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LITTERATUR OCH KRITIK 

.1. D. A. THOMPSON, Inventory of British Coin Hoards A.D. 600-1500. Royal 
Numismatic Society, Special Publicalions No. 1, Oxford 1956, xlix + 165 
sidor, XXIV planscher. Pris 35 sh. 

Med boken om de engelska myntfynden, som omfattar en period på nära 
elt årtusende, har de brittiska numismatikernas ärevördiga huvudorganisa
tion gjort den mynt- och penninghistoriska forskningen en betydande tjänst. 
394 myntfynd ha på della sätt gjorts tillgängliga sä långt förhållandena (ti
digare användbara publikationer, fyndens hela eller partiella bevarande) det 
medgivit i utförlig rcgeslform och med uppgifter om fyndår, fyndiunehållels 
senare öden och dess behandling i litteraturen. (Det bör ej fördöljas alt efler 
bokens utgivning talrika tillägg och korrigeringar kommit i dagen. En genom
gång av de engelska numisinatiska tidskrifterna för de senare åren ger många 
belägg härpå. Mr. R. II. M. Dolley, Assistent Keeper, Department of coins 
and medals, Rritish Museum, har meddelat recensenten alt från perioden 
973—1066 äro i sin helhet kända 52 skaller, medan Thompson registrerar 37, 
varav dock 4 äro upptagna 2 ggr). På de 24 planscherna illustreras ickc-
numismatiska föremål som ingått i fynden. Egendomligt nog saknas hänvis
ningar frän texten till illustrationerna, vilka emellertid få en kortfattad kom
mentar i en »key to the plates». 

En huvudanmärkning har recensenten alt göra mot Thompsons nyttiga 
bok. Den gäller uppställningen, som omöjliggör elt omedelbart Utnyttjande 
för forskningsändamål. Den är nämligen uppställd i »alfabetisk oordning» 
efler fyndorterna. Därtill kommer alt ej endast det kronologiska studiet 
gjorts ytterligt svårt utan även att de tre i huvudsak autonoma mynlulgiv-
ningsområdena England, Skottland och Irland helt sammanblandats . Enligt 
recensentens mening hade det enda rimliga nppslällningsarrangemangel varit: 
de Ire rikena på öarna som huviidindelningsgrund och därunder fynden i 
kronologisk ordning. Elt kronologiskt arrangemang har dock tydligen före
svävat författaren som elt alternativ. I inledningen (s. XVI) gör han näm
ligen en vag polemisk och fullständigt oförståelig invändning mot en sådan 
disposition: »Subdivisions of this kind would have been complicaled and 
confusing to the reader.» På grund av bokens synnerligen opraktiska upp
ställning (även fyndlislorna med sin brist på lypografisk markering av grup
per och mynlorter äro oöverskådliga; registren äro för övrig! ej fullständiga: 
Arenberg, Corvey, Vcnice saknas bland mynlorlerna) måste ulnyttjarna själva 
uppgöra kronologiska register. 1 slutet av boken finns visserligen ett dylikt 
ordnat efler å rhundraden men även diir har en formell anordning efler num
mer fått företrädel framför en reell, d. v. s. en rent kronologisk. Dessutom 
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har även i della embryo till register den hisloriskt-geografiska skiktningen 
helt utelämnats. Först sedan användaren gjort dylika register och helst kom
pletterat de två kar torna (för perioden 600—1066 med två underavdelningar 
före och efter 1000, samt för liden 1280—1377 med 4 underavdelningar), båda 
överlastade med olika beteckningar för underperioder och därför oerhört 
svåröverskådliga, med specialkartor för alla de nio seklerna, har han utsikt 
alt följa författarens inledning med större behållning. 

Det ökade antal kartor,1 som vore behövligt, hade lätt fått plals om för
fallaren begränsat sin 49 sidor långa inledning till en energisk summering 
och interpretation av sitt egentliga ämne. Nu lämnar han en mängd strödda, 
i skildringen av fyndsammanhangen insprängda, reflexioner (ofta om typ-
utveckling, stilfrågor eller enstaka i skatterna ingående sällsynte mynt) , 
varav en och annan i bättre underbyggd form kan visa sig ha värde. Om man 
skalar fram vad han säger om fynden blir detla ganska sammanhangslöst 
och man söker förgäves efter elt försök lill en helhetsuppfattning om centrala 
spörsmål: orsaken till skattenedläggningen eller fyndens betydelse som histo
riska källor. Man saknar helt en jämförelse mellan de slutna fyndens och 
lösfyndens betydelse som historiska källor. 

Till slut en rad strödda påpekanden. 
Författarens kunskap om förekomsten av engelska mynt utomlands under 

liden närmast efter 1053 är grundad på oförlåtligt magra källor. En ojäm
förligt rikare litteratur än den som redovisas pä s. XXVI skulle författaren 
med mycket ringa möda ha kunnat leta sig fram till. Förf. framhåller en
staka fynd av engelska mynt från denna tid från Pommern, Italien och 
Ukraina; ej få mynt från Vilhelinarna och en del även från Henrik I före
komma som allmänt känt i skandinaviska fynd. Anlalet är visserligen som 
förf. säger »dwindling» men en lista av de hithörande skatlefynden frän 
Skandinavien skulle ändå blivit ganska läng. På s. XXVII talar förf. om lun
de normandiska konungarnas mynt ej voro mönstergivande utomlands. Della 
är helt felaktigt. I både Danmark och Norge spelade dessa en stor roll som 
impulsgivare vid utformningen av mynttypen. 

Rland bristerna i den metodiska diskussionen kan även anföras att det 
för vissa perioder, t. ex. 1000-talet, talas om alt mynlfyudens »real value» 
ligger i deras brukbarhet som kronologiska hjälpmedel för mynlens datering. 
Dell gäller naturligtvis alla perioder innan årlalsdaleringen började. På 
s. XXIV beskrives det som en nödfallsåtgärd alt under tider av brutna ut
landsförbindelser la inhemska silvergruvor i bruk. Det är nästan för själv
klart att påpeka hur nationella silverförekomsler under alla förhållanden 
varit tillgångar av värde. Förf. har delat den normandiska tiden i två under-
perioder 1060—1135 och 1135—1154. För den förra perioden omtalar han 
23 skatter, för den senare 13 och säger alt de senare äro färre. Men räknar 

1 En karta över skaller från liden 900—930 i norra Storbritannien har 
publicerats av David M. Wilson, An Irish Mounting in lhe National Museum, 
Copenhagen, Acta Archaeologica, XXVI, 1955, s. 172 (daleringarna eller 
R. H. M.Dolley). 
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man efter ärsmedeltal är det omvänt. På s. XXXV läser man följande: »Copies 
of English coins are usually included in small numbers (Hornchurch, Essex, 
no. 193; Sleppingly, Heds., no. 342) and their presence emphasizes the con-
linuance of good commercial relations between England and various German 
towns. This was due in great part to Richard of Cornwall, particularly after 
1257, when he became King of the Romans with large possessions in Western 
Germany.» Slår man upp skalteförteckuingen finner man all det tyska fynd-
inslaget beslår av 3 exemplar, alla från Lippe (Bernhard III, 1229—455). Lippe 
är för övrigt vid denna tid ofta representerat i tyska och utumtyska fynd. 
Kland källor citerade för bestämningen av anglosachsiska mynt saknar man 
helt Rror Emil Hildebrands verk, som lör slora delar av de vikingatida sil
verflödet lill Skandinavien är mycket rikare på material än Kritisb Museum 
Catalogue. 

Ibland frapperas man av Iruismer och oklarheter i tankegången. Jag ci
terar : På s. XXXI (på tal om 1100-lalels slul) »bul all låter deposils are 
exclusivcly English in composition. This reflccts lhe monetary history of 
the reign, for Henry II:s reforms includes lhe slandardization of the coinage.» 
Hur kan lypstandardiseringar hämma införandet av utländskt mynt? S. 
XXXII: »From a purely numismatic point of view, the boards give valuable 
help in reconslrucfing the chronology of the coinage by means of die links 
and points of style.» Det är givetvis ej skatterna utan del totala myntmateria-
let med eller utan kiind proveniens som ge oss möjlighet till stil- och stamp-
jämförelser. På s. XXXVII stå oförmedlade tvenne olika tolkningar av mynt-
ortsproportionen i skatterna bredvid varandra: den brukas såväl som indi
kator på myntningen* storlek som på de olika myntsorternas »popularitet». 
Man träffar även på ytterligt lösa hugskott, som s. XXII: »The silver ingöts 
were probably lhe result of melling down plalc or coin, and were intended 
mainly for recoining at York or other Viking centres:». eller s. XXIII: »The 
number of boards (four) from Chester during lhe tenth century suggests an 
important commercial centre—a meeting place—for nor thern and soulhern 
currency and silver bullion (many ounecs of ingöts were included in the 1950 
hoard) . Chester was also a seaport, and may well have served as a clearing-
house for the Viking kings of Dublin.» På s. XXV söker förf. tolka skalle-
neilläggningen under Vilhelm 1 och menar, alt de slulna fynden illustrera 
»lhe Norman advance». Veterligen blev Vilhelm I herre inom hela England 
nästen genast efler erövringen 1066. 

S. XLI talas för tiden 1310—20 om alt »Deposils are scaltercd all the 
way from Bcrwick lo Carlisle. Geographically Ihis is significant, for it in-
dicales the sphere of military activities and so eonfirms our hislorieal know-
ledge of the Scottish wars of Edward I and II.» Skrivna historiska källor 
göra sådana »confirmations» helt betydelselösa. Pä S. XLH söker förf. för
klara att de mindre myntsorterna ej förekomma så ofta i skatterna: »because 
only the heller coins are likely lo have been hoarded.» Men både Vs och '/< 
pennies var lika goda som 1 pennies och även om del här gällde dåligt mynt 
vore förklaringen tvivelaktig. Det finns otaliga bevis i olikartat europeiskt 
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skallemalerial på bevarandet av dåligt mynt . S. XLV säges om skattened
läggning: »After 1400 boards are fewer and still more widely scattered, and 
are probably due to bad economic conditions and not to military necessity.» 
Det skulle varit intressant med en närmare förklaring. Förf. framför på 
s. XXIV två varandra uteslutande meningar om vad »the establishment of 
Cnuts' empire» betytt för skaftenedluggen och på s. XXXVIII likaledes tvenne 
mot varandra stridande förklaringar lill den stora representationen av vissa 
skotska mynl slagna för Alexander III (1. »great increase in the figures», 
2. »The disproporl ionale number—suggests that their issue was continued.») 

Ovan har framförts vissa kritiska anmärkningar om utredigeringen av 
Thompsons bok och om inledningens innehåll. Men dessa får icke fördölja 
att förf. iir den förste som salt elt hjälpmedel av detta slag i handen på 
forskarna och stimulera! dem till komplettering av material och till nya 
Studier på basis av detta. 

Nils Ludvig Rasmusson 

HANS-FRIEDRICH ROSENFELD: Wort- und Sachstudien. Untersuchungen zur 

Terminologie des Aufzugs, zu Webstuhl und Schermethode der ger
manischen Bronze- und FAsenzelt nnd zur Frauent racht der Bronzezeit 
sowie der Frage ihres Fort lebens in der Volkstracht. 334 s., 11 bilder. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Akadcmie-Verlag 
Kerlin 1958. 48 DM. 

Boken består som undert i teln sier av 3 deler, hvorav de to f0rstc innholds-
messig sett henger mer sammen. De er et fors0k på å kombinera ord og sak, 
i 1. del ligger hovedvekten på ord, mens 2. del går dypcrc inn på det saklige. 
Bokens 3. og siste del er cn ren drakthistorisk studie. 

Professor Rosenfeld er språkforsker, germanist , og hans utgångspunkt er 
altså filologens. Han har imidlertid allerede tidligere beveget seg inn pä 
saksforskerens område, og er kjent av nordiske teksti lhistorikere for sine 
arbeider „Spinnen u. Weben im pommerschen P la t t " (1954) og „Webstuhl u. 
Schermethode in der germanischen Hronzc- u. Eisenzeit" (1954). 

Av forordet i den siste boken ser man at han mener at han i motsetning 
til tidligere forskere — han nevner saerlig Margrethe Hald — er kommet 
frem til virkelige beuis istcdenfor formodninger, ved å bygge på bevarte 
vevnader og ved sammenligning med paraleller fra et utenom-enropeisk 
materiale. 

De forskjellige fagområder som behandles, stiller en anmelder överfor 
vanskeligheter, og jeg må stråks bekjennc at jeg hverken er filolog eller 
drakthistoriker , og derfor vesentlig må konsentrere meg om 2. del. Denne 
(sammen med store avsnitt av 1. del) behandler en rekke vesentlige pro
blemer når det gjelder veveredskap- og metoder, problemer som lenge ha r 
v;ert under diskusjon blandt arkeologer, etnologer og teksti lhistorikere. For
fatteren bygger i meget stor uts trckning pä nordisk arkeologisk materiale og 
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publikasjoner av nordiske forskcrc, og hans arbeide fortjener derfor en 
inngåcnde gjcnnomgåelse fra nordisk hold. 

I f0rstc del fors0ker Rosenfeld å forklare ulike termer for uarp ved ä 
trekke inn eldre redskap og arbeidsmetoder. Ordene varp og verpa stiller han 
sammen med et bevart varp fra et kjeut romcrt ids teksti lfunn fra Norge, 
Teglefunnet, og et möderne samisk varpeapparat . I den detaljerte beskrivel-
scn av varpingen slik han mcner den cr föregått (s. 17), bygger han på 
Emelie v. Walterstorff (En vävstol och en varpa) og på Karl Schlabows 
rekonstruksjoner, men t'0yer et nyt t trekk til, idet han innt'0rer et kryss i 
Irådforl0pet melloni to opprettstående pinner i varpcapparatet . Dette punkt 
kommer til å spille en stor rolle i bokens 2. del, og vi skal senere komme 
tilbake til det. Rosenfeld finner at den svingande bevegclse med handen som 
er bru kl ved den samiske varpingen, har gitt hetegnelsen verpa, og han 
oppfatter også ordet suepa som et gammclt ord av ti lsvarende betydning. 

Förf. diskutcrer et annet redskap til varping, den rammen som i Dalarna 
var kjent under navnet „ rä luarpa" (han kjenner ikke dette navnet eller dens 
förekomst i Dalarna) og dens f0rste opptreden i Fluropa. Det er all grann 
til å tro at han har rett i sin påstand om at den h0rer sammen med den 
horisontala vevstolen og Vtvlng av länge t0ystykker. De filologiske utred-
ningene kan jeg ikke ta s tåndpunkt til, men på ett enkelt punkt, når det 
gjelder tolkningen av termer fra Ivar Aascns norske ordbok, ser det ut til 
at Koscnfelds manglande kjennskap lil det norske saklige materiale ha r f0rt 
fil enkelte misforståelser (s. 41). Han fremholder at Sverige og Norge frem-
byr sa.'1'lig intensive spor etter „rä tvarpan" , og viser til at Aasen har „renne-
bom", „rennestol", „ ramme", Torp (Nynorsk ctymologisk ordbok) „renne-
grind". De to förstnevnte termene sier såvidt jeg kan förstå ingenting om 
redskapets form. „Ramme" cr Aasens danske ordförklaring ti l det norske 
varpa, men det kan ikke uten videre oppfattcs som beskrivelse av redskapet. 
Det varpcapparatet som Rosenfeld sikter til er ikke idetheletatt kjent i 
Norge annet enn hos possementmakerne, og da under navnet „anskjierings-
runiine" — upprinnelsen ber cr tydelig nok. Torp har en term „renslegrind" 
(ikke rennegrind som Rosenfeld sier) fra ett eneste distrikt , Mandalen i det 
sydligc Norge. Hans ovcrscttelse viser at han ikke har klart for seg hva 
rennebom, rennestol betyr („bom cl. troevalse paa va;v, hvorom garnet rendes 
ved valsens omdreining") , og cn kan neppe av denne termen sluttc seg til 
redskapets form. En roterande rennebom består av to grinder, noe som kan 
teakas å ha hat t betydning for termen grind ber. Kenning av garn på pinner 
på en vegg er velkjent i Norge, men det ser nan-mest ut til at man ikke har 
hat t noe spesiclt redskap for varping av store garnmengder f0r man fikk den 
roterande rennebom. Forholdet er ikke tilstrekkclig uuders0kt, men det som 
er nevut skulle vise at det er farlig å sluttc fra ord til saksformer. Filologen 
Rosenfeld skjelner heller ikke alltid mellom norsk og dansk. Noe „kja:de" 
(s. 1) svarende til dansk kiedc, tysk Kette fins ikke i norsk. — Man f0ler seg 
ikke overbevist om at Rosenfelds slutningcr fra ord til sak er t i lstrekkclig 
vel fundcrt for alle de områder han henviser t i l . 
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Del er ikke mulig ä barare annet enn en br0kdcl av de sp0rsmålcne som 
er lall opp i det problemfyllt- og detaljrike arbeidet, og jeg må innskrenke 
mag til å komme inn på et par vcsenllige punkter i buken. 

I forordet (III) annonserar Rosenfeld at han kan fremleggc bevis for at 
germanerne i Syd-Tyskland alt i 6. ärh. har kjent den borisontale vevstolcn 
med Ernår, Delte cr nytt og oppsiktsvckkendc. Keviscnc bygger i f0rste rekke 
på arkeologisk materiale (s. 28—35). En ufullstcndig tregjenstand til ukjent 
bruk fra Torsbjcrgfunnet tolker Rosenfeld som „Fadcnsammler" , renne-
stikke. Han I0r ikke sluttc av dette funnet at den borisontale vevstol har 
ver t vanlig i Jylland på denne liden, men tankar seg at renncstikken kan 
ha viert bragt ovcr fra England. Han finner det rimelig å tenke seg at 
romarna bar innf0rt den borisontale veven ber, og cn angelsakser som 
vendte tilbake til urhjemmel i Jyl land, kunne da tenkes å ha bragt med seg 
renncstikken og lagt den til offergåvan i Torsbjerg „als etwas Neuartiges" —. 
„Dann durften wir mit grösserer Sicherheit damit rechnen dass der Tri t t -
webstuhl den Angclsaehsen bereits im 5. Jahrh . in begrenztem Umfange be
kannt war" (s. 31 f.). Dette er vel å slutte i r ing? Det er ikke uten videre 
sannsynlig at cn rennestikke til bruk ved oppsetting av vev skulle h0re til 
en lijemvendl krigers mcdbragle gods. 

Neste ledd i beviskjeden er tre „vevsverd" fra alemannergraver i Syd-
Tyskland. Rosenfeld kaller dem „z\veigriffige Wcbeschwerler", og siden slike 
vevskjeer eller vevsverd ikke kan tenkes brukt ved opprettstående vcvstoler 
eller ved bändvev, er deres förekomst bevis for at den borisontale vevstolcn 
fantes i Tyskland i 5.--0. årh. Det er v. Stokar som har innf0rt begrepel 
vevsverd med lo håndtak. Men disse vevskjeene förekommer i mange flere 
funn enn Rosenfeld kjenner til, og minst like lidlig. De er kjent i Sverige 
og Norge for å nevne de mest merliggende områder. Pä Vestlandet i Norge 
er de vanlige i kvinncgraver fra folkcvandringsliden, enkelte cr meget vcl-
bevart, med treskafl i den ene enden. I den andre enden har det åpenbar t 
ikke vaert noe skaft, men cn pigg. v. Slokar har heller ikke, såvidt jeg vet, 
fält t i ls lulning av noen arkeolog til sin oppfatning. Som 3. bevis omtalcs 
ennå en såkalt „Fadensammler" , også fra cn alcmannergrav publisert av 
W. Veeck (Die Alamanncn in Wii i temberg) . Veeck avbilder hva han kaller 
„2 gezinkte Holzbrellchcn" (Pl. b. U7) og sier at del ene av dem er utsmykket 
med hull. Det andre er uten hull , men ellers hell likt det utsmykkede (den 
ene „finger" er brukket) noe som tyder pä at hullenc som Veeck sier virkelig 
er dekorasjon. Hullenc banat heller ikke spor av slltasje etter biidet å 
il0mme. Sammen med den eiendommelige form gj0r det bull-l0se eksemplar 
det ytterlig usannsynlig at disse „Holzbrettchcn" har noe med varping å 
gj0re. 

Neste bevis er „das älteste e c h t e germanische Wcbeschiffchen" (uthc-
vclscn av Rosenfeld s. 33) fra Dcisslingcn, også publisert av Veeck. Rosen
feld sier ikke hva han mener med ektc germansk, kanskje at den ikke cr 
imporler t? Hvordan vet ban det? Av Veccks reproduksjon er det ikke mulig 
ä få noe klart biide av formen. Han beskriver den imidlertid og sier at den 
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svarer til den som ennå brukes ved „Occistickereien", d. v. s. det som pä 
svensk kalles frivoliteter. Rosenfeld beskriver skyttelen som „ein schiffs-
lörmiges Bronzcgehäuse das zum Aufnehmen einer Spulc best immt war und 
am ruckwärtigen Ende ein Loch hatte, um den Faden herauszulassen", altså 
såvidt en kan förstå en helt annen form enn den Veeck sammcnligner med. 
Men en må vel her holde seg til Veeck, han er arkeolog og har sett den 
gjenslanden han skriver om, hva Bosenfeld neppe har . Skyttelcns st0rrclsc 
talar også mot Bosenfclds tolkning av gjeustanden som skyttel brukt t i l 
veving på horisontal yevstol, idet hele „Bronzegehäuse" er under 5 cm långt, 
spolen med tråd som skulle ligge inni , ville bli enda mindre. Etter min 
mening må både skyltelen og rennestikkene regnes til gjenstander hvis bruk 
cr usikker. 

Endelig uevner Rosenfeld at antageisen om flatvevcus bruk i 5.—6. årh. 
st0ttes ved at det er overlevert, if. K. Brändt : Neuerkenntnisse zu vor- u. 
friiligeschichtlichen Webstiihlen, at t0ybredden i „fruhgeschichtlicher Zeit" 
var 40 cm. Rosenfeld betegner det som en normering som står i skarp mot-
setning til de store breddene som er kjent fra bronsealder og senere opp til 
folkevandringstid. Vi fär ikke vile hvor og når denne overlevering skriver 
seg fra, og ved å slå opp hos Brändt finner man bare at det er „bekanntl ich 
iiberliefert". F"0r man fär kjennskap til kildcn, kan man Ikke bruke denne 
henvisningen, og hele Bosenfelds rekke av beviser for flatvevens bruk i 
Tyskland i 5.—6. årh . er mildest tält tynn. Man får fortsatt arbeide videre 
med utforskningen av den borisontale vevstols f0rste opptreden i Europa. 

Bokens 2. del innledes med en interessant og nyttig översikt og diskusjon 
av oppstadveven i eldre vitenskapelig l i t tera tur . Deretter går förf. över til 
„Der Gewichtwebstuhl u. die Beweise fur seine Einrichtung", og begynner 
med å sp0rre om hvilke holdepunkt de bevarte vevnadene gir for „Gcstaltung 
des germanischen Webstuhls" . Det må viere t i l la t t å peke på det uheldigc i 
at . .germansk" stadig fra tysk side brukes såvel om språk som om tids
epoker og gjenstander. Det er direkte misvisende å snakke om „den ger
manske vevstol", når denne er utbredt över store deler av den gamle verden, 
Palest ina og Lilleasia inkludert . Hva og hvor er germansk bronsealder, og 
hvem er den germanske kvinne hvis egenskaper Rosenfeld forteller om alt 
i forordet? 

På flere steder i boken (s. 12 ff., 50 f., 123, 149 ff.) omtaler Rosenfeld 
som nevnt det norske myrfunn fra Tegle på Jseren, dater t t i l 3.—4. å rh . ; det 
danner hovedhj0rnestenen i hans bevis for hvorledcs den germanske varpe
metode var. Teglefunnet inneholdt blaudt andre tekstiler et ferdlg oppsatt 
varp med brikkevevd begynnelsekant. Funnet er publisert av Hans Dedekam 
i Stavanger Museums årbok 1921—24, og i 1928 påviste Emelie v. Walter-
storff i sin meget viktige lille studie at varpet i pr lnsipp svarer til det som 
sj0samene i Nord-Troms lager på sin varpa, eller „Scherbock" som redskapet 
kalles i tysk l i t teratur . Den tyske tekst i lhistoriker Karl Schlabow har etter 
Dedekarns fotografi laget en kopi av Teglevarpet slik han mener det er gjort, 
denne kopien svarer imidlertid ikke til Teglevarpet. Kopien er reprodusert 
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hos Schlabow som Teglevarpet fra Stavanger Museum, og er dcrfra vandret 
videre i l i t teraturen hvor den er blitt kilde til nye misforståelser. Rosenfeld 
er klar ovcr at det er forskjell på Dedekarns biide og Schlabows, han gjengir 
begge og antar at det fins to varp i Stavanger. Like lite som Schlabow har 
han f0lt behov for å s e varpet eller unders0ke forholdet n0yere f0r han 
hygget nye teorier på fortolkningcr av de to fotografiene. Her kommer jeg 
til den alvorligstc iiinvending mot Kosenfelds bok. Etter hva en kan förstå 
har han ikke sett en eneste av de gjenstandene han skriver om i boken, det 
vicre seg vevstolcr, varpeapparat eller teksfiler. Han bygger utelukkende på 
andres puhlikasjoner, og hvor det som i Tcglefunnet ikke fins tegnede 
analyser, konstruerar han etter forgodtbefinnende. 

På s. 16 og 17 beskriver Rosenfeld fremgangsmäten ved varping på det 
varpcapparatet som cr kjent fra samene. Hvcrken han eller Schlabow har 
noengang sett hvorledes varpingen föregår, det har heller ikke vaert beskrevet 
i l i t teraturen på grunnlag av selvsyn. Beskrivelsen bygger på samiske varpe
redskap, fcrdig oppsatt i museene. Bosenfeld innf0rer som nevnt föran et 
kryss under varpingen, dette krysset fins ikke pä noen av de samiske varpe-
apparatene, og det er heller ikke tegn til det i Teglevarpet. Hva er så grunn
laget for Rosenfelds kryss? Krysset er hans förklaring på vevefeil i to bronse-
aldervcvnader, teppenc fra Trindh0j og Egtved. Fötter Rosenfelds mening cr 
årsaken til disse feilene at veversken har hovlet (solvat) mekanisk, uten å 
se hva hun gjorde, fra et ferdig skill, a l tsä må feilen vaere gjort under 
varpingen. For at feilen skulle oppstä under varpingen mä veversken ha 
gått frem på den maten han beskriver, sier han. Han er klar över at denne 
varpingen har vaert meget komplisert , og som förklaring på at den likevel har 
viert foretrukket fremfor andre metoder, finner han at den germanske 
kvinne ikke har kunnet eller villct teile t råder . Denne ganske merkelige 
slutning får vi allerede i forordet (IV), og den gjentas senere flere gånger. 
Nå viser Teglevarpet ganske riktig at varpet har ett skill allerede f0r det er 
festet til vevstolen, men det er ikke spor av hverken kryss eller band ti l ä 
holda skillet slik Rosenfeld tegner og beskriver det (fig. 16, 25—27). Man 
forstår heller ikke hvorfor det skulle vaere n0dvendig. 

Margrethe Hald som har publisert de danske bronsealderteppene og gjort 
oppmerksom på at vevefeilcne fins i begynnelsen av vevnadene, har pekt på 
at veversken har arbeidet i eu ubekvem h0yde. F"eilenc kunne oppstä när 
man måt te skaffc ef nytt skill til hovlingen fordi t rådenc kom parvis u t av 
oppsetningsbändet, men hare skulle gå enkeltvis i skillet i t0yet. En kunne 
også feste seg ved at Teglevarpet med det ferdige skillet er atskillige 
hnndreår yngre enn bronsealderteppene, og del er tenkelig at varping med 
skill kan vaere blitt vanlig i den mellomliggende tiden. Det kan tenkes 
mange mäter ä gj0re feil pä, og mange arbeidsmåter som gir samme synlige 
resultat i det ferdige produktet . Det vet den erfarne saksforsker Margrethe 
Hald, og huu slår seg ikke til ro med ett fors0k på förklaring av tekniske 
eiendommeligheter i det materiale hun ved en menneskealders arbeid har 
gjort tilgjengelig for forskningen. Hun fors0ker omigjen om andre l0sninger 

55 



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

stemmer bedra med nye funn som etterhvert blir bragt frem i dagen. Rosen
feld som bygger pä Margrethe Halds publikasjouer men angriper hennes 
resultater, t ror derimot gjennom hele boken at han har funnet den ene 
riktige Ijlsningcn. 1 dette r0bcr han en manglende fortrolighct med saks
forskning og i sävlig grad med tekstil teknikk og tcksti lhistoric. Han har 
teknisk fantasi og beskriver f. eks. (s. 149) hvorlcdes man kunne innrette 
en av de gamle oppstadvevstolcnc ti l veving av r0rformete vevnader, var
pingen kunne företas på to motsti l tc varpcapparatcr av samisk type. Hans 
I0sninger kan godt v;ere teknisk muligc, men Rosenfeld skjelncr ikke mel
lom det teknisk mulige og det historiske forl0p. Han slutter ab posse ad esse. 

I sin videre behandling av Teglevarpet slutter Rosenfeld at man ikke 
bare har gjort cn todcling av varpet slik det foreligger her, men en firdcliug, 
og med samme kompliscrte kryss när man skulle veve en kypert . Nå mä 
riktignok todelingcn i Teglevarpet antas å vaere gjort for toskaft, selv om 
kypert er den vanlige bindingen i t iden, etter funncne å dömme. Men det er 
ikke derfor sikkert at det har vairt n0dvcndig med en firdcling ved varpingen 
när man skulle veve kypert, idet det i Norden cr tradisjon for å hov-le (solva) 
kypert ut fra ct todelt varp. Det mater ialet som fins her når det gjelder 
oppstadveven: levende tradisjon, bevartc vcvstoler, t rykte og ut rykte skrift
ligt- kilder, viser at såvel varping som hovling og veving har föregått etter 
helt andre prinsippcr enn Rosenfeld har tcnkt. Det fins altså flere mulige 
läsningar enn Rosenfelds, og det kan kanskje vise seg at t radisjonen vil gi 
iijtkkelen lil enkelte grunnleggende principper i veving på oppstadvev. Det 
er ellers symptomatisk både for Rosenfeld og for v. Stokar som han st0ttcr 
seg til, at de ikke u lnyt tcr det saksmateriale som föreligger, men låter som 
om det ikke eksisterer. Når Rosenfeld skal beskrive hovlingen på veven med 
hängande varp, går han ikke til de bevartc vevstolene med hovler, som fins 
lett tilgjengelige i K0henhavn (den fasr0yiskc vevstolcn) Stockholm, Neu-
mflnstar eller en rekke norske byer, men han s0ker til puhliscrte beskrivelser 
av hovling på andre vevstoltyper utenfor Europa (fig. 14, 17, 18). Han gir 
ingen bcgruiinclse for at han förbigår de bevartc vevstolene, men hovlingen 
der passer dårlig inn i hans skjema for förklaring av vcvefeilcne i de to 
bronsealderkappenc. S. 10 har han advart mot ä bruke etnografisk materiale 
lil förklaring av germansk vcvtcrminologi, men når han cr saksforsker har 
han ikke slike bctcnkclighetcr. 

Koken vitner om meget omfattande läsning og har et svaert noteapparat, 
der leseren kan finne henvisning også til mindre kjeute verdifulle vcrker. 
Desverre cr omtalen av belegg som er refercrt, antagelig av plasshensyn, 
ofte så knapp både i tekst og note at det er vanskelig å bli klok på. De 
länge dctaljerle tekniske bcskrivclsenc gj0r boken tung å lese. Verre er at 
den helt mangler register slik at det er meget vanskelig ä finne frem. En 
savncr også en fullstendig l i t teraturl is ta . Henvisningene er ikke alltid riktige. 
Pä s. 28 note 5 henvises til A. Lindblom: Frän Kysans' lejon til Skånes 
varulv, ved cn påstand om at Bysans har formidlet den borisontale vev
stolen med li'0cr til Europa, men man finner ikke noe der som viser a t 
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delle „unbest r i t ten" siar fast. Jeg kan heller ikke se al Ebersoll i „La minia-
lurc byzant ine" daterer det vevslolbildc Rosenfeld gjengir s. 29 til 10. årh., 
det er åtskillig senere. Al Falk er förfaller av Nynorsk ctymologisk ordbok 
er eu förståelig lapsus, men hvor står det at dyngja ennå idag i norsk betyr 
„Frauenstube deren unterer Teil un ter der Erde ist" (s. 140)? Vivi Sylwan 
fortellcr ikke at det fins vevnader i Lou-lan med brikkevevd begynnelscskaut 
slik som de europeiske (s. 221), det er ikke funnet brikkevev i Lou-lan i 
dcthcletatt . 

Den som skal brukc boken må lese den med sterk krit ikk. 

Marta Hoffmunn 

Journa l of Glatt Studies, The Corning Museum of Glass, Corning, New York. 
Vol. 1, 1959. 

The Corning Museum of Glass i U.S.A., som under de senaste åren 
publicerat bl. a. några utstäl lningskataloger av hög kvalitet, har påbörjat 
utgivandet av cn publikation — Journal of Glass Studies — som är avsedd 
som forum för forskare i glasets historia. I den första volymen, som utkom 
är 1959, behandlar elva forskare från U.S.A., Europa och Japan ett urval 
glasföremål från skilda lider och länder. Sålunda presenterar Gladys David-
son Weinberg en grupp glasaskar av kretensiskt ursprung, Axel von Saldern 
några glasfynd från undersökningarna i Gordion i Turkiet åren 1950—1957. 
K..I. Charleslou skriver om några ta l l r ikar av benglas från tiden omkring 
1740 med veutianska vyer medan H. F̂ . van Gcldern publicerar cn holländsk 
glaspokal vars gravyr är daterad 1741 och signerad av W. O. Kobart. Bh illu
strerad förteckning över märkligare nyförvärv till offentliga och enskilda 
samlingar i U.S.A. och Earopa samt en detaljerad oeh för alla glasforskare 
synnerligen värdefull bibliografi avseende åren 1956—1958 avslutar volymen. 
Ett rikligt urval bilder av hög klass i l lustrerar de olika uppsatserna. Publ ika
tionens allsidighet både vad gäller valet av ämnen och valet av författare 
lovar gotl för framtiden oeh man får hoppas at t dess fortsatta utgivande 
kan fortgå i den takt som avses, d. v. s. cn volym om året. 

Ake Nisbeth 

Museer och nrkiu med systematiskt insamlat material belysande svensk kul
turhistoria. En förteckning sammanställd av HARALD HVARFNER. L T : S 
förlag. Linköping 1959. Pris 12 kr. 

Känslan för gammalt och fornt är djupt rotad hos del svenska folket, 
därom vittnar bl. a. vår märkliga fornminneslag frän år 1666 ulan motstycke 
i något annat land och dä det gäller musealt intresse torde svenskarna inte 
överträffas av många andra folk. PaktSOB är alt del i vårt lilla land för när
varande finns i runl tal 1100 offentliga museer eller museisamlingar, många 
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av dem med mycket gamla anor. Äldst är Stålens historiska musei samlingar, 
påbörjade redan på 1500-talet. Vördnadsvärd ålder har även Historiska mu
seet i Lund, grundat 1735, och elt flertal andra landsortsmuseer ha för 
länge sedan kunnat fira 100-årsjubileum. Det övervägande antalet museer i 
Sverige utgöres av bygdegårdar och friluftsmuseer, som drivas av hembygds
föreningar, vilka i närvarande stund uppgå tifl närmare 1000 stycken. Får 
man döma av hembygdsföreningarnas fördelning så är hembygdsintresset 
mycket varierande i olika delar av Sverige. Det är ingalunda så atl de ri
kaste och mest tätbebyggda landskapen ha de flesta hembygdsföreningarna. 
Sä t. ex. har hela Skåne endast 55, medan Småland enbart i Jönköpings län 
har 88, i Kronobergs län 65 och i Kalmar län 42. 

Ovanstående rader äro föranledda av en nyligen på LT:s förlag utkommen 
bok betitlad »Museer och arkiv med systematiskt insamlat material belysande 
svensk kulturhistoria» sammanställd av fil. lic. Harald Hvarfner. Arbetet utgör 
första volymen i en av Rådet för bygdeforskning och folkkultur planerad 
serie »Handböcker i hembygdsforskning» och avser alt vägleda intresserade 
vid studiet av svensk hembygdsforskning. Hvarfners bok fyller ett länge 
känt behov, ty något l iknande arbete har ej utkommit sedan 1915, då Gustaf 
Upmark gav ut en förteckning över svenska museer med konst- och kultur
historiska samlingar. Vilken enorm utveckling svenskt museiväsende under
gått sedan 1910-talet, får man en god föreställning om genom det nu publi
cerade arbetet. 

Boken inledes med tre kapitel, som ge en allmän orientering om svensk 
kulturhistoria och dess olika grenar och informera om rätten för forskare 
att utnyttja kulturhistoriskt material i museer och arkiv. Huvudparten av 
arbetet har dock ägnats åt en redogörelse för närmare 200 av landets för
nämsta offentliga kulturhistoriska museer och arkiv, med uppgifter om loka
ler, öppethållande, expeditionstider, samlingars omfattning och registrering 
samt om eventuella publikationer. Vidare uppräknas samtliga hembygdsför
eningar och bygdemuseer inom varje landskap och lämnas en prislista över 
fotografiska arbeten, tillämpad vid de centrala museerna i Stockholm sedan 
den 4 november 1963. 

Syftet med utgivandet av föreliggande arbele har som nämnts främst varit 
alt främja svensk hembygdskunskap, och därför ha följdriktigt alla museer, 
som ej syssla med svensk kulturhistoria kommit att uteslutas. Ja, man har 
gått så långt att konstmuseer endast fått komma med i den mån de äga mer 
betydande samlingar av svensk topografi och personhistoria. Likaledes ha 
endast de etnografiska museer medtagits, som äga samlingar rörande lapp
kulturen. 

Ur museimannasynpunkt hade det ulan tvivel varit önskvärt atl fä en 
förteckning över samtliga svenska museer. Måhända kunde Svenska musei-
mannaföreningen ta hand om saken och låta komplettera boken. Denna 
kommer dock att redan i sitt nuvarande skick bli en ovärderlig hjälp för alla 
som syssla med musei- och kulturminnesvärd. 

Stig Stenström 
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A Stone Age horn weapon from Nora parish in Uppland. L. Cedersciiiöld 
publishes a lind from lhe Kerslinbo Bog in Nora parish, which was dis
covered at a deplh of 1.45 m., a speaiiike weapon in deer-horn 43.4 cm. 
in length 11 ig. 1). II bas been dated, by pollen analysis, lo Early Neolithie. 
Among lhe horn and bone objects from our Ncolilhicum the closest analogies 
lo Ihis weapon are lo be found wilhin the Roat-axe Culture, in which daggers 
made of deer-horn occur. In lhe grave-finds from Mölner, Väte parish, 
Gotland, and from Habo. Lomma parish iu Skåne, there are such daggers. 
Mals Malmer, in bis "Jungneolilische Studien" (now in press) has associated 
them wilh lhe well-known Linköping biiriaFs Ihrowing-stick, which he also 
interprets as a daggar. In the three daggers mentioned, as in lhe one from the 
Kerslinbo Bog, the grcafest Ihiekness and weight are concentrated just 
above llie middle. and all of them have the prong section pointed by means 
of an obliuuely sel, ground surface. By reason of these resemblances, in 
addition to lhe more general one as regards material, and type of weapon, it 
may be juslifiable, in spite of the pollen analysis dating, to place the dagger 
from Kerslinbo Bog along wilh lhe Boat-axe Culture horn daggers, while 
wailing for fresh material. 

Reflectlon» on the SOUthern facade of Stånga Church. B. Söderberg publishes 
a sludy of lhe Stånga Churchs southern front which, with its big porch and 
eolossal sculptures, has always drawn lhe allenlion and wonder both of 
researehers and laymen. The näve and lhe lower of the church are a work 
from around 1340, by lhe anonymous sculptor given lhe sobriquel of Egyp-
licus. By him are also lhe portal and lhe remaining sculptures, even though 
certain portions of tha former, by reason of their lower artistic quality, musl 
be regarded as producls of lhe workshop. Both sculptures and architectural 
delails are mounled wilhout regard to true relationship, and in a faulty 
mannar. It is likewise manifest that they bad been intended for a far more 
monumental architectural projecl—possibly for the never carried-oul western 
parts of lhe very large church in Källunge. Perhaps il was the disastrous year 
of 1361 Ihal made lhe realisation of lhe grandiose plans impossible of achieve-
inenl. The so-called Karrismäslare's concluding works in Källunge would, in 
such case, have lo be pushed forward inlo tbc I360"s. 

The Tenth Scandinavian Archaeological Congress. D. Selling reports on lhe 
proceedings of the archaeological congress in Denmark (Gopenhagen-Born-
holm, 1-6-1X-1959) and on the excursion lo Jylland arranged in connection 
wilh il (7-9-IX-1959). 

After inlroducing T h o m p s o n s indexing of British coin hoards, wilh accora-
panviiig plates illiistraling non-uuniisnialie objeels included in lhe hoards, 
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N. L. Rasmusson points out Ihat it might have been more advanlageous if lhe 
material bad been divided belween the three countries (England, Scotland, 
and Ireland) and within Ihal framework continued in chronological order, 
rather than, as bas here been done, in alphabelical order. The reviewer also 
points ont Ihal more and clearcr maps would have been desiiable; he also 
adds a nuniber of delailed suggestions. In conclusion, lhe great service the 
author bas renderad lo research in produciiig this work, lhe first of ils kind 
in the field deall wilh, is expressiv emphasized. 

Maria Hoffmann reviews a book by II.-Fr. Rosenfeld, which deals bolh 
phllologically and materially wilh Important and much-diseussed problems con
nected wilh lhe lechnology and history of textiles and the history of coslume. 
The author believes bimself able, among olher things, to show, mainly on 
lhe basis of archaeological materials, that lhe horizonlal loom wilh Ircadlcs 
was in use in Germany in the 5th-6th centuries. He also includes long 
analyses dealing wilh the e{[uipmcnl and working methods in connection wilh 
lhe so-called warp-wcighled loom, and be believes it possible to show proof 
as to the way it was used in prehisloric times. When trealing of Ihis loom 
and its producls, he builds largely on material from Scandinavian publica
tions. According lo lhe reviewer, neilher the a u t h o r s arguments nor his sharp 
penetration and avowed conclusions hold good in the field of weaving Im
plements and weaving methods. The author is a philologist, and his learned 
and delailed book shows indicalions Ihal he does not have firat-hand knowl-
edge of lhe materials tbemselves. 

A. Nisbeth reviews Vol. I, Glass Journal , and expresses satisfaction wilh 
lhe first-class forum which research in glass has Ihereby received. 

Stig Stenström reviews lhe first part of a planned series of handbooks 
which the Committee on Research into Regional History has published this 
year, and which has been assembled by Harald Hvarfner and entitled 
"Museums and Archives". The book is introduced by three chapters, which 
give a general orientation in Swedish research into the history of culture 
and cultural monuments , and supplies information on the rigbts of re
searehers lo make use of malerial connected with cultural history in museums 
and archives, The principal part of the work, however, is devoted to an 
account of close to 200 of the country's principal museums and archives for 
lhe history of culture, with notes on their situations, the times they are open, 
office hours, lhe extent of colleclions and their registration, etc. 

News. Information is given about certain business dealt with al the 
meetings of lhe Academy of Letters, History and Anliquilies; certain items 
annonnced in the 1960 Budget; certain grants from II, M. King Gustaf VI 
Adolfs 70th Kirlbday Fund for Swedish cullure and from the State Lotteries 
Fund made in 1959; certain grants and donations lo the Academy; buildings 
of hisloric interest schedulcd for prolection under the Historie Buildings 
Protection Ad Of 1942; excavations and finds; restoration of churches, and, 
finally, report on lire in lhe lown hall of Lidköping. 
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HANS DRESCHER: Der Vbcrfangguss. Ein Beitrag zur uorgeschichtlicben Me-
talllechnik. — Römisch-Germanisches Zenlralmuseum zu Mainz 1958. 
192 sidor, 43 planscher. 

Hans Drescher är konservator vid Helras-Museum i Hamburg-Harburg. 
Han har efter kriget utfört och publicerat cn rad intressanta undersök
ningar över förhistorisk metall leknik. Genom alt han är tekniker och sam
tidigt äger stora kunskaper i förhistoria, har ban förutsättningar, som de 
flesta arkeologer sakna. 

Det nu publicerade arbetet utgör en del av ett planerat stort verk om 
tekniken under bronsåldern. Vid bearbetningen undviker Drescher alla teore
tiska Utläggningar och jämförelser med modern teknik: Endast de på före
målen av-läsbara spåren av framställningssället skola ha beviskraft. Som en 
viktig komplettering ti l lkomma hundra ta l l av Drescher själv utförda nog
granna efterbildningar av föremål eller arbetsmoment. 

Det som ger bästa resultatet vid undersökning av den forntida tekniken, 
iir inte studiet av färdiga och väl lyckade föremål utan studiet av halv
fabrikat och reparerade stycken. Det visar sig, att den vanligaste metoden 
för reparat ion av bronsföremål under bronsåldern var »Oberfangguss», 
överfänggjutning, en term som lånats från glasframslällningstekniken. Med 
överfånggjulning avses ett förfarande, varvid ett metallföremål övergjutes 
och omklamras av elt annat . Man måste noga skilja mellan överfånggjulning, 
lödning oeh svetsning. Det viktigaste kännetecknet för överfånggjulning och 
dess avgränsning mot andra förfaranden är, att de delar, som skola för
bindas, anbringas så alt ett mekaniskt förband uppslår. 

Som exempel på överfånggjulning använd vid lagningar och förbätt
ringar nämner Drescher först de fyra stora bronshjulen från Stade, som 
synas tillhöra den yngre bronsåldern. Det fullständigt bevarade hjulet väger 
11,7 kg, en vikt som enligt Drescher motsvarar ungefär 65 stora spjutspetsar 
eller holkyxor eller ungefär 100 massiva armringar eller knoppskäror . Hju
len äro gjutna i förlorad form men ha inle lyckats särskilt väl. Brons-
gjularen var inte van vid så stora arbeten. Han måste efteråt göra en 
mängd reparationer, som alla utfördes i överfångleknik. Men han gjorde 
hellre det än försökte gjuta ora hjulen. Förbät t r ingar och lagningar äro 
ocksä synnerligen vanliga på hängkärl , bällekupor, fibulor, lurar och hål-
vulstringar från den yngre bronsåldern. Däremot saknas sådana lag
ningar pä bälledosorna från per. III, som äro betydligt tjockväggigare och 
därför lättare att gjuta. 

överfänggjutningen kunde också vara en del av själva konstrukt ionen, 
såsom vid framställning av nålar inom sydtysk Hiigelgräber-kullur och se-
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nare inom urnefäl lkul lurens område. 1 Norden förekommer den konstruk
tiva överfånggjulningen under den äldre bronsåldern på några av de myckel 
stora bäl leplat lorna med hög spets, men för övrigt iiro exemplen fåtaliga i 
Norden vid denna lid. Man har tidigare antagit, att svärdsfästena under den 
äldre bronsåldern voro gjutna direkt över klingan men så är icke fallet. 
Klinga ocli fäste gjölos var för sig och nitades ihop. Exempel på konstruk
tiv överfånggjulning under den yngre bronsåldern i Norden äro framför 
allt lurarna och från kontinenten Möriger- och Auvcrnier-svärden. Däremot 
ha antennsvärden oftast fast nitat fäste. 

Under äldre romersk järnålder når överfånggjulningen en höjdpunkt i 
de germanska länderna. Från romersk järnålder bar Drescher också ell 
intressant exempel på hur nian genom alt Studera ti l lverkningstekniken har 
möjlighet atl bestämma området eller platsen för tillverkningen (sid. 172 ff.). 
Ämbar med delfinallacher ha tillverkats av tjockl bronsbleck, som böjts 
och lotts samman (hårdlödning), varefter botlen sattes fast på samma sätt. 
Ämbaren med hjär lbladal lacher ha däremot drivits ut av lunt bronsbleck. 
Råda typerna ha hittills antagits vara tillverkade i Capua. Emellertid är till
verkningssättet med tjockl bronsbleck och hårdlödning helt främmande för 
den capuanska tekniken. Men i Norditalien. Noricum och Västalperna hade 
sedan gammalt använts elt förfaringssätt, som överensstämmer med det som 
användes vid tillverkning av ämbar med delfinallacher. 

Studiet av förbättr ingar och reparat ioner av bronsföremål leder till ett 
särskilt viktigt resultat (sid. 129 f.). De flesta av de talrika förbättr ingarna 
ha gjorts för att laga gjutfel och inte för alt laga skador, som uppstått ge
nom långvarigt bruk. Man anlar oftast, alt lagningarna på hängkärl , lurar 
och hålvulstr ingar utförts, sedan föremålen använts i många år. Dreschcrs 
genomgång liar emellertid visat, alt de allra flesta reparat ionerna utförts 
redan vid tillverkningen. Dessa äro alltid noggrann! ocli omsorgsfullt gjorda, 
medan yngre reparat ioner bruka vara grova och läcka orneringen eller vara 
primitivt utförda med t rådar eller snören eller ibland med nitar. Av della 
kan man dra slutsatser om tillverkning och handel, som Drescher inte gått 
in på. Enklare föremål, t. ex. ryggtappskäror och holkyxor, kunde tillverkas 
även av bronsgjutare, som ej voro mästare inom sitt fack, vilket framgår 
av de talrika och spridda gjutformarna. Däremot är del troligt, alt de före
mål, som voro svårare alt tillverka, t. ex. lurar och hängkärl , blott tillver
kades i elt fåtal verkstäder. Att man kunde ba svårt även där med sådana 
föremål, visa de inånga redan vid tillverkningen utförda lagningarna. F rån 
dessa fåtaliga verkstäder såldes praktföremålcn över hela det nordiska 
området. Om skador uppstodo, sedan man använt föremålen en lid, fick man 
nöja sig med en primitivare reparation. En l iknande och av allt att döma 
ännu mer koncentrerad tillverkning av t. ex. svärd synes ha ägt rum under 
den iildre bronsåldern (11. Oltenjann). 

Många iakttagelser i Dreschers arbete ha betydelse i olika sammanhang. 
Han nämner vid flera tillfällen, att stålverklyg använls vid bearbetning av 
bronser från den yngre bronsåldern (sid. 21, 72, 73, 78, 82). Eftersom vår 
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kunskap om järnets användning under den yngre bronsåldern är obetydlig, 
ha alla sådana iakttagelser stort värde. 

Till bokens övriga förtjänster komma de ovanligt tydliga och väl utförda 
planscherna. De flesta teckningar och fotos ha gjorts av författaren själv. 
— En liten anmärkn ing : de svenska or tnamnen äro ofta felstavade. Man 
skulle också ha önskat en l i t teraturförteckning. 

Såsom Drescher säger i avslutningen måste tekniska undersökningar i 
allt högre grad komplettera vårt vetande om forntidens kultur. Delta gäller 
inle bara metallanalyser ulan än mer del tekniska tillvägagångssättet vid 
fabrikationen. Att sådana undersökningar kunna ge resultat visar Dreschers 
u tmärkta arbete. 

Euert Baudou 

AH.MIN TUULSE: Burgen des Abendlnndes. Mit 240 Abbildungen. Verlag Anton 
Schroll & C:o, Wien — Miinchen 1958. 

Borglitteraturcn är rik pä arbeten om enskilda monument och på regionala 
översikter. Sammanfallande framställningar rörande hela den medeltida för-
svarsarkilckluren äro däremot fåtaliga. Den bästa översikten av det sist
nämnda slaget ger Carl Sehnchhardls arbele »Die Burg im Wandel der Welt
geschichte», som utkom år 1931. Efter den liden har cn hel del förut okänt 
material och även nya synpunkter på problemen framkommit. En ny orien
terande överblick har därför varit av behovet påkallad, och cn sådan före
ligger nu i professor Armin Tuulscs bok »Burgen des Abcndlandes». 

Bedan 1942 utgav Tuulse en stor avhandling »Die Burgen in Estland und 
Lettland», i vilken han ingående behandlade det rika borgbeståndet i detta 
Västerlandets gamla ulpostområde mot öster. Han har vidare 1952 utgivit ett 
översiktligt arbete pä svenska, »Borgar i Västerlandet», och den nu före
liggande boken är en Omarbetning och utvidgning av det sistnämnda arbetet. 

Tornet och ringmuren, medellidsborgarnas viktigaste försvarsverk, äro ur
gamla och funnos redan i de egyptiska, mykenska och mesopotamiska för
svarsanläggningarna, oeh för dem lämnar Tuulse inledningsvis en redogörelse. 
Medan i dessa tidiga kulturer påträffar man de fre grundtyper av borgar, som 
sedan ständigt återfinnas i de medellida bcfästningsanläggningarna. Den 
forsla är tornborgen, vars huvudbeståndsdel är ett fast torn, ofta omgivet äv
en grav och andra utanverk. Den andra typen har regelbunden planform, som 
vanligen är kvadratisk eller rektangulär, oberoende av om borgen ligger på 
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släl mark eller i mera svårtillgänglig terräng. Den tredje typen är den mer 
<dler mindre oregelbundna ringborgen, vars plan bestämmes av terrängens 
beskaffenhet på byggnadsplatsen. 

I romarnas bcfäslniiigsanläggningar förekomma huvudsakligen den förslå 
och den andra av de nämnda huvudtyperna. Sina gränser mot det fria Ger
manien befattade romarna med palissadcr, jordvallar och gravar. Framför eller 
omedelbar! bakom gränsen uppfördes vakttorn, vilka icke voro belägna längre 
från varandra än att en ljus- eller röksignal från det ena tornet kunde upp
fattas från de närmast på sidorna och bakom belägna. Sådana vakttorn kal
lades av romarna »speculae». De voro till en början ofta av trä, senare av 
sten och voro icke avsedda att försvara gränsen utan endast att vara observa
tionspunkter, frän vilka man bevakade denna. De hade en besättning på 
endasl ett fåtal man, och för att dessa skulle kunna försvara sig, åtminstone 
under en kortare tid, var ingången till tornet placerad högt upp på väggen, 
så alt den var tillgänglig endast med hjälp av slege. Vid gränserna öster och 
söder om Medelhavet byggdes vakttornen ofta större och inreddes med 
ordentliga bosläder med vissa bekvämligheter. 

Om gränsen kränktes, signalerade tornens besättningar till större styrkor, 
som lågo på så stort avstånd från gränsen, att de voro skyddade för över
raskning. Dessa större styrkor, ofta en legion, voro förlagda i befästa här
läger. Ell sådant härläger hade vanligen strängt regelbunden fyrsidig form 
med avrundade hörn och kallades »castellum». Det var omgivet av murar eller 
jordvallar, som här och var särskilt vid de fyra ingångarna och i hörnen voro 
förstärkta med torn, vilka oftast voro belägna vid vallens eller inurens in
sida. Inuti kastellet funnos bostäder för besättningen, administrations- och 
förrådsbyggnader samt ofta även en arena. 

Samtidigt som romerna byggde dessa reguljära kastell, men även långt 
tidigare, hade deras galliska och germanska motståndare byggt borgar av 
helt annat slag. De uppfördes helst på platser med naturligt försvarsläge, pä 
berg eller på höjdparlier omgivna av sjöar eller kärr. De fingo oregelbunden 
planform, därför aft försvarsverken anslötos till den naturliga terrängen. 
Mäste borgarna anläggas på släl mark, fingo de rund eller oval planform, 
som gav den i förhållande till borgplutsens yta minsta försvarslinjen. De 
lades Stundom på konstgjorda höjder och omgåvos med gravar och ring
murar eller vallar och palissadcr. Sådana borgar finnas på dessa områden 
redan tidigt under förhistorisk tid. 

Då Karl den store mot slutet av 700-talet förde krig mot saxarna för atl 
kristna dem och införliva deras land med sitt rike, använde han samma 
metod som romarna med vakttorn vid gränserna för de erövrade områdena 
och borgar för större styrkor. Dessa borgar, som även voro centraler för 
förråd och administration, voro av olika typer. På cn del platser anlades 
kaslell liknande de romerska, i andra fall användes från saxarna erövrade 
borgar av rund eller oregelbunden planform. Ibland byggdes också nya 
borgar av sistnämnda sorl. 
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Under Karl den stores tid utvecklades ett glansfullt hovliv påverkat av 
hovet i Byzans. Ramen för detta hovliv var de pfalzanläggningar som kejsaren 
lät bygga som residens för sig i Aachen, Nijmegen och Ingelheim. Åtminstone 
de tvä första kunna betraktas som ett mellanting mellan ett romerskt kastell 
och cn romersk kejsarvilla. Ur fortifikatorisk synpunkt mest betydande av 
dem var Nijmegen. Det hade rektangulär plan med avrundade hörn, och i 
kastellet var inbyggt bl. a. ett palats och ett kapell. Dessa anläggningar kommo 
all bli av den största betydelse för den följande utvecklingen av borgarki-
lekturen. ly med tiden kom palatset, och oftast även kapellet, alt införlivas 
med fästningsverken av alla de tre inledningsvis omnämnda typerna. 

Under Karl den stores tid hade endast härskaren fått bygga borgar, icke 
hans stormän. När riket under hans efterföljare desorganiserades och nord
männens härjningar blevo allt svårare, måste förbudet mot borgbyggande på 
870-lalcl upphävas. Sedan de angripande normannerna blivit kristnade och 
bofasta saml inordnats i riket, byggde de borgar till skydd för sig själva, 
sina underlydande och sina domäner. Vid de normanniska borgar, som nu 
byggdes, fullföljdes linjen från de romerska vakttornen. Horgen uppfördes 
antingen på en naturlig höjd eller på en för ändamålet skapad konstgjord 
kulle, en Mnolle». Mitt på denna »motfe» uppfördes ett kombinerat bostads-
och försviirslorn, ofta av trä. Kullen, som var omgiven av en grav, hade runt 
krönet en ringmur eller en palissad. Vanligen var en ekonomigård ansluten till 
borgen. Den låg i allmänhet på sin egen »motle» och var befästad på likartat 
sätt som huvudborgen. Haycux-tapeten avbildar flera anläggningar av detta 
slag. Ur dem utvecklar sig på nonnanniskt område i Frankrike, England och 
på Sicilien den medeltida tornborgen, donjonen, som på samma gång den är 
ell starkt försvarsverk även innehåller en för tiden ändamålsenlig och stånds-
mässig bostad. 

Kaslellborgen, som är en av de vanligaste och mest spridda medeltida 
borglyperna. kan härledas från de romerska kastellen men med påverkan 
frän skilda håll. bl. a. från arabisk fästningsarkitektur. Den är en reguljär, 
vanligen fyrsidig anläggning med hörntorn. I Italien, Frankrike och England 
äro kaslcllborgarna vanliga, men de förekomma även norr om Alperna och i 
Norden, Utvecklingen fortgår jämsides pä de olika nämnda områdena. En 
specialform av kastellborgar utbildas av Tyska orden på dess områden öster 
om Östersjön. De tidigare kastellen ha fyrkantiga hörntorn, de senare runda 
eller fyrkanliga flankeringstorn. I samtliga fall är kaslellborgen en kombi
nerad försvarsanläggning och bostad, ofta även försedd med kapell eller 
kyrka; i Tyska ordens borgar är denna av stora mått. 

Den tredje av de i det föregående nämnda huvudtyperna, den oregelbundna 
av byggnadsplatsens terrängförhållanden bestämda borglypen utvecklar sig 
på likarlal sätt. Ringmurarna förses med torn, och palatset hygges in i 
borgen oeh växer samman med denna. Till cn sådan borg hörde normalt ett 
särskilt starkt torn, som utom att det utgjorde ett huvudförsvarsverk även 
skulle tjäna som sista tillflyktsort för besättningen, om den nödgades uppge 
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borgen i övrigt. Elt sådant torn kallades Bergfried. Det var i äldre borgar 
högt och smalt och utan de bekvämligheter som funnos i donjonen. Med 
liden förändrades dock Rergfrieden, så all den liksom donjonen även blev ett 
bostadslorn med slarka försvarsanordningar. 

Alla de tre skildrade huvudtyperna av borgar utvecklas under medeltiden 
under påverkan sinsemellan och från byzantinsk och arabisk fästningsarki
tektur. Framför allt korstågen kommo att påverka den västerländska borg-
arkitekluren. Arvet från den romerska antiken hade bevarats och utvecklats 
vidare både i det öslromerska och i det arabiska väldet. Särskilt den arabiska 
befäslningskonsten var vid tiden för korstågen överlägsen den västeuropeiska. 
Välteuropa mottog nu nya impulser på detta som på så många andra om
råden. Bland de nyheter, som nu lillkommo, bör bl. a. nämnas tvången 
(Zwingern), flankeringstornen och de utkragade försvarsgallerierna med skott
gluggar i golvet på mur och tornkrön, i Frankrike kallade mächicoulis. 

Den snabbskiss över den västerländska borgarkitekturens utveckling, som 
här lämnals, iir givetvis mycket ofullständig. Tuulses bok ger på ett klart och 
lättfattligt sätt en rik oeh nyanserad framställning av ämnet ända fram lill 
liden omkring år 1500, då eldvapnens utveckling gör de medeltida formerna 
av försvarsverk oändamålsenliga. Eldvapnen framtvinga nya former. Kraftiga 
jordvallar och låga kanontorn eller spetsiga flankerande bastioner ersätta de 
höga r ingmurarna och tornen. 

Tuulses arbete är rikt och vackert illustrerat med ett storl antal bilder i 
aulolypi på planschpappcr och enhetligt tecknade bilder i texten. Det av
slutas med en värdefull förteckning över borglittcralur. Röken är ett väl
kommet tillskott till översiktslitteraturen på detta område. 

v. o. 

Medieunl Archaeology. Journa l of the Society for Medieval Archaeology. Vol. 1 
1957. Vol. Il 1958. 

Det iir en källa till mycken tillfredsställelse för en f. d. docent i medel-
lidsarkeologi att della ämnesområde har blivit allt mer uppmärksammat på 
senare lid både här hemma och utomlands. Så har ju som bekant några 
yngre arkeologer i Lund gjort en framställning om att medellidsarkeologi 
skall få bli tentamensämne vid detta universitet, ett initiativ som hälsats med 
intresse både av fakulteter och av representanter för medcllidsarkeologisk 
forskning vid riksantikvarieämbetet och statens historiska museum. Frågan 
är när detta skrives föremål för universitetskanslerns prövning. Arkeologiska 
möjligheter alt ur nya aspekter belysa även historiska epoker och därmed 
utvinna nya källor rörande det historiska skeendet har ju börjat utnyttjas 
även av historiker i konventionell mening. Medeltidsarkeologien tycks gå en 
lovande utveckling till mötes. 

1 England har mcdcltidsarkeologien sedan gammalt haft en annan ställ
ning än här. Gränsen mellan forntid och medellid dragés ju där vid upp-
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hörandet av den romerska ockupationen. Hela den lid, som vi kallar den 
yngre järnåldern, är där historisk tid men har naturligtvis varit föremål för 
arkeologisk utforskning, och den normandiska erövringen har aldrig inne
burit en svåröverstiglig gräns för forskningen av det slag som hos oss vikinga
tågens upphörande och kristendomens och därmed den västerländska kul
turens införande. När man nu i England stiftat en Society for Medieval 
Archaeology, så omfattar dess verksamhetsområde följaktligen vad som 
svarar både mot vår yngre järnålder och vår medeltid. Det är tydligen den 
också bland svenska kolleger välkände och uppskattade museimannen Rupert 
Bruce-Mitford, som är initiativtagare till denna nya sammanslutning, för 
vilken ban står i spetsen som president, med vicepresidenter av sädana dimen
sioner som Cyril Fox, Thomas Kendrick och Mortimer Wheeler. Att sam
manslutningen fyller ett behov hos den starkt antikvariskt intresserade 
engelska publiken framgår av att den inom loppet av ett år samlat nära 400 
medlemmar, och detta redan innan den första volymen av dess Journal hade 
utkommit. Det kan förutsättas att denna lockar ytterligare en stor krets av 
medlemmar, ly den är utomordentligt innehållsrik och välredigerad — redak
tör är chefen för London Museum D. H. Härden — och den andra volymen 
häller samma höga standard. 

Det finns i dessa båda volymer material av olika slag. Verkliga små av
handlingar är t. ex. Sonia Chadwicks redogörelse för undersökningen av del 
anglosaxiska gravfältet vid Fingelsham, Kent, med rika fynd huvudsak
ligen från 500-talet, W. A. Pantins viktiga översikt av medeltida prästhus i 
sydvästra England, och Roscmary Cramps Reowulf and Archaeology. där hon 
bl. a. kommer med nya synpunkter på den länge omtröskade tolkningen av
hållen Hcorot. Det saxiska huset studeras också av Raleigh Radford, aktuell! 
för oss i samband med Hclgöanläggningen. G. Haseloff behandlar fragment 
av elt hängkärl från 600-talet i museet i Canterbury, medan David Wilson 
publicerar ett märkligt nyförvärv till British Museum, en ornerad fällstol av 
järn frän 500-talet. I mera principiell riktning diskuteras årsringar och mcdel-
lidskronologi av D. J. Schove och A. W. G. Lowther samt förhållandet mellan 
monument och dokument av W. A. Pantin. Därtill kommer notiser och recen
sioner samt, vad som måste hälsas med den största tacksamhet, årsöver-
siktcr av undersökningar och fynd i hela Storbritannien — måtte man kunna 
fullfölja denna utmärkt utformade serie utan att förtröttas, övcrskådlighctcn 
gynnas av att den är uppdelad i två avdelningar, Pre-conquest och Pott-
conquest, och den senare i grupperna Monastic litet, Cathedrals and Ecclesia
stical Palaces, Churches, Castles, Towers, Royal Palaces, Manors and Moats, 
Farms, Villages, Industry samt några smärre grupper, Detta är förebildligt. 
Den nya tidskriften startar som synes med allvarliga syften och i cn lyckosam 
och vårdad form, och man mäste önska dess tillskyndare all framgång. Att 
den har mycket av direkt intresse för oss framgår bl. a. av alt svenska 
arkeologers forskningar utnyttjas i stor utsträckning. De citeras sida efter sida. 

B. Th. 
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NOTES AND REVIEWS 

Two sets of Baltic bracelets from Uppland. P. Lundström publishes a 
find from a "slonc-sclling" grave with a sarcophagus pit containing a 
quanlity of burnt bones in a grave-field al Alby. Håbo Tibble parish. Along 
wilh tbc burnt bones were found two smooth bronze bracelets, with an 
unusually high cross section and with straight edges (fig. 11. A pair of 
bracelets of very similar character was found at Nya Stenby, Adelsö parish 
in a barrow containing a cremation grave (fig. 2). In bolh instances the 
graves conlained no further artifacts. The bracelets are of Baltic provenience, 
where this bracelet type during Roman limes occurs in Estonia and Northern 
Lalvia. 

South Scandinauian Style. Chrisliansson has detached a part of the 
Scandinavian eleventh century art, giving it the generic title of "South 
Scandinavian Slyle". This would be geographically confined to Southern 
Seandinavia; il would be influenced by "Ollonic" traits, and be in the main 
a designalion for lhe stylistic. feelings of lhe higher classes of society. The 
rune stones would constilnlc lhe best exponents of these South Scandinavian 
slylcs, while the greater part of the metal arts would be regarded as 
simpler handicraft produets—the weather-cocks being exceptions. Chrislians
son solves the qneslion of style analysis by lhe appliealion of the curvalnre 
system introduced by B. Almgren. 

W. Holmqvist questions whether the gcographic distribution of the 
monuments aulhorizes lhe designalion of "South Scandinavian Style" and 
would also like to see a comparat ive treatment of olher important material 
within the same gcographic area. Fur ther doubt is directed against lhe 
"Ollonic" influences, as the author expresses il. Chrisliansson avoids going 
into lhe matter of possible influences from olher art circles. In opposition 
lo Christiansson the reviewer believes that the epoclTs metal art is of great 
Importance as a gange of lhe general character of style and as a lead when 
one seeks to learn about influences from different quarters. 

With regard lo whal the fundamental idea eventually has lo do with, 
nainely, the scrulinizing of the rune-stones ' ornamenlat ion in accordance 
wilh Almgren"s curvalnre syslem, it would seem Ihat due regard has not 
been paid to lhe mater ia l s uniqiie character. lhe unevennesses of the depic-
lion surfaces and olher imperfections, the possible damages, errors in lhe 
carving, wcatherings, indislinctnesses, e t c , nor to tbc question as to whether 
Ille designs had been finished off with painling. In glaring contras! to Ihis 
we find the apparenl subllely of tbc interpretation. 
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Svenska Fornminnesföreningen 1959. A report on the activities of lhe 
Swedish Archaeological Association in 1959. 

Svenska Arkeologiska Samfundet 1959. An account of lhe activities of the 
Swedish Archaeological Society in 1959. 

A Stone Age Conference in Prague. L. Kaelas conlributes a report on an 
International conference dealing with Europe 's Eneolithicum, which is lhe 
period of time that in Northern Europé broadly corresponds to Early and 
Middle Neolilhieum. i. e. lo lhe emergenee of the Beaker Culture or the Single 
Grave Culture. The conference was held between lhe 5th and l l t h October, 
1959, in lhe Palace at Liblica, near Prague, which belongs to the Czecho-
slovakian Scientific Academy, and in Brno. 

Evert Baudou conlributes a survey of Hans Dreschers sludy, "Der Uber-
fangguss. Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Mctalllechnik". The word 
"Cberfangguss" ref ers to the technique of enclosing with covered clay bands 
the parts of a metal vessel or other object that was lo be repaired by 
casting mollen metal onlo it. Casting on to finished metal parts in this 
way was part icularly common during the Bronze and Iron Ages, and was 
used both in repairings and as a pari of the process of the conslruction 
itself. The very usual mendings of pendant vessels, lures and hollow-cast 
rings were generally carried out right along with produclion. The more 
simple objects could be produced by less skilful bronze casters. More 
complicated things must, on lhe other hand, have been eonstrueted in a 
limilcd number of workshops, from which they were sold all över the 
Scandinavian areas. Many observations in Drescher 's work are of great 
importance, as for instance, his pointing out Ihat steel lools were used in 
lhe fabrication of bronzes a.s early as the Late Bronze Age. The plales are 
exceptionally sharp and well produced, the majority from drawings and 
photographs by the author. As Drescher says in the concluding section, 
technical researches must to an ever increasing extent, complete our 
knowledge about lhe cullure of ancient times. That such researches will 
be ab l l lo produce results is shown by Drescher's excellent and significant 
book. 

M. Olsson reviews A. Tuulse's publication, "Burgen des Abendlandes", 
which gives a survey of lhe art in the forlifications of Europé and lhe 
Mediterranean area from the earliest limes to around lhe year 1500, when 
lhe development of firearms made the medieval fortresses out-of-date as 
defencc units. The work, which is richly illustrated, lhe reviewer finds to 
be a wclcome contribution lo tbc l i terature dealing wilh the subject. 

B. Thordeman reviews the first two volumes of Medieval Archaeology, 
Journal of lhe Society for Medieval Archaeology. In the same connection 
tbc reviewer comments upon lhe encouraging initiative laken by some of 
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lhe younger archaeologists in Lund, in the matter of a proposit ion that 
Medieval Archaeology should be made part of lhe curriculum for examina
tions in lhe Universilv. 

News. Information is given about certain business dealt wilh at the meetings 
of the Academy of Letters, History and Anliquilies; lhe seulptural ornamcnta-
lion on the facade of lhe Museum of National Anliquilies; lemporary exhibi 
tion in the Museum; lhe celebralion of the octocentenary of the death of 
Saint Erik; the acquisilion of Stensjö village in Småland; two ncwfound boards 
Bl Käppeviken in Mönsterås parish, Småland, and at Lilla Tollby in Källunge 
parish. Gotland; the restoration of Turinge Church, Södermanland, Badelunda 
Church, Västmanland, and the east church in Nyköping; excavations of 
medieval building remains in Kungsbacka; investigations of Varberg"s fortress, 
and. finally, personal nolices. 

1«0 



LITTERATUR OCH KRITIK 

WENCKE SLOMANN: Scetrangfunnet, Norske Oldfunn IX, Oslo 1959. 

Del är ett utomordentligt prisvärt initiativ, man tagit frän norsk sida med 
utgivandet av en serie monografier om mera betydande norska fornfynd 
Man är även tacksam för att varje publikation är ett slutet helt utan sam
manblandning med annat och att man visar sådan omsorg och frikostighet 
med avseende på illustreringen. Redan nu är serien en ovärderlig tillgång 
vid studiet av Norges rika forntid och skall naturligtvis bli det i än högre 
grad allt eftersom den ena volymen läggs till den andra. 

Det senaste bidraget till serien behandlar den bekanta Saetranggraven 
och är författat av Wencke Slomann. Någon särdeles tacksam uppgift har 
detta givetvis inte varit. Graven grävdes ut redan 1834, och mätt med vår 
tids nått var det föga sakkunskap med i spelet vid detta tillfälle. De teck
ningar av gravens plan och profil, som gjorts av en av de medagerande, lik
nar ingenting annat, som man sett i den vägen. Fyndet blev på sin tid publi
cerat av Rudolf Keyser (1836) och har även senare behandlats, bl. a. av 
Engelstad (1924), men eljest är det endast de enstaka föremålen, som figu
rerat i den arkeologiska litteraturen och detta så mycket oftare, som 
Saetranggraven verkligen tillhör de betydande fynden. Förf. har därför 
alldeles rätt, när hon säger att en förnyad genomgång av hela fyndmassan 
varit i hög grad önskvärd. 

Så som Saetrangfyndet nu presenteras tvivlar man inte på att förf. ned
lagt ell ytterst förtjänstfullt arbete på alla de enskilda smä och stora av 
de till elt tusental uppgående föremålen. Trots delta hade man nog gärna 
sett att vissa föremål fått en nägot utförligare behandling och inte enbart 
omnämnts i katalogdelen. Helst hade man även sett ett komplettare avbild-
ningsmalerial. Nu lämnas man vid mer än ett tillfälle i sticket och får för
gäves söka efter nödvändiga fakla. 

Slomanns främsta avsikt synes emellertid inte ha varit att ge en i alla 
avseenden uttömmande fyndbeskrivning utan synes snarare ha varit in
riktad på de kronologiska problemen. Det har gällt att med alla de daterings-
möjligheter, som här stått till buds, söka fixera Saetrangfyndets tid och 
miljö. Tyngdpunkten i hennes framställning blir därför den komparativa 
analysen av de enskilda fornsaksformerna. En och annan skulle kanske 
kunna tillägga något även på denna punkt, men nog är det åtskilligt, som 
talar lill förmän för förf:s ställningstagande, d. v. s. en datering av graven till 
andra hälften av 300-talet. Förf. fixerar till och med gravläggningen ännu 
närmare med årtalet 375. Man kan ha vilken uppfattning som helst om 
dessa exaktdateringar — antingen är de tillrättalagda för vinnande av ett 
visst syfte, eller också bottnar de i stelbent ortodoxi — men i stort sett kan 
man väl ha samma mening som förf. om Saetrangfyndets kronologi. Där-
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med accepterar man även tanken på dess miljö, och på denna punkt är del, 
som det spännande och intressanta anmäler sig i Wencke Slomanns arbete, 
åtminstone enligt rec:s mening. 

Som undertitel till sin avhandling har förf. »Hjemlig tradisjon og frem
mede innslag.» Beträffande de senare finner hon, att materialet uppvisar 
kontakter framför allt med danska fynd, men även med Sverige finnas på
tagliga anknytningspunkter, såsom graven frän Lilla Jored i Bohuslän, gra
varna från Litslena och Fröslunda i Uppland m. fl. De kontinentala kontak
terna synas i huvudsak peka mot sydöst, d. v. s. mot Ungern och Svarta 
havet, men förf. lämnar även ett visst utrymme för eventuella förbindelser 
med den västliga delen av kontinenten. 

Därmed råkar Slomann liksom de flesta andra in på den eviga strids
frågan om öst eller väst och om den s. k. gotiska kulturströmmen. Det är 
klokt av förf. att inte fördjupa sig alltför mycket i dessa spörsmål, men i 
en recension må det vara tillåtet att komma med en mera allmän reflektion. 
— I diskussionerna om den gotiska kulturströmmen hör man sällan andra 
argument framhållas än de, som äro direkt givna i del förhandenvarande 
materialet. Detta är givetvis även i och för sig riktigt, och man bör vakta 
sig för att bortse från materialets eget vittnesbörd. Men å andra sidan, 
materialet har onekligen till förutsättning att det en gång blivit uppgrävt, 
och därmed uppträder en ny aspekt på problemen. Kontinentala forskare 
ha inte mindre än nordiska varit uppfyllda av länken på de av de klassiska 
auktorerna omtalade gotiska folkvandringarna, och man har i markerna 
ivrigt sökt efter minnen av dessa. Det är min uppfattning, att Östtyskland, 
Tjeckoslovakien, Ungern o. s. v. på grund därav blivit i långt högre grad 
arkeologiskt exploaterade än många andra områden, och att massan av 
fynd därifrån på detta sätt blivit så att säga oproportionerligt stor. Det 
tillkommer ytterligare ett faktum, som man sällan finner framhållet, näm-
ligne atl Östeuropa är betydligt glesare bebyggt än de västra delarna av 
kontinenten. I väster började en tidig och intensiv urbanisering, som inte har 
någon egentlig motsvarighet i öster, och den intensiva bebyggelsen har till 
stora delar ödelagt fornminnena. Man erinras om vad som en gång varit 
bl. a. vid nyheterna om att man påträffat rika merovingergravar djupt under 
Kölnerdomen. För övrigt behöver man bara se på förhållandena i våra egna 
länder. Den relativa fyndfattigdomen beträffande yngre järnålder i Dan
mark och i södra och västra Sverige torde sålunda inte bero på någon av
folkning utan helt enkelt därpå att senare bebyggelse spolierat fornminnena. 
Det säger sig självt, att om man i en sådan situation envist stirrar på 
materialet och ingenting annat, konsekvenserna kan bli ödesdigra. Men nog 
om detta. 

Med odelat nöje tar man del av Slomanns försök att teckna Saetranggra-
vens miljö. Man finner här något av det bästa i norsk arkeologisk tradition, 
och något som är så sällsynt här hemma, nämligen viljan och bemödandena 
att genom artefakterna söka få kontakt med forntidsmänniskan själv, alt 
se henne i hennes miljö och att söka förslå hennes existensförhällanden. — 
Slomann sätter här in Saelrangmannen och hans familj i ett vidsträckt 
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orsakssammanhang, som i söder har den romerska fjärrhandeln som kom
ponent och i norr s torbonden och pälshandlaren m. m., som ifrån de högre 
upp liggande fjälldalarna får de värdefulla produkter som han sedan i sin 
tur förmedlar via kus t t rakterna av Vestfold till avnämnarna på kontinenten. 
Det är intressant atl i detta sammanhang notera Slomanns lakoniska konsta
terande, att det måsle ha varit på annat än slavar man vid denna tid har 
byggt sitt välstånd i norska bygder. Välståndet utgör emellertid inte eft 
hastigt uppsving utan äger en betydligt s tarkare kontinuitet än man ibland 
velat räkna med. 1 likhet med tidigare författare, bland dem Herteig. är 
därför Slomann böjd för att avvisa Sheteligs en gäng framkastade teori om 
en invandring till Norge vid denna tid. 

Wilhelm Holmquist 

HERBERT JANKUHN, Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit. 3. völlig 
neu bearbeitete Auflage. Karl Wachholtz Verlag Neumiinster 1956. 256 S., 
16 Taf., 46 Abb. 

Kring problemet »Slesvig, som nu kallas Hedeby — Sliaswich cpiae nunc 
Heidiba dicitur» för att citera mäster Adam av Bremen — ha forskarna 
utkämpat hårda strider, som in i vår tid förmedlat en återklang av den 
politiska och merkantila oro, blandad med svärdslarm och vapengny, som 
en gång härskade i och omkring denna i Nordens historia så berömda och 
viktiga ort. Det var en betydelsefull upptäckt, när platsen för detta Haithabu-
Hedeby av Sophus Muller lokaliserades till en mäktig halvkretsvall på södra 
stranden av Slien mitt emot den nuvarande staden Slesvig, i närheten av den 
kyrka, som ännu bär det lätt retuscherade namnet Haddeby. Forskningen 
enade sig om att betrakta halvkretsvallen som den synliga återstoden av 
den historiskt kända handelsplatsen Hedeby; däremot delade sig meningarna 
huruvida denna plats verkligen var identisk med det Sliesthorp — Sliaswic 
— som omnämnes redan 804. Namnlikheten gjorde det rimligt att antaga, 
alt handelsplatsen med detta namn var att söka under det nuvarande Slesvig. 
Om denna handelsplats, som uppges, anlagts av danakonungen, vore en 
konkurrerande, befäst marknadsplats på andra sidan viken ingalunda otänk
bar inom detta gränsområde mellan danskar, sachsare, friser och vender, 
där inte bara handelsvägar utan även maktpolitiska ambitioner sammanstrå
lade. Eftersom de dittills kända fynden från Hedebys »svarta jord» huvud
sakligen stammade frän 800-talets slut och 900-talets förra hälft och man 
dessutom visste, att en svensk hä r ska ran vid denna tid höll Hedeby och 
trakten däromkring besatt, var det frestande att betrakta den befästa han
delsplatsen som resultatet av en mellansvensk handelsexpansion, utgående 
från den till synes äldre och viktigare handelsorten Birka. 

Denna fråga har nu jämte många andra besvarats av den som mer än någon 
annan gjort Hedeby och problemkomplexet däromkring till föremål för lång
variga och systematiska forskningar. I en helt omarbetad upplaga av »Hai-
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Ihabu, eine germanische Stadt der Friihzeit» (1937) har professor Herbert 
Jankuhn gjort en sammanfattning av allt det vetande rörande Hedeby, som 
vunnits under ett halvsekels fällforskningar och källstudier. Självfallet kny
ter sig huvudintresset därvidlag till resultaten av Jankuhns egna, mönster
gilla grävningsundersökningar från åren 1930—1939 och senare. Han har 
därvid konstaterat, att halvkretsvallens Hedeby har sina rötter i 800-talets 
förra del — kanske till och med tidigare, vilket också betyder, att förhål
landet Hedeby-Birka blir ett annat än man tidigare trott — samtidigt som 
schaklningar i Slesvigs äldre lager icke visat spår av någon bosättning förrän 
omkring år 1100. Därmed kan lokaliseringen av handelsplatsen från år 804 
förefalla klar, om man inte kunde tänka sig — vilket Jankuhn emellertid 
inte gör — att ett äldre Slesvig kunde spåras någon annanstans inom staden 
än pä Jankuhns grävningsplatser. 

Detla är ett exempel på problem, som på ett tills vidare acceptabelt salt 
lösts med spadens hjälp. Många andra liknande skulle kunna nämnas, t. ex. 
hur den äldre bebyggelsen inom halvkretsvallen kunnat kartläggas på grund
val av spridningsbilden för äldre keramiktyper. Jämförd med fördelningen 
av yngre fynd visar denna bild hur Hedeby från en blygsam början vuxit 
fram lill sin senare omfattning. Man kan peka på undersökningar i den 
centrala bebyggelsekärnan, där man lager för lager kan följa hur nyuppförda 
hus av växlande byggnadstyp uppförts på äldre, raserades grund. De utom
ordentligt gynnsamma förhållanden, som kommit trävirke i ansenlig mängd 
alt bevaras och därmed möjliggjort rekonstruktioner av många olika bygg 
nadsskiek, visar också hur bebyggelsen skikt för skikt lagts efter en från 
början i stort sett fastställd tomtindelning. Bosättningens art och sociala 
struktur framträda i bobyggelserester och gravar, och spåren av handel, hant
verk och dagligt liv komplettera bilden. Jankuhns undersökningar syfta emel
lertid längre. Huvuduppgiften ligger inte på det allmänt kulturella planet 
nian först och främst i klarläggandet av de vidare historiska problem, som 
utgöra bakgrunden för de tidigmedeltida västeuropeiska och nordiska han
delsplatsernas uppkomst och utveckling, handelns expansion och därmed 
sammanhängande nya organisationsformer för fjärrhandeln. Därför är Jan
kuhns bok icke blott en arkeologisk redogörelse utan också en bred historisk 
överblick över Norden och Västeuropa under folkvandringstid och vikingatid. 

Bland arkeologiska forskningsområden finnas somliga, som ha ett mer 
än vanligt allmänt intresse, därför atl de anknyta till fundamentala delar 
av utvecklingen fram mot vår egen tid. Särskilt uppenbar är denna anknyt
ning till nutiden, då det gäller stadsväsendets uppkomst och utveckling. Få 
skiften i den västerländska kulturens ekonomiska och sociala historia ha 
kommit att få så genomgripande betydelse för framtiden som övergången 
till stadskultur med allt vad däri ligger av nya organisationsformer för 
varuutbyte, hantverk och industri, nya samfundsförhållanden och en ny 
speciell rättsordning. Det var icke den antika staden, som kontinuerligt ut
vecklades till nutidens; det blev i stället den väst- och nordeuropeiska han
delsplatsen från tiden efter mitten av första årtusendet av vår tideräkning, 
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som lade grunden för den följande utvecklingen. Forskningen över detta 
stadsväsendes ursprung har under detta århundrade kommit att intaga en 
alltmer framskjuten plats i gränsmarkerna mellan arkeologi och historia. 
Den .stadshistoriska forskningen har sälunda kommit att förskjutas från det 
teoretiska till det arkeologiska planet och från den bögmedeltida staden till 
stadsblivandets äldre skede. Till mycket stor del har detta berott på de 
oanade möjligheter, som bereits forskarna genom de i och för sig utom
ordentligt beklagliga bombhärjningar och bränder, som under kriget »frilade» 
slora delar i många äldre städer. Ur nordisk synpunkt särskilt viktiga, syste
matiska undersökningar ha även under senare år bedrivits inte bara i Hedeby 
ulan också i det norska Kaupang-Skiringsal och Bergen samt Staraja Ladoga 
och Novgorod. Inte minst intressant är den oväntade upptäckten av den 
egenartade fyndplats på Helgo i Birkas närhet, som åtminstone preliminärt 
kan antagas vara en flerhundraårigt äldre föregångare till sistnämnda han
delsplats. Den förskjutning i tidsperspektivet, som en sådan uppläckt medför, 
visar hur hastigt forskningens problem kunna komma atl förskjutas genom 
nya upptäckter. 

För ovanlighetens skull finnas således i Nordeuropa åtskilliga även ur 
internationell synpunkt mer än vanligt betydelsefulla forskningsobjekt. Man 
vågar lill och med påstå, att forskningens tyngdpunkt i detta avseende kom
mit all mer och mer förskjutas mot Norden och närliggande delar av kon
tinenten. 

Det är således ur både nordisk och internationell synpunkt väsentliga 
saker Jankuhn diskuterar ut ifrån problemet Hedeby. Sedan Hedeby-under-
sökningarna i början på 1900-talet begyntes, har självfallet forskningsläget 
ändrats högst avsevärt. De nya frågeställningarna ha framför allt tagit sig 
uttryck i att Hedeby kommit att betraktas icke som ett i och för sig märk
ligt men isolerat grävningsobjekt utan som ett led i ett större, historiskt 
komplex, omfattande både Norden och Västeuropa. Med detta för ögonen 
har Jankuhn bedrivit sina forskningar med betonande av det unika i att 
historiska frågor här sökas belysta med rent arkeologisk metod, en uppfatt
ning om det ovanliga, som man inte helt kan dela med författaren, eftersom 
del skulle betyda, att man hårdrog gränsen mellan historiska och arkeolo
giska frågeställningar och därav vunnen kunskap. Det unika ligger snarare 
i det här ovanligt gynnsamma utgångsläget för en diskussion av för arkeo
logen i allmänhet svåråtkomliga problem. 

1 en inledande översikt över den senare merovingertidens frankisk-
frisiska handelsområde och Nordsjö-kuslens sjöhandelsplatser tecknar Jan
kuhn en konturskarp bild av de politiska och ekonomiska förutsättningarna 
för den västeuropeiska handelsexpansionen mot Norden. En motsvarande 
längre tillbakablick över de nordiska länderna är säkert värdefull för bokens 
icke-nordiska läsare genom framhävandet av Nordens gentemot kontinenten 
helt skilda näringsfysiografiska och sociala struktur, en bild komplicerad 
av de stora inbördes skiftningarna inom de nordiska länderna, som icke 
alltid uppmärksammas av främmande forskare. För en nordisk läsare ger 
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emellertid detta kapitel ett vagl och tämligen skissartat intryck, som i jäm
förelse med föregående ger en stark känsla av skillnaden mellan forsknings
läget på kontinenten och i Norden, en skillnad som också är skillnaden 
mellan historia och förhistoria. 

Dessa båda motpoler, Västeuropa och Norden, befinna sig vid årtusendets 
mitt i en sjudande kraftutveckling, som utlöser en period av livliga, efter 
hand allt s tarkare organiserade handelsförbindelser, baserade pä de många 
handelsplatser av en ny och tidstypisk form, som med en terminus technicus 
benämnas 'vik' — Quentowic, Wijk bij Duurstede (Dorestad) m. fl. Sliaswics-
Hedebys historia är historien om den bekvämaste vägen mellan Väst
europa och Norden, vilken nödvändigtvis kommer att leda över foten på 
jylländska halvön, där Nord- och Östersjön närma sig varandra, önskvärd
heten av att undvika kringseglingen av Skagen framgår med utomordentlig 
tydlighet av den publicerade kar tan över de olaliga skeppsbrotten på Jyl
lands farliga västkust ännu under en period av så avancerad navigerings-
knnskap som senare hälften av 1800-talet. Leden över näset eliminerade inte 
minst risken att råka ut för de plundringslystna vikingaföljen, som trafike
rade dessa farvatten. Detta och den förkortade restiden uppvägde mer än väl 
besväret med omlastning från fartyg till föror och klövjekaravaner och åter 
om skeppsbord. 

Jankuhns konstaterande, att Hedeby växer fram i ett bebyggelsefattigt 
område, ger en talande bild av Hedebys säregna handelsgeografiska situation, 
som är helt olik Birkas. Birka är på en gång utgångspunkt och mål för 
mänga handelsleder, beläget i ett rikt, tättbefolkat produktions- och avsätt
ningsområde, medan Hedeby är en station på en viktig handelsled genom ett 
produktions- och konsumtionsmässigt betydelselöst område. I Birka domi
nera import och export, i Hedeby transitohandeln. Hedeby kommer därför 
att intaga förmedlarens roll som på en gång nordisk förpost och inkörsport 
för materiella och andliga nyltigheter väster- och söderifrån. 

Medan Jankuhn ur grävningsmalerialet och med stöd av de historiska 
källorna kommit fram till viktiga slutsatser om handelns vägar och varor, 
dess organisation och rättsliga förhållanden, vik-orternas sociala struktur, 
bosättning och produktion, handelns betydelse för missionen och mycket 
annat, som redovisas i särskilda kapitel, har den detaljerade skildringen 
av Hedeby-områdets övriga fornlämningar ännu icke kunnat avpressas mera 
givande synpunkter. Gravarna äro få och fattiga och Danevirke-anläggningar-
nas komplexa byggnadshistoria ännu oförklarad, vilket omöjliggör närmare 
bestämningar av den stora, politiska roll, som Hedeby spelat i maktkampen 
mellan daner, svear och sachsare. 

Författaren förutskickar att »Haithabu» icke vänder sig till specialforska-
ren utan till den historiskt intresserade allmänheten. Sin populära funktion 
fyller boken på ett utomordentligt sätt genom en överskådlig disposition, en 
klar stil och ständigt å terkommande sammanfattningar. Även för fackman
nen iir boken en utomordentligt värdefull handbok genom summeringen av 
Hedeby-undersökningarnas mängder av fakta oeh slutsatser, som gripa djupt 
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in i vikingalidsforskningen. Bokens karaktär har emellertid förmått förfat
taren att avstå från notapparat , vilket minskar dess värde för forskaren. 
Som ersättning har i stället en del l i t teraturhänvisningar sammanförts sidvis 
i bokens slut, vilket för den intresserade läsaren medför en myckenhet 
bläddrande. Man vill gärna beklaga, att illustrationerna till de rika Hedeby -
fynden och märkliga grävningsdetaljerna äro synnerligen få. Den nyfikne 
iir därvid fortfarande hänvisad till bokens äldre upplagor, talrika specialupp
satser och den stora grävningsberättelsen för åren 1937—1939 »Die Aus-
grabnngen in Haithabu» (Berlin 1943). På grund av bokens allmänna syfte 
har Jankuhn konsekvent undvikit materialpublikationens tyngande form till 
förmån för en läsbarhet, som på ett förträffligt sätt ackompanjeras av be
lysande kartbilder. 

I och med professor Jankuhns omfattande undersökningar har Hedeby-
forskningen lämnat spekulationens område. Trots författarens många reserva
tioner står det dock ganska klart, att den av de arkeologiska utgrävningarna 
vunna bilden har alla utsikter att bli av bestående värde och med stora 
möjligheter att ytterligare fördjupas. Med arkeologisk detaljkänsla och histo
risk överblick har han behandlat de mångfacetterade Hedeby-problemen som 
delar i ett stort, västerländskt skeende och därigenom vunnit en extra di
mension i bilden av handel och stadskultur i det vikingatida Norden och 
Västeuropa. 

Bengt Schönbäck 

II. J. PLENDEHLEITH: The conseruution of antiquities and works of art. 
Treatment, Bepair, and Bestoration. London, 1956. 

Konservering av arkeologiska objekt och konstföremål ställer stora krav 
på utövarens kännedom om skilda ämnen, deras kemiska och fysikaliska 
egenskaper saml gångna tiders tekniska procedurer vid materialens förädling 
och bearbetning, Under sin mångåriga verksamhet som föreståndare för forsk
ningslaboratoriet vid British Museum (numera chef för Unescos konser-
veringslaboralorium i Rom) har författaren till den föreliggande boken vunnit 
sällsynt rika erfarenheter beträffande konservering av skilda objekt. Som 
kemist (organiker) har han varit väl skickad för sin uppgift och kunnat in
gående studera kemiska sammanhang i konserveringsarbetet. 

Boken är delad i tre avdelningar: organiska material , metaller samt sili-
katr ika material . Varje avdelning behandlar sedan olika material i tur 
och ordning. Denna strikta ämnesuppdelning visar betydelsen av vad för
fattaren i flera sammanhang betonar, nämligen den för varje konserverings-
arbete nödvändiga principen atl man först genom en grundlig undersökning 
bör fastställa objektets kemiska och fysikaliska byggnad. 

Till organiska material räknas följande: skinnprodukler ; papyrus, perga
ment och papper ; stick, skisser och handskrif ter; textilier; t rä; ben och 
elfenben; målningar. Konserveringen av dessa olika organiska material har 
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vissa gemensamma drag. De organiska materialen äro nämligen kemiskt 
komplexa fibervävnader, som äro känsliga för varierande fuktighet och 
temperatur , kemisk och fotokemisk nedbrytning samt skador genom svam
par eller insekter. 

I ett inledande avsnitt har författaren gjort ett synnerligen lovvärt för
sök att påpeka den omgivande miljöns betydelse för museiföremål. Som 
kritiska gränser för den relativa luftfuktigheten angivas siffrorna minimalt 
50 °/o, under vilket värde abnormt stark ut lorkning kan inträffa, samt 
maximalt 70 °/o, över vilken punkt risk finnes för skador genom mögel och 
tindra mikroorganismer. Samtidigt påpekas att risker för skador på tavlor, 
pannåer och polykromerade skulpturer förefinnas redan vid korlt idsvaria-
tioner mellan gränserna 55—65 °/o relativ fuktighet. 

Drastiska exempel anföras på hur behovet av konserveringsåtgärder vid 
National Gallery under krigsåren starkt reducerades vid fullständig luft
kondit ionering i evakueringslokalerna. 

Föroreningar i luften spela stor roll vid skador på olika organiska ma
terial, exempelvis textilier, papper och läder. Särskilt skadlig är svaveldioxid, 
som i industrialismens lidevarv genom förbränning av fossila bränslen pro
duceras i enorma kvantiteter. Man har beräknat att det årliga tillskottet av 
.svavelföreningar till luffen i England motsvarar 9 millioner ton svavelsyra 
eller omkring fem gånger mera än landets årliga produkt ion av svavelsyra 
i ren form. Som en jämförelse kan nämnas att vid förbränning av eldnings
olja i värmecentralen vid Statens Historiska Museum i Stockholm i rök
gaserna årligen frigöres svaveldioxid och andra svavelföreningar motsvarande 
omkring 2000 kg koncentrerad svavelsyra. 

Den kemiska föroreningen av atmosfären i en modern storstad är sålunda 
etl synnerligen allvarligt och tyvärr mycket svårlöst problem. Bokens för
fattare beskriver ett sedan 20 år pågående stort experiment med arkivering 
av två analoga serier av skinnband, dels i British Museum och dels i en liten 
ort i Wales. Man kan redan konstatera att skadorna på serien i British Mu
seum blivit betydligt s tarkare än på dublettserien i den lantligt friska luften 
i Wales. Förfat taren rekommenderar förvaring under glas för att skydda 
museiföremålen mot skador genom luftföroreningar. De små mängderna 
inneslutna aggressiva gaser konsumeras snart och skadorna reduceras därige
nom avsevärt. På analogt sätt reduceras även lorkningsskador i cn sluten 
monter då extrema fuktighelsvariationer i rumsluften starkt utjämnas i 
montern. 

Kapitel för kapitel behandlas olika ämnesgrupper med en grundlighet som 
berör de flesta förekommande material . 

För sterilisering mot mögelsvampar rekommenderas rökning med ty-
molänga eller formaldehyd. En mera permanent fungicid verkan, exempelvis 
för läder, uppnås genom impregnering med paranitrofenol och pentaklor-
fenol eller vid tunna material genom lagring i direkt kontakt med papper 
impregnerade med tymol eller nafriumpentaklorfenolat . Sterilisering mot 
insekter i organiska material anges förutom genom konventionoll rökning 
med cyanväte, melylbromid eller kolsvavla även kunna utföras pä mindre 
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föremål i en lufttät behållare, diir föremålen utsättas för ångor av paradiklor-
bensolkristaller. 

I detta sammanhang förtjänar påpekas alt förfallaren ej tagil Ställning 
lill risken för skador genom bristande renhet hos tekniska preparat eller 
kemisk sönderdelning av under konserveringsarbetet tillförda kemiska pro
dukter. Det är elt beklagligt faktum att mänga nitroföreningar och halogen-
halfiga organiska ämnen spontant eller i reaktion med omgivande material 
avge starkt reaktiva och därigenom skadliga sönderfallsprodukler. I vad mån 
detta kan vara fallet med den som fungicid numera allmänt använda pen-
laklorfenolen torde ännu ej vara helt utrett. Cellulosanitrat, som förekom
mer i av författaren rekommenderade impregneringsmedel och bindemedel, 
har en tendens att avspjälka starkt reaktiva nitrösa gaser, vilka kunna för
orsaka korrosion på metaller och accelererad nedbrytning av organiska 
material. Även om nu anförda synpunkter kunna anses falla utom ramen för 
den föreliggande bokens praktiska uppläggning, skulle en antydan om ris
kerna vid användning av sådana inslabila kemikalier för konserverings-
ändamål ha varit av värde. 

Ehuru de fotooxydativa processerna vid nedbrytning av textilier och 
övriga organiska fibermaterial ej kunnat behandlas särskilt grundligt, har 
författaren lyckats ge några exempel på hithörande problem. 

Starkt försprödnat papper kan sålunda lamineras med antingen cellulosa-
acetatfolie eller silkesslöja (Crepelin). Då Crepelinet genom silkets snabba 
nedbrytning i luft beräknas böra utbytas efter omkring 25 år, måsle det 
anses olämpligt för konserveringsändamål, varför det förstnämnda mate
rialet rekommenderas. Före lamineringen neutraliseras överskott av hydro-
lyserande syror i papperet genom behandling med kalkvalten eller kalcium-
bikarbonat. 

När del gäller konservering av fuktigt trä, anföres bl. a. alunmetoden, vars 
nackdelar med saltsprängning genom aluncts rekristallisalion emellertid endast 
indirekt anlydes. 

Metaller av olika slag äro ofta på ytan täckta av korrosionsprodukter, 
som kunna avlägsnas med mekaniska eller kemiska medel. Samtidigt måste 
man klarlägga orsaken till korrosionen och avlägsna ämnen som kunna 
medverka vid fortsatt korrosion. 

Särskilt väl behandlas konservering av ädelmetaller och bronser. Bland 
kemiska metoder för rengöring intar elektrokemisk eller elektrolytisk re
duktion en särställning. Författarens maning till försiktighet med dessa me
toder synes väl motiverad, särskilt när det gäller tjocka patinaskikt. Be
handlingen i sådana fall blir helt beroende av patinaskiktets ofta komplexa 
sammansättning. 

Den nästan industriella tekniken vid rengöring av mynt i en roterande 
»tumbler tank» förefaller något hårdhänt, men motiveras enligt författaren 
genom den stora kvantiteten enheter i större myntfynd. 

Till de största förtjänsterna i kapitlet om järnföremål hör omnämnandet 
av ångfasinhibatorer för rostskydd. Därjämte anför författaren metoder för 
avrostning på elektrolytisk eller kemisk väg, samt behandlar även utförligt 
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tekniken vid mekanisk frampreparering av metallytan. När det gäller starkt 
rostade objekt, beskrives relativt kortfattat behovet aft avlägsna i rosten 
inneslutna salter. Metoderna därtill, såsom exempelvis extraktion med vatten 
eller andra lösningsmedel eller sublimering av salterna i reducerande at
mosfär ha tyvärr omnämnts endast i förbigående. 

Kiselsyrehaltiga material säsom sten, keramik och glas uppvisa inbördes 
likheter i fråga om mekaniska egenskaper och vittringseffekter. Författaren 
konstaterar aft särskilt sedimentära bergarter utomhus bli utsatta för stark 
vittring, mot vilken ingen behandling synes hjälpa. 

Stenskulpturer, vilkas yta tenderar att förstöras genom saltsprängning, 
kunna Infrias från vattenlösliga salter genom inpackning i fuktig pappers
massa. Salterna diffundera då ut i lagret av pappersmassa, som utbytes flera 
gånger. En alltför ömtålig yta fixeras före behandlingen med omkring 10 °/o-ig 
cellulosanilratlösning. 

Det är betydligt svårare att befria mjuka lertavlor från skadliga salter. 
Vid British Museum har man utarbetat en teknik att bränna lertavlorna ge
nom upphettning till 750° C under några timmar. Vissa salter bortgå därvid 
direkt i gasform. En ev. återstod av vattenlösliga salter kan extraheras med 
rinnande vatten. 

Amerikanen F. R. Matson har bestämt den eutektiska blandningen i soda-
kalk-kiselsyre-systemet till 7 3 % Si02, 5 °/o CaO, 22 °/o Na20. Ur fysikalisk-
kemisk synpunkt utgör glas etl metastabilt ämne, (underkyld vätska), som 
har en stark inneboende tendens till att övergå i kristalliniskt tillstånd. 
Avvikelser från ovan nämnda sammansättning gynna en sådan devitrifika-
tion. Glasmaterialels beständighet är sålunda beroende av dess sammansätt
ning så att exempelvis överskott av kalk medför devitrifikation under del 
att överskott av soda även gör glaset känsligt för fuktighet. Sistnämnda 
effekt beror på att ur glaset frigjort alkali är hygroskopiskt. Särskilt hygro-
skopiskt är glas med kali-överskott, varvid koncentrerade karbonatlösningar 
bildas på glasels yta. 

Vid British Museum föredrar man att ej lackbehandla angripna glas, 
utan glasen skyddas mot fuktighet i luftkonditionerade montrar. 

Studicl av boken kräver av läsaren någon insyn i naturvetenskapliga för
hållanden, men författaren har lyckats både att i populär text beskriva 
kemiska förlopp och att göra redogörelser av teknisk art. Anvisningar och 
beskrivningar av recepthandbokens form ha samlats i ett särskilt appendix 
i slutet av boken. 

De mera ingående kemiska undersökningar som bedrivits av författaren 
och hans medarbetare ha ej kunnat tagas med i denna framställningsform. 
Ehuru de metoder som rekommenderats, i många fall synas vara baserade 
på vetenskapliga rön, är boken sålunda ej skriven för vetenskapsmannen. 
Tvärtom har en avsevärd ansträngning gjorts att anpassa framställningen 
för de icke naturvetenskapligt skolade fackmän som i regel ha ansvar för 
vården av museiföremål. 

Arne Strömberg 
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ur kul turminnesvärdens synpunkt får ämbetet bestämt avstyrka det här 
framlagda förslaget. 

I handläggningen av della ärende har, förutom undertecknade, deltagit 
byrådirektören 1. A. Hedenlund. Stockholm den 15 september 1060. 

Underdånigsl 

Bengt Thordeman 

Per-Olof Westlund 

NOTES AND REVIEWS 

An obseruntion in connection with the publication of the Saetrang-find. 
In supplementatlon of lhe review of tbc Saetrang publication, Gunnar Ek
holm points out certain mistakes which he considers to have been made 
by lhe authorei l , Wencke Slomann. While agreeing with her rcjeclion of a 
Western origin for the glass beaker, which does in fact belong to lhe great 
group of Oriental glass objects in Norway, he cannot accept her view that 
Ihis glassware came to the Baltic along the River Oder. A study of lhe 
distribution of these beakers has shown their d o s e connection with the 
Vistula route. During the Roman and Migration periods Norway had very 
BCtlve relation! with the region at the mouth of this river. 

XI. Symposion fiir Snchsenforschung in Schleswig 1959. B. Stjernquist 
conlributes a report on the XL Symposion fiir Sachsenforschung in Schles
wig 1959 with lectures and discussions in connection with the appointed 
subject: Cultural groups in Schleswig-Holstein from Late Celtic period to 
Early Christian lime. Introductory are the composition and purpose of the 
Symposium staled. 

W. Holmqvist has reviewed W. Slomann's book "Sictrangfunnet", in which 
she bas re-examined one of lhe most important of the early Norwegian grave 
discoveries. In doing so she has concentraled ber attentions in the task of 
porlrnying the milieu of the Saetrang grave. By means of a thorough analysis 
of tbc forms of the ancient finds she reaches the conclusion that the grave 
was established in the period around 357 A.D. The important elan which was 
living in Saetrang al that time derived its wealth in the first place from its 
I rade with the farmers and fur-traders in the settlements further up in the 
mounlains. The produets were then transported via the coastal regions of 
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Vestfold lo merchants on the eontinent. Thus Slomann's study broadens out 
into a description—albcit in miniature—of International long-range trading in 
låter Koman times. 

B. Schönbäck reviews H. Jankuhn ' s work Haithabu, ein Handelsplatz der 
Wikingerzeit, in which the author has produced an epilome of all the 
information about Hedeby which has been gained during a half century of 
field investigation and study of the sources. The principal task is not only 
concemed wilh the general cultural plane, but firsl and foremost with the 
elarilieation of the wider historical problems that constilute the background 
of lhe rise and development of early medieval West European and Scandi
navian trading cenlres. 

A. Strömberg has reviewed H. J. Plenderleith's book "The Conservation of 
antiquitiei and works of art". Plenderleith gives a systematic account of the 
treatment and conservation of museum exhibits. He distinguishes between 
objects ol organic, metallic and silicoui composition and describes in full tbc 
different physical and chemical qualities of these substances and their reac 
lions lo different surroundings. 

New». The Central Office of National Antiquities' stiitemcnt of the 15th of 
September 1960 on the report of the officin! inquiry into entailcd estates. 
The eonimission appointed by the Government was required to investigale 
the possible abolition of the institution of entailed estates. In its slatement 
the Central Office of National Antiquities stresses the great cultural-historical 
xalnes which lhe entailed estate system represents and which are for the 
mosl part preserved in exemplary fashion by the entail holders. The Central 
Office considers that lhe measures suggested by the official committee are 
neilher snilable nor appropriale for the preservation of these values, and 
therefore proposes (hal the institution of entailed estales may he allowed 
lo eonlinue. 
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gjutningar, som museet händelsevis ägde, nämligen av Rökstenen och Pi-
reuslejonet (fig. 1). Detta var givetvis ingenting annat än en provisorisk 
nödlösning, som kändes otillfredsställande även ur den synpunkten att mu
seet icke borde visa annat än originalföremål. Den omständigheten att be
sökaren redan vid inträdet möttes av två dominerande kopior måste inge 
honom en känsla av osäkerhet, och många gånger visade det sig svårt att få 
en besökare att förstå att dessa båda utställningsföremål i motsats till alla 
andra icke var original. Det blev sålunda en ur båda museernas synpunkt 
mycket förmånlig förändring, som skedde då Fogelbergs gudar i september 
1960 överflyttades till historiska museet (fig. 2). Med sin atmosfär av göticism 
ger de ett intryck av den idéhistoriska bakgrunden till den fornforskning 
som utgjort jordmånen för museets utveckling, och de samspelar på ett 
intressant sätt med Bror Marklunds skulpturer på fasaden och reliefer på 
portarna. Det är en kontrastverkan som är till fördel både för den antikise
rande göticismen och den från tradit ioner frigjorda men arkeologiskt bundna 
modernismen. 

B.Th. 

LITTERATUR OCH KRITIK 
A. P. OKLADNIKOV: Sjisjkinskie pisanitsy •— pamjtnik dreunej kultury Pribaj-

kalja. Irkutsk 1959. 210 s„ 109 textfigurer. 
A. P. OKLADNIKOV & V. D. ZAPOROZJSKAJA: Lenskie pisanitsy, Naskalnye ri-

sunki u derevni Sjisjkino. Akademija nauk SSSR, Jakutskij filial, Institut 
jazyka. literatury i istorii, Moskva—Leningrad 1959. 144 s., 65 textbilder, 
52 planscher med 1.002 figurer och figurgrupper. 

Ar 1929 återupptäcktes ett synnerligen omfattande komplex av hällrist
ningar och hällmålningar vid byn Sjisjkino vid Lenas övre lopp, ca 15 mil 
väster om Bajkalsjön i Sibirien. Det hade uppmärksammats (och publicerats!) 
redan på 1600-talet, men platsen hade sedan fallit i glömska. En grundlig 
undersökning kunde företagas 1947. Resultaten föreligger nu i två publika
tioner av slort intresse även ur nordisk synpunkt, vilket får motivera denna 
anmälan i Fornvännen. Den ena publikationen är författad av den flitige ut-
forskaren av särskilt Bajkal-områdets forntid, A. P. Okladnikov, ensam, och 
tryckt i Irkutsk (»Hällbilderna vid Sjisjkino — elt minnesmärke från Baj-
kalonirådels gamla kultur»).1 Den andra har jämte Okladnikov även V. D. 
Zaporozjskaja till författare och har utkommit på den sovjetiska vetenskaps
akademiens förlag i Moskva—Leningrad, men såsom publikation av akade-

1 Rec. i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12/12 1959. 
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Fig. 1. Sjisjkino. Målning. 1/25. Efter Okladnikov. — Painting. 

miens jakutiska filial (»Hällbilder vid Lena, Hällristningar vid byn Sjisj
kino»). 

Förhållandet mellan de två böckerna är i korthet följande. Leningrad-
bokens tyngdpunkt ligger på publikation av materialet, vilket främst avbildas 
på ett femtiotal tecknade planscher i liten skala. Endast i detta arbete 
finns fotografier, vilka ger en viss orientering om terrängen och om bild
ytornas al lmänna beskaffenhet. Eftersom de är tagna efter uppkrilning på 
klippan, ger de emellertid knappast bättre möjlighet att bedöma dessas de
taljer än de nämnda teckningarna. Ifråga om det tekniska Utförandets de
taljer är man helt hänvisad lill vad som sägs i texten.2 — De diskuterande 
avsnitten i Leningrad-boken är till stor del ord för ord identiska med mot
svarande i Irkutsk-publikationen; i övrigt utgör de mest sammandrag av 
denna. Ty det är i den, som man får den fullständigaste inblicken i Oklad-
nikovs resonemang beträffande dateringar, kulturtillhörighet, etnologiska och 
religionshistoriska bedömningar etc. Här finns därför också det största jäm
förelsematerialet — från Kina till Skandinavien. Däremot är illuslreringen 
beträffande Sjisjkino-bilderna sparsammare; den utgörs, liksom de icke foto
grafiska av Leningrad-bokens textbilder, av förstoringar av ett urval av den 
sistnämndas planschbilder. — En följd av den delvis överensstämmande, 
delvis olika uppläggningen är, att ingen av de båda skrifterna ersätter den 
andra helt. 

På en sträcka av tre kilometer längs flodstranden vid Sjisjkino har 2730 
bilder påträffats. De är fördelade i drygt tusen grupper pä elt trettiotal 

klippor», av vilka dock fem, sinsemellan närbelägna (nr XXVII-XXXI), bär 
nästan halva antalet bildgrupper. 

Den ojämförligt största delen av materialet utgörs av ristningar — eller 
tydligen snarare »inslipningar» eller »ingnidningar» — som Okladnikov attri-
buerar till »kurykanerna», nomader med språk av turkisk stam, kända från 
skriftliga källor under särskilt 700-talet e. Kr. Dessa okonturcrade, relativt 
små figurer återger mest älgar och hjortar, jagade av jägare till häst. Dcss-

2 Följande detaljer må nämnas, eftersom de kan förorsaka misstag vid 
användningen av Lenskie pisanitsy. 

Fig. 22 synes ej föreställa klippan nr XXI, såsom underskriften anger, 
utan nr XXVIII. 

Jämför man fotot fig. 31 med planschernas teckningar av de där av
bildade grupperna nr 778 och 780, lägger man märke till, att de är spegel
vända i förhållande till varandra. På fotot syns inne i den högra av de 
stora djurfigurerna detaljer, som icke återfinns på teckningarna. 
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Fig. 2. Sjisjkino. överlagrande ristningar. 1/15. 
höfter Okladnikov. — Superimposcd carving». 

utom märker man även såsom karakteristiska länga, horisontala rader av 
stora antal nniforma bilder av människor eller av fåglar. Härutöver finns 
fanbärare (kanske av intresse för den som studerar de skandinaviska vi
kingalida melallfanorna), kameler och åtskilligt annat. Det är en i och för 
sig ur många synpunkter fascinerande bildvärld. 

Det är emellertid knappast den, som i första hand kan väcka uppmärk
samheten ur europeisk arkeologisk synpunkt. För oss torde i stället ett fåtal 
grupper av andra slag, mera direkt jämförbara med företeelser inom värt 
närmare synfält vara av intresse. Det rör sig om högst nägra tiolal grupper 
eller enstaka figurer, vilka författarna dalerar lill brons- och järnålder, till 
neolitisk tid samt, i tre fall, till paleolitisk stenålder. Stort utrymme ägnas 
ål behandlingen av dessa grupper. 

Bland »brons- och järnålders»-bildcrna, varav de flesta är målade, har 
en 25 m läng bildgrupp särskilda förutsättningar att få eu skandinavisk be
traktare att stanna i begrundan. Den domineras av en horisontal rad om 
åtta bålar. I var och en av dessa båtar finns tre lill sex gestalter, i några fall 
mera detaljerat målade, i andra schematiserade intill gränsen av »bcman-
ningsslreck». Gemensamt för dem alla är emellertid, alt de har två »horn», 
vilka också återfinnas på fem frislående figurer med höjda händer och i 
nägra fall angivet manligt kön. Till gruppen hör också ett bakålblickande, 
hjorlliknande djur. Man förslår väl, att Okladnikov här sett sig föranlåten 
alt hänvisa till västsvenska hällristningsinotiv. Likheterna i schema och vissa 
detaljer kan dock icke undanskymma, aft det här rör sig om en avlägsen 
analogi, som dessutom slår tämligen isolerad i bildvärlden vid Sjisjkino. 

Annorlunda förhåller det sig med flera av det tiotal grupper, vilka bc-
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Fig. 3. Sjisjkino. Målning och sekun
där ristning. 1/15. höfter Okladnikov. — 

Painting and secondary carviny. 

tecknas såsom neolitiska (nr 117, 531, 550, 633, 636, 638, 707, 792, 843, 858, 
921 och 927). De flesta är ristade; ett flertal konturerade älgbilder eller andra 
djurbilder ingår. Möjligheterna är goda lill sammanställningar med de väst
ryska ristningarna vid Onega och deras »nordskandinaviska» släktingar. 

Motsvarande kan i viss mån sägas också om de tre stora, konturerade 
målningar, som Okladnikov vill datera till paleolitisk tid (nr 531 •— över-
skuren av nyssnämnda neolitiska med samma nr —, 778 och 780). Går man 
återigen framåt i tiden, kan man ej underlåta att fästa sig vid, hur slående 
paralleller t. ex. med norska och nordsvenska »arktiska» hällbilder, som kan 
finnas även inom de enligt författarna sena delarna av materialet vid Sjisj
kino. Dessa jämfördsemöjl igheter är inte ens begränsade till de »kurykanska» 
ristningarnas mångfald, utan även lill de ur olika synpunkter, inte minst den 
ofta härda stiliseringen, ytterst intresseväckande bilder, vilka sammanfattas 
såsom de senaste». 

Del ligger i sakens natur, att plats finns för helt olika uppfattningar om 
dateringarna av olika delar av bildkomplexen vid Sjisjkino. Däremot kan 
del väl knappast råda någon meningsskiljaktighet om alt vi här slår inför 
bilder, utförda under skilda delar av en lång förhistoria och historia. Vad 
den sistnämnda beträffar, är det särskilt betydelsefullt, att det läggs fram 
starka skäl för att bildlraditionen här varit aktiv ännu när de ryska kolo
nisterna började komma. Oeh Okladnikovs utförliga sammanställningar mel
lan Sjisjkino-bilderna och upptecknad burjatisk folkdiktning av mytologisk 
ari är i varje fall en ytterst fascinerande läsning. Hållbarheten ur religions-
historiska och folkloristiska synpunkter kan recensenten inte yttra sig om. 

Sådant sammanhanget som helhet ter sig, vill man emellertid främst fästa 
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uppmärksamheten vid den genomgående, sammanhängande linje, som ville
bråds- och jaktbilderna utgör i denna otvivelaktigt långa sekvens, som med 
skäl kan antagas vara utformad under medverkan av olikartade etniska grup
per, vilka vid skilda tillfällen lämnat sina tillskott till Bajkal-områdcts be-
folkningshisloria. En sådan omständighet som denna långvariga kontinuitet, 
som till och med når kontakt med nutiden, ger Sjisjkino-bilderna ett all
mänt och principiellt intresse, långt utöver de speciella förhållanden, som 
annars närmast motiverat detta försök att fästa nordiska forskares upp
märksamhet på företeelser, som i sina detaljer är intressanta just för dem. 
Av allt all döma är centrala hällbildsproblem ovanligt gripbara vid Sjisjkino. 

Inte minst av den anledningen måste man beklaga, att båda dessa så 
värdefulla publikationer är utgivna enbart på ryska utan ens sammanfatt
ningar på annat språk. 

Carl-Axel Moberg 

HERMAN .SCHUCK: Ecclesia Lincopensis. Studier om Linköpingskgrkan under 
medeltiden och Gustav Vasa. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stock
holm 1959. 

Under titeln Ecclesia Lincopensis har Herman Schiick publicerat en om
fattande studie av Linköpingskyrkan under medeltiden och Guslav Vasas tid 
fram till 1540-talet. Titeln anknyter till elt medeltida uttryckssätt , som låter 
»kyrkan> beteckna inle bara katedralen u tan även domkapitel , biskopar, 
biskopsstol och sockenkyrkor. I studien inryms både en redogörelse för 
kyrkans och biskoparnas materiella tillgångar, kyrkans organisation och 
förvaltning samt en undersökning av biskoparnas roll i rikspolitiken. Den 
senare uppgiften har varit en av de betydelsefullaste, eftersom biskop och 
domkapitel i Linköping under viktiga skeden har spelat en mycket central 
politisk roll. En väsentlig orsak till alt förf. valde Linköping var alt käll
materialet därifrån iir för svenska förhållanden ovanligt rikt och mångsidigt. 
Det visar sig, atl framställningen av den politiska rikshistorien icke skulle 
kunna byggas upp utan det medellida biskopsarkivet i Linköping och klos-
terarkivel i Vadstena. Til lkomsten av biskopsarkivet är till största delen 
Hans Brasks förtjänst, och tack vare hans ordningssinne, intresse för kyrkans 
historia och förståelse för äldre å tkomsthandl ingars betydelse har det blivit 
en källa av största vikt. Brasks arkiv är enligt förf. också den främsta källan 
lill vår kunskap om senmedeltidens episkopala förvaltning i Sverige och detta 
på grund av en ytterst välorganiserad kansliordning, som gällde både 
biskopstol och kapitel. 

I det första kapitlet om kyrka och biskopar får man följa Linköpings-
kyrkans yllre öden fram till 1527. Först går förf. mera i den tidigare forsk
ningens fjiit. Sålunda accepterar han bl. a. —• för att bara nämna några 
detaljer med mera konsthistoriskt intresse — den alltjämt omhuldade teorien, 
alt den äldsta katedralen skulle ha haft kyrkan i Vreta till förebild och att 
Vrela varit det förslå biskopssätet. I ljuset av senare konsthistorisk forsk-
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ning synes denna leori vara föga sannolik. Den betydelsefulla skillnaden 
mellan domens slora kor och del betydligt mindre koret i Vrela är enligt 
min mening avgörande. Redan själva namnet på stiftet (Lionga) i det s .k. 
Florensdokumenlet från 1100-talets början (alltså troligen redan något före 
de båda kyrkornas byggnadstid) stöder inte teorin om Vreta som äldsta 
biskopssäte. I detta sammanhang godtar Schuck uppgiften om kung Inge d. ä. 
och drottning Helena som stiftare av ett precisterciensiskt kloster i Vreta 
liksom atl Bro (nu Kungsbro) skulle vara den äldsla biskopsgården. Vad 
Bro beträffar skänktes den (enligt avskrifter från Rasmus Ludvigssons tid) 
av kung Inge till klostret i Vreta och är inte som förf. också riktig! uppger 
förtecknad i det påvliga skyddsbrevel från 1178, som uppräknar biskops
stolens gårdar i stiftet. Det är alt märka , att förteckningen bör jar med 
biskopens gård i Linköping. 

Förf. skildrar vidare utvecklingen av sliftsorgiinisalionen med socknar 
och proslerier, kloster, helgeandshus m. m. oeh framför allt grundandet av 
domkapitlet . Det var på visst sätt det första i Sverige, som kunde ombesörja 
ett kanoniskt biskopsval och utveckla den liturgiska ordningen i domen. 

Tiden 1258—1338, från och med biskop Henrik — vars dominerande be
tydelse framhålles för första gången — lill och med biskop Karl Bååt kallas 
blomslringslidcn, cn beteckning, som är helt adekvat åtminstone för den 
förra delen av denna epok. Bland händelserna under Henriks tid noteras 
utom utbyggandet av domkapitlet och av katedralens gudstjänstordning 
även organiserandet av prästutbildningen, biskopsbordets utvidgning och 
inte minst de omfattande byggnadsarbetena på domkyrkan. Vid skildringen 
av detla slora byggnadsverk, som här givelvis inte kunnat ges något slörre 
utrymme, nöjer sig förf. med referat av huvudsakligen Romdahls framställ
ning av byggnadahistorien. Beträffande igångsättandet av tvärskepps- och 
korbygget citeras dock Roosvals omdater ing (i Antikvariskt arkiv ,'il lill 
1200-lalels början-, cn kronologisk justering, som förefaller skänka slörre 
ordning i 1200-talsbyggels eljest invecklade historia. Det är Schiicks för
tjänst att framlida forskare i domkyrkans byggnadshistoria fåll cn fast 
grund av dokument all bygga på och framför allt elt klarläggande av sam
bandet mellan biskoparnas och kapitlets verksamhet, som är en av förut
sät tningarna för byggnadsverksamheten. Till biskop Henriks kraftfulla ge
stalt passar onekligen det första genomförandel av hal lkyrkan. Delta spän
nande skede i katedralens byggnadshistoria har fått skilda tolkningar. 
Anmälaren hyser den förhoppningen att sedan byggnadsforskningen nu bör
jat uppmärksamma Westfalens mera direkta roll under della skede l forsk
ningar härom pågår just nu, inte minst på lyskt håll) problemen kommer 
att lösas lättare. 

Den följande liden (1338—1432) kallar Schiick för stiftels heroiska lid, 
särskilt med tanke på Nicolaus Hermanni, en av de verkligt stora gestalterna 
i den långa raden av biskopar. Under efterträdarens, Knut Bosson, lid måsle 
kyrkan uppge sina tidigare vunna positioner och råkade åter i beroende 
av kungamakten. Av stort intresse är här den utförliga skildringen av kapell-
stiftelser och donationer till domkyrkan under biskop Knuts tid. De utgör 
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delvis förutsättningar för det stora korbygget, som på delta sätt får en 
intressant belysning. Man kan emellertid inle undgå alt göra den reflexionen, 
att många av dessa yttr ingar av senmedeltida fromhet kan ledas tillbaka 
lill Nicolaus Hermaimis inspirerande religiositet, vars impulser verkade långt 
fram i liden. 

Den senmedeltida stifthistorien rymmer många dramat iska moment. 
Först under Henrik Tidemansson fick sliftet ett 25-årigt lugn, som bl. a. 
möjliggjorde fullbordandet av Knut Bossons korbygge. Avsluliiingsskedel 
med Hans Brask får en ytterst initierad behandling, som trots sin korthet 
bör lill bokens allra bästa partier. 

Skildringen av stiftets organisation under denna lid innehåller mer av-
nya och klarläggande fakta och synpunkter än föregående kapitel. Siirskilt 
gäller della prosleriindelningen. Här framträder en ny bild med tre redan 
tidigt belagda centra, Linköping, Skcninge och Söderköping. Schuck vill i 
denna proslcriindelniiig se ett arv från cn hednisk kul l inddning , som länge 
levde kvar i bl. a. de Ire årliga slora marknaderna med mässor i dessa städer, 
vidare i beskattning samt i viss gemensam brobyggnad (Linköping, Örebro 
och Norrköping). Della Intressanta uppslag iir verkligen värt all fullföljas. 

På samma säll kunde här framhävas de mönstergilla framställningarna 
av tiondeinstiluliuncn, som samtidigt belyser väsentliga drag i den kyrkliga 
samhällsutvecklingen, och framför allt av biskopsbordets historia, ekonomi 
och administrat ion, ett av avhandlingens tyngst vägande kapitel. Av storl 
intresse är också bidragen till det medeltida prästerskapets historia, som 
ger en mängd notiser till ell blivande herdaminne och avslöjar det tyvärr 
ännu oavslutade herdaminnet som en tämligen mindervärdig produkt . En 
from önskan om ett nytt herdaminne iir verkligen motiverad. 1 detla sam
manhang måste emellertid påpekas, atl avsaknaden av både orts- och per
sonregister i avhandlingen är myckel kännbar . Visserligen utlovas i förordet 
eft register i samband med cn publikation av vissa detal jundersökningar. 
Men »Ecclesia Lincopensis» är elt avslutat verk av sådant slag alt det alllid 
kommer alt framträda som cn enhet för sig. 

Avhandlingens senare kapitel behandlar domkyrkan och domkapitlet . Här 
finner isynnerhet konsthistorikern delvis nytt och framför allt systematiskt 
och kritiskt ordnat urkundsmaterial . Ett av de mest fängslande kapitlen 
slutligen behandlar medelt idskyrkans undergång. Det berör till övervägande 
del kyrkohistoriska förhållanden och skildrar hur de medeltida Institutio
nerna gick sin undergång till mötes eller nyttiggjordes av den världsliga 
makten. 

Dessa antydningar om avhandlingens rika innehåll ger tyvärr ingen riklig 
föreställning om och rättvisa ål bredden och den sammanhål lande förmågan 
i Schiicks framställning. Man måste beundra hans sinne för centrala pro
blemställningar och förmåga all överblicka det ofla helerogena materialet. 
Anmälaren har i förslå hand velat fäsla uppmärksamheten på avhandlingens 
betydelse för syskonvclenskaper som konsthistoria och arkeologi samt för 
lokal- och pcrsonhislorisk forskning. 

Bengt Cnattingius 
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Nordisk kultur. Samlingsverk utg. med understöd av Clara Lachuiauus fond 
för befrämjande av den skandinaviska samkänslan. Under red. av Johs. 
Brondum-Nielsen, Otto v. Friesen, Magnus Olsen och Sigurd Erixon. Bd 
I—XXX. Bonniers, Aschehougs och Schultz förlag, Stockholm, Oslo och 
Köpenhamn 1931—1955. 

Enstaka band av Nordisk kultur ha tidigare anmälts i denna tidskrift,1 

men det stora samlingsverkets avslutande ger dock en välberätligad anled
ning att här ånyo erinra om dess existens i sin helhet. Detta kan också vara 
påfordrat genom att förlagsreklamen synes ha varit obefintlig eller i varje 
fall påfallande svag. Enligt sitt program omfattar verket kulturen i Norden 
under forntid och medeltid ävensom de traditioner från dessa tidsepoker, 
som kvaiievat senare. Avskärningen framåt till och med medeltiden innebär 
alliså endast delvis en kronologisk begränsning. I den folkliga kulturen följas 
den äldre traditionens t rådar ända fram emot nutiden. Härigenom framträ
der i olika delar av verket den betydelse som allmogekulturen genom sin 
starka traditionstrohet har för studiet av äldre t idsepoken kultur; utan det 
folkliga materialet skulle vårt vetande härom i inånga hänseenden ha visat 
gapande luckor. Della är lika påfallande i verkels tidigast utkomna band om 
Folkvisor, folksägner och folksagor som i dess avslutande volym om Fångst, 
jakt och fiske. 

Inom cn d å mer än nu på sakföreteelser inriktad nordisk språkvetenskap 
framträdde på 1920-talets slut en gemensam åstundan alt få till stånd över
siktliga framställningar av angränsande kulturvetenskapers forskningsresul
tat. Härur framgick så planen på en allsidig översikt av den äldre nordiska 
odlingen. Bedaktionens ensidigt dominerande språkmannainslag förklaras 
härav; det skall å andra sidan erkännas, att ensidigheten inte återspeglas i 
den redan från första början fixerade, vidsynt och mångsidigt upplagda 
ntgivningsplancn; sakforskningens representant i redaktionen — Sigurd 
Erixon — har ocksä hela tiden varit den verkställande, sammanhållande 
och väl också dirigerande kraften. Hans uppgift har förvisso icke varit lätt, 
men med envis uthållighet har han genomfört delta viktiga nordiska pionjär-
företag. I en rec. 1932 skrev undertecknad, att detta jätteverk krävde en 
hängiven medarbetarskara villig alt offra sig för en stor sak: »I största 
utsträckning blir det förstahandsresultat som de olika forskarna komma att 
publicera och de förberedande undersökningarna kräva etl arbete vars om
fång långtifrån framgår av antalet tryckta sidor.» Lachmannska fonden har 
visserligen efter måttet av sina resurser hela liden på ett storartat sätt stolt 
verkets utgivande, men understöd av statsmedel av den omfallning som i nu
tiden s tår till förfogande för andra serieverk av motsvarande slag har Nordisk 
kultur aldrig åtnjutit. Därigenom har icke heller funnits resurser att stödja 

1 I samband med utgivningen av de fyra tidigast utkomna banden har 
Bengt Thordeman i Fornvännen 1933 lämnat en allmän presentation av Nor
disk kulturs tillkomst och syften. Recensioner av enskilda delar ingå i 
Fornvännen 1939 (Befolkning, Kyrkliga byggnader) . 1944 (Dräkt) och 1945 
(Vapen). 
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de olika medarbetarnas förberedande forskningsarbete. Och frivilliga arbets
insatser äro alllid svåra alt manövrera. Optimistiskt utlovade redaktionen 
från början att av verkets 30 planerade delar skulle minst två utkomma om 
året. Så snabbt har det långt ifrån gått, men i stort sett har dock den ur
sprungliga dispositionen kunnat fullföljas; det mest märkbara »ärret» efter 
cn nödtvungcn ihoplappning är den i några delar införda samlingsrubriken 
»teknisk kultur». Komprimerat uttryckt behandlar Nordisk kultur befolkning, 
språk, namn och diktning, bebyggelse, näringsliv och redskap, handel och 
samfärdsel, vapen, vävnader, dräkt- och byggnadsskick, tideräkning, folktro 
och folkliga fester, kyrkor, kult och konst, folklig idrott, lek och musik, 
paleografi, mynt, mått och vikt. Nordiskt samarbete har här på ett effektivt 
sätt omsatts i praktisk gärning. De olika delarna ha en högst varierande 
uppläggning. Det finns delar med enmansförfattarc och det finns delar skrivna 
av slora förfallarkollektiv. Det finns strängt logiskt uppgjorda dispositioner 
men ocksä några enstaka delar bland de sist utkomna, där kompositionen 
främst synes ha betingats av de manuskript son) huvudredaktören lyckats 
indriva. Svårigheterna härvidlag ha ibland också medfört att bidrag till 
samma del ha högst växlande tillkomsttider, det gäller t. ex. det 1952 ut
komna stora oeh viktiga bandet om Byggnadskultur. En berättigad anmärk
ning som gjorts i tidigare recensioner är alt uppdelningen mellan de olika 
författarna enligt verkets samnordiska plan borde ha skett mer efter ämne 
än efter nationalitet; elt mönsterexempel på en framgångsrik nordisk inte
grering är avsnittet om den förhistoriska konsten. Alltefter olika forsknings
grenars ålder och olika ämnens tidigare behandling växlar innehållet från 
sammanfattande kompendier, byggande på cn rik äldre litteratur till in
gående primärundersökningar, som dock genom utrymmets begränsning 
mestadels kommit att framläggas i cn starkt koncentrerad form. Denna senare 
karaktär är dominerande, vilket samtidigt medfört alt verket i gemen inte 
kunnat ges den populära prägel som väl åsyftades från början. Den ovan 
omnämnda recensionen slutade med en förhoppning om att verkets popu
laritet skulle bli de medverkande forskarnas belöning. Det stämmer bättre 
om popularitet utbytes mot oumbärlighet. Nordisk kulturs 30 delar ha icke 
blivit någon kulturhistorisk läsning för gemene man, men istället en rad 
oundgängliga handböcker och uppslagsverk inom kulturforskningens olika 
områden. Som några av de främsta av dessa m å nämnas Personnamn (red. 
av Assar Janzén) , Vapen (Bengt Thordeman) , Dräkt (Poul Nörlund), Lant
bruk och bebyggelse (Sigurd Erixon), Tideräkningen (Martin P. Nilsson), 
Mått och vikt (Svend Aakjser). Framstäl lningarnas genomgående knapphet 
kompletteras av den konsekvent genomförda rikedomen på litleratiirhänvis-
ningar. Till verkets lexikaliska utnyttjande tjäna också utförliga sak- och 
ortregister. Genom avsaknaden av läroböcker i ämnet har Nordisk kultur 
särskilt för nordisk folklivsforskning fått stor betydelse också för universi
tetsundervisningen. Den historiska sidan av detta ämne har härvid särskilt 
kommit att gynnas, eftersom verket redan genom sin uppläggning lar sikte 
på sammanhanget folkminnen—fornminnen. 

Sigfrid Svensson 
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NOTES AND REVIEWS 

A Norwegian pcnannular brooch. W. Holmqvist describes a penannular 
brooch wilh globular knobs, which has long been preserved in the Museum 
of National Antiquities in Stockholm, and which according to its accom-
panying note was found in Norway. It is in bronze, wilh silver foil and 
silver filigree on the globular knobs. In type it is associated with other 
bronze and silver penannular brooches found in Seandinavia and elsewhcre. 
The writer holds that this special type must have as its place of origin the 
British Isles (in the Norse settlements there), and cites in support of this 
the filigree decoration, the interlacing, and in particular the animal orna
mentation. 

Reflections on a recent Hallstatt publication. E. Nylén has commented on 
certain aspcets of the absolute chronology of a recent Hallstatt publication. 
When the finds in northern Europé once more become rich, after an 
apparcntly empty or meagre period in the pre-Roman Iron Age, they seem 
to originate in the main from four sources: a pure Celtic or closely related 
culture, a partly independent culture influenced by Celtic culture, Jastorf 
culture and late Bronze Age Hallstatt culture. Three associated finds in the 
Hallstatt grave field, containing a swan-neck pin with a spiral-rolled plate 
as a head (Grave 86), a swan-neck pin with a bowl-shapcd head (Grave 68) 
and a ring-shaped pendant decorated in eharacteristic fashion (Grave 83) 
are compared, in their time relation to the Hallstatt chronology, with similar 
artefacts discovered within northern Europé, and with the dating of these 
finds. This comparison shows that the Hallstatt finds fall within the limits 
800-500 B. C. and Ihat the finds in the North can be placed, or are related 
to the designs of objects which can be placed, albeit with broad margins 
eilher way, around the transition from mid-Laléne to late-Laténe, a transi-
tion which is often placed at ca. 150 B. C , but which the author would have 
as somewhat låter. This great variation in datos is striking and may be an 
indication that the existing Hallstatt chronology is more or less uncertain. 

Hammarby Church. E. Gustafsson has published some observations made 
in connection wilh a restoration of Hammarby Church in Uppland. The 
investigation revealed that the west part of the church consists of the 
remains of a Romanesque church from ca. 1200. The present chancel and 
sacristy were built during the first half of the 14lh century. The 14th 
century vaults were replaced in lhe 17th century. The näve was not vaulted 
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until ca. 1400. The investigation resulted in a picture of lhe slages of 
building which diffcred significantly from that previously described in the 
aulhorilalive work Swedish Churches (Sveriges Kyrkor). 

Fogelberg's Gods in the Museum of National Antiquity. B. Thordeman has 
written a description of the recent moving of B. E. Fogelberg's marble statues 
from a hall in the National Museum. These statues, represenling the pre-
Nordic gods Odin, Thor and Balder have now been placed most advanfa-
geously in the entrance hall of the Museum of National Antiquities. 

C.-A. Moberg reviews the newly-appeared publications by A. P. Okladnikov 
and V. D. Zaporozjskaja on the great rock carvings and rock paintings complex, 
which bas been re-discovered at Sjisjkino along the upper course of the Lena. 
not far from Lake Baikal in Siberia. Cerlain ones among the representations, 
whieh seem to be from various times, have been the reason for comparisons 
with Seandinavian rock-piclures. 

B. Cnattingius reviews H, Schiicks doctoral dissertation, Ecclesia Linco
pensis, Studies on Linköping Cathédral during the Middle Ages and the reign 
of Gustav Vasa, which deals with the history of lhe diocese during an 
Important period. The bishop and the chapter played a considcrable part in 
political maliers. The aulhor bas been diligent in making use of the medieval 
archives of the bishops, which constitute the best source for a knowledge of 
ecclesiastical administration in Sweden during the late Middle Ages. The 
dissertation is also very valuable from the arl-historical and biographical 
points of view. 

S. Svensson has reviewed the great combined Scandinavian collccted work 
"Nordisk Kultur", which after a quarter of a century has now been com
pleted. The work is limited to prehisloric and mediaeval times, but also 
comprises traditions which have survived from those limes in peasant culture. 
The thirty volumes form a collection of invaluable reference books. 

News. Information is given about certain matters dealt with at the sessions 
of the Academy of Letters, History and Antiquities; the appointment of 
Gösta Selling, Chief Inspector of Stockholm City Antiquities, to General 
Director of the Central Office and Museum of National Antiquities after 
Bengt Thordeman; grants from H. M. King Gustaf VI Adolfs 70th Rirthday 
Fund for Swedish Culture; a lemporary exhibition in the Museum of Na
tional Antiquities; a great number of excavations and finds from the sum
mer 1960; a remarkable find of a golden ring at Vadstena; a coin hoard from 
Mörkö. Södermanland; and, finally, resloralions of Lau Church, Gotland. 
Tumbo Church, Södermanland, and Norrby Church, Uppland. 
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BIBLIOGRAFISKA MEDDELANDEN 
FRÄN 

KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS 
AKADEMIENS BIBLIOTEK 

Av Maja Lundqvist 

Tidskrifter inkomna under tiden 
1/7 1959-30/6 1960 

Aela archaeologica. 29. 1958: P. 
A n k e r & K. B e r g , The nar thex 
of Sant" Angelo in Formis. •— C. J. 
B e c k e r . An arctic-type arrow head 
from North Jut land. — G. E k b o I m, 
Wesleiiropäische Gläser in Skandi
navien während der späten Kaiser-
und der friihen Merovingerzeit. — 
G. II a I I. A dwelling site of early 
migration period al Oxböl, southwest 
Jul land. — H. H e l b a e k , The Ox
böl grain. — A. E. H e r t e i g, Die 
archäologischen Untersuchungen an 
»Bryggen >. dem alten hanseatischen 
Mit tdpuukt in Bergen. — Vorläufi-
ger Bericht iiber Untersuchungen 
eines mittelalterlichen »Kaupangs» 
auf Borgund in Sunnmöre. — J. 
K o s t r z e w s k i , Studien iiber die 
ältere Eisenzeit in Polen. — E. N y-
I é n, The remarkable bucket from 
Marlborough. — O. O l s e n , & O. 
C. r ii m I i n P e d e r s e n , The Skul-
delcv ships. A prel iminary report on 
an undcrwaler exeavation in Roskilde 
Fjord. — V. P o u 1 s e n, Port ra i ls 
of Caligula. — - I L T h r a n e , Ein 

Depotfund der jungeren Bronzezeit 
von Mandemark auf Mön. 

Acta pbilologica scandinavica. 24: 
2. t959: E. E l g q v i s t , Har det 
gamla Abosysael under folkvandrings-
liden tillhört svearnas intressesfär? 
— M. I n g e r s l e v S i m o n s e n , 
The Kirkjubö runic stone. 

Arkiv for nordisk filologi. 74:3/4. 
1959: E. E l g q v i s t , Vad svioniska 
or tnamn vittnar om grundandet av 
det danska väldet. — L. A l f v e -
g r e n, Om de nordiska runinskrif
terna på Isle of Man. — E. S a 1 b e r . 
g e r . Runstenen i Kållands Asaka. 

— B. N e r m a n , Det heliga tretalet 
och Volospä. — C. C. I! 11 I, k i a- i 
Arkaeologisk datering af poetiska 
leksler. — 75. 1960: N. L u k m a n, 
Finn og St. Laurent ius i Lund og i 
Canterbury. — B. N e r m a n , Arkeo
logisk belysning av två Eddapart ier . 

Heraldisk tidsskrift. 1960: 1: P. 
W a r m i n g, Christicrn I: s skjold-
holdere. — A. B e r g b m a n. Vad 
menas med ett vapen? —-II. K r a g, 
Ludvig Hotbergs segl og våben. — 
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B. T e n n b e r g , Några talande 
kommunvapen i Finland. — H. K o -
n o w . Kannibal Sehesteds franske 
grevevåben. — J. R a n e k e, Heral-
dik på hålkort . — E. V e r w o h l t , 
Valdemar Atterdags og Erik af Pom
merns herolder. 

Nordisk numismatisk årsskrift. 
1959: K. S k a a r e, Slerlingfunnet 
fra Havnöy, Rödöy i Nordland, og 
andre norske funn av engelske 
mynter fra samme tid. — T. L i n d 
g r e n , »Hedersbelöning fiir nit och 
redlighet i rikels tjenst». Till me
daljens tidigaste historia. — L. O. 
L a g e r q v i s t , Sedelförfalskningar
na i Malmö fängelse 1845—1847. — 
A. P l a t b a r z d i s , Ryska sedlar 
tryckta i Stockholm. — Årsberättel
ser [från myntkabinett och mynt
verk i de nordiska länderna] . 

Arkiv för norr ländsk hembygds-
forskning. 1959—60: S. B. E k , Ny
bildning och tradit ion. Förändr ingar 
inom allmogens bosfadsskick i nor ra 
Ångermanland. 

Arv. 1957: O. O d e n i u s, Målaren 
och djävulen. — 1958: M. P : n 
N i l s s o n , At which time of the 
year was the pre-Christ ian Yule ce-
lebrated? — K. R. V. W i k m a n , 
Linnoeus as anthropologist and ethno-
logist. — 1959: O. J a n s e , Kyrka 
och källkult i Svinnegarn. 

Askims hembygdsförening. Års
skrift 1959: N. N i k l a s s o n , Forn
minnen i Askim. I. 

Bjärcbygden. 1958: O. E h d e, 
Barkåkra kyrka . — H. A r b m a n , 
Bronsålders landskap. 

Blekingebokcn. 1959: S. F r ii n n e, 
Bostadsförbättr ingar och byggnads
minnesvård. —• A. H a m m e 1 i n, 
Gravfältet på Nötanabben vid Byrum 
i Edestad socken. 

Bromma hembygdsförenings års
skrift. 1960: G. S e l l i n g , Det åter
uppväckta Äkeshov. — T. A 11 a r p, 
Äkeshov 1960. 

Dalarnas hembygdsbok. 1959: P. H. 
R o s e n s t r ö m , Tisjön. — Koppar-
slageri i Dalarna. 

Fa taburen . 1960: P. F 1 o u d, Om 
engelskt koppar t ryck på tyg. — J. 
G r a n l u n d , Cecilias bod. Ett upp
ländskt 1500-talsmonumenl. 

Från bergslag och bundebygd. 
1959: N. S t r ö m b o m , Mosjömål-
ningarna — en ny länk i Vasatidens 
närkesmåler i . — T. O : s o n N o r d 
b e r g , Magnus Gabriel De la Gar
dies ombyggnad av ödeby kyrka. 
— M. O l s s o n , Möbleringen hos 
bergsmännen i Noraskog. — A. 
W a r n e, F rån Törneros ' närkes
resa 1833. 

F rån Borås och de sju häraderna . 
1960: N. G. W o 11 i n, Det senmedel-
lida Snärsbofyndet. Mullöger och 
bäcken. —• K. E. S a h l s t r ö m , En 
gravbacke från äldre jä rnå lder på 
Stommen i Tärby. 

F rån Gästrikland 1959: P. N o r-
b e r g, Gästriklands hyttor och ham
rar. 

Fynd 1959: Vanligt från forntiden: 
C. -A. M o b e r g , Vanligast av flin
ta : Skärvor. — Vanligast av annan 
sten: Skafthålsyxor. — L. K a e l a s , 
Oornerad keramik. — U. S i 1 v é n, 
Kammar. Kunskap ur kambi ta r? — 
N . - G . G e j v a l l , Något om bestäm
ning av brända ben och deras veten
skapliga värde. Högar och ro
sen. —• Skålgropar. 

Föreningen Gamla Christianstad. 
Årsskrift. 1959: C. O 1 o f s o n, Vem 
var Esbjörn Muli i Norra Äsum? 

Föreningen Gamla Halmstad. Års
bok. 1959: H. H e d i n , S:ta Kata
rina och S:ta Anna kloster. 
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Geologiska föreningen i Stockholm. 
Förhandl ingar . 1960: 1: E. N i 1 s-
s o n, "Södra Sverige i senglacial tid. 

Gotländskt arkiv. 1959: E. N y l é n , 
Gollands murade rosen och brons
ålderns f jä r rhandd . — I. S w a r I-
1 i n g, ». . . det dyrbaraste fähus i 
riket . . . » 

Hembygdsbok för ös t ra Njudung. 
1958: P. B r å k e n h i e l m , Forn
saker i Skirö socken. 

Hembygdsföreningen Arboga Min
ne. Årsbok 1957: S. R e h n, Källar-
fynd i Nygatan. — Ny epok i mu
seets historia. — 1958: S. R e h n , 
Intendentens berättelse. 

Hyltén-Cavalliusf ureningen. Års
bok. Kronobcrgsboken. 1958—1959: 
C. C u 11 b e r g, G. O. Hyltén-Caval
lius och Wärend och Wirdarne . — 
N. T ö r n q v i s t, Om småländska 
or tnamn. En orientering. — N. 
S t r ö m b o m , En märkl ig bonads
målare från Växjötrakten. Några ut
blickar kr ing allbo-kinnevaldsmåle-
riet. — S. O l s s o n , Utgrävningarna 
i Växjö domkyrka 1957—58. — S. 
L j u n g , Kring Gråbrödraklostret i 
Växjö. Några komplet terande notiser. 
—• Växjö stads medeltida sigill. — 
T. L i n d g r e n , Växjömedaljen 
1838. Vår första kommunala belö-
ningsmcdalj . — G. IL R u n d q u i s t , 
»Mdlinmedal jema». Gymnastikpre-
micr av sällsynt ålder och art. 

Julhälsning till församlingarna i 
ärkestiftet. 1959: E. S t r ö m , Väs
terlövsta kyrka. — S. P a l m , Kungs-
Husby kyrka. —-A. A h 1 f e 1 d t, Bog
lösa kyrka. — Vallby kyrka . 

Julhälsningar till församlingarna i 
Skara stift. 1959: G. L i n d e , När 
Skövdeborna byggde upp sin kyrka 
efler branden 1759. —• H. W i d é e n , 
Medeltida teckningar frän Skara stift. 

— B. B r u c e, Kyrkliga klenoder i 
Vånga kontrakt . 

Jämten . 1959: P. G. H a m b e r g , 
Vemdalens kyrka. — M. N o d e r -
m a n n . Några möbelkonstnärer i 
Jämt land och Härjedalen. — För
undersökning av Tibrandshögen. — 
O. J a n s s o n , Härjedalens forn
minnesförening och dess museum. 

— O. F r e d r i k s s on, En jämt
ländsk kyrkomålare . — T. M a g n u s 
s o n , Kyrkas gamla kyrka och sta
pel. —• L. B j ö r k q u i s t , Fynd av 
gjutform från Stugun. 

Jönköpings läns hembygdsförbund. 
Meddelanden. 1959: P. W i 1 s t a-
d i u s, Guld- och silversmeder i 
Gränna. 

Konsthistorisk tidskrift. 1959: A. 
G e i j e r , Orientaliska textilmönster. 
Några synpunkter på de äldsta 
onen tmat lo rna . — E. F o r s s m a n , 
Dorisk stil i svensk arki tektur . — B. 
v o n M a l m b o r g , Äldre vasalids-
porträ t t på Gripsholm. Några kom
mentarer lill den konsthistoriska dis
kussionen. — 1960:1—2: S. V ä n j e, 
Nikodemus Tessin d. ä. och Drott
ningholm. — B. H. H a l l s t r ö m , 
Byska byggnadsri tningar 1 National
museum. Några tidiga verk av Barto-
lomo Rastrelli. — S. S a n d s t r ö m . 
The programmc for the decoration 
of tbc Belvedere of Innocent VIII. 

Linköpings stiftsbok. 1959—1960: 
B. C n a t t i n g i u s , Kyrkorestaure
r ingar i stiftet. 

Lits hembygdsförenings skriftserie. 
10. 1959: T. M a g n u s s o n , Kyrkas 
gamla kyrka har fått stapel. — P. N. 
J o n s s o n , Fint fornfynd i Hök
bäck, tusenårig skattegömma. 

Livrus tkammaren. 8: 7/8. 1959: E. 
O 1 s o n i, F in lands vapen. — 8: 9— 
10. 1960: H. S e i t z, Trekronors-
symbolen under 1300-talet. Nägra 
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jämförande iakttagelser. — A. D a 
n i e l s s o n , En infanlcrifana från 
drot tning Kristinas tid. — G. E k-
s t r a n d . 1600-talets vita krönings-
dräkter i Livrustkammaren. 

Lunds stifts julbok. 1959: E. 
G r a e b c. Lunds domkyrkas restau
rering. 

Lunds universitets historiska mu
seum. Meddelanden. 1959: B. S a l o 
m o n s s o n , Fouilles ä Belloy-sur-
Somme en 1952 et 1953. — H. A r b 
m a n, Skandinavisches Handwerk in 
Russland zur Wikingerzeit. — Zwei 
Opferfundc. —• J. Z a k, Eine skan-
dinavische fr i ihmit ldal ter l iche Eisen-
lanzenspilzc aus Grosspolen. — A. 
W. M å r t e n s s o n , Two early 161 li 
century pewter flagons. — M. 
S t r ö m b e r g , Ein bronzezeitliches 
Brandgrab mit Schmdzt iegdfrag-
menten bei Löderup in Schonen. 

Lychnos. 1959: H. S a n d b l a d , 
Eken vid Giislrow och de sju in
seglen. Till tolkningen av Johannes 
Bureus ' religiösa mystik. 

Malmö fornminnesförening. Års
skrift. 1960: E. B a g e r , Carl Ste-
phan Bennets interiör från S:t Petri 
kyrka. Färgbild med text av konstnä
ren. — Tingmän och fingsnämnder. 
— C. G. L e k h o 1 m, Arkeologiska 
och byggnadshistoriska fältarbeten 
1959. 

Nationen oeh hembygden. Skrift
serie utg. av Värmlands nation i 
Uppsala. 7. 1956: G. v o n S c h o u l t z , 
Västra Smedbyn i Kila — en värm
ländsk rokokoanliiggning. — A. E k-
1 u n d, [ulg.] En värmländsk dom
bok från 1550. 

Nordisk tidskrift. 1959:6—8: S. 
K a r l i n g , Sveriges Kyrkor som his
toriska dokument . —• A. H o l I s 
m a r k , Det nye syn på sagacne. — 
P. H a l l b e r g . Njålas författare 

och hans samtid. — 1960:4: S. 
G r i e g , Harriet Backer och vårt 
gamle kirkeinteriör. 

Nordisk tidskrift för bok- och bib
lioteksväsen. 1959: 3: T. J. O 1 e s o n, 
Book collections of Icelandicchurches 
in the fourteenth century. 

Norrbotten. 1959: L. B e r g-
s t r ö m & L.-Ä. K v a r n i n g, En 
bildsvit från byn Gallejaur i Arvids
jaur socken. — E. W e s t e r l u n d , 
Gallejaur. Bebyggdsehistorisk under
sökning i en liten lappmarksby. — 
H. H v a r f n e r & L.-Å. K v a r-
n i n g, Gallejaur. Statisk kul tur i 
teori och prakt ik. — B. H a l l g r e n , 
Döuddcn — en lapsk järnåldersbo
plats? 

Norrköpings museum. Berättelse 
över verksamheten. 1947: A. B o r e 
l i u s , E n okänd skrift om svensk 
cistercienserarkitcklur. —• 1948: A. 
B o r e l i u s , Problemet »Majestatis». 

— 1949: E. K r i g s t r ö m , Norr
köpings första museum. — 1950: A. 
B o r e l i u s , ö s t r a Eneby kyrkas ro
manska målningar och problemet 
Kaga. — K. G. L j u n g g r e n , Ru
norna på ö s t r a Eneby kyrkas vind. 
— E. K r i g s t r ö m , »Norrköpings 
laxefijske». — 1953: A. B o r e l i u s , 
Nils Månsson Mandelgrens ri tningar 
frän Kaga kyrka. — K. II o 1 m-
q u i s t , Norrköpingssilver expone
rat i Norrköpings museum 1951. — 
1955: A. B o r e l i u s , De romanska 
bildfragmenlen på ös l ra Eneby kyr
kas triumfbåge. — Kristi pannlugg. 
En molivhistorisk studie. — »Gambia 
Upsala portar». Några ord om eu 
karl tcxt i Atlantican. 

Opuscula Athcniensia. 3. 1960: E. 
G j e r s t a d , Pot tery types, Cypro-
geometric lo Cypro-dassical . •— P. 
A s t r ö r a , A middle Cypriole tomb 
from Galinoporni. •— V. K ä r a -

314 



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

g e o r g h i s, Supplementary notes 
on lhe Mycenaean vases from the 
Swedish lombs at Enkomi. — J. 
S c h ä f e r , Ein Pcrserbaii in All-
paphos? 

Ord och bild. 1959:4: M. a f 
S c h u 1 I é n, Svenskt inflytande på 
Finlands byggnadskonst. 

Big. 1959: 2—4: N.-A. B r i n g é u s, 
Prestaver. — A. ,1 a n s s o n, Date
ring av Albert Målares salasvit. — 
E. A n il r é n, Guldsmeden O. W. i 
Borås. — L. O. L a g c r q v i s t, 
Europeiska furstekronor. [Rec. av II. 
Biehn. Die Krönen Europas.] — 
S. B. E k. Dräktförordningarnas sam
hälleliga bakgrund. — 1960: 1—2. S. 
S v e n s s o n , Linné som »antiqua
rius». — A. M. N y l é n , Statliga 
regleringar inom ett etnologiskt fält. 
— S. E. K a r t s n, Fideikomissen 
och kulturminnesvården. — S. Wal-
I i n. Studier i 103 volymer kyrko-
ln ventering. 

Saga och sed. 1958: B. N e r m a n , 
Gutasagan: Alt ir baugum bundit . — 
.1. d e V r i e s , Die »Tierverehrung 
in Gallien». — H. G u s t a v s o n . 
Carl Säve. 

S:t Ragnhilds Gille i Söderköping. 
Årsbok. 1959: T. E n g s t r ö m , Två 
offerstenar. — 1960: S. Z a c h r i s -
s o n, Söderköpings gamla rådhus. — 
C. A. L c v é n, En Söderköpingskarla 
och stadens topografi. 

Scandia. 25: 1. 1959: J. W e i b u l l , 
ödegårdar och avradssänkning i sen
medeltidens Sverige. Studier i Vad
slena klosters jordeböcker. 

Sjöhistorisk Årsbok. 1957—58: S. 
K a r l i n g . Skulpturerna från regal
skeppet Wasa. — A. S t r ö m b e r g , 
Konservering av vat tendränkt trä. — 
E. M a t t s s o n , Bronskanoner från 
örlogsskeppen Riksnyckel och Wasa 

— en kemisk och metallografisk un
dersökning. 

Skånes hembygdsförbund. Årsbok 
1959: H. A r b m a n , Historiska mu
seet i Lund, Forskningen och all
mänheten. — S. E. N o r e e n, Forn
lämningarna och lagen. — E . E r i c s 
s o n , Flygfotografering och forn
kunskap. —• B. S a l o m o n s s o n , 
Slenåldersundersökningar på Kulla
berg. — B. P e t r é , En bronsålders-
by i Bromölla. — M. S t r ö m b e r g , 
Gravfältet i Vätteryd. — E. B. 
L u n d b e r g , Lindholmens slott och 
grävningarna år 1935. 

Stockholms stiftsbok. 1959: li. 
S t e n b e r g , Minnenas och fram
tidens Klara. — B. M u r r a y , 
Stockholms enda 1700-talskyrka. 

Sörmlandsbygden. 1959:1. S c h n e l l , 
Eskilstuna, en gammal stad fyller 
300 år. 

Till Hembygden. 1959: I). 11 a r b e, 
Sankta Ingeborg av Biseberga. — K. 
B ä c k g r e n , Kyrkbåtar och kyrk-
båtsfärder i Strängnäs stift. — — 
Förnyade helgedomar: Helgarö kyr
ka. Husby-Oppunda kyrka. Stigtom
ta kyrka. Mosjö kyrka . Gällersta kyr
ka. Gräve kyrka. Hidinge kyrka. 

Tor. 1960: E. K j e l l é n , Något 
om Enköpingstrakfens hällr istningar. 
— B. A l m g r e n , Hällr istningar och 
bronsåldersdräkl . — S. J a n s o n , 
Hällristningen vid Tuna i Bälinge. 
— E. S. C a r l s s o n , En östgötsk 
bronsåldersrakkniv. — M. S t e n 
b e r g e r , Gravfältet vid sockenmö
tet. — M.-B. & S. F l o r i n , Natur
historisk utveckling vid Dragby un
der bronsåldern. — I. O l s s o n , C 14 
bestämningar på prover från grav
fältct vid Dragby. — M. B i ö r n -
s t a d , Gravfält och vallanläggning 
vid Högsta i Bälinge. — U. E. H a g-
b e r g , Ett förromerskt spänne från 
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Gärdslösa. — B. A r r h e n i u s , Båt-
graven från Augerum. — H.-A. 
N o r d s t r ö m , Broatid — vikinga
tid. — I. Z a c h r i s s o n , De ovala 
spännbucklornas tillverkningssätt. 

Täby hembygdsförenings skrift
serie. 4, 1959, Täby genom tiderna. 1: 
S. O. J a n s s o n , Runstavar från Tä
by. •—• J. F e r e n i u s , En sentida 
runinskrift på predikstolen i Täby 
kyrka. 

Uppland. 1959: N. S u n d q u i s t , 
Upplandsmuseet. Provins- och stads
museet i Uppsala, dess tillkomst, ut
veckling och slutliga ordnande. — 
Kongl. Academiens Qvarn i Upsala. 
Dess läge och dess miljö och några 
drag ur dess historia. — A.-M. B e r g 
& O. E h n, En rundvandr ing i Upp-
landsmuseel . 

Varbergs museum. Årsbok. 1960: 
A. S a n d k 1 e f, Restaureringsarbeten 
i Varberg 1958—59. — Hypocauslum 
i Varbergs slott. 

K. Vetenskapssamhället i Uppsala. 
Årsbok. 4. 1960: M. F r i e s, Forn-
åkra rna på Kylle mo i Sandhems 
socken, Västergötland, i pollenana
lytisk belysning. 

Värendsbygder. 1959: B. R å s 
b ä c k , En regementskalks öden. 

Värmland förr och nu. 1959: E. 
B o h r n , Kyrkorestaurer ingar . 

Västerbotten. 1959: K. O l s s o n , 
Umeå landsförsamlings kyrka . 

Västergötlands fornminncs-fur-
cnings Tidskrift. 6 :2 . 1960: H. 
H v a r f n e r , Thure Ljunggrens be
skrifning öfver Häggums församling, 
med inledning och kommentar . — 
S. B l o m g r e n , Kring ett epitafium 
i Västra Tunhems kyrka . — U. E. 
H a g b e r g , »Uråldriga silfvernip-
per» från Trollhätte-Kanal. — F. 
H ö g b e r g , Gestilren. Et t 750-års-

minne. — F. W i l d t e , Västergöt
lands tingsställen. 

Ymer. 1959: 3: D. II a n n e r b c r g, 
Byamål och tomtreglering i Mellan
sverige före solskiftel. 

Åkerbo hembygdsförenings årsbok, 
ö ländsk bygd. 1954: N. S j ö s t r a n d , 
Föra kyrka under medeltiden. — 
1955: S. G ö r a n s s o n , En okänd 
fornborg i Källa socken. — 1957: 
N. S j ö s t r a n d , Föra kyrka. Histo
rik och vägledning. 

Aarböger for nordisk oldkyndighed 
og historie. 1958: M. O r s n e s, Bor-
bjerget. Iljemligt og fremmed i et 
jysk depotfund fra bronzealderens 
fjerde periode. — H. N o r l i n g -
C h r i s t e n s e n , Bidrag til belys
ning af kul turforholdene på Born
holm i aeldre germansk jernalder. 

— O. K l i n d t - J e n s e n , Bemrcrk-
ninger til Norling-Christensens af
handling. 

Budslikken 1959: II. F r ö s i g, 
Agehynder og bsenkehynder. — O. 
II ö j r u p, Hanepuden eller en sör-
gelig historie om et ulige aegteskab. 
— B. T o r n e h a v e , Danske almue-
kniplinger. 

Classica et mediacvalia. 20. 1959: 
N. L u k m a n, The Viking nations 
and king Arthur in Geoffrey Mon-
mouth (—1138). 

Fort id og nutid. 20 :7 . 1959: A. 
S t e e n s b e r g , Undervisningen i 
materiel folkekultur og museerne. 

F r a det gamle Gillelcje. 1959: II. 
C. T e r s 1 i n, Ludshöj . 

F ra Frederiksborg amt. 1958: H. 
K a p e 1, Nogle gådefulde oldsager 
fra Fredensborg. — J. S t e e n b e r g , 
Kregme kirke. — 1959: H. H e n 
n i n g s e n , St. Olai kirke, Helsingör. 
Historie og beskrivelse. 

F r a Ribe amt . 1959: V. H e r m a n -
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s e n , Anlikvarer i det gamle Ribe. 
— O. V o s s, Baekkemonumentet — 
en skibssaetning fra Vikingetid. — 
C. L i n d b e r g , Til messe i Ribe for 
450 år siden. 

Fynske minder. 1959: E. A1-
b r e c h t s e n , Flinlfhekker og frö-
maend. — Guldringen fra Lavinds-
gårde. — Nye gravfund fra den for
romerske jernalder . — Gravpladscn 
på Möllegärdsmarken. 

Fynske aarböger. 1959: F. P o 1 k, 
Allesled kirke. — E. K r o m a n. 
St. Alberts k i rkegård på JETÖ. 

Handels- och Söfartsmusect på 
Kronborg. Årbog 1959: L. E. G r a n d -
j e a n , Helleristningsbåden som sym-
bolsk fartöj . — R. S t o k l u n d , 
Bonde og fisker. Lidt om det middel
alderlige sildefiskeri og dets udövere. 

Hardsyssels aarbog. 1959: E. J e s-
p e r s e n, Hardiske jernaldersgrave. 

Historisk aarbog fra Randers amt. 
1959: O. W a r t h o e H a n s e n , F ra 
museer og arkiver. 

Historisk samfund for Sorö Amt. 
Aarbog. 1960: S. N i e l s e n , Sjael-
lands landsting i Ringsted. — J. 
H e l t o f t. Svantevittemplet i Ar
kona. 

Kunil. Årbog for jysk arkieologisk 
selskab 1959: N. T h o m s e n , Hus 
og kaeldcr i romersk jernalder . — 
C. J. B e c k e r , Lergryder med in-
vendige örer eller »svalerede»-hanke 
fra Danmarks jernalder . — O. M a d 
s e n , Lindholm Höje. — P. V. G l o b , 
Avlsten. Nye typer fra Danmarks 
jernalder. — O. A a s t r u p , Syd-
höjen fra Baulavi til Kong Gorms 
höj. El forsög paa tolkning. — H. 
H c I b ae k, Traek af höravlens histo
rie. — A. S t e e n s b e r g , En skvat-
mölle i Ljorring. — P. V. G l o b, 
Arkieologiske undersogelser i fire 
arabiske stater. 

Nationalmuseets arbejdsmark. 1959: 
O. O l s e n & O. C r u m l i n P e 
d e r s e n, Arkaeologi under vandet. 
Vikingeskibene ved Skuldelev i Bo-
skilde fjord. — H. S t i e s d a l , Ar
kaeologi fra luften. — A. S t e e n s 
b e r g , Brede. — M.-L. B u h 1, iEgyp-
tens heilige kat. — E. S k o v , Naest-
ved gråbrödrekloster . — H. H e 1-
b ae k, På markvandr ing gennem old
tidens agre. — D. Y d e - A n d e r -
s e n, Lidt om arbejderundersögel-
serne. — O. K l i n d t - J e n s e n , To 
krigergrave fra Bornholms jernalder. 
— II . ö r s n e s, Ny video om jern-
alderens våbenofre. — G. G a l s t e r , 
Danske eflerligninger af fremmend 
mönt fra nyere tid. — O. N o r n , 
Farverne i vore kirker. Om istand-
sa ' l tdse af målet kirkeinventar . — 
H. S i i g e r, Et islamisk fabeldyr fra 
middelalderen. 

Sönder j j ske årböger. 1959: 2: C. 
C h r i s t e n s e n , Undersögelserne 
ved Tröjborg i 1957. — 1960: t i S. 
S c h o u b y e , Mads Michelsens sölv-
samling. Bidrag til en karakter is t ik 
af Äbenrås guldsmedekunst . — P. 
K ii r s t e i n, Gottorps slöt. Dan
marks rigeste lås og lukke. 

Turistföreningen for Danmark , År
bog. 1959. Stenalderen: J. T r o e l s -
S m i t h, Fort idens Danmark . — Th. 
M a t h i a s s e n , Stenalderens fund 
og mindesmaerker. — 1960. Bronze
alderen: E. T h o r v i l d s e n . Bron
zealderen. — Th. M a t h i a s s e n . 
Bronzealderens mindesmaerker i lan
dels forskellige egne. — J. B r ö n d 
s t e d , Landets arkaeologiske museer. 

Vendsysselske aarböger. 1959: P. 
C h r i s t e n s e n , F ra museernes ar
bejdsmark. 

Århus stifts årböger. 51/52. 1959: 
V. A n d e r s e n , K a m p kirke. 
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By og bygd. 1958—59: O. R. K r a g, 
Nidarosdomens gamle orgel og noen 
andre 1700-lals orgier i Norden. — 
A. B u g g e , To damaskduker . — N. 
J a r m a n n s Hestckjörclöyer. — L. 
L ö b e r g, Norske heraldiska horn. 

Föreningen lil norske fortidsmin-
nesmerkers beväring. Arbok. 1958: 
II. V r e i m, Sögne gamle kirke. His-
lorikk og bvggeleknikk. Farvereslau-
rcringen, av O. Helland. — Norde 
Husan i Älvdal. Landets best bevarte 
lim reddet. — II. C h r i s t i e, Ur
nes slavkirkcs forlöper belyst ved 
nlgravningcr under kirken. — K. 
B j e r k n e s. Urnes stavkirke. Har 
del vaert to bygninger förut for den 
nuvaerende kirke? — K. M e l l b y 
G j e • d a b 1. Trekk av Drammens 
bybildc. — O. P l å t o u. Kirkeklok
ker med fordypet skrift. — R. 
H a u g l i d , Kommentar lil en kri
tikk. Gröslistua for siste gäng. — 
Det antikvariske arbeid. 

Ileiiiien. 11:2. 1960: O. R u n n e -
s e t b , Arkeologiske merknader til 
ein jordbrukshislori.sk studie. 

Maal og minne. 1958, 1/2: V. K i i 1, 
»Marherket» og ruueversene fra Ar-
dals stavkirke i Sogn. 

Museuinsnytt, utg. av Norske mu
seers landsforbund. 1958: A. B e r g 
& A. B u g g e , Tekslilmagasinet pä 
Norsk folkemuseum. — [Byggnads
arbeten vid museerna i Skien, Dram
men, Tönsberg. Kristiansand, Bergen, 
Oslo.] — 1959: 2: L. O p 11 a d. Den 
praktiske u l d a n n d s e av norske vi
tenskapelige museumsfolk. — A. 
B e r g. To stolar og to rcslaurcrings-
inåtar. — Kamp mot Ireborcnde in
sekt. — E. S. E n g e l s t a d , Lokal-
museenes stilling i Sverige og hos 
oss. 

Nord-Tröndelag historielag. Årbok 
1958: G. L e r e n, Vapen og segl for 

Nord-Tröndelag fylke. — J. L e i r-
f a I 1, Dei nye helleristningane i 
Hegra. 

Det Norske videnskaps-akademi i 
Oslo. Årbok 1959: [referat:] E. J o 
h a n s e n , Geologisk-arkcologiske 
undersökdscr över et råsloffproblem 
fra steinalderen. Flinttellingcr ved 
Oslofjorden og Skagerak. — G. G j e s 
s i n g , Stcinaldcrsamfunii i Nord-
Norge. 

Det K Norske videnskapers sel-
skap. Museet. Årbok 1959: K. R. M ö I 
1 e n b u s. Vikingetidens skattefunn i 
Norden. 

Norvrg. Tidsskrift for folkclivs-
gransking. 7. 1960: R. P e t t a z z o-
n i, Gudcbilelc med fleire hovud. — 
O. T v e i I c n, Om skukk og skyl ja i 
Hosangcr. — O. B ö. öskjer i kyrkje-
muren. — V. K i l i , Fra andvegissiila 
lil omnkall . Grunndrag i Torskultcn. 
— O. B I e b r, Nils Edvard l l ammar-
sledt og hans betydning for nordisk 
etnologi. 

Stavanger innsriim. Årbok 1959: A. 
S k j ö 1 s v o 1 d, To nyoppdagele hel-
leristningsfeller i Rogaland. — Old
saksamlingens tilvekst 1959. — O. 
M o l l e r u p , Kleberkar fra kelter-
tid. — M. II o f f m a n & B. T r ae I-
t e b e r g, Teglefunnet. — J. P e t e r -
s e u. Bogaland i vikingetiden (II). 

Totn. Tidsskrift for Toten historie
lag. Suppl. II. 2. 1955: A. E. II e r-
t e i g, Gilefunnene på Öslre Tolen. 
(Sacrlrykk av Viking 1955.1 

Universitetet i Bergen. Arbok 1958. 
(llist.-antikv. rekke): K. B a k k a, 
On tive beginning of Salin's style I 
in England. — P. F e t t , Oldsaksam
lingens tilvekst 1958. 

Universitetets Oldsaksamling. År
bok. 1956—1957: W. S 1 o m a n n, 
Norsk arkeologisk bibliografi 1936— 
1956. — A. H a g e n , Vassdragsrcgu-
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leringcr og hujfjcllsarkeologi. — M. 
Ii I i n d b e i m, Brukrusifikset — et 
lidligmidddalder.sk klenodium. 
Universitetels Oldsaksamlings til
vekst 1956, 1957. 

Viking. 23. 1959: W. S l o m a n n , 
Et nyt romerl ids gravfunn fra Nord-
Norge. — A. M. R o s e n q v i s t, Ana
lyser av sverd og skjold fra Bö-fun-
net. — A. H a g e n , Funn fra fjell-
vann. — A. S t e n d e r - P e t e r s e n , 
Vara?gerspörsmålet. •— A. E. C h r i s-
t e n s e n, j r . , Faeringen fra Gokstad. 

— C. B l i n d h e i m , Osebergskoene 
på ny. — S. G r i e g , Tre norske 
dr ikkehorn fra middelalderen. — C. 
N o r d l a n d , Om »grasvinne» ulan 
rciskap. — S. II o u g e n, Noen tra-
disjoner omkring ulgravning av Gok-
sladhaugcn. 

Finskt Museum. 65. 1958: N. N. 
G u r i n a, Die archäologischen 
Forschungen ia Osl-Karelien und im 
Leningrader Bezirk in den Jahren 
1948—1957. — T. E d g r e n , Eknäs-
graven. — M. H u u r r e , Arkeolo
giska undersökningar i Suomussalmi. 

— O. a f H ä l l s t r ö m , Om före
bilderna till de sydvestfinska klock
staplarna med lökkupol. — M. 
D r e i j e r, Die Besiedlung Islands 
im archäologisdien Lidi t . 

Historiskt tidskrift för Finland. 
1959: 2—4: E. A n t h ö n i , Frä lsemän 
och frälsegods på Åland under me
deltiden. — B. K l o c k a r s , Torner 
Andersson, en finländsk Vadstena-
munk. 

Osma. Finlands imiseifurbiinds års
bok. 1955: [Pä finska] V. L u h o , Sten
ålderskeramik. — E. K i v i k o s k i , 
En handelsmans grav från romersk 
lid. — Elt romanskt stavkrön (klubb-
huvud?) — N. C l e v e , Om belys 
ningsfrägan i kyrkorna . — 1958—59: 

[På finska] H. S a 1 m o, Gåtfulla 
hornföreniål från Tyrvänlö. •— A. 
S i n i s a 1 o, Alt skydda och restau
rera gammal arki tektur . — C. A. 
N o r d m a n , De kyrkliga fornminne
nas särställning. — [På svenska] A. 
A p p e l g r e n , Bidrag till lösningen 
av elt silverproblem. 

S:t Olof. Julbok för dr å ländska 
församlingarna. 1959: M. 1) r c i j e r, 
En medellida åländsk kolonisation i 
Satakunta under kyrkans medverkan. 
— V. N y m a n . S:t Olof och Åland. 

Soeietas scirnt iaruni fenniea. Års
bok. 1956—57: B. K u r t é n . Några 
drag ur människans tidiga utveck
lingshistoria. 

Suomen Museo. 66. 1959: E. .1 ä r-
v e n t a u s, Samuel Berncr, Maurer-
meister — Architekt. 

Åbo akademi. Årsskrift. 1958—59: 
II. N y m a n. Kyrkorummets leologi. 

Åbo stads historiska museum. Års
skrift 1958—59: E. J ii r v e n I a u s. 
Det gamla rådhuset i Abo. 

Åländsk odling. 1958: V. N y m a n. 
De unggotiska målningarna i I.em-
lands kyrka. — S. J a a I i n e n, 
Åland oeh sydvästra skärgården i 
ljuset av äldre brittisk kartografi. — 
C. F. M e i n a n d e r, Stenåldersun-
dersökningar på Åland 1957. — M. 
D r e i j e r, Arkeologiskt nyll från 
Åland 1957. — 1959: E. K i v i k o s-
k i, En kedjeuppsätlning från Ålands 
vendeltid. — M. D r e i j e r, Lang-
neskärsbacken och Kohagen. — Kris
tendomens genombrott i Norden. — 
Arkeologiskt nytt från Åland 1958. 

— J. S t o r m b o m , Birhals och 
Kruslock. 

Islenzk fornleifafélag. Arbök. 1959: 
G. G e s l s s o n , Gröf i öra?fum (An 
Icelandic farm from 1362 AD.). —. 
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S. F r i S r i k s s o n , Korn frä Gröf i 
öraefum. — K. E l d j ä r n & J . S t e f 
f e n s e n, Raeningjadysjar og en-
glendingabein (Skeletons of English 
sailors from 1431 A.D.). — IL P ä l s -
s o n , I orms gini (The dragon's 
mouth) . — J. S t e f f e n s e n , Kura-
lafundur ad Gilsärteigi i EiSapinghä 
(Ancient graves in the East of Ice
land). — J. D a v i S s s o n , Baenhus 
og undirgangur i I1aS å Alfadal. — 
Skyrsla um pjöSminjasafniö 1957, 
1958. 

Annales de Normandie. 1959: 4: R. 
M a r é c h a 1, Causes et effels de 
1'esprit colonisateur des Scandinaves. 

Festschrift der E. M. Arndt-Univer-
sität Greifswald zur Oslseewoche 
1959. (Wissenschaftliche Zeitschr. 
8:3.). 1959: G. G j e s s i n g , Nord
norske samfunnsorganisasjoner i 
sfeinalderen. 

Journa l of Indian textile history. 
4. 1959: J. I r w i n, A note on the 
Indian sashes of king Gustavus 
Adolphus. 

The Journa l of the R. Anthropolo
gical insti tute of Great Britain and 
Ireland. Vol. 89 (1959): 2. B. W i c k-
m a n, Swedish contr ibutions to Lapp 
linguistics. 
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