G. II o I in 
s c n, El ildsled fra steinaldcren 
under Tryvann stadion. 

östfold historielag. Tidsskrift. 
1956: 1: II j . J o h n s o n , Hellcrisl-
ningene ved Aspebergel i Tanum, 
Bohuslän. Noen helraklninger. 

Ostfoldarv. 4, 1956—57: S. M. 
C h r i s t i e, Middelalderske glnss-
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målerier i östfold. — II j . J o b n s c n, 
På jakt etter Öslfolds oldtid. — L. 
O p s I a d 8 O. P l a l o u , Nytt liv i 
döde ling. Grålnm-orgld restaurert . 
— E. J o h a n s e n , 4000 år gammel 
stridsöks fra Möss. 

Nordenskiöld-st imfuudds tidskrift. 
17, 1957: B. K u r t e n, Aragonicn — 
paleonlologisk guldgruva. — T. 
S t c i n b y, Rom och romerska eam-
piignan. 

Osma. Finlands museiliirbiiiids års
bok. (Endasl på finska.) 1956: A.-L. 
II i r v i 1 u o t o, Skidfyncl från Lai-
lila. — R. P y I k k ii ii c n, Medeltida 
klädning sammanfogad av tyglappar. 
— A. L i n n o v e, Guldspets frän år 
1619. — A. P a a t a b a r J a , Uleå-
borg. 1957: V. K i 1 j u n e n, Re
staurering av medeltida målningar i 
Lemlands kyrka. — C. J. G a r <1-
h e r g, Vär gamla Stadskultur. — M. 
M ii k e 1 ä, Glasögonens Utveckling 
under 17— 1800-lalen. — R. P y 1 k-
k ii n e n, Högreståndsklädningar frän 
rokokon och empiren. — J. II e i n o-
n e n, Ortodoxa ky rkomused . 

S:t Olof. Julbok fiir de åländska 
församlingarna. 1957: M. 1) r e i j c i, 
Sankt Nikolaus i Lcmland. — Novgo
rod och Åland. — V. N y m a n, En 
passionsbild i Vårfrukyrkan. 

Österbottnisk årsbok. 1957: T I . . 
W e s t m a n , Storskar, 1600-talets 
Kirkcgärdsskär. 

Froöskaparr i t . Annales Soeidul is 
seieiitiuniiii Fa roens i s . 5, 1956: S. 
1) a b 1 & J. R a s m u s s e n , Vikinga-
alclargröv i Tjörnuvik. 

Commentutiones Bultieue, Jahr
buch des Baltiseheu Forschimgsiiisti-
tuts. 2, 1954: P. C a ra p c, Glockcn-
gcriistc und GlockentUrme der Land-
kirchen und Friedhofe Lettlands. — 
P. R c k I a i t i s, Die gotische SL 
Annenkirche in Vilnius. 

I /Anlhropologie. T. 61 (1957): 3/4: 
B. S a l o m o n s s o n , Découverte 
d u n e pirogue préhislorique en 
Scanic (Suéde). 

Gosud. erniitaz (Leningrad). So-
obscenija. 11, 1957: V. A d m o n i & 
T. S i 1 m a ii, Commnnication préli-
ininaire sur une Inscription runique 
trouvée å Staraya Ladoga. 
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