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LITTERATUR OCH KRITIK 

R. J. F O R B E S : Studies in ancient Technology. IV—VI. E. J. Brill Leiden, 1956— 
1958. 

Professor Forbes har tidigare i denna serie, nämligen under år 1955, publi
cerat i tre band en del undersökningar rörande användandet under antiken 
av asfalt, petroleum, kosmetiska medel och parfymer, rengöringsmedel, färg
ämnen, bläck, fernissor, alkohol, öl, läskedrycker, ättika och salt, samt vidare 
behandlat mjölets och andra födoämnens beredning, alkemien, bevattning 
och dränering, olika slags kraftförsörjning samt transportväsendet under 
äldsta tid. Forbes har en eminent förmåga at t samla väsentliga fakta och han 
har behandlat ämnen och företeelser, vilka vi tidigare lill stor del haft mycket 
ringa kunskap om. Icke minst intressant och läsvärt är avsnillet om de olika 
födoämnenas beredning och preparering och jag skulle vilja säga, att resul
tatet av hans undersökningar är av stort värde såväl för den ekonomiska 
historien och kulturhistorien som även för den jämförande arkeologiska 
forskningen. I volym IV behandlas förekomsten av olika slag av fibrer och 
deras textila användning samt därmed sammanhängande problem och i vo
lym V läder, sötmedel och glas samt i volym VI elden och dess mångsidiga 
användning, konstgjord avkylning och belysning. 

Ett av de viktigaste fiberämnena under forntiden var givetvis ullen. 
Endasl under vissa gynnsamma betingelser ha prov på ylletyg kunnat be
varas till eftervärlden. I Nordeuropa gå de äldsla fynden av ylletyg tillbaka 
till äldsla bronsäldern. Elt av de tidigaste egyptiska fynden av ylle härrör 
från fördynastisk tid. Inom Medelhavsområdet kände man flera arter av 
tamfår redan under neolitisk tid, alt döma av efterlämnade skulpturer och 
målningar. Den äldsta domosliceringen av fåret har sannolikt börjat i 
Buluchistan, Afghanistan och Iran. Särskilt i Mesopotamien kom ullen alt 
spela en betydande roll, och i Hamurabis lagar namnes korn, ull och olja 
som landels förnämsta produkter. Inom den romerska kulturen intog givet
vis ullindustrin och yllefabrikationen ett betydande rum, och vi äga en 
ganska detaljerad kunskap därom. 

Den vilda formen av linet förekommer i området mellan Kanarieöarna 
och Svarta havet samt i Kaukasus och Palestina men ej i Egypten. Emellertid 
ha i Egypten funnits linnetextilier, vilka kunnat dateras redan till neolitisk 
lid, och från tidig dynastisk tid ha fynd av kultiverat lin gjorts, varav 
framgår, alt linet måste ha införts till Egypten mycket tidigt, troligen från 
västra Asien. Att döma av bevarade texter och bilder synes man sedan lång 
lid tillbaka ha känt lill de olika momenten i fråga om linets beredning, 
och från romersk tid ger oss Plinius noggranna beskrivningar rörande linne-
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industrien. Enligt förf. skulle linodlingen ha kommit till Europa från Kuban
området, och fynd av linfrö och linnelextilier från neolitisk lid ha gjorts 
i Rhen-lrakten och Holland. Till Danmark synes linet icke ha kommit före 
förromersk tid. Förf. antyder, riktigt nog, att ifråga om de tidigaste fynden 
av lin framför allt i Nordeuropa, torde man få antaga at t linfrö främst 
använts som föda och att växtens fibrer icke nyttjats som textilmaterial. 
Jag vill framhålla, att i de tidiga danska fynden linfrö uppträder tillsam
mans med korn och att man i de schweiziska pålbyggnaderna har funnit linfrö 
inbakat i bröd. Vad beträffar Sverige, så framgår av Helbseks och Hjälm-
quists undersökningar, att ett fynd av ej säkert bestämbart linfröavtryck 
föreligger från Skåne, daterat till romersk lid. Vidare finnes ett fåtal dylika 
fynd från Vallhagar på Gotland, daterade till folkvandringstid. Det är emel
lertid först under vikingatiden, som linet här i Norden synes ha börjat fä 
en mera vidsträckt användning.1 

Homullsbuskcn synes först ha odlats inom den tidiga Induscivilisatio
nen att döma av fynd av bomullstyg från Mohenjo Daro ca 1500 f. Kr.; 
tyget var virat omkring en silverskål och torde ha konserverats genom 
metallens inverkan. I Assyrien uppträder bomullsbusken omkring 700 f. Kr., 
vilket framgår av kung Sennacherib's annaler, och under hellenistisk tid 
gör grekerna bekantskap med växten, men odling i slörre skala under 
hellenistisk och romersk tid synes ha ägt rum främst i Indien, på Bahrein-
öarna i Persiska viken och i Meroé i Etiopien. 

Av de antika författarna är Arisloteles den, som tidigast omnämner silkes
masken. Man synes ha skilt på två slags silke, dels »bombyx», som utvunnits 
från en vild art av silkesmasken, bl. a. på ön Kos i östra Medelhavet, dels 
det kinesiska silket, »serica», vilket tidigast uppfatlats sora en produkt från 
växtriket. Först under och efter Alexander den stores tid synes man ha 
fått en något klarare uppfattning om silkets natur, vartill troligen perserna 
medverkat. Under romersk tid omnämnes stoffer och kläder av silke relativt 
ofta men verkliga fynd frän denna tid är sällsynta. Under kejsar Justinia
nus synes på 550-talet silkesmaskodling ha introducerats i det östromerska 
riket, och de bysantinska kejsarna ha sedan uppehållit elt monopol, som 
varat in i det l l : e århundradet . 

Beträffande fibrer av annat slag kan främst nämnas hampa, som förekom
mit i Egypten redan så tidigt som under Badari-tiden och som senare blev 
mycket vanlig inom de flesta medelhavsländerna och som även uppträdde 
i det förhistoriska Europa. Espartogräset, importerat från Spanien och 
Afrika, tävlade i viss mån med hampan. Likaså synes i viss utsträckning 
fibrer av papyrus och nässlor liksom kamelhår och asbest ha använts vid 
textilberedning. 

Förfat taren redogör vidare för de olika fibrernas behandling såsom tvätt
ning, blekning, valkning, filtning, spinning, syning, vävning och flätning. 

1 H. Hjälmquist, Die älteste Geschichte der Kulturpflanzen in Schweden 
(1955) s. 145. 
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Utrymmet tillåter oss icke att här närmare beskriva detta. Författarens 
arbele är icke ämnat att vara ett kompendium för de färdiga produkternas 
art, utan han har begränsat sig till att beskriva förekomsten och behand
lingen av de olika fibrerna, men han har härvidlag gjort en mycket nyllig 
och intresseväckande samanställning. Särskilt värdefull är den stora mäng
den av li t teraturhänvisningar och noter. 

I avsnittet om läder framhåller författaren, att kläder av skinn och päls
verk i Europa givetvis använts långt före nyttjandet av textilier och otvivel
aktigt redan under paleolitisk tid. Bilderna på vissa grottmålningar skulle 
kunna lyda härpå. Möjligen voro dessa skinn på något sätt beredda. Från 
neolitisk tid och bronsålder har i Nord- och Mellaneuropa påträffats ett 
relativt stort antal föremål av skinn och läder såsom kläder, bägare, säckar, 
skor, sköldar, delar till hästulrustning etc. Framför allt har dessa föremål 
påträffats i mossarna, i ekkistgravarna eller i saltgruvorna. Under järnåldern 
öka dessa fynd ytterligare; av de undersökningar som gjorts av bevarade 
läderrester synes framgå, att man i äldsta tid, och i varje fall med säkerhet 
under neolitisk tid, berett skinnet genom saltbehandling eller genom rökning, 
en metod, som ännu i dag tillämpas av kineserna. Relativt lidigt torde även 
en garvning i egentlig mening ha ägt rum genom behandling med feta ämnen 
och oljor, t. ex. fiskoljor. Likaså anser författaren, att garvning med vege
tabiliska ämnen såsom ekollon, galläpplen, frön av acacia samt bark av bok 
och ek även ägt rum under förhistorisk tid i Europa men att denna metod 
ursprungligen kommit från Främre Orienten. Vad beträffar Egypten och län
derna längre österut redogör författaren ingående för de fynd av läder som 
gjorts samt för påträffade bilder, belysande för läderhantverket. Han konsta
terar bl. a., att klädesplagg av berett läder och skinn påträffats i gravar redan 
från fördynastisk tid. För övrigt framgår av hans undersökningar, att läder 
haft en mycket mångsidig användning i Medelhavsomrädet och icke minst 
för tillverkning av skor och sandaler. 

Beträffande sötmedel under antiken framhåller författaren givetvis ho
nungens betydelse, men han betonar att honungen dock torde ha haft en 
relativt begränsad användning i jämförelse med den sirap, som utvanns ur 
dadlar och andra sockerhaltiga frukter. 

Ifråga om glaset och dess historia har Forbes gjort en myckel grundlig 
undersökning, framför allt beträffande de olika metoderna för tillverkning 
av glas såväl i Egypten och Mesopotamien som inom den grekisk-romerska 
kulturen; därvidlag har han samlat en mängd nyttiga sakupplysningar. 

Beträffande elden framhåller Forbes atl den måste ha börjat utnyttjas 
av människan redan mycket tidigt under paleolitisk tid, även om vi icke ha 
nägra säkra bevis härför. Han redogör för olika sätt att uppgöra eld, näm
ligen genom gnidning, genom slag, kemiska metoder och fysikaliska metoder. 
Han är benägen att anse slageld-metoden som den äldsta. De olika slagen 
av bränsle spelade givetvis en stor roll under antiken, icke minst i samband 
med olika slag av ugnar dels för industriellt bruk, dels i fråga om upp
värmningsanordningar av husen. Som bekant visade romarna stor uppfin-
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ningsrikedom härvidlag. I detta sammanhang behandlas också blästernas och 
blåsbälgens utveckling samt eldens användning vid födans beredning. Ifråga 
om belysning var givetvis den br innande elden på härden den äldsta ljus
källan. Författaren lämnar också en ingående redogörelse för olika slag av 
facklor, lampor och ljus samt deras utveckling under tiderna, ävensom en 
del fakla rörande den romerska lampfabrikationen. 

Inom Medelhavsområdet fanns alllid problemet alt genom avkylning längre 
bevara födoämnen och drycker. På språkliga grunder veta vi, att snö och is 
icke voro okända för detta ändamål och atl ishus och iskällare var kända hos 
assyrier och babylonier. Is för detla ändamål torde väl ha hämtats från 
Mindre Asiens bergstrakter. Det torde emellertid endast ha varit de r ika och 
förnäma, som kunnat använda sig av detta hjälpmedel. Mera utbredd var 
metoden att genom porös keramik sänka temperaturen hos vätskor. 

Forbes är väl insatt i mångahanda tekniska problem. Hans utredningar 
iir alllid rikligcn belysta av noter och hänvisningar till tidigare specialforska
res arbeten och till de antika författarnas utsagor. Hans arbeten är mycket 
värdefulla som uppslagsböcker. Sammanställningen om elden utgör en erin
ran om hur viktigt del är vid arkeologiska undersökningar av forntida verk
stadsplatser och boplatslämningar att ytterst noggrant uppmäta eventuella 
härdar samt tillvarataga och undeisöka rosterna av gammalt bränsle, trä-
kol etc. 

Andreas Oldehery 

W I L H E L M P I E P E R S , Burg Holtrop. Tauscnd Jahre Baugeschichte einer nieder-
rheiniscben Wasserburg. 112 s., ill. + 10 planscher, Bedburg-Erft 1960. 

F ram till sommaren 1958 var Holtrop väster om Köln en liten idyllisk 
herrgård med manbyggnad från 1730-talet. Visserligen antydde en urkund 
från 1196, att gården måste ha gamla anor, men något närmare om anlägg
ningens äldsla utseende visste man icke. En ändring skulle ske i samband 
med den förvandlingsprocess som övergår Rhenlandets industriområden. 
Efter att ha förtärt åkerjorden kring Holtrop stodo grävmaskiner från ett 
rhenländskt brunkol- och brikettakliebolag sommaren 1958 hotande framför 
själva herrgårdsbyggnadens murar . Det gällde för ortens fornvårdare att 
rädda den dödsdömda herrgården och dess föregångare åt vetenskapen. 

Man har sålunda att göra med en parallellföreteelse till de undersökningar 
som 1949—51 genomfördes på Husterknupp, en borganläggning knappt en 
mil nordväst om Holtrop (jfr Fornvännen 1959, s. 300 f). I själva verket finns 
också många beröringspunkter mellan dessa två undersökningar, dock med 
den skillnaden, att man vad beträffar hyggnadslämningar i Holtrop ej lycka
des fä fram så välbevarade delaljfynd som i Husterknupp. Men samman
fattade äro även resultaten på Holtrop högst betydelsefulla. Den äldsta an-
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läggningen härrör antagligen frän tiden omkring 900 och bestod av en 
palissadomgiven tornbyggnad av korsvirke med jordgrävda stolpar. Efter en 
brand återuppfördes tornet, om i korsvirke eller stavkonstruktion är 
ovisst. Men sedan börjar det egendomligaste byggnadsskedet på Holtrop 
— om man får sätta tro till resultaten av de under särskilt svåra för
hållande i hast utförda grävningarna. Tornet försågs nämligen under 
1100-talet med kraftiga murklackar under alla fyra hörnen, vilka sedan 
omkring 1200 sinsemellan förenades till en enhetlig grundmur. Ryggnads-
sättet är ganska unikt, dock ingalunda omöjligt med tanke på hur medel
tiden tämligen ofta bit för bil moderniserade sina byggnader. Runt omkring 
tornet har funnits en ringmur, vars egendomligt utskjutande partier man 
gärna skulle vilja tolka som rester av olika tillbyggnader och längor i stil 
med de grundmurar som i Nederländerna efter kriget flerstädes äro fram
preparerade av J. Renaud. En sköldformad förborg gör Holtrop till en 
typisk lilen nederrhensk försvarsanläggning med sina förutsättningar i jord
bruket. Ännu mera lokal prägel fick Holtrop under medeltidens slutskede, 
då bostadstornet ersattes av ett fast hus, uppfört av tegel. Denna anläggning 
stod kvar ända till en stor eldsvåda 1727, och strax därefter uppfördes den 
barockbyggnad som demolerades 1958. 

Vid sitt försök all placera in Holtrop i den nederrhenska borgarkitektu
rens typulveckling visar författaren en stor beläsenhet. Framställningen sak
nar emellertid delvis stringens och ett långt resonemang om motte-anlägg-
ningarna utgör knappast något väsentligare bidrag till analysen av Holtrops 
genesis. Det skulle ha varit viktigare att koncentrera uppmärksamheten på 
tornborgens roll i Nordeuropa, ty just ur denna synpunkt har Holtrop en 
stor betydelse. Dess tornbyggnader med ovanligt tidig datering tycks visa, 
hur lantgårdarnas försvar i allmänhet kan ha varit organiserat, hur man 
lånade idéerna från större borganläggningar, och hur formerna kan ha vi
dareutvecklats i dessa anspråkslösa byggnader. Man kommer i samband med 
detta även att tänka på de många "barfreder" som ha funnits i Skandina
viens befästa gårdar. 

Armin Tuulse 

Strängnäs stads historia, utgiven av Föreningen Strengnenses under redak
tion av HANS JÄGERSTAD. Oskar Erikssons bokhandel, Strängnäs, i distri
bution. Lund 1959. XII + 940 s. 

Till de städer, som fått sin historia skriven, hör nu ocksä Strängnäs. 
Initiativet till stadshistoriken har tagils av Föreningen Strengnenses, en sam
manslutning av tidigare elever vid läroverket, och de kommunala myndig
heterna i staden har möjliggjort arbetet genom frikostig ekonomisk med
verkan. Redaktionellt har uppgiften lösts genom en långtgående, ämnesbe-
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tingad uppdelning av stoffet; inte mindre än 21 författare svarar för arbe
tets 15 kapitel och 4 bilagor. Även om flertalet kapitel utgör förnämliga 
specialstudier av en rad fackmän, kan en uppliiggning som denna leda till 
bristande överskådlighet och enhet i betraktelsesättet. Denna risk har redak
tionen ansett sig kunna förebygga genom alt låta arbetet inledas av en sam
manfattande översikt. Som författare till denna har man lyckats förvärva 
professor Folke Lindberg, vars uppsats, Tusen år i Strängnäs (18 s.), tar ut 
det väsentliga ur övriga medarbetares resultat och behandlar det under en 
enhetlig synvinkel: Strängnäs' funktion som stad genom tiderna. Biskops
sätets dominerande betydelse för stadens medeltida utveckling markeras här 
starkt; staden saknade sålunda ett talrikare, burget borgerskap. När kyrkans 
maktställning bröts, blev stadens expansionsmöjligheter starkt beskurna. 
Dess existensmöjligheter blev en ganska obetydlig handel, främst koncentre
rad till marknaderna, fiske, inte minst efter Norrlandskusten, samt förekoms
ten av domkapitel och gymnasium. Staden skilde sig inte mycket från en 
bondby, eftersom jordbruket och dess binäringar spelade en dominerande 
roll för borgerskapet. Påfallande i stadens hela historia är just de obetydliga 
naturliga förutsättningarna för en mera blomstrande utveckling. Vid 1800-ta-
lets slut och 1900-talets början upphör det statiska läget genom begynnande in
dustrialisering, förbättrade kommunikationer och tillkomsten av allmänna 
inrättningar som regemente, sjukhus och seminarium. Men de ekonomiska 
förutsättningarna har ej ändrats i så hög grad, att stadens karaktär av 
ämbets- och skolstad har rubbats. — Lindbergs uppsats utgör en stimule
rande läsning och man beklagar endasl, att den har blivit så förhållandevis 
kort. Den kan därför inte helt uppväga de nackdelar, sora den långtgående 
uppspaltningen har fört med sig. 

Historiken inleds av tre sakrika och grundliga undersökningar. Docent 
C. J. Clemedsson lämnar i Strängnästraktens natur genom tiderna (28 s.) en 
intressant skildring av områdets växt- och djurvärld samt förändringarna i 
dessa sedan istiden, där framställningen gång på gång når en förbluffande 
konkretion genom utnyttjande av äldre lärda arbeten, tidningar och otryckt 
källmaterial som domböcker, bystämmoprotokoll etc. Stadsnamnet Strängnäs 
(28 s.) behandlas av professor Jöran Sahlgren, vartill jag återkommer nedan, 
och Stadsbilden (134 s.) av fil. dr Sigurd Wallin. Wallin har haft god hjälp 
av tre äldre topografiska samlingar, hopbragla av lektor Gustav Löw, frih. 
Karl K:son Leijonhufvud respektive lektor Isak Fehr. Vidare företog Nor
diska museet sommaren 1953 en omfattande topografisk inventering av sta
den, varvid bl. a. ca 120 gårdar uppmättes. Wallin kan alltså presentera 
ett stort källmaterial. Beklagligtvis har den äldre bebyggelsen ej undersökts 
genom arkeologiska utgrävningar inom sfadsområdet, men denna brist upp
hävs för senare tid genom den intensiva bearbetningen av karl- och arkiv
material. Enligt mantalslängderna införs en tomtnumrering 1710 men en 
egentlig stadsplan utarbetas först efter branden 1871, berörande den brunna, 
centrala stadsdelen. En roteindelning kan dock konstateras från 1500-talets 
slut. Gatubenämningar, spårade under medeltiden, framträder under 1500-
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lalel som fasta egennamn. De nuvarande gatunamnen har fixerats 1871 i 
samband med den första stadsplanen. Utöver dessa undersökningar av sta
dens äldre indelning lämnar Wallin noggranna beskrivningar av de bevarade 
resterna av stadens medeltida bebyggelse och av vad man vet om del forna 
svartbrödraklostret och rådhuset. Efter samma riktlinjer behandlas den äldre 
enskilda bebyggelsen. Framställningen växer här ut till en så vitt möjligt de
taljerad beskrivning av varje tomt, där vissa märkligare gårdar särskilt upp
märksammas, som det s. k. Kråkslottet och Grassagården. 1 huvudsak två 
gårdstyper kan konstateras ha förekommit: en äldre, där gatufronten täcks 
av en uthuslänga med portlider och med boningshusen inne på tomten, och 
en yngre, som kommer fram under 1700-talet och förlägger boningshuset 
vid gatan. Som måhända framgår av detta referat utgör Wallins kapitel, 
kompletterat med det omfattande illustrationsmaterialet, en av arbetets mera 
betydande delar. 

Därefter behandlas stadens utveckling kronologiskt efter flera linjer av 
professor Sune Lindqvist (Strängnästraktens äldsta bebyggelsehistoria, 62 s ) , 
fil. dr Hans Jägerslad och fil. dr Per Erik Brolin (Stadens styrelse och för
troendemän, 112 s.), docent Börje Hanssen (Näringar och handel, 76 s.), 
professor Gottfrid Carlsson och rektor Hans Cnattingius (Biskopssäte, dom
kyrka och kloster, 132 s.), fil. lic. Bengt Löw, fil. dr Harald Petersson och 
fil. dr Gunnar Anneli (Lärdomsstaden, gymnasium och djäkneliv, 58 s.), 
kyrkoherde Magnus Collmar (Sociala inrättningar, sjukvård och fattigvård, 
35 s.) samt redaktör Reino Brolin (Folkrörelser, folkbildning och förenings
liv, 32 s.). Innehållet kan synas väl tillmötesgå de krav på upplysningar, 
som rimligen får ställas på en stadshistorik. Men ett element saknas; en 
fylligare skildring av betydelsefulla eller uppseendeväckande händelser i 
stadens historia. Jägerslads och Brolins kapitel är sålunda väl inriktat på 
stadens förvaltning (kapitlet är uppdelat efter borgmästarnas ämbetsperio-
derl) för atl tjänstgöra som en sådan. Härigenom uppslår vissa besvärande 
luckor. Sålunda saknas t. ex. en mera ingående redogörelse för sladsbranden 
1871 och dess viktiga följder, vilka berörs i flera sammanhang. Det hade 
varit bättre för arbetets enhetlighet, om Jägerslads och Brolins nu ganska 
tunna kapitel hade fått växa ut till en egentlig historik, som i sig inneslutit 
kapitlen om näringsliv och handel, kyrkliga och sociala förhållanden samt 
folkrörelser. 

Med hänsyn till de, som det förefaller, mindre gynnsamma ekonomiska 
förutsättningarna för ett stadsblivande frågar man sig, varför och hur 
Strängnäs har uppstått. Problemet behandlas ulom av Lindberg av Lindqvist, 
Jägerstad och Hanssen. Lindqvists arkeologiska redovisning ger till resultat, 
alt Slrängnäsområdet ej är särskilt rikt på fynd från förkrisfen tid; Fogdön 
oeh Selaön kan sålunda uppvisa betydligt rikare förekomst av rosen, högar och 
fornborgar liksom av lösa järnåldersfynd. Däremot finns ganska många run
stenar och runstensfragment i Strängnäs, vilket dock i viss utsträckning kan 
bero på dessas användning som byggnadsmaterial. När Strängnäs första 
gången framträder i källorna — som biskopssäte i Florensförteckningen ca 
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1120 — kan del därför synas ganska oförberett. Administrativt har orten 
tydligen inte varit ett centrum; landstinget började t. ex. sammanträda här 
först på 1360-lalet. Till biskopssäte valdes dock knappast cn avsides liggande, 
obetydlig plats. Bland de många funderingar, som Lindqvist kastar fram, 
finns en, som belyser en väsentlig förutsättning. Birka övergavs ca 1000, 
otvivelaktigt beroende på ändrade förutsättningar för platsens handclsläge, 
t. ex. genom omläggning av handelsvägarna (däremot knappast ihållande 
blidväder, som skulle ha omöjliggjort ismarknader, vilket Lindqvist föreslår), 
som kom det mera skyddade Sigtuna all framstå som cn lämpligare han
delsplats. Birkas försvinnande måste utgöra en förutsättning för Strängnäs ' 
uppkomst, då Slrängnästrakten i Sigtuna knappast fick en ersättning för 
Birka. Emellertid har Strängnäs, som framhållits av Hanssen, elt jämförelse
vis litet uppland, varför behovet av en handelsplats från denna utgångspunkt 
ej framstår som trängande. Problemets lösning får snarare, som framhålls 
av Lindberg, sökas i de kommuuikaloriska förhållandena. Denna synpunkt 
tål enligt min mening att närmare konkretiseras. Ut från Strängnäs går den 
långsmala Toslerön, som, även om den under lidig medeltid var delad av elt 
smalt sund, tvang all sjöfart på Mälaren att ta sig fram längs antingen den 
norra eller södra stranden. På ett högl näs i den trängaste passagen i det 
södra sundet kom Strängnäs alt uppstå; i detta sund måste samfärdseln ha 
koncentrerats och från näset kunna ha kontrollerats. Härigenom och ej på 
grund av upplandet förelåg förutsättningar för en handelsplats. Bland övriga 
förutsätlningar, som syns relevanta, bör nämnas, att samtingsmarknaden en
ligt Hanssen skulle ha sitt ursprung i förkristcn tid. Även Jägerstad anser 
tidiga marknader som den stadsbildande faktorn. Samtingsmarknader är dock 
belagda först från 1300-talets början och den klerikala koncentrationen måste 
ha spelat en stor roll för dess utveckling, kanske också för dess uppkomst. 
Jägerstad anser, att kungamakten har spelat en roll vid Strängnäs ' uppkomst; 
stadsområdet skulle sålunda ha varit cn utmark till kungsgården Gorsinge, 
nämnd 1224 och sannolikt ett Upsala-öd-gods. Borgarnas erläggande av 
tomtöre anser Jägerstad nämligen innebära, alt staden vuxit upp på krono
jord. — Strängnäs' betydelse för samfärdseln markeras även av att Eriks
gatan i Södermanland började här och av den ovannämnda förekomsten av 
runstenar. 

Lindqvists uppsats inrymmer härutöver redogörelser för områdets kvar
tärgeologiska utveckling och över fornlämningar, där i särskilda avdelningar 
behandlas förekomsten av högar och rosen, fornminnen inom stadsområdet, 
fornborgarna, skattfynden från järnåldern samt runstenarna. 

De här ådagalagda sannolika förutsättningarna för Strängnäs' uppkomst 
har betydelse för frågan om stadsnamnets innebörd. Sahlgren vidhåller i sin 
mycket grundliga undersökning sin tidigare tolkning av namnet ur sträng- i 
betydelsen snara; namnet skulle enligt honom betyda näset, där man snarar 
villebråd. Eftersom namnet framträder som ett bebyggclsenamn, förefaller 
tolkningen a priori ej helt övertygande. Efterledet -näs åsyftar utan tvekan 
den utskjutande landlunga, på vilken staden är belägen. Grundbetydelsen av 
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förledet sträng är strimla, remsa. Betydelsen landtunga, ed förefaller sålunda 
mera näraliggande än snara. Betraktar man platsens läge ur kommunikatorisk 
synpunkt är det naturligt, att den landtunga som åsyftas är den långsmala 
Tosterön, som tvingar ner sjöfarten genom det smala sundet vid Strängnäs. 
Stadsnamnet skulle alltså betyda näset vid (land) strängen.1 

Jägerslads historik skildrar i övrigt Strängnäs ' långsamma stadsblivandc. 
Olyckligtvis framförs här på nytt en ogrundad hypotes om Strängnäs som 
Attundalands ursprungliga centrum utan att avvisas. Traditionen har velat 
se Inge d. ä. som stadens grundare. Jägerstad däremot anser, att ett stads
samhälle börjar uppstå kring domkyrkan först under 1200-talet. 1315 före
kommer förslå gången ett stadens sigill. 1316 nämns en fogde i Strängnäs; 
sannolikt har tidigare fogden på Gorsinge fungerat som kronans represen
tant. 1331 omtalas elt råd, 1346 en fullt utbildad sladsstyrelse med fogde, 
borgmästare och råd. Intressanta är Jägerslads resultat, att rådet även dömde 
i häradet, sista gången 1362, och att Södermannalagen tillämpades i Sträng
näs före Magnus Erikssons stadslag. Stadens första bevarade privilegium är 
utfärdat av Albrekt av Mecklenburg 1367 och innehåller endast, att borgarna 
tas i konungens beskydd och att alla skatter förbjuds, som ej uppbärs på 
kunglig befallning. Bland borgerskapet syns tyskarna ha varit särskilt tal
rika under 1300-lalet men stadslagens bestämmelser om rådets nationella 
halvering tycks ej ha tillämpats. 

1 det medeltida Strängnäs dominerade biskopen. Kyrkans handel och 
konsumtion utgjorde vid sidan av marknaderna den ekonomiska grunden för 
borgerskapet. Biskopen uppbar hälften av — från 1400-lalels slut alla — 
tomt- och sakören frän staden och hans domsmakt var reellt i tilltagande. 
Strängnäskyrkan under medeltiden behandlas i ett kringsynt, välavvägt ka
pitel av Gottfrid Carlsson. Här presenteras en grundläggande nyforskning, 
som gör rent hus med mycket tvivelaktigt traditionsmaterial. Framställningen 
behandlar även stiftets äldsta historia. Författaren håller sig även här inom 
det vetbaras gränser ulan alt våga nägra hypoteser t. ex. beträffande för
hällandet (Eskils)Tuna—Strängnäs. Stiftet var enligt taxeringslängden för 
Viennctiondet 1314 indelat i 4 prosterier och bestod av 118 socknar. Preben-
dena vid domkyrkan var vid samma tid troligen 9. I synnerhel under senare 
medeltiden träder biskoparna och deras rikspolitiska engagemang alltmer i 
förgrunden. Biskop Tomas blir här centralgestalten.2 Hans starka känsla 
för kyrkans frihet, liberlas ecclesie, anser författaren vara drivkraften 

1 J. Palmers s. 53 f. citerade och av Sahlgren bemötta tolkning går ut på 
att Sträng- får tolkas som landtunga, ed. Men denna benämning anser han 
ha tillkommit den udde, på vilken staden är belägen, inte Tosterön som 
ovan framförts. Han kan därför inte ge någon tillfredsställande tolkning av 
efterledet -näs. 

2 S. 499 förekommer ett facsimilcavlryck av frihetsvisan, där "NofVi de 
libertale" felaktigt har översatts "Märk här besjungs Friheten" i stället för 
"skrift (se. dikt, visa) om friheten". 
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bakom hans kyrkliga oeh politiska gärning. Kanske blir bilden av kunga
gunstlingen Tomas under sådana förhållanden någon gång lätt idealiserad. 
Ett intressant resultat är att det ej har visat sig möjligt att belägga, från 
vilken tidpunkt biskopen mera regelmässigt fungerar som rikets kansler. 

Strängnäs ' utveckling efter reformationen skildras bäst i Hanssens ekono
miska kapitel, som inrymmer flera intressanta punktundersökningar, sedda 
i större sammanhang. Ett egendomligt drag är atl stadens skatt lill kronan 
utgick i järn. Hanssen förklarar delta med borgarnas deltagande i malm-
transporterna från Bergslagen; Strängnäs skulle ha utgjort transileringsort 
för dessa. Man frågar sig dock, om inle järnmalmsfyndighelerna söder om 
staden, t. ex. vid Åkers styckebruk, erbjuder en mera näraliggande förklaring; 
i alla händelser hade det varit önskvärt, alt frågeställningen hade uppmärk
sammats.3 

Perioden som ekonomiskt stagnerande småstad avslutas i Strängnäs under 
1800-lalels senare del. Hanssen har belyst detta genom parallella befolknings
siffror från 1750-talet och framåt för staden och några grannsocknar. Be
folkningsutvecklingen visar sig vara helt likartad intill 1880-talet, då sta
dens befolkningssiffra markant börjar stiga. Den förindustriella staden var 
uppenbarligen underkastad samma existensbetingelser som landsbygden. För 
Strängnäs ' del kan påslåendet skärpas: staden var ekonomiskt att räkna som 
en bondby utom vid marknaderna. Begynnande industrialisering och för
bättrade kommunikationer medförde ökade arbetstillfällen vid 1800-talets 
slut. Som redan framhållits har dock därigenom inte stadens karaktär av 
förvaltnings- och skolstad ändrats . Hanssen har belyst detta genom en be
räkning av stadens yrkesverksamma befolkning 1950, som visar att 37 °/o av 
denna ägnade sig åt allmän tjänst mot i medeltal 13 °/o i urbana tätorter. 
Industri och hantverk sysselsatte 39 °/o mot riksmedeltalet 50 °/o eller för 
Södermanlands övriga städer 59 °/o. 

Stadens styrelse och förtroendemän under nya liden skildras av Jägerstad 
lill 1718 och efter 1875 och av P. E. Brolin för perioden däremellan. En viss 
lorflighet i detta kapitel på grund av uppläggningen har redan påtalats. 
Bland intressantare företeelser i stadens förvaltningshistoria kan observeras, 
all den ene borgmästaren (justitieborgmästaren) frän 1640 blir kunglig äm
betsman, tillsatt på livstid och med fast lön. 1662 förändras det andra borg-
mäslarämbetet (poliliborgmästaren) på samma sätt. 1649 utses 12 represen
tanter för borgerskapet, första gången den institution nämns, varur borger-
skapels äldste, senare stadsfullmäktige, skulle utveckla sig. Dess verksam
het syns denna gång ha varit helt kortvarig. En särskild kämnärsrä t l före
kom under senare delen av 1600-talet men syns sedan ha blivit obehövlig i 
den lilla staden. Av samma skäl beslöts 1670, att Strängnäs endast skulle ha 
en borgmästare. Byråkraliseringen fullbordades 1673 genom utseendet av 
den förste juristen till denna post. 

3 För elt givande meningsutbyte kring denna fråga tackar jag intendent 
E. H. Bergquisl. 
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I Brolins skildring av 1700-talets Strängnäs är särskilt de ingående ana
lyserna av riksdagsmannavalen beaktansvärda. Borgerskapet representerades i 
stadens styrelse förutom av allmänna rådstugan av rotemästarna; stadens 
äldste tillkommer som permanent organ först 1758. Påfallande är aft stadens 
medel ända in på 1760-talet handhas som om de vore magistratens enskilda; 
först då organiseras en stadskassa med en ordnad räkenskapsföring. 1774 
tillsätts en å t tamannakammare för finansförvaltningen. Vid 1800-talets början 
bryts den ståndsbetingade slutenheten i den kommunala förvaltningen genom 
utseendet av taxeringsmän ur alla stånd till följd av 1810 års bevillningsför-
ordning. I Strängnäs fick detta även till följd, att från 1813 alla stadens invå
nare fick tillträde till al lmänna rådstugan. Tendensen fullföljdes 1852 genom 
den gamla å t tamannakammarens ersättande med en drätselkammare. Stadens 
finansförvaltning föreskrevs därvid skola tillkomma alla röstägande invå
nare, ej enbart borgerskapet och de äldste. 1850 inrättades en sundhetsnämnd 
med anledning av koleraepidemin. Därjämte fanns en brandsfodskommitté 
och en skogskommitté för förvaltningen av stadens skog. 

Denna kommunala förvaltningsorganisation rubbades inte av 1862 års 
kommunallagar. Stadsfullmäktige som beslutande organ i stället för allmänna 
rådstugan infördes sålunda inte förrän 1875. Decennierna därefter börjar en 
politisering av det kommunala livet bli märkbar, där särskilt nykterhets
rörelsens framträdande som den första politiskt verksamma folkrörelsen, 
behandlat av R. Brolin, är intressant. Olika listor vid valen förekommer först 
vid 1900-talets början, sedan proportionella val införts. Det första helt poli
tiska stadsfullmäktigevalet ägde rum 1912, första gången socialdemokraterna 
deltog. Stadsfullmäktige får sin förste socialdemokratiske ledamot 1916, vid 
en tidpunkt då socialdemokraterna hade 26 mandat — drygt en fjärdedel — 
i Stockholms stadsfullmäktige. Befolkningens sammansättning medverkade 
till alt stadsfullmäktigemajoriteten förblev borgerlig efter det demokratiska 
genombrottet; sammansättningen 1919 var 12 högermän, 5 frisinnade och 
8 socialdemokrater. De sistnämnda gör under 30-falet en snabb frammarsch, 
blir stadsfullmäktiges största parti 1938 och har 1942—1946 absolut majoritet. 
Viktiga förändringar i förvaltningen under senare år har varit stadens läg
gande under landsrätt den 1 januar i 1947 och inkorporeringen av Strängnäs ' 
landsförsamling den 1 januari 1950. 

Cnattingius' skildring av Strängnäs som biskopssäte under nya tiden är 
särskilt värdefull för 1500- och 1600-talen med fylliga skildringar av Petrus 
Jonaes och Laurentius Paulinus Gothus' betydelsefulla episkopat. Den se
nares ämbetstid betecknas med skäl som en nydaningstid, då bl. a. gymnasiet 
grundades. Strängnässtolen tillhörde landets fattigare, varför Kungl. Maj:t i 
olika omgångar såg sig nödsakad atl utöka biskopens inkomster genom pre-
benden. I likhet med verkets övriga kapitel blir framställningen alltmer kort
fattad, ju närmare nutiden man kommer. Man frågar sig här liksom annor
städes, om det inte hade varit lämpligare, att redaktionen hade fixerat ett 
bestämt slutar, t. ex. 1871 eller 1918. 
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Uppdelningen på flera författare har drivits längst i kapitlet om lärover
ket, där var och en av de tre författarna har skrivit 5, 17 resp. 36 s. Kapitlet 
bygger i hög grad på A. Falk, Regium gustavianum gymnasium strengnense 
1626—1926; Annells senare avsnitt är dock en nyforskning. Under 1830- och 
1840-lalen rådde oroliga förhållanden vid gymnasiet, som dess dåvarande 
rektor hoppades kunna övervinna genom en efter hård kamp genomförd 
sammanslagning av gymnasiet och trivialskolan 1850. Åtgärden vidlogs for
mellt till följd av en kungl. förordning 1849. Men genomförandet skedde 
med en radikal konsekvens — lektorstiteln bortlades t. ex. under några år 
— varför det är av intresse i slörre sammanhang. Under senare delen av 
1800-talet hotades läroverkets existens genom det sjunkande elevantalet; bot
tenläget nåddes 1890, 84 elever. En återhämtning skedde därefter långsamt 
och faran för indragning kunde anses överstånden under 1920-talet. Inför 
detta hot hade även de kommunala myndigheterna slagit vakt om läroverket. 
De kom även att spela den avgörande rollen vid lösandet av läroverkets bygg
nadsfråga. — Folkundervisningen behandlas varken här eller någon annan
stans, vilket onekligen är en brist. 

De sociala formerna och levnadssättet — miljön — i sekelskiftets expan
derande småstad skildras sakkunnigt och välavvägt av fil. lic. Elisabet Stave
now i ett särskilt kapitel, Strängnäs i fest och vardag (18 s.). Hon har ut
nyttjat den tidigare nämnda topografiska undersökningen och samlat ma
terialet kring årets gäng, den offentliga miljön, invånare och bostadsstandard 
samt umgänge. Stadens liv i idyll och panik skildras under hänsynstagande 
till vad som får anses karakteristiskt för en småstad i allmänhet och för 
Strängnäs i synnerhet. Den innehållsliga uttunningen i de mera kronolo
giska kapitlen uppvägs delvis genom hennes och genom R. Hrolins kapitel 
om folkrörelser och föreningsliv. Hans framställning bygger huvudsakligen 
på lokalpressen och bevarade lokala föreningsarkiv. Häri ligger kapitlets 
värde. Vad däremot beträffar behandlingen av detla material måste den 
tyvärr rubriceras som otillfredsställande. Författarens obekantskap med t. ex. 
väckelserörelsens al lmänna gång har haft till följd, att den nyevangeliska 
rörelsen helt förbigås och att endast Missionsförbundet och baptismen be
handlas. Det hade för övrigt varit önskvärt, at l det religiösa livet inom och 
utom kyrkan hade blivit behandlat i ett sammanhang. Vid behandlingen av 
övriga folkrörelser är inte disproportionerna i den personligt färgade fram
ställningen lika påtagliga; uppgifterna om nykterhetsrörelsens politiska verk
samhet är av särskilt intresse. Det skall också erkännas, atl Brolin skriver 
med kläm och med sinne för färgstarka detaljer. 

M. Collmars kapitel om de sociala förhållandena utgör för äldre tid en 
grundlig inventering av ett delvis svårtillgängligt källmaterial, och han kan 
redovisa flera nya detaljresullat. Bl. a. visar han all prästgillesstugan, där 
Gustav Vasa hyllades, ej har legat i Roggeborgen. Det medeltida Strängnäs 
hade inte mindre än nio gillen samt hospital och infirmia, d. v. s. ålderdoms
hem för präster. Reformationen medförde även inom detta område en till
bakagång; gillena avskaffades och infirmian sammanslogs med hospitalet. 
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Detta ägde bestånd till 1782. Till på 1850-talet saknade staden därefter en 
vårdinrättning utöver fattighuset, upprät tat 1793. Då inriitlades emellertid 
på privat initiativ en sjukstuga, varur det nuvarande länslasarettet har ut
vecklats. 

Mera löst knutet till stadshisloriken är ett kapitel om Boksamlingar, bok
tryckeri och tidningspress (26 s.) av riksbibliotekarien Uno Willers. Han 
betygar inledningsvis sin tacksamhetsskuld till lektor Isak Fehrs ut tömmande 
redogörelse för bibliotekens historia men har även dragit in nytt material. 
Domkyrkobibliotekets bestånd anses särskilt märkligt, rövat lill stora delar 
från tyska bibliotek under 30-åriga kriget. Den lokala pressen behandlas 
endast helt kort. Detta är ganska beklagligt, eftersom tidningar flitigt ut
nyttjas som källor i andra kapitel. 

Litteraturen i Strängnäs och Strängnäs i l i t teraturen skildras elegant och 
levande av författaren E. R. Gummerus och fil. mag. Johan Boman (Littera
turen i Strängnäs, 58 s.). Framställningen förefaller mycket fullständig, var
för upprepningar i förhållande till andra kapitel inte har kunnat undvikas. 
Särskilt uppehåller sig författarna vid skönlitterära omnämnanden av Sträng
näs. Några guldkorn har de också lyckats vaska fram, bl. a. i en dikt av 
Nicander. Strängnäs ' litterära bild är visserligen idyllen, men man beklagar, 
alt författarna endast med ett omnämnande har berört Berit Spongs "Sjö
vinkel". Den är ändå en god skolroman — delvis. 

Elt avslutande kapitel av kapten Arne Stade ägnas åt Strängnäs som 
garnisonsstad (20 s.). Att Södermanlands regemente kom atl förläggas hit 
berodde i hög grad på de kommunala myndigheternas aktivitet. Sedan sta
den blivit garnisonsstad, har en mycket stor del av dess förtroendemän kom
mit alt rekryteras bland officerare och underofficerare. 

Till de berättande kapitlen sluter sig fyra bilagor, nämligen över stads
planer i Strängnäs med kommentar av stadsingenjör P. A. Åkerman, en värde
full och för nya tiden fyllig borgmästarlängd av fil. dr Hans Jägerstad (me
deltiden) och kyrkoherde Magnus Collmar (nya tiden), en tabell över stadens 
folkmängd 1551—1954 av docent Börje Hanssen samt en förteckning över 
tomtnummer och gårdsägare 1710—1871 av fil. dr Sigurd Wallin. Illustra
tionsmaterialet är mycket rikligt och tycks innefatta alla äldre Strängnäs-
bilder. En resonerande redogörelse för sådana har Wallin lämnat i sitt 
kapitel. Bland registren ingår en illustrationsförleckning. 

En av arbetets stora förtjänster är att kapitlen åtföljs av notapparat , 
tryckt i volymens slut. Det kan dock vara något förvirrande, att elt enhetligt 
förkortningssystem ej har tillämpats. Till kapitlen — ej till bilagorna — 
finns också person- och ortregister. 

Strängnäs ' stad är att gratulera till denna monografi, som inrymmer flera 
mycket värdefulla och gedigna undersökningar och som har stora förtjänster, 
särskilt om man ser varje avsnitt för sig. 

Göran Setterkrans 
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NOTES AND REVIEWS 

Marine archeology a necessity. Experiences gainetl Ml a visit to Greece 
for the study of marine archeology. E. Nylén has written a report on certain 
experiences which throw light on the future possibilities and methods of 
marine archeology; these experiences were gained during an expedition to 
Greece and lhe surrounding Islands in 1959. Developments in the field of 
skin-diving have focussed attention on the question of legal protection for 
sunken ships and other underwater finds. Finds of this kind have sometimes 
been located by means of echo-sounding and skin-diving. From the point 
of view of archeology lhe produetion of charts showing the position of sunken 
objects is of supreme importance. Photogrammetry should be well suiled to 
Ihis purpose, provided it is adapted for underwater use. Apparatus for this 
type of operation, which is in the experimenlal stage, is being developed 
in co-operation with Professor R. Hallert of The Royal Technical College 
in Stockholm. 

Andreas Oldeberg reviews R. J. Forbes ' book, "Studies in ancient Techno
logy". Earlier in vols I—III (1955) Forbes gave an excellent account of his 
investigations into the use of bilumen, petroleum, cosmetics, perfumes, 
pigments, the preparalion of food, irrigation and transportation in antiquity. 
In vol. IV (1956) Forbes deals with the occurrence of various kinds of fibres 
and their use in textiles, as well as with related problems. The most im-
porlanl of the fibre materials were, of course, wool and linen; but colton 
and silk too, were known at a comparalively early date. Among other kinds 
of fibre used lhe following may be mentioned: hemp, esparlo-grass, papyrus, 
neltles, camel-hair and asbeslos. The writer describes the treatments of the 
different fibres, such as the washing, bleaching, fulling, felfing, spinning, 
sewing and plaiting. In vol. V (1957) Forbes deals with leather and skins, 
sweeteners and glass. The author shows that clothes made of skins and 
furs were, of course, used long before the employment of textiles, probably 
as early as during Palaeolithic times. Both in Europé and in the Mediter
ranean area a large quantity of leather objects have been found. Examina
tion of these leather remains has shown Ihal at an early stage and with 
certainly at least in Neolithie times, skins were prepared by means of treat
ment with salt, or by smoking. Tanning in the proper sense of the term, 
must have taken place at a relalively early date. 

In vol. VI (1958) Forbes describes various ways of making fire. In con
nection wilh this he also deals with the development of bellows and blast 
and the use of fire in the preparalion of food. This volume also includes 
a delailed description of various kinds of lorches, lamps and candles and 
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their evolution through the ages, and provides a number of facts concerning 
Roman lamp manufaoture. Forbes is an expert on many technical matters. 
He has an outslanding ability for assembling the essential facts, and his 
investigations are well illuminated by notes and references to earlier works 
by specialists and to the writings of antiquity. His books are superb works 
of reference and are of interest for both historical and archaeological re
search. 

A. Tuulse reviews Wilhelm Piepers ' investigation of Holtrop, a castle on 
the lower Rhine. Beneath a main building from the 1730's there have been 
found the remains of a half-limbered lower erected ca. 900. This tower was 
rebuilt several times during the subsequent centuries, to be replaced towards 
the end of the Middle Ages by a fortified manor of brick. 

G. Setterkrans reviews "A History of Strängnäs", an extensive historical 
description of the little city of Strängnäs, bishopric, educational and ad
ministrative centre on Lake Mälar. The book, which was published in 1959 
and contains contributions from 21 writers, has much to recommend it, 
especially if each chapler is taken as a separate enlity. It deals first with 
lhe origins and growth of the town during the Middle Ages, during which 
time its life was dominated by the bishop. After the Reformation the city 
declined into insignificance for it has always lacked the economic basis neces
sary for a more flourishing development. During the last 80 years, however, 
industrialisation, improved Communications and the advent of a regiment, 
a hospital and several schools have brought a new period of prosperity. In 
addition to the historical presentation there are individual chapters on the 
fauna and flora around Strängnäs, the topography and appearance of the 
city, anoient monuments in and near Strängnäs, the name of the town, 
ecclesiastical affairs, cduoalion—though not the elementary scools—social 
conditions, Strängnäs as it was at the turn of lhe century, populär move-
menls, the libraries, Strängnäs in literature and Strängnäs as a garrison 
town. The appendices include an informative roll of mayors. The work is 
richly illustrated and il would seem, that nearly all the old lay-outs of the 
town are included. 

News. Information is given about certain business dealt with at the meet
ings of lhe Academy of Letters, History and Antiquities; certain items an-
nounced in the 1961 Budget; grants from II. M. King Gustaf VI Adolfs 70th 
Birthday Fund for Swedish culture and from the State Lottcries Fund made 
in 1960; grants and donations to the Academy; buildings of historical interest 
ischeduled for protection under the Historie Buildings Protection of 1942; 
continued work on the prehistoric monuments inventory for the survey-map; 
excavations and finds; conservation of liturgical vestments from Västerås 
Cathédral; conservation of medieval glass; investigations into lhe weathering 
of building stone; news about lhe half-life-lime of C 14, and, finally, inter-
european exhibition of Romanesque ar t in Spain 1961. 
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Ekornavallen, som demonstrerades av antikvarie Erik B. Lundberg. Vid lun
chen var Falköpings stad värd. I Falköping demonstrerade landsantikvarie 
Ullenius kyrkan under pågående restaurering. Härefter besökfes det nya mu
seet, som visades av tandläkare Einar Magnusson samt ett antal gånggrifter 
i staden, vilka demonstrerades av fil. dr K. E. Sahlström och förste antikvarie 
Sverker Janson. Vid en rundtur på eftermiddagen besågs Gökhems kyrka och 
kyrkoruinen vid överkyrke samt Dagsnäs herrgård, som visades av domän
intendent och fru Bertil Ekberg. 

Den 5 oktober höll professor Oscar Broneer föredrag om de amerikanska 
utgrävningarna pä Isthmos och den 24 november professor G. Behm-Blancke 
om Neue thiiringische Funde aus der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit. 

LITTERATUR OCH KRITIK 

ETT PÅPEKANDE MED ANLEDNING AV G. SETTER
KRANS' ANMÄLAN AV VERKET STRÄNGNÄS 

STADS HISTORIA 

1 det nyutkomna häftet av Fornvännen (1961: 1) förekommer en eljest 
mestadels erkännsam recension av Strängnäs stads historia, Lund 1959, där 
recensenten s. 53 utan vidare gör gällande, att i ett facsimileavtryck (Sträng-
näsboken, s. 499) av biskop Tomas Simonssons Frihetsvisa anteckningen 
(glossan) Nota de libcrtate "felaktigt" har översatts; rätta översättningen 
skulle vara: "skrift (se. dikt, visa) om friheten". Den förment oriktiga över
sättningen härrör från mig, medan den av recensenten föreslagna tidigare i 
princip tydligt nog har angivits av Erik Lönnroth. 

Saken har sin betydelse för den livliga diskussionen om biskop Tomas' 
berömda sång. Becensenten har tolkat ordet Nota substantiviskt. I verklig
heten är det dock fråga om en imperativ ("märk, observera") av verbet 
notare. I huvudfrågan kan jag hänvisa till Erland Hjärnes skarpsinniga ut
redning i Hist. tidskr. för Finland 1919, s. 98 f., som tydligen varit arkiva-
rien Setterkrans obekant; den kan styrkas med många andra exempel än de av 
Hjärne efter prof. Bolf Pippings anvisning åberopade. Det substantiviska 
nora kan betyda tecken, märke, koncept, däremot mig veterligen aldrig dikt 
eller visa. Jag vidhåller alltså på det bestämdaste min översättning i Sträng
näsboken, som i förtydligande syfte undanröjer ett skenbart argument för 
den på sin lid härskande men bevisligen oriktiga teori, enligt vilken Frihets-
visans slutparti skulle vara en särskild dikt. Det vore att beklaga, om arki-
varien Setterkrans' feltolkning inrotade sig i litteraturen. 

Lund 10 april 1961. 
Gottfrid Carlsson 
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ETT TILLRÄTTALÄGGANDE MED ANLEDNING AV 

B. CNATTINGIUS' RECENSION AV H. SCHUCK, 

ECCLESIA LINCOPENSIS 

Bengt Cnattingius granskning i Fornvännen 1960: 5—6 av "Ecclesia Linco
pensis. Studier om Linköpingskyrkan under medeltiden och Gustav Vasa" 
(Stockholm 1959) syftar till att "fästa uppmärksamheten på avhandlingens 
betydelse för syskonvetenskaper som konsthistoria och arkeologi". För detta 
— liksom för del sät t på vilket avsikten utförts — kan förf. endast vara 
tacksam. 

Emellertid har i granskningen ett fel insmugit sig, som är desto fatalare 
som det inger läsaren en föreställning om att historisk och antikvarisk forsk
ning skulle divergera på en för den senare vital punkt. Anmälaren hävdar 
nämligen att förf. "accepterar — — — den alltjämt omhuldade teorin att 
den äldsta katedralen skulle ha haft kyrkan i Vreta till förebild och att 
Vreta varit det första biskopssätet" — en uppfattning som han själv finner 
"föga sannolik". 

Denna "teori" framställdes för ett trettiotal år sedan av E. Lundberg i 
samband med utgrävningarna i Vreta. Om dess senare led kan jag fatta mig 
kort. Allt jag säger därom ryms i en fotnot (s. 44 n. 5) : "En av Lundberg 
lancerad och av Curman accepterad teori om Vreta såsom det äldsta biskops
sätet bemötes av S. Kraft i Linköpings historia I, s. 60 f. Lundberg synes 
ej heller vidhålla den i senare arbeten." Kanske borde jag ha skrivit: "be
mötes på ett avgörande sätt". Denna not är vidhängd en sats som angåi
det förra ledet: "Den äldsta stenkyrkan i Linköping anses ha haft den ur
sprungliga kyrkan i Vreta till förebild". Här gällde det ett område där jag 
saknade varje kompetens. Jag hänvisade till Curman och Lundberg, så 
mycket hellre som jag ej sett dem motsagda på denna punkt. 

Förvisso kan del hävdas, att man ej bör acceptera ett led i en teori men 
förkasta det andra. Jag hade dock anledning tro, att vederhäftigheten var 
avsevärt större i fråga om byggnadernas affiliationsförhållande än i fråga 
om biskopssätets förflyttning. Nu finner jag det inte otänkbart , att det 
senare ledet i sin tur fått stödja det förra. Förhål landet belyser en svårig
het som ofla inställer sig för den historiker som konfronteras med konst
historisk och arkeologisk forskning; Hur skall jag kunna bedöma dessa 
resultats hållfasthet? Hur kan jag begagna dem och hur sammanställa dem 
med resultat vunna genom historisk metod? Hur skall jag veta vad som 
är den aktuella uppfattningen — om nu en sådan finnes — rörande ett visst 
problem? 

Vad jag har velat säga om förhållandet Linköping—Vreta är följande 
(s. 44, 284, 344). Ahnlund har — som jag anser — bindande påvisat atl 
Vreta nunnekloster inrättades av kung Inge d. ä. omkr. 1100 — något som 
utesluter tanken på en biskop där. Jag ifrågasätter, om icke biskopssätet i 
Linköping inrättats samtidigt och försetts med gods på samma sätt som är 
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känt för Vreta. Jag påpekar att i Bro (Kungsbro) nära klostret, där Inge 
gav nunnorna jord, hade biskopen en gård, sedan 1270-talet känd som hans 
vanligaste vistelseort utanför Linköping. Likaså understryker jag det nära 
och av allt att döma goda förhällandet mellan biskopen och Vreta under 
hela medeltiden. Mer än "ett dunkelt men oförtydbart samband" mellan de 
båda institutionernas tillkomst anser jag mig dock icke ha påvisat. 

Herman Schuck 

V. VAGA, Problema prostntnstvennoj formy u srcdncuckouoj arhitekturc latuii 
i estonii. Med estnisk, resp. tysk sammanfattning (Das Problem der 
Baumform in der mittelalterlichen Baukunst Lettlands und Estlands). 
Tartu Riikliku Clikooli Toimelised 86, 140 s , ill., Tartu 1960. 

För mer än trettio år sedan publicerade Helge Kjellin en översikt av hall-
kyrkorna i Estland och deras relationer till Gotland. Materialet lades fram 
i starkt koncentrerad form med många viktiga problemställningar. Den fort
satta arkilekturforskningen i Estland under Sten Karlings tid som professor 
i Tartu (1933—41) sysselsatte sig på sakralarkilekturens område främst med 
specialproblem och monografiska undersökningar, vilka skulle bana vägen 
för ett översiktsverk i större skala (jfr bl. a. Rig 1936, s. 268 ff. och 1939, 
s. 65 ff.). Detta hanns dock icke med före krigsutbrottet. Först nu efter ett 
förhållandevis långt uppehåll har den kyrkliga byggnadskonsten i Estland 
och Lettland blivit föremål för en slörre avhandling. Professorn i konsthisto
ria vid universitetet i Tartu, Voldemar Vaga, är dess självskrivne författare, 
en forskare som sedan 1920-talet oavbrutet varit knuten till konsthistoriska 
institutionen vid Tartu-universitelet och som är väl förtrogen med materialet. 
Såsom redan avhandlingens titel antyder, avser författaren icke att redogöra 
för kyrkoarkilekluren i Estland och Lettland i dess helhet, utan endasl kyr
kornas rumskapande egenskaper intresserar honom. Närmare bestämt är del 
frågan om tvä grundformer — basilika och hallkyrka — jämte deras kamp 
i de bägge länderna, inom ett område som under medeltiden styrdes av 
Svärdsbrödraorden, resp. Tyska orden, kurian, dess vasaller och de penning
starka hansastäderna. 

Voldemar Vaga har sålunda tagit upp en gammal stridsfråga i Baltikums 
konstforskning. Enligt baltisk-tyska konsthistoriker (Otto Frcymuth, Niels 
von Holst) var hal lkyrkan den dominerande typen i Estland och Lettland, 
medan basilikan uppträder först under 1400-lalel i samband med omgestalt
ning av äldre kyrkor, främst då i stadssamhällen med Riga och Reval i spet
sen. Denna åsikt har ocksä, i varje fall till en del, omfattats av flera andra 
forskare. Vagas undersökning ändrar bilden totalt: enligt honom leder basi
likatypen i områdets sydligaste del redan under 1200-talet, medan hallen är 
knuten till Tallinns huvudkyrkor och landskyrkorna i allmänt. 

Det finns mycket som stöder denna åsikt. Alt den viktigaste byggnaden i 
Riga — domkyrkan — anlades som basilika under 1200-talets början, har 
redan tidigare varit känt. Men i domkyrkans senare byggnadshistoria, dess 
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ändring till hallkyrka och sedan åter till basilika, kommer författaren med 
viktiga korrigeringar. Med hjälp av en grundlig detaljanalys konstaterar han, 
att den definitiva ombyggnaden till basilika ägde rum redan under liden 
omkr. 1300 — i stället för under 1400-talet, såsom hittills antagils. De runda 
klerisloriefönsterna torde vara de starkaste indicierna för denna omdatering, 
vilka även rycker Rigadomen i dess slutgiltiga form ganska nära Uppsala 
domkyrka. Det finns dessutom en möjlighet, alt mellanperiodens hallkyrka 
icke alls fullbordades, utan kyrkan försågs med ett provisoriskt innertak, 
tills byggnadsarbetena ålerupptogos under 1200-taIels slutskede. Genom denna 
revision fär Rigadomen en ledande ställning för basilikans utveckling i norra 
Lettlands och södra Estlands tcgelområde. 

Författaren kommer också med väsentliga omdateringar, när det gäller 
andra viktiga medeltidskyrkor i Riga, vilka på elt eller annat sätt stått i 
relation till domkyrkan. Sälunda tolkas Petr ikyrkan i dess äldsta skede som 
basilika, medan del stålliga koret, som hittills förmodats vara ett enhetligt 
verk av Rostockmästaren Johann Rumescholtel 1408—1409, nu antages vara 
grundlagt redan under 1300-lalels förra hälft. Rostockmäslaren ulförde en
dast välvningen, vilket låter mycket trovärdigt: även om byggnadsrytmen 
under medeltiden i stadssamhällen kunde vara myckel livlig, kan det monu
mentala koret i sin helhet knappast vara uppfört endasl under ett par år. 
Nästan lika stora blir justeringarna i Jakobskyrkans byggnadshistoria, som 
enligt hittills rådande uppfattning skulle anlagts under 1200-talet som hall 
och under 1400-talet ändrats till basilika. Enligt Vaga fick kyrkan redan från 
början basilikaform, vilket torde bevisas dels av byggnadens proportioner 
dels av nägra detaljer såsom rundbägefriser och ribbprofiler. 

På ett l iknande sätt förändras byggnadshistoricn för kyrkorna i Cesis, 
Valmiera, Burtnieki och Rujene, av vilka de två förstnämnda kyrkorna äro 
märkliga monument av legelarkileklur i Lettland. Pä grund av ribbprofiler 
m. m. gör förf. gällande, atl dessa byggnader böra dateras till 1200-lalets 
slutskede och att de redan från början uppförts som basilikor. Del kan emel
lertid ifrågasättas, om kyrkorna i Cesis och Valmiera som byggnadsverk verk
ligen äro så homogena som författaren antager. Kleristoriets fönsteröppningar, 
korefs form och några påfallande oregclbundenhcter i grundplanen tycks an
tyda, alt man här, liksom i de flesta medeltidskyrkor, har alt göra med 
olika byggnadsskeden. Teglet är som bekant etl mycket förrädiskt bygg
nadsmaterial, vid reparationer och ombyggnader kan äldre material i valven 
ha använts och nya ribbor tillverkats enligt äldre förebilder. All välva en 
kyrka tog sin tid. Stadskyrkan i Pärnu (förstörd 1944) fick sålunda sina valv 
först under 1500-talets början under del att själva kyrkan säkerligen torde 
härs tamma från 1200-lalets slut. 

Avhandlingens kärna är analysen av Johanniskyrkan i Tartu. Med sina 
terrakottaskulplurer på västportalen har kyrkan redan tidigare varit ett av 
tegelarkilekturens mest uppmärksammade monument i Estland. Sedan kyrkan 
härjats av brand i samband med krigshändelserna sommaren 1944, har den 
blivit elt fullkomligt unikt byggnadsverk i hela Nordeuropa. Elden förorsa-
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kade stor förödelse, men i interiörens kvarstående del sopade lågorna också 
bort alla sekundära putslager, tillkomna under 1700- och 1800-talens restau
reringar. Vad man då fick se, översteg alla förväntningar: liksom västportalen 
var hela kyrkorummet översållat med terrakottadekor i form av kapital med 
fabeldjur och vegetativ ornamentik, hela friser med terrakottafigurer och som 
krön på det hela en krucifixgrupp av samma material ovanför triumfbågen. 
Dessutom har kyrkan varit försedd med kalkmålningar, av vilka dock endast 
mycket svaga spår funnos i behåll. Det länder Voldemar Vaga till heder att 
ha räddat allt detta åt vetenskapen, först genom fältarbeten efter branden 
och nu genom en grundlig analys av kyrkans byggnadshistoria. Han visar 
övertygande, att kyrkan anlades under 1300-talets förra hälft som basilika, 
medan senmedeltiden endast bidragit med några mindre kompletteringar. Även 
om tydliga relationer till hanseatisk tegelgotik kan konstateras, finns inga 
direkta motsvarigheter till Johanniskyrkan i Nordtyskland. Tar tu har uppen
barligen under tiden omkr. 1300 varit ett betydelsefullt konstcentrum i 
biskopens hägn; man har icke nöjt sig med att låna från andra håll ulan 
har också omvandlat förebilderna på ett ganska säreget, provinsiellt sätt. 
Till samma byggnadsskola hör också Mariakyrkan, som efter en brand under 
1700-talets början stod i ruiner, tills den revs för att ge plats åt universite
tets huvudbyggnad. Av de gamla uppmätningsri tningarna alt döma har Maria-
kyrkan i likhet med Johanniskyrkan varit en basilika; dess relationer till 
Nordtyskland (Wismar) äro ganska tydliga. 

Tartuskolans huvudmonument var katedralen på Domberget, än i dag be
römd som målerisk ruin. Dess äldsta bevarade delar torde här röra från 
1200-talets slut, då västpartiet var försett med fyra kraftiga sfrävpelare 
jämte en tunnvälvd öppen förhall i mitten. Långhuset härs tammar från 1300-
talet och visar bl. a. i pelarformcrna släktdrag med Västerås domkyrka. En 
fullt övertygande omdatering lämnar författaren i fråga om domkyrkans 
nya kor, hittills daterat till 1477. Denna byggnadsdel visar i sin plan nära 
överensstämmelse med de stora hallar som under 1300-talets tredje fjärde
del uppfördes i Böhmen av Peter Parler och omkr. 1400 i Sydtyskland av 
Hans Sletlhaimer. Tarlukorets likhet med dessa kyrkor är så pass stor, att 
en direkt kontakt kan förmodas. I samband härmed riktar Vaga uppmärk
samheten på elt mycket viktigt faktum: Dietrich III. Damerow, biskop i 
Tartu 1379—1400, hade innan han tillträdde sitt ämbete varit kejsar Karl IV:s 
handsekreterare i Prag. Säkerligen var Damerow byggherre till det ståtliga 
koret, som efter ombyggnaden 1806 bildar ett av Nordeuropas mest roman
tiska universitetsbibliotek. De monumentala tornen (i övre delen rivna under 
1700-talet) fillkommo först under 1470-talet, uppförda av samme byggmästare 
som verkat i Vastseliina, en viktig gränsfästning mot Byssland. 

Katedralen på Dombergel i Tartu hade samma dimensioner som Uppsala 
domkyrka; dess uppförande var ett storföretag, som säkerligen hade bety
delse också utanför landets gränser. Sälunda står Äbokatedralens nya kor 
(färdigt 1366) i direkt förbindelse med Tartu. Författaren går flyktigt igenom 
även de små sockenkyrkorna i Sydestland, i vilka inflytanden från sfiftsfaden 
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torde kunna påvisas. Man skulle gärna till denna grupp föra Urvaste, en 
ståtlig sockenkyrka i basilikaform. I Pölva kyrkas västparti kan man ana 
släktskapen med Tartuskolan. Kanske hade domen i Tar tu före 1470-talet 
t. o. m. ett liknande torn som i Pölva — med en stor nisch framför väst-
portalen. Detta antydes också av domkyrkans byggnadsanalys: västra delen 
där hade som ovan påpekats en öppen förhall, täckt av tunnvalv mellan de 
två mellersta strävpelarna. En dylik konstruktion var myckel omtyckt bl. a. 
i Nordsfysklands tegelarkitektur och kan i Pölva myckel väl daleras till 1400-
talets förra hälft. Ett annat exempel fanns i Aksi kyrka i Tartus grannskap 
före dess rivning under 1800-talet. 

Bland Tallinns kyrkor har S. Nikolai haft elt liknande öde som Johannis
kyrkan i Tartu. Vid ett luftbombardemang i mars 1944 ödelades kyrkan, alla 
inventarier brann upp, men murar och valv höll stånd. Efter några år stör
tade emellertid långhusvalven in, och när man 1955 började med kyrkans 
restaurering, stod man inför ett omfattande byggnads- och undersöknings
program. Numera är kyrkan åter under tak, och i samband med restaure
ringen har mycket grundliga undersökningar av kyrkan genomförts under 
ledning av Villem Baam, cn mångsidigt begåvad forskare ur Sten Karlings 
skola. Vaga har fått del av dessa ännu icke helt avslutade undersökningar. 
Man får kännedom om en del mycket intressanta, hittills okända fakta: Niko
laikyrkan har i sin första gestalt varit försvarsbelonad, fönsteröppningarna 
voro parvis ställda, tornet hade ett kapell i bottenvåningen med ett Maria
altare, vilket emellertid senare flyttades till långhusets östra del. I samband 
med undersökningen av Tallinns viktigaste kyrkor har Vaga gått igenom ett 
omfattande arkivmaterial och funnit uppgifter, som hittills icke observerats 
av forskningen. Hans viktigaste tes är, att betydelsen av eldsvådan 1433 har 
överdrivits. Enligt honom fick ingen av Tallinns viktigaste kyrkor känning av 
denna eldsvåda — de omfattande ombyggnaderna som igångsattes under 
1400-talets mitt, voro enbart framkallade av goda ekonomiska förutsätt
ningar, av cn blomstringspcriod i den gamla hansestaden. Denna byggnads
iver märks redan i Olaikyrkans ståtliga kor, enligt Vaga fullbordat omkr. 
1425. I korets vackra stjärnvalv har bl. a. använts elt par slutstenar från en 
äldre kyrka (1330), en av dessa med en präktig S. Olof i relief. Att det nu
varande Mariakapellet vid Olaikyrkan från 1512—1523 har haft tvä före
gångare, är en av de många nyheter som Vaga har atl komma med. 

Liksom Nikolaikyrkan ombyggdes även Olaikyrkan och Domkyrkan under 
1400-lalels mitt och andra hälft till basilikor. Mot detta, redan tidigare kända 
händelseförloppet, har författaren inga större invändningar att göra. Dom
kyrkans byggnadshistoria behandlas mycket knapphändigt; där har man att 
avvakta resultaten av de just nu pågående undersökningarna i samband med 
kyrkans restaurering. Men innan denna basilikans försenade renässans ägde 
rum i Tallinn, upplevde hallkyrkan en glansperiod under 1400-talets början, 
varom bl. a. den stålliga kyrkoruinen i Pirita än i dag vittnar. Dess bygg
mästare och byggherre Hinrik Swalberch (Swalbart) ägnas stor uppmärksam
het. Med hjälp av källmaterialet målas ett färgrikt porträtt av denne sen-
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medeltida mästare, som lack vare sina resor i Sverige, Tyskland och Italien ha
de fått ett större perspektiv på den samtida arkitekturen än någon annan i det 
dåtida Tallinn. Möjligen bidrog Swalberch till uppkomsten av den egenarta
de stil som präglar Tallinns arkitektur under medeltidens slutskede. Samma 
drag återfinnes i Nordestlands landskyrkor, vilka behandlas i sammanfattad 
form. 

Slutsatsen blir, att man icke kan tala om någon den treskeppiga hallkyrkans 
dominans i Baltikum före 1400. På grund av Bigadomens stora inflytande blev 
i Lettland och Sydestland basilikan den dominerande typen. Annorlunda var 
det som ovan framhållits i Nordesfland, där åtminstone tre av Tallinns för
nämligaste kyrkor under 1200-talet fingo hallform, för att sedan under tiden 
omkr. 1450 förvandlas till basilikor. Hur kan denna egendomliga utveckling 
i Baltikum förklaras under en tid, då i Tyskland hal lkyrkan hade nått en 
slutgiltig seger? Delvis berodde det säkerligen på landets isolerade ställning, 
som förorsakade en blandning av nya och gamla former, allt efter bygg
mästarnas förmåga att följa rådande stilriktningar. Men det fanns säkerligen 
också andra, rent sociala skäl. När hal lkyrkan i Mellaneuropa var en mani
festation av borgerskapets stora betydelse i det senmedeltida samhället, ett 
uttryck för städernas demokrati , så hade borgerskapet i koloniallandet Balti
kum en annan ställning. Vid sidan av tyskarna hade man ju att räkna med 
landets urinvånare, som utgjorde en stor procent av städernas befolkning. 
Gentemot dessa underkuvade folk kände tyska borgare sig som överklass; 
t. o. m. deras kommunala byggnader hade en hållning, som påminde om 
Tyska ordens festrum. F jär ran från hemlandet blev även borgerskapet i viss 
mån aristokratiskt (Dehio). Måhända uppenbarar sig denna klyvning också i 
basilikans sensommar. Det är cn konservatism, som har sin motsvarighet i 
Tallinns sengotiska stenskulptur, en konservatism som senare mutatis mutan-
dis förorsakade gotikens dominans i Baltikums kyrkor ända till 1900-talets 
början. 

Genom Vagas undersökning har den konsthistoriska forskningen i Estland 
och Lettland tagit ett stort steg framåt, även om givetvis icke alla huvud
frågor i Baltikums oerhört komplicerade sakralarkitektur blivit besvarade. 
Men författaren har djärvt visat vägen till en revidering av äldre åsikter; 
han är hemma i problemställningarna, vilket är av största betydelse för den 
fortsatta monumentforskningen. Det finns inånga frågor som väntar på 
sin lösning och som också torde komma atl lösas i samband med de många 
pågående restaureringsarbetena. Där behövs arbetshypoteser, och Vagas av
handling erbjuder sådana i riklig måtto. 

Armin Tuulse 

LARS-IVAR RINGHOM, Paradisus terrestris, myt, bild och verklighet. Acta so-
cielatis scientiarum fennicae, nova series C, I, Helsingfors 1958. 

Redan i sin avhandling »Graltempel und Paradies» 1951 (i Vitterhetsaka
demiens handlingar) har Lars-Ivar Bingbom behandlat sambandet mellan 
Irans centrala helgedom Shiz i Azerbeidjans otillgängliga berglandskap och 
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vissa fornkristna och medeltida föreställningar om paradisels lokalisering på 
jorden. I sitt nya, till omfånget betydligt större arbele återkommer han till 
detla problemkomplex, varvid han delvis begagnar sig av samma material 
och argument, men även för fram mycket nytt och fascinerande stoff. Shiz, 
på moderna kartor kallat Takht-i-Suleiman, undersöktes för första gången 
1937 av en expedition, utsänd av The American Institute for Iranien art and 
archeology under ledning av A. U. Pope. Bebyggelsen ligger nu i ruiner, men 
en ringmur som anses härstamma från 200-talet f. Kr. och en del hittills icke 
närmare identifierade rester efter senare tiders minnesmärken finns kvar på 
platsen. Grävningar och närmare arkeologiska undersökningar är påbörjade 
och i avvaktan på dessas resultat försöker sig förf. på en rekonstruktion av 
helgedomen och dess bebyggelse med hjälp av de spår som denna den 
zoroastriska religionens hemlighetsfulla kultplats har avsatt i myter och 
konst frän Alexander den Stores tid och fram till 600-talet, då araberna 
erövrade Iran och förstörde helgedomen i Shiz. 

Av metodiska skäl tar förf. inte Shiz som utgångspunkt, utan som mål. 
I två stora kapitel med rubriken »Myten» och »Bilden» framlägger han 
först alla vittnesbörd som talar för en geografisk realitet bakom fornkrislna 
och tidigt medeltida föreställningar om paradiset, för att i slutkapitlet »Verk
ligheten» visa läsaren det förmodade upphovet till den kristna paradiskon
ceptionen, d. v. s. helgedomen i Shiz. Han påvisar att en märklig överens
stämmelse råder mellan de olika framställningarna av paradiset på t. ex. 
sassanidiska silverfat och vaser, ravennatiska sarkofager och mosaiker, forn
kristna och medellida manuskript och världskartor. Gemensamt för dem alla 
är, alt paradiset föreställes vara förlagt till ett högt berg, omgärdat av en 
mur, att dess centrum är en cirkelrund sjö eller brunn, från vilken de fyra 
paradisfloderna Eufrat, Tigris, Ganges och Nilen utgår, att denna livets källa 
är omgiven av en arkad, och att något sanktuarium i form av en tempietlo 
förekommer i samband med brunnen. Vidare är paradiset befolkat av en del 
fåglar och fyrfotadjur, t. ex. påfåglar och hjortar, som tillsammans eller i 
urval återkommer på de flesta framställningarna, antingen de haft sitt upp
hov inom den kristna eller den iranska kulturkretsen. Förf. anser, att dessa 
överensstämmelser inle gärna kan bero på enbart en ikonografisk tradition, 
sålunda att den ena bilden kopierats efter den andra, utan att myter och 
bilder kontinuerligt inspirerats av samma verklighetsunderlag, del jordiska 
paradiset i Azerbeidjan som, så vitt man nu kan se, i sin fur överensstämmer 
med det kristna paradisets ikonografi. 

Det är för övrigt inte blott dessa överensstämmelser som pekar mot Azer
beidjan och liimningarna i Shiz, utan även många andra indicier. Genom 
en mycket skarpsinnig tolkning av medeltida kartor, där Jerusalem ligger 
i centrum och paradiset i öster, lyckas förf. även rent geografiskt lokalisera 
dess läge på jordskivan sådan som den existerade i senantikens och medel
tidens världsbild. 

Nägot besvärande är givetvis den nästan över lag osäkra dateringen av de 
andragna föremålen och monumenten. En strängt historiskt inriktad forskare 
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skulle kanske gärna vilja veta, när och var paradisframställningar av denna 
art förekommit för första gången och hur de rent stilhisloriskt kan länkas 
hänga samman sinsemellan. Men detta är med tanke på materialets beskaf
fenhet och spridning över Italien, Mindre Asien och Iran en orimlig begäran. 
Förf. har säkerligen gjort rätt i att avstå från cn hypotetisk kronologisk 
presentation och att i stället röra sig med sekler och kulturkretsar. Under 
300-talet e. Kr. tycks emellertid frågan om paradisets lokalisering på jorden 
varit särskilt aktuell hos de kristna bildskaparna. Del var under Konstantins 
tidevarv som kristendomens ställning befästes i Bom och Bysans, samtidig! 
som Zoroaslers anhängare i Iran konsoliderade sin religion. Nu skulle Kristus 
och Zoroasler spelas ut mot varandra, Konstanlin den Store och Shapur II 
blev deras resp. vapendragare. Men Konstantin och hans svärson, Flavius 
Haniiilialianus, försökte förgäves nå helgedomen Shiz. Först araberna lycka
des ås tadkomma ett avgörande genom alt erövra både Shiz och Jerusalem 
åt Mohammed. Trots dessa väst—östliga motsättningar på det maktpolitiska 
planet hade emellertid kristendomen och Zoroaslers lära många gemensamma 
drag, och det förefaller plausibelt, att den fornkristna bildvärlden kunde 
suga näring också ur persiska källor. 

Ett mycket viktigt monument i dessa sammanhang är rotundan Sanla 
Costanza i Rom, speciellt dess mosaiker, som förf. utförligt tolkar såsom en 
produkt av den religiösa synkrelism som härskade i 300-lalcts Rom. Man har 
allmänt uppfattat Santa Costanza som ett tempel helgat åt Bacchus, och 
mycket i mosaikernas motivförräd, vinrankor och skildringar av vinskörden 
t. ex., talar ocksä för en sådan bestämmelse. Men där finns också entydigt 
kristna motiv, låt vara att de anses ha tillkommit något tiotal år senare. 
Redan Strzygowski igenkände emellertid i Santa Costanza motiv hämtade 
från Iran, och denna uppfattning undcrbygges ytterligare och på elt över
tygande sätt av Ringbom. Templet byggdes av Konstantina, Hannibalianus' 
maka, och då denne var designerad till konung över hela Iran och herre över 
det jordiska paradiset i Shiz, är det mycket troligt, att vissa persiska drag, 
som lyder på kunskap om den zoroastriska helgedomen, tillkommit för att 
demonstrera hans anspråk på Iran. Dessutom ligger det inget orimligt i alt 
mosaikerna hyllar både Bacchus, Kristus och den persiska källgudinnan 
Ardvi Sura Anahita. Deras kult i senantikens Bom hade så stora likheter, 
att deras närvaro i en och samma dekoration inte behöver förvåna. 

Vid ungefär samma tid lät Konstantin själv uppföra Lateranens bapfis-
ferium (eller lät han bygga om ett nymfeum för det kristna ändamålet?) med 
en cirkelrund brunn, fons vitae, omgiven av en arkad. Samtidigt upprät tade 
Shapur II en arkadomgiven vattenhelgedom åt källgudinnan Anahita, och 
även ur denna källa drack hjortar det livgivande vattnet, som många sassa
nidiska lämningar berät tar för oss. Förf. ägnar också detta förhållande en 
utförlig och som det vill synas väldokumenterad analys, varmed han ytter
ligare befäster sambandet mellan orient och occident. Med detta syfte visar 
han sig som Strzygowskis lärjunge, men han handskas dock mycket försikti
gare med sitt ofta svårtolkade material, och hans bok är därför i högre 
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grad elt konstvelenskapligl arbete än lärofaderns skrifter. All »paradisus ter-
restris» iin så länge har cn hypotetisk karaktär är förf. ijfilv medveten om. 
Först när ruinerna i Shiz är utgrävda och vår bild av den zoroastriska helge
domen fält lastare konturer, kan man med bestämdhet hävda, att här eller 
ingenstans låg det jordiska paradiset, myternas och bildernas verkliga upphov. 

Trots att den sista länken i beviskedjan sålunda ännu fallas, är Ringboms 
arbele av mycket stort värde. När det gäller konsthistorisk forskning för
håller det sig ju ofta så att målet iir mindre viktigt än vågen dit. Är konst
historikern ute för att altribuera elt anonymt konstverk till en viss mästare, 
så kan hans analys oeh interpretation av delta konstverk betyda mera än del 
namn han slutligen lyckas fästa vid verket. På sin väg till paradisus tcrrestris 
visar oss Ringbom många oanade utsikter över sekler och kontinenter, men 
han berikar också vårt vetande med otaliga defaljobservalioner på det 
strängt konsthistoriska och ikonografiska planet. Genom förf:s konstruktiva 
fantasi och slarka engagemang i ämnet skiljer sig boken välgörande från 
mänga sakrika men illa framförda forskningsredogörelser. Men detta en
gagemang balanseras återigen av stor försiktighet i slutsatsernas formulering 
och en ståndigt vaken kritik av det egna tillvägagångssättet. Jag anser Ring
boms nya arbete höra till de mest betydande bidragen till den svensk-språkiga 

konstlitteraturen under senare år. 
Erik Forssinan 

BENGT (i. SÖDERBERG: Mäster Slghmunder i Dädesjö. Dädesjö medeltidtkgrka 

och dess målningar. Allhems förlag 1957. 

Alltsedan Ewert Wrangel år 1905 återupptäckte de märkliga medeltidsmål-
ningarna i dåvarande sockenmagasinet i Diidesjö, har intresset för dem varit 
livlig) och de har ofla avbildals, även i färg. De har ju också presenterats i 
en film. Ändå är man tacksam för den praktfulla, rikt i l lustrerade och för
vånande prisbilliga volym som Allhem givit ut med text av Bengt G. Söderberg. 

Både Irätakets och väggarnas målningar återges så gott som komplett i 
stora färgbilder i offset. Var och en av de trettio rundlarna i laket återges 
i färg på helsida. Även om färgen genomgående blivit en aning för rödaktig, 
har dessa bilder ett synnerligen stort värde för forskaren, när det gäller alt 
rekonstruera den ursprungliga koloriten i varje enskild scen. Ett effektivt 
Studium av originalen fordrar ju extra ar rangemang med ljus och ställningar 
i den ganska mörka kyrkan. Färgbilderna komplet taras med utsökta djup-
Irycksbilder i svartvitt av kyrkan och dess inventarier samt av besläktade 
konstverk. 

Röken iir avsedd alt vara populiir och Söderberg presenterar det hela, 
som vanligt lättläst och medryckande. Populari teten har emellertid ansetts 
kräva ett avslående från notapparat och kommentarer efler texten. Resultatet 
har blivit alt redovisningen av källor och tidigare forskningsresultat måst 
infogas i texten, men delta givetvis i ofullständigt skick. Därav blir ingen 
läsare glad, varken den som i första hand söker kulturhistorisk underhål l
ning eller den som söker vetenskapliga fakla. Att problemet går alt lösa på 
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Pig. 1. Lejonkamp med Sighmunder» runinskrift. Kalkmålning på södra sidan 
av triumfbågen i Dädesjö Odekyrka, Smaland. Efter B. Söderberg. — Lion 
flght with Sighmunder'»' runic inscription. Watt painting on the south side 

of the triiiinpbul arch in the abandondcd church at Dädesjö, Småland. 

ett för båda par ter acceptabelt sätt framgår t. ex. av det nyligen utkomna 
verket om Strängnäs stads historia. 

Bengt Söderberg skildrar utförligt kyrkan, dess medeltida inventarier och 
målningarna. Man fäster sig särskilt vid hans försök alt tolka de en gång 
s torar tade men nu så skadade kalkmålningarna på väggarna.1 Oftast följer 
han äldre forskning utom när det gäller Otto Bydbecks flera gånger2 häv
dade sena dateringar både av kyrkan och dopfunten — till 1200-talets milt — 
och målningarna till »mitten av 1200-talels sista fjärdedel». Söderberg be
håller den äldre och av andra forskare tidigare föreslagna dateringen av 
kyrka och funt till 1100-talets slut eller senast omkr. 1200. Målningarna vill 
han, genom parallellisering med gotländska glasmålningar och kalkmål-
ningar som Mikaelsbilden i Vamlingbo, dra tillbaka så långt som till 
omkr . 1260. 

Beträffande dateringen av Dädesjömålningarna manar omständigheterna 

1 Det är skada att den stora helgonbilden på norra sidan av triumfbågen 
vid framtagningen 1938 komplet terats så att både inskriftsbandets text och 
figurens nedre del är osäkra. Kanske kan en undersökning med infrarölt 
ljus eller dylikt lösa problemet. Även runinskriften under S. Canutus borde 
undersökas, eftersom endast några av orden är lästa med någon större grad 
av säkerhet och diskussionen om innebörden alltså hänger i luften. 

2 O. Rydbeck, Dädesjö kyrka och dess målningar, Svenska fornminnes-
platser nr. 18, 1932. Även i tredje uppl. 1957, genomsedd av Monica Bydbeck, 
kvarstår denna datering. 
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Fig. 2. Lejonkamp pd cn med Dädesjömålningarna samtida dopfunt, huggen 
av Arinbjörn och med runinskrift, "skriven" av Vidkunn präst. Frun Burseryds 
kyrka. Småland. Nu i Statens historiska museum. Foto ATA. — Lion fighl 
carued on a font contemporaneous with the Dädesjö paintings. Carved by 
Arinbjörn bears a runic inscription "written" />;/ Vidkunn, priest. From Burse-

ryd Church, Småland. 

till försiktighet. Söderberg godtar den uppfattningen alt de inle varit en 
isolerad prestat ion ulan att deras upphovsman, Sighmunder,3 ingått i elt 
större sammanhang med många skönjbara avläggare i Götalands senare 
måleri . Att denna uppfattning måste vara riktig framgår av nya fynd t. ex. 
målningarna från 1300-talet i Tidersrum 4 i Östergötland eller de ännu ej 
definitivt undersökta eller publicerade resterna av en målad t räkyrka i 

3 Otto von Friesens prel iminära läsning av namnet som Aghmunder torde 
kunna avföras ur diskussionen sedan fortsalla undersökningar visat att den 
första bokstaven är ett s. 

4 Jämför B. Cnattingius i Fornvännen 1957, s. 305 ff samt dens. i Medd. 
fr. Östergötlands och Linköpings stads museum 1958—59, s. 32 ff. 
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Frödinge,5 Småland. Också stilblandningen inom Sighmunders eget verk 
talar för en lång verkstadstradition, där givetvis de senaste dragen blir 
daterande. Där finns naturligtvis en avglans av den västtyska »explosions-
stilen» från 1200-talets milt men i ganska utspädd form, och vid sidan av 
detla förekommer rent höggotiska drag t. ex. i teckningen av ansikten och 
frisyrer. 

En definitiv datering av Dädesjömålningarna är knappast möjlig ulan 
flera nya fynd av paralleller, men man kan komma närmare genom ett nog
grannare studium av monumentet även ur ikonografiska, epigrafiska och 
dra k t historiska synpunkter . 

Några prel iminära försök som jag gjort i den riktningen pekar snarast 
på att Otlo Bydbecks datering lill 1280-talets senare del ingalunda är för sen. 
Närmast är det fråga om århundradets sista årtionde, så som E. Wrangel och 
O. Bydbeck föreslog0 i sin första utförliga publikation av målningarna re
dan 1918. 

Det bör framhållas att runinskriften med Sighmunders namn — där slår 
för övrigt »Sighmunder skref» och icke7 »Sighmunder har avmålat oss» — 
inle ulan vidare kan betraktas som målars ignalur , trots allt vad Ivar Lind
quist anfört av exempel på alt ordet skriva under medeltiden även använts 
i betydelsen måla. Just från Småland förligger ett samtida varnande exempel. 
Dopfunten från Burseryd (Statens historiska museum, inv. nr. 4454) har en 
runinskrift8 som säger: »Arinbjörn gjorde mig, Vidkunn präst skrev mig.» 
Själva runskrivandet ansågs alltså så viktigt att skrivarens namn borde 
hugfästas. Av särskilt intresse är att Burserydsfuntens rika reliefutsmyck-
ning bland en serie parstäl lda, mot varandra vända djur också upptar två 
energiskt tecknade lejon, som har starkt syskontycke med lejonen framför 
runinskriften i Dädesjö (fig. 1—2). Även i ornament ikens rankor och blad 
finns flera paralleller mellan funlen och målningarna, vilket alltså ytter
ligare bekräftar alt Dädesjömålninganias mästare tillhör ett lokalt konst
område. 

Boken om Dädesjö är i sill slag en glädjande företeelse. Man kan hoppas 
att förlaget fprtsätter på den inslagna vägen och presenterar flera av våra 
målningssviter från medeltiden på elt så generöst sätt. Objekt saknas inte. 

Bune Norberg 

5 Resterna, som tillvaratogs vid rivning av gamla å lderdomshemmet för 
några år sedan och nu förvaras i kyrkans vapenhus, består av en läng vägg
stock med väl bevarad målning samt etl mindre fragment med målade 
krönta huvuden. Kvaliteten har varit fullt jämförbar med Dädesjömål-
ningarnas. 

0 E. Wrangel—O. Bydbeck, Medellidsmålningarna i Dädesjö e t c , Stock
holm 1918. Datering till »inemot 1300» även i O. Rydbecks översikt i L. Bom
dahl—J. Roosual, Svensk konsthistoria, Stockholm 1913, s. 169. 

7 Söderberg har följt Ivar Lindquists ytterst fria tolkning i Medd. fr. 
Lunds universitets hist. museum 1943. 

8 J. Roosval, Dopfuntar i Statens hist. museum, Stockholm 1917, s. 52. 
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N. G. DJURKLOU: Bidrag till Wermlands antiqvariska topografi (särtryck ur 
Värmland förr och nu för åren 1954 och 1956), Karlstad 1954 och 1956. 

S. MÅRTENSON: Värmlandsarkivaller i Göteborgs landsarkiv (Småskrifter ut
givna av Värmlands museum nr. 2), Karlstad 1956. 

Redan från första början har i årsboken »Värmland förr och nu» införts 
äldre skildringar av Värmland och värmländsk kultur, såväl nyutgåvor av 
gamla, sällsynta tryck som tidigare icke publicerade manuskript . Till den 
sistnämnda kategorien hör antikvitetsintendenten, friherre N. G. Djurklons 
i Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm förvarade »Bidrag till Werm
lands antiqvariska topografi» som publicerats i 1954 och 1956 års volymer 
av årsboken och dessutom är tillgänglig i en särtrycksupplaga. Djurklou 
hörde till 1800-talets mera framstående fornforskare med ett brinnande 
intresse för fornkunskap och kulturhistoria men också med elt för sin tid 
mindre vanligt kritiskt sinne, som gör inte minst de två volymerna Iran 
hans värmländska resor åren 1866—1867 lill verkligt värdefulla och upp
lysande dokument. Med tillfredsställelse hälsar man därför museets utgåva, 
som gör reseberättelserna lättare tillgängliga för såväl forskare som hem
bygdsvänner. 

Icke mindre värdefull är en annan publikation som utgivits av Värmlands 
museum och ingår i serien »Småskrifter utgivna av Värmlands museum», 
nämligen Sture Mårtensons »Värmlandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv». 
Skriften är visserligen icke den första av sitt slag i landet, men ingen av dess 
föregångare i andra landskap lämnar så detaljerade upplysningar eller om
fattar ett så stort och allsidigt material. Alla som sysslar med Värmland och 
värmländsk historia av något slag har fått cn hjälpreda och uppslagsbok av 
största betydelse. Genom sina korta och klara resuméer över de olika arki
vens tillkomst och uppbyggnad är den för övrigt användbar också som hand
ledare vid forskningar i andra landskaps historia. 

Ake Nisbeth 
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NOTES AND REVIEWS 

A Roman sword from Häggum. Elisabeth Allard describes the exeavation 
of two earth and stone mounds in the parish of Häggum, Västergötland. In 
one of these was found a well-preserved, short, two-edged sword of iron. 
This weapon is a gladius, a short Boman thrusting sword. The hilt is un-
usual, only a few of tbis type having been discovered previously in Sweden. 
The Häggum sword is most probably from lhe 3rd century and was certainly 
a produel of provincial Rome. It affords yet another example of the lively 
traffic between Västergötland and the South-West in early Boman times. 

Gothic Stone Sculpture at Odensvi Church. E. Hofrén gives a brief descrip
tion of a remarkable tympanum field which is set above the west door of 
Odensvi Church (18th century) in the diocese of Linköping. Christ is repre-
sented on the tympanum field with five swords. The motive of five swords 
would seem to be unique from the point of view of iconography, and is 
interpreted as a combination of two motives from the Last Judgement— 
the Judge of lhe world, from whose mouth comes a two-edged sword, and 
the Judge of the world holding swords in his hands. A date from the early 
half of the 14th century seems probable. 

Svenska Fornminnesföreningen 1960. A report on the activities of the 
Swedish Archaeological Association in 1960. 

Svenska Arkeologiska Samfundet 1960. An account of the activities of the 
Swedish Archaeological Society in 1960. 

Reply to a point in G. Setterkrans's review of "Strängnäs stads historia". 
G. Carlsson meets Setterkrans's (Fornvännen 1961, 1) criticism of the interpre
tation of lhe phrase Nota de llbertate in Bishop Thomas's "Freedom Song". 

H. Schuck makes an adjustment of B. Cnattingius' review of his treatise 
"Ecclesia Lincopensis" in Fornvännen 1960: 5—6. He points out that he has 
not accepled an earlier opinion that Vreta monastery near Linköping was the 
oldest episcopal see. He has instead advanced as his opinion that Vreta 
monastery as well as Linköping episcopal see were founded in about 1100 
and also lo a certain degree bad a joint history of origin. 

A. Tuulse reviews a work by Voldemar Vaga (Tartu) on the spread of the 
basilica and the hall church (i.e. a church in which näve and aisles are of 
equal height or approximately so) in the mediaeval ecclesiastic architecture 
of Estonda and Latvia. According to Vaga, the basilica was prominent already 
in the 13th century dn northern Latvia and southern Estonia, while the hall 
church was to be found at Tallinn and in the counlryside. There is a 
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delailed analysis of lhe church of St. John at Tartu, where lhe lerracotta 
decorations from the first half of the 14th century are unique for the whole 
of northern Europé. Three of the most important churches at Tallinn were 
rebnilt as basilicas in about 1450. This manifestation of the basilica at a 
lime when the hall church had otherwise spread throughout Western Europé 
is probably a result of Estonia's isolated position and the conservative social 
condilions there. 

E. Forssman has reviewed L I Bingbom's work "Paradisus terrestris, myth, 
iniage and rcality". Here Bingbom maintains that mediaeval conceplions of 
Paradise have their origin in an Iranian sanctuary, the remains of which 
still exist in the mountainous district of Azerbaijan. This place, previously 
called Shiz, and now Takht-i-Suleiman, is being excavated with lhe assistance 
of Swedish archeologists, and until these excavations have been completed 
it is clear that nothing definile can be said a.s lo whether or not this sanctu
ary was the prototype for early Christian and mediaeval Paradise icono
graphy. But Ringboms interpretation of a large number of frescoes, mosaics, 
book illuminalions and olher material is of great value in itself, quite apart 
from whether bis hypolhesis concerning the geographical reality of Paradise 
proves lo be true or not. 

Rune Norberg has reviewed Bengt G. Söderberg's book ou the well-known 
13th-centiiry paintings on the ceiling of the abandoned church of Dädesjö 
in Småland. The paintings on the wooden ceiling are reproduced in full in 
colour, and the wall paintings, church building and mediaeval objects of 
art in extraordinarily fine rotogravure prints. The presentation is interesting 
and well-writlen. The author 's new dating of the paintings to about 1260 is 
not accepted, but instead reference should be made to the date suggested as 
early as 1918 (E. Wrangel, O. Bydbeck), namely, the 1290s, as being lhe 
earliest conceivable. The interpretation of a runic inscription "Sighmunder 
skref" as the signature of the painter is also questioned, and new examples 
are given which show that the Dädesjö paintings belong to a local tradition 
of long standing related to wood carving and stone sculpture. 

A. Nisbeth has reviewed N. G. Djurklou's work "A Contribution to the Anti
quarian Topography of Wermland" and S. Mårtenson's "Värmland records 
in the county archives of Gothenburg", bolh of which give valuable material 
and descriptive information for research work into the history of the province. 

News. Information is given about certain business dealt with at the meet
ings of the Academy of Letters, History and Antiquities; acquisition of certain 
properlies for the Academy; grants and donations to the Academy; excava
tions and finds; conservation of certain ruins; restoration of churches; and, 
finally, personal notices. 
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LITTERATUR OCH KRITIK 
JCRGEN DRIEHAUS, Die Altheimer Gruppe und das Jungneolithikum in Mittel-

europu. Mainz 1960. 
Alltsedan J. E. Forssander i "Der ostskandinavische Norden" jämte 

Mondsee- och Laibacbfyndorlerna drog in Allheimkulluren i sin genomgång 
av de tidigaste mctallhandelsvägarna, har Altheim varit elt välkänt begrepp 
för nordiska arkeologer. Man har förknippat det med en allmän senneolitisk 
horisont i Europa omedelbart före den egentliga bronsålderskulturen. Man 
har sett Forssanders klarläggande av kul tursammanhangen som ett avslutande 
av diskussionen kring "Allheim-Rcmedello-Bygbolm". Efterhand har emeller
tid behovet av en ut tömmande monografi gjort sig alltmer gällande. Meningen 
var alt W. Bulller skulle ägna althcimkulturen ett särskilt band i Handbuch 
der Urgeschichte Deutschlands, men delta projekt omintetgjordes genom andra 
världskriget. Nu har Jiirgen Driehaus i Römisch-Germanischen Zentral-
mnseums i Mainz (RGZM) skriftserie publicerat "Die Altheimer Gruppe". Bo
kens undertitel "und das Jungneolithikum im Mitteleuropa" antyder, att den 
är det senaste försöket till en översikt i stor skala över yngre neolitikum i 
Europa. Som tjänsteman vid RGZM bar Driehaus ägnat sig åt uppbyggnaden 
av bl. a. de neolitiska jämförande samlingarna och har därvid fått en god 
överblick över del europeiska materialet på detta fält. Bokens betydelse ligger 
nu lika mycket i översiktsdelen som i presentationen av kullurgruppen Alt
heim. 

Altheim är alltjämt den plats som givit det dominerande fyndmaterialet. 
Den ligger nordöst om Landshut, på en lössterrass på vänstra stranden uv Isar 
och har varit cn befäst by. P. Reinecke grävde där 1914 och K. II. Wagner 1938. 
Tre jordvallar och en porlanläggning ge de yttre måtten, 120 X 87 m. Det 
inre utrymmet gav vid Utgrävningen inga stolphålsfynd. Kring porlen har 
man funnit 15 skelett och 174 pilspetsar, vilket Reinecke tyder som tecken på 
den sirid som föregått byns uppgivande. Fyndmaterialct bestod ursprungligen 
av icke mindre än omkring 600 lerkärl och dessutom föremål av flinta, sten, 
ben och metall. En del av materialet gick förlorat under andra världskriget. 
Ytterligare fyra större fyndplatser finnas, och därtill kommer en rad mindre 
fynd med enstaka lerkärl och flint- eller stenföremål. Utbredningen motsvarar 
i huvudsak nuvarande södra Bajern. Skaror av flinta, sädeskornsavlryck och 
tamdjursbenens övervikt över viltbenen antyda, alt befolkningen utgjorts av 
bönder. 

Mellan beskrivningen av de olika fyndkomplexen och de stora jämförande 
kapitlen lämnar Driehaus eu redogörelse för Altheims förbindelser med bl. a. 
de stcnålderskulturer som bruka innefattas under namnen Goldberg, Mondsee 
och Altersee. Viktigt för de vidare kronologiska slutledningarna är därvid, 
alt Driehaus ser Allheimkulluren både i Niederbayern och på Nördlinger 
Ries som iildre än Mondsee och Goldberg III och därmed samtidig med 
Michclsberg, yngre än Miinchshöfcn och Rössen, men äldre än snörkeramiken, 
klockbägarna och Chamer Gruppe, d. v. s. Reineckes kulturer kort före och 
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inom Al. Detla gör metallfattigdomen inom Allheimkulluren mer förklarlig, 
så länge som man seit den i samband med Mondseeinalerialets äldre fas har 
den verkat förvånande. 

Framförallt för atomtyska arkeologer är Driehaus genomgång av daterings-
möjligheterna i Salzburger Becken värdefull. Tidigare har egentligen endasl 
Pittionis översikt funnits alt tillgå. 

Det salt på vilket Driehaus placerar Altheim inom sydtyskt neolitikum in
nebär för de större europeiska sammanhangen all han ansluter Altheim lill den 
stora gruppen av yngre neolitiska kulturer (enligt europeisk nomenklatur) 
och inte lill det sen- eller encolitiska skedet. Till samma skede hör inte en
bart de yngre Lcngyelkullurcrna utan också hela den nordiska Irallbägar-
kalturkretsen. 

I Driehaus diskussion kring de nordeuropeiska problemen visas ånyo, vil
ken stor roll som C. J. Beckers avhandling om Mosefundne Lerkar spelar för 
hela forskningen kring yngre neolitikum. Dess syn inte bara på den interna 
nordiska utvecklingen ulan också på nordtyska och böhmiska förhållanden 
och problem kring "nordisk kultur" är av slor betydelse för Driehaus försök 
till synkronisering av de olika kulturgrnppcrna. 

Driehaus bar i en tabell sammanfattat sina åsikler om den neolitiska krono
logien. Han visar sig här dels som den senaste representanten för forskar
skolan Reinecke-Forssander-Bulller-Milojcié d. v. s. de forskare som på grund
val av elt storl neolitiskt material sökt sig fram till en syntes av det till synes 
svårbestämbara neolitiska händelseförloppet, dels belyser han tydligt risken 
av dylika schemata. Ida Kutzian har t. ex. klart visat hur avhängig Bubanj I:s 
datering är av den egeiska kronologien. Om Bubanj la börjar 2100, 2200 eller 
2300 f. Kr. är dock av så stor betydelse all det skulle ägnas mer än eu not 
(not 1, sid. 187 hos Driehaus). Om den bortre tidsgränsen för Bubanj la för-
lägges till omkring 2300 skulle della ge Driehaus tabell ell betydligt annat ut
seende och få konsekvenser inle minst för synen på de nordiska mellanneo-
liliska periodernas längd. 

Hur vikliga kontakterna åt sydöst — Ungern-Balkan — äro för synen på 
neolitikum i Mellaneuropa, visas också genom att Driehaus bygger upp 
sin kronologi kring den tidiga ungerska kopparkiilluren. Tibava-, Tiszapolgar-, 
Bodrogkeresztur- och Pecclerkiillurcrna bilda numera tillsammans med den 
senare Toszegkulturcn vår bästa möjlighet att kronologisk! anknyta till den 
balkanska kulturen, som i vissa fall är direkt belladiskl influerad. 

Driehaus är i denna syn pä problemen en god lärjunge lill Merhardtskolan 
i Marburg. Men kanske betecknar Driehaus arbete också en gräns för vad 
en enstaka forskare kan åstadkomma med Merhardts-skolans metod. I fram
liden nödvändiggör säkert del växande materialet samarbete mellan hela 
grupper av arkeologer på detla fiilt. Dessutom komma de naturvetenskapliga 
dateringarna på della område att tillföra diskussionen ett nytt element. Till 
dess kommer emellertid Driehaus arbete att ulan tvivel verka högst slimu-
lerande på åsiktsutbytet inom oeolitikumforskningen. 

Carl Cullbcrg 
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The Bayeux Tapestry. A comprehensive survey by SIR FRANK STENTON 
(General Editor) , SIMONE BERTRAND. GEORGE W I N G F I E L D DIGBY, 

CHARLES II. GIBBS-SMITH, SIR J A M E S MANN, J O H N L. NEVINSON and 

FRANCIS W O R M A L D . With 150 illuslr. London, Phaidon Press, 1957. 

Finns det något medeltida konstverk, ja finns det något konstverk över 
huvud laget som fält tjäna såsom källa för att belysa och illustrera sin tids 
kulturhistoria i tillnärmelsevis samma utsträckning som Bayeux-tapeten? Be-
dan i skolböckerna mötte man dess som man då tyckte besynnerligt tecknade 
figurer och obeboeliga byggnader. Jag tror knappas! de bidrog aft väcka ens 
intresse för medeltidens kultur, men var och en som sedan, om än aldrig så 
flyktigt, ägnat något studium åt denna epok har måst fångas in inom dess 
trollkrets. Ju oftare han återvänt till Bayeux-tapeten med sina frågor, dess 
mer har han fascinerats av berättelsens outtömliga rikedom på detaljer, och 
slutligen har skildringen som sådan i all sin patetiska storhet framstått för 
honom som en enastående litteratur i bild, en föregångare kun man — 
kanske alltför drastiskt — säga till nutidens tecknade serier, lika spännande 
som de, men på vilket annat konstnärligt plau! 

Det finns en författare som förmått att på ell kongenialt sätt överföra 
Bayeux-lapetcns bildkrönika lill formen av litteratur. Det är Hope Munlz, 
vars bok Den gyllene krigaren utkom 1950 i en utmärkt svensk översättning 
av Brita Björkbom, försedd med företal av Ingvar Andersson och George 
Trevclyan. 1 cn slil som inle är medcllidspaslisch men som skickligt och ulan 
ansträngning ansluter sig lill krönikans och legendens berättelsekonst följer 
man andlöst Harolds färd till Normandie, hans oförlikneliga fångenskap hos 
hertig Vilhelm, Intrigens ångestfulla tillspetsning då han tvingas avlägga tro
hetsed till hertigen, detta ominösa steg som försätter honom i en omöjlig 
moralisk situation, och sedan följderna av delta: berättelsens höjdpunkt, då 
Harold mottar Englands krona efler Edvard Confessors död, beledsagat av 
olycksbådande järtecken, Vilhelms invasion och till sist det liksom ödesbe
stämda men ärofulla nederlaget vid Hastings, en lysande Stridsskildring. Vill 
man uppleva Bayeux-tapeten, inle som historiskt eller arkeologiskt dokument, 
ulan som elt intensivt levande dramatiskt skeende, då skall man läsa Hope 
Munta' bok, allra helst med Phaidon-upplagans ypperliga planscher framför 
sig. 

Vill man däremot studera tapeten säsom en vetenskaplig källskrift i bild. 
dä kan man numera nästan nöja sig med all la del av Phaidon-iipplagan. För-
lagsreklamen siiger all volymen "is designed lo fill the longfelt necd for a 
definilive book" om Bayeux-tapeten. Det är väl dock elt förmätet bragelöfle. 
Har man lyckats hälla del? Knappast hell och hållet, får man väl säga, och 
det vore väl också fiir mycket begärt. 

Hela den 70 m långa tapeten bar nyfolografcrals för denna publikation, 
och med ett strålande resultat. Reproduktionen gör också fotografierna full 
rättvisa. Vid betraktande av en del av färgbilderna vill man känna efler om 
man inte salt pä sig tvåfärgade anaglyfglasögon som ger stereoskopiskt seen
de. De är häpnadsväckande i sin materialtrohet. Det enda onda man kan 
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säga om bilderna är att de ofta är sönderstyckade i ullt för korta delar. Man 
har ibland elt behov av att ta fram Sir Eric Maclagans lilla prisbilliga Penguin-
skrift för att med tillhjul]) av dess enkla reproduktioner få ett bättre sam
manhang i bildförloppet. Oumbärlig är och förblir naturligtvis alltid F. R. 
Fowke's färgreproduktion i halv skala från 1875, som sedan länge är upp
satt på väggen i cn enda följd i ATA och därigenom bekvämt tillgänglig för 
studium. 

Texten är författad av de främsta auktoriteter. Man får en kritisk skild
ring av den historiska bukgrunden. Tapetens datering diskuteras ingående ur 
konsthistorisk och andra synpunkter, och likaså tillverkningsorten. Den gamla 
stridsfrågan — Normandie eller England? — tycks nu ha funnit sin lösning. 
Anknytningen i vissa påfallande detaljer till biskop Odo av Bayeux har förut 
synts peka på Normandie. Nu påminner Francis Wormald om alt Odo redan 
1067 var earl av Kent och alt det vid denna tid existerade en förnämlig konst-
verksamhet i Canterbury. Han är därför närmast böjd för alt tro att tapeten 
är utförd där på beställning av Odo för katedralen i Bayeux under tiden 
1067—1077. 

Vapen och rustningar analyseras magistralt av Sir James Mann, välkänd 
för de flesta svenska vapenhistoriker. Dräkterna studeras av John L. Nevin-
son. Vad som emellertid gör att man inte är beredd att erkänna denna publi
kation som den "definitiva", är all det finns stora och viktiga delar av bild-
innehållet som inte göres till föremål för behandling i boken. Så är fallet 
med skeppen och deras konstruktion, vidare borgar och andra försvarsan
läggningar samt byggnader av olika slag, och slutligen finns det både i huvud-
bildsviten och i bårderna ovan- och nedanför mängder av olika redskap av
bildade, som skulle behöva kommenteras av en etnolog. Men inom ramen för 
vad publikationen åsyftar att behandla är inte mycket att anmärka. Att ta
peten från Skog kullas Skog och att överhogdal stavas med 0 är smärre 
skönhetsfläckar, som dock tyvärr antyder att författaren till avsnittet om 
textil teknik inte gått till de svenska källorna. Illa är också att en internatio
nellt känd svensk textilforskarc fält sitt namn förvanskat till Geiger. Men 
värre är atl författaren alldeles missuppfattat de nämnda svenska textilmonu-
menlens kronologiska och stilistiska ställning, så att han inte fått ut ur jäm
förelsen med dem vad som borde ha kunnat hämtas. När författaren till be
skrivningen av invasionsflottan säger att tecknaren tydligen inte fann det 
"worth while" att placera drakhuvuden i förstäven på de skepp som nått 
stranden, så misstar han sig; säkert är det riktigare atl föreställa sig del sä 
som jag hört någon förklara förhållandet, att drukhuvudenu togos ner då 
man närmade sig land av hänsyn till gammal övertro. Det är av detta lilla 
axplock tydligt, att inte ens denna med beundransvärd omsorg åstadkomma 
publikation kan användas ulan en viss försiktighet i fråga om några avsnitt. 

Bengt Thordeman 
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MAIUJAN ZADNIKAR, Bomanska arhitektura na Slouenskem. Resumé: L'archilec-
Iure romane en Slovénie. 358 s., ill. + 2 utvikskarlor, Ljubljana 1959. 

Slovenien har mer än någon annan av Jugoslaviens delar rönt inflytande 
frän Västerlandet. Dess nordvästra del är det urgamla landskapet Krain, men 
även i övrigt har landet haft direkt kontakt med Österrike. Denna västliga 
orientering ser man särskilt klart i den äldre arkitekturen, uppkommen som 
en direkt följd av klosterstiftelserna, med en stark germanisering i dess spår. 

I luvudmonumenten av den slovenska arkitekturen har tidigare behandlats 
i olika sammanhang, ofta i samband med konstutvecklingen i Österrike. Efler 
kriget har materialet på nytt bearbetats av den slovenske forskaren dr 
Marijan Zadnikar i Ljubljana, som nu efter många förarbeten lägger fram 
sina resultat i denna omfattande undersökning. Materialet är mångsidigt och 
visar en säregen utveckling. Tack vare de många kongregationerna bil
dades redan under 1100-talet en fast byggnadstradition, med benediklinerna 
som pionjärer. Deras kloster i Gornji grad uppfördes på 1140-talet och ägde 
en ståtlig treskeppig basilika med tre absider i öster, en plantyp som sedan 
fick flera efterföljare i Slovenien. Därefter blev det cisterciensernas tur alt 
ytterligare befästa de romanska byggnadstraditionerna. Deras första kloster 
anlades i Sticna 1136 och en treskeppig basilika med Ire absider i öster in
vigdes 1156. Den finns kvar i ombyggt skick och visar bl. a. utsökta prov på 
kapitälplastik. Kapitalen i Kostanjevica från 1230-lalel påminna ganska myc
kel om arkitekfurskulptur på Gotland. I övrigt märkes i konstruktioner och 
i portaler tydliga franska drag. Ett märkligt inslag i den senare utvecklingen 
är kartusianernas kloster i Zicc, där man anar direkt kontakt med La grande 
Chartreuse. Huvudklostret i Zicc slår i ruiner, men ell annat i närheten från 
1100-tiilcts slutskede är ett talande exempel på de franska byggnadsformernas 
expansion i sydöstra Europa. Av dominikanerkyrkorna finns utsökta prov i 
Ptuj (1230), Studenice och Maribor (Marburg, 1238), alla med detaljrika por
taler och kapitälskulptur. Den förstnämnda anläggningen har haft förbindel
ser med Salzburg. 

Landskyrkorna bilda en intressant provkarta på typutvecklingen i denna 
Västerlandets yttersta utpost i sydöst. Absidsalen har en stor dominans i 
landets södra del och däri ser man en viss kontakt med Medelhavsländerna. 
I landets nordligaste del slår ösl lornkyrkan främst; tornen verka ofta för-
svarsbetonade liksom på Öland och i Kalmartrakten. Hur internationell den 
romanska byggnadskonsten kan vara, ser man ocksä på rundkyrkorna . Del 
finns gott om sådana i Slovenien med en grundplan av exakt samma ut
seende som i Bromma-Solna-Munsö. Emellertid äro de slovenska rundkyr-
korna ej avsedda för försvar, utan utvecklingen därstädes torde åtminstone 
delvis hänga samman med de s. k. Karners (carnarium, ossarium) i mellersta 
Östeuropa. 

Vid sidan av dessa huvudkategorier förekomma biandtyper, i några fall 
med relationer till Byzans och Lombardiet, vilket märkes särskilt klart i 
kampaniler och klockställningar. En rektangulär kyrka med mittkolonn 
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(Grad pri Slovenjem Gradcu) påminner nägot om Gotlands kyrkor, vilket ock
så framhävas av författaren. Det finns förstås ingen direkt kontakt, utan som 
i mänga andra fall har man här alt göra med en egendomlig parallellutveck
ling från urtyperna i Centraleuropa till periferiska byggnadsverk långt i norr 
och sydöst. Icke minst ur denna synpunkt kan boken vara av intresse även 
här i Norden. 

Armin Tuulse 

PERCY ERNST SCHRAMM, Sphaira. Globus. Reichsapfel. Wanderung und Wnnd-
lung eines Herrschaflszeicbens von Ccesar bis zu Elisabeth II. Ein 
Beitrag zum ..Nachleben" der Antike, Stuttgart 1958 (Anton Hierse-
mann) , 219 s, 84 pl. med 160 bilder, 6 textfigurer och en försättsbild. 

I sill stora trebandiga, över tusensidiga verk Herrschaftszeichen und Staats-
symbolik (se rec. i Fornvännen 1959 s. 206—213 av undertecknad) utelämnade 
Schramm en av regalierna, globen, riksäpplet, men nämnde att han avsåg att 
ägna detta en separat framställning. I rask takt fullbordades även denna. 1 
mänga avseenden iir boken om sfären, globen, äpplet lik sin större före
gångare. Framförallt i stoffets rikedom och dess sinnrika, mångsidiga be
handling. Begränsningen till en regalieform har i flera avseenden varit till 
fördel. Det har varit lättare att sammanhålla materialet och underkasta det 
en slutanalys. Nedan lämnas några strödda mariginalanleckningar, gjorda vid 
studiet av arbetet. 

De resultat rörande världsalltets och jordens sfäriska form (resp. sphaira 
och globus) som den grekiska forskningen efterhand nådde fram lill, fick 
uttryck genom i bildkonsten ofta återgivna klot (sphaira och globus; de är 
sällan säkert urskiljbara i bilderna) som associerades med gudarna och efter
hand med kejsarna och sålunda blev etl monarkiskt värdighetstecken, som 
dock — enligt Schramms Uppfattning — ej under antik tid fick reell form 
utan blott brukades i bildframställningar. Författarens borlförklaring av det 
enda källbclägg från senantiken, som förutsätter ett reellt bruk av en globus, 
har dock ej övertygat rec. (se sid. 19). En nyttig sammanställning över globens 
förekomst på numismatiskt material från den senare kejsartiden finnes i 
Lorenzina Cesano, Di un nuovo meduglione aureo di Coslantino I e del 
"princeps iuvenlutis". Bassegna Numismatica, VIII, Rom 1911, Num. 3—6, s. 
33—92, speciellt s. 44 f. 

När under medeltidens första å rhundraden antikens kosmologiska och geo
grafiska insikter gått förlorade, fortsatte man dock alt för symboländamål 
bruka det värdighclstecken, som dämera vanligen kallades pomum, äpple, och 
som efter kristendomens seger oftast är korskrönt. Först frän 1014 kan S. ge 
ett exempel på säker reell användning av sådana riksäpplen. Hans undersök
ningar visar, alt förcfinlligheten av symboliska riksäpplebildel ingalunda för-
ulsäller verkligt bruk av dessa insignicr. Författaren synes ej lämna någol 
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direkt tidigt bildbelägg på "orbis fripartitus", den gamla världens konventio
nella geometriska delning i tre delar, antydande Asien, Afrika och Europa. Den 
teckning han publicerar (s. 51) för att åskådliggöra urkällan, Isidorus av Sevil
la, är modern. Ett gott, tidigt bildbclägg — från 1100-lalcts mitt — finns i 
Annales Colbazenses (se reproduktion i Ragnar Blomqvist, Lunds historia 1, 
Lund 1951, s. 77; en god direkt illustration till denna föreställning hos Isidorus 
finns i edilio princeps av hans Etymologiaruni libri XX, Augsburg 1472). 

Som äldsta belägg på riksäpplet i England nämner Schramm ett sigill för 
Vilhelm Erövraren. Nägot längre tillbaka går emellertid en avbildning på ett 
av Edvard Bekännarens (f 1066) mynt (Bror Emil Hildebrand, Anglosach
siska mynt i Svenska Kungl. Myntkabinettet, Ny uppl. 1881 Tab. 14 Typ H). 
Förf. omtalar riksäpplets tidigare uppträdande på danska mynt under Sven 
Estridsson (f 1174) mot bakgrunden av de bysantinska prototyper, som har 
samma bilder. Det kunde ha varit skäl att omnämna denna regalicarls avbild
ning — i mera självständig form — pä mynt från Erik Ejegod och Nils Svens
son (f resp. 1103 och 1134; Hauberg Myntforhold og Udmynlninger i Dan
mark indtil 1146, Kjöbenhavn 1900, Tab. XII, 3 och XIII, 5). För Norges vid
kommande har Schramm ej brukat den utmärkte forskaren E. C. Werlauffs 
bok "Om de norske Kongers Salving og Kröning i Middelalderen", Kjöbenhavn 
1836 s. 92 f., där han dels kunde falt det negativa, men värdefulla beskedet att 
äpplet ej nämns i kröningsskildringarna från medeltiden och dels positiva 
upplysningar om dess avbildning på norska sigill från och med slutet av 1200-
talet. 

För Danmark hade det varit möjligt all, utom de lämnade uppgifterna, ur 
E. C. Werlauff, Hislorische Untersuchung iiber die Salbuug und Krönung der 
dänischen Könige im Mittelalter, Baltische Studien V: 2, Stettin 1838 s. 13 f, 
s. 90, få fram huru vid konung Kristoffers av Bayern kröning 1443 äpplet i 
processionen bars av haus broder hertig Fredrik av Bayern, och att vid konung 
Kristian II:s kröning 1514 samma tjänst utfördes av den sedan så kände Sören 
Norby och att den vid drottning Elisabeths året efter förrättades av herr Hen
rik Knudsen (Gyldensljerue). Av berättelsen om drottningens kröning fram
går, att hon icke erhöll något likaäpple. 

Förf. vidhåller (s. 143) sin i Hcrrscliaflszcicheu gjorda tidiga datering (före 
1266; se bildtexten till fig. 67) av del berömda svenska kronfodralet i Kestncr-
imisect i Hannover. Av stilistiska skäl framförda av H. Wentzel och Monica 
Rydbeck torde detla vara helt omöjligt. Avgörande synes mig vara den stilis
tiska likheten mellan kronfodralets kungabild och konung Birger Magnus
sons (1290—1318) sigill. Det finns visserligen även många olikheter mellan de 
båda bilderna, men kronfodralskungen har i varje fall ingen närmare like 
Uand de svenska sigillknngarna. Nordiska boktitlar etc. har liksom i Herr 
schaflszeichen blivit illa behandlade i korrekturet (se s. 73, 145 f; s. 146 talas 
om Gustav V som Gustav V Adolf). En annan onöjaktighet rörande Sverige är, 
atl författaren kallar rikssalen för "Saal des Reichsrates" (s. 146). På s. 84 
kallas kungafiguren på en elfenbcnsrelief Erik i stället för Olof (rätt i bild 
förklaringen s. 194). Ibland blir man ej övertygad om författarens bildlolk-
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Fig. 1. Riksäpplet och det käril i 
vilket detta tillade. — The imperial 
orb and the stånd in which it 
restedt. 

ningar, såsom på s. 64 där det säges all Krislus på fig. 53 kröner Henrik Hl 
och hans gemål. Det är omöjligt alt på Illustrationerna finna någon bekräf
telse på denna beskrivning, då Kristus har den ena handen dold och den 
andra upplyft i en välsignande älbörd. 

Till diskussionen av det olofattribut i form av ett "Trinkgefäss" som om
nämnes å sid. 75 kunde med fördel ha bidragits Thordemans analys av altri-
butsskillnaderna mellan Erik och Olof (Erik den helige i medeltidens konst, 
i Erik den helige, Stockholm 1954, s. 176, jfr s. 180) och den utförliga be
handlingen hos den av Schramm ej utnyttjade F. B. Wallem och B. J. Larsen, 
leonographia Sancti Olavi, Trondheim 1947, s. 253 ff. 

Förf. har visat, att de franska kungarna i motsats lill de flesta andra krönta 
härskare i Europa ej har brukat rikaäpplet. Det iir intressant att observera 
hur trots della riksäpplet förekommit i en högofficiell symbolisk bildframställ-
ning, nämligen på en av de medaljer som ingår i Ludvig XV :s histoire medal-
liquc (G. R. Fleurimont, Médailles du regne de Louis XV, pl. XXIII) över "La 
majorilé du roi" 1723. Enligt den av Académie royale des inscriptions et heltes 
lettres utarbetade beskrivningstexten — akademien hade även ombesörjt hela 
bildinventionen — håller konungen i ena handen "le globc do la France" 
med liljevapnet På en annan medalj från 1726 (a. a. pl. 32) framställes 
konungens övertagande av regeringen genom att Frankr ike till honom över-
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P i g 2. Audiens hos tsar luan IV av Ryssland 
1578. — An audience with Tsar luan IV of 

Russia. 1578. 

lämnar "un globe fleurdelisé". En allmän, helt konventionell bildtradilion un
danskymmer sålunda verkligheten. 

På sid. 100 lalar förf. om lybska brakteater från 1300-talets mitt, visande 
ett riksäpple. Några sådana har veterligen ej funnits. Han har här omiss
tänksamt stött sig på en passus i elt numismatiskt översiktsarbete (av Hans 
Gebhardl). På s. 139 säges, att först Boris Godunow vid sin kröning 1598 lät 
överräcka till sig ett riksäpple. Bruket tycks dock vara äldre i Ryssland. 
Jacob Ulfeld, ledare för en dansk beskickning lill Moskva 1578, berättar1 föl
jande från en av sina audienser hos tsar Ivan IV (den förskräcklige): "Han höll 
med handen tag i ett gyllene äpple av ett barnhuvuds storlek, som överallt 
(el. på alla sidor) var rikt smyckat med mycket dyrbara ädelstenar." Till 
denna skildring är fogad cn bild (fig. 1). "Vid hans sida stod ett förgyllt kärl, 

1 Legatio Moscovitica, Nobiliss. et slrenvissimi . . . Iacobi Vlfeldii, Domini in 
Vlsfeldtzholm . . . Acccsservnt Clavdii Christophori Lyschandri, . . . Frankfurt 
1627. Den latinska texten lyder: manu apprehendebat pomum aureum magni-
ludine capitis puerilis, quod undiq; lapidibus preciosissimis erat condccoratum, 
in hane ferme formam: A latere colloeatum erat inslruinenliiin inauratum, ad 
pomum imponendcum uptum, cui, id postquam longo tempore manu dexlra 
tenuerat, saepiusq; elevarat, imposuit: pilen quoque in vasculum aureum, 
quod in promplu erat deponens, aperto capite sedebaf. Vide inf. fig. nu. 4 
notat (s. 38). Vide inf. figuram num. 5. notatam (s. 39). För den verbala tolk
ningen ovan har rec. atl tacka fil. stud. Ann-Sofi Ohlander, Ljuder. 
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lämpat (cl. iignat) att lägga ned äpplet i. Sedan han en lång stund hade hållit 
i äpplet med högra handen; lyfte han gäng på gäng upp det från kärlet och 
lade ned det. Även kronan lade han ned i elt litet förgyllt kärl, som slod inom 
räckhåll, och salt med blottat (el. obetiickt) huvud." Scenen är återgiven i en 
bild (fig. 2). 

Kurfursten av Pfalz var "Erzschalzmeister" och överlämnade såsom sådan 
i enlighet med gyllene bullan vid kröningarna riksäpplet till kejsaren. Förf. 
omtalar, hur denne under 1500-talet satte riksäpplet i sitt vapen. Del synes 
som om detta kunde närmare preciseras: Hans bruk i vapnet av denna regalie 
grundar sig på en kejserlig förläning 1544. (J. D. Köhlcr, Miinz-Belustigung 
XX, Nurnberg 1748, s. 67). 

Författaren konstaterar, hur riksäpplet för den tysk-romerske kejsaren sym
boliserar världsvälde (s. 92 f). Det är i detta sammanhang av intresse att be
sinna vilka (ankar som vid den svenska kröningsceremonien knöts till riks
äpplet. Delta kommer lill uttryck i den bön, som kröningsförrältarcn (nästan 
ulllid ärkebiskopen i Uppsala) läste vid denna regalies överlämnande. Från och 
med 1561 kan vi följa detta formulär från kung lill kung. 

Vid Erik XIV:s kröning 1561 lyder det: 
"Sedan anlwardar Ordinator Kong:e Mil uplet, seijandes. 
Gudh som tigh (swerdet) satt haffuer till en fulmectigh och regerande 

Kong:e, offuer elt beell weldigt och Chrislligt Konnungs Rickc, / s o m mz äplet 
och korset betydes / förläne tigh sina gudomliga nådh. att tu thett och så mä 
bolla widh macht och wthi alla motto formera och förbälru. honom til pris 
och ähro, och Sweriges men til glädie och froma Genom Jesum Chrislum 
vår hcrra, Amen."2 

Avvikelserna är inte stora. 1800 vid Gustaf IV Adolfs kröning heter det: 
"Gud som Eder gjort hafwer til en Fullmägtig och Regerande Konung öfwer 

delta Lofliga Konunga-Uiket Swea och Götha, oeh des underliggande Land, 
förläne Eder sin nåd, at 1 det magen hålla wid full niagt och i alla måtto 
formera och förbättra. Honom lil pris och ära, Eder lil berömmelse och 
Sweriges Män och detta Landet lil myckel gagn, sämjo, frid och enighet."3 

1809, då Karl XIII kröntes, kom en väsentlig förändring: 
"Gud, som Eder satt hafwer til Sweriges, Göthes oeh Wcndes Konung, för

läne Eder sin nåd, at 1 Riket hålla magen wid full magt och wälstånd, honom 
til pris och Ira , Eder lil berömmelse, Sweriges Män och delta Landet lil gagn, 
Frid och enighet."4 

2 Per Janzon, Erik XIV:s Kröuingsrilual, Kyrkohistorisk Årsskrift, 1959. 
s. 222—23. 

' Ccremonial wid Deras Majestälers Konung Gustaf IV Adolphs och Drott
ning Fredrica Dorothea Wilhelminas Kröning wid Riksdagen i Norrköping 
år 1800, § 33. 

4 Ccremonial wid Deras Majestälers Konung Carl XIII:s och Drottning 
Hedvig Elisabeth Charlottas Kröning, och Konungens Hyllning wid Riks
dagen i Stockholm Är 1809, § 30, 
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Sedan förblev bönen nästan oförändrad. Vid den senaste kröningen i 
Sverige 1873 var formuleringen följande: 

"Gud, som lider salt hafver till Sveriges, Göthcs och Wendes Konung, för
läne Eder sin Nåd, att I Riket hålla magen vid full magi och välstånd, Honom 
lill pris och ära, Eder lill berömelsc; Sveriges Män och detta Landet till gagn, 
frid och enighet!"5 

Den påfallande ändring som skedde 1809 bestod i att det moment i bönen 
föll bort, som innehöll en önskan om rikets "formerande". Utan tvivel skulle 
en utforskning av den svenska kröningshistorien i dess olika aspekter vara 
myckel givande i olika avseenden. (Cederströms praktverk De svenska riks-
regalierna är etl grundläggande arbele men går endast mera ytligt utanför den 
rena sakforskningen.) 

NU» Ludvig Rasmusson 

AKTUELLT 
FRÄN VITTERHETSAKADEMIEN 

Den 19 augusti 1961 avled akademiens korresponderande ledamot profes

sorn Gerda Boéthius, under inånga år intendent för Zorn-samlingarna i Mora. 
Den 5 september beslöt akademien till Kungl. Maj:t överlämna den av dess 

preses med professorn Sven B. F. Jansson som sekreterare verkställda ut
redningen om den humanistiska forskningens villkor och behov. 

GÅVOR TILL AKADEMIEN 
Direktören Henning Ahlbcrg har till akademien skänkt 50.000 kronor att av 

akademien förvaltas som en särskild fond, kallad "Direktör Ahlbergs fond för 
Ekornavallens vård". Gunvor och Josef Anérs stiftelse har till akademiens för
fogande ställt 8.000 kronor för inköp av ett område vid Inglinge hög, Väslra 
Torsås socken, Småland. 

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR 

Svenska handelsbanken, som sedan flera år ställt skyltfönster kostnads

fritt till förfogande för museer såväl i Stockholm som på andra platser i 

landet, inbjöd Statens historiska museum och Kungl. myntkabinettet att under 

5 Ordning vid deras Majestätet Konung Oscar den Andres och Drottning 
Sophia Wilhelmina Mariana Heurielas Kröning och Konungens Hyllning 
vid Riksdagen i Stockholm 1873, s. 16, § 23. 
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NOTES AND REVIEWS 
Sea- or bog-orc, the nuv material for our oldest iron p rodudion . E. Hermelin 

reviews O. Arrhenius's work "Die Grundlagen unserer älteren Eisenberstcl-
lung". The review points out that the author has carried out a large 
number of phosphorus analyses both on sea- and bog-ores and on prehistoric 
iron objects, and agrees that these analyses are both valuable and welcome. 
But Arrhenius has hereby reached the conclusion that the raw material for 
prehistoric iron p rodud ion consisted in the main of rock ore and not, as was 
hitherto supposed, of sea- and bog-ore. He has come to this result by assuming 
tbat in the inanufucturing process almost all of the phosphorus content in 
the ore would be transferred to the iron, irrespective of whether primitive 
furnaces or modern methods were used. The reviewer points out that this 
assumption does not concur with the statements conlained in metallurgical 
literature. O. Dress (1687), S. Rinman (1788) and II. B. Schubert (The History 
of the British Iron und Steel Industry. 1957) claim that ore, which in a blast 
furnace produces a pig iron resulling in "cold-short" malleable iron, when 
used in a small primitive furnace for direct iron production, results in good 
quality iron without "cold shortness", caused by phosphorus. Here above 
all it is lhe temperature of lhe furnace and lhe composition of the slag which 
is lhe decisive factor. Since lhe phosphorus content of the prehistoric iron 
objects consequenlly does not reflect the phosphorus content of the ore, it 
is impossiblc to draw such definilive conclusions as Arrhenius does concerning 
tbc origins of the ore. 

Sea- or bog-ore? A reply. O. Arrhenius answers the criticism, made by B. 
Boéthius and E. Hermelin, of his work "Die Grundlagen unserer älteren Eisen-
herstellung". Arrhenius points out that Boéthius and Hermel ins criticism is 
based, on the whole, on lhe fact older works say that iron rich in phos
phorus can be made forgeable. The author does not dispute this at all. On 
the olher hand, neilher Boéthius nor Hermelin has produced any relevant 
analytic data regarding lhe presence of phosphorus in iron at temperatures 
lower than lhe melling-point of iron. Boéthius quotes. in this connection, 
Neumann, who on two consecutive pages makes completcly contradiclory 
statements. Gilles, who carried out experiments wilh furnaces of tbc La Téne 
type at temperatures which can be reached with these, States that the phos
phorus content in the ore reappears in the iron. The author carried out an 
experiment wilh bog-ore al temperatures between 900° and 1400° and found 
then that no difference ariscs as regards the apsorption of phosphorus and 
Ihal the iron becomes rich in phosphorus. When using lhe Krupps Rennver-
fahren method which produces iron at 1250°—1350°, 60 °/o of tbc phosphorus 
is absorbed by the iron und 20 °/o goes into the slag. 

Sea- or bog-ore? A reply to the aboue. B. Boéthius meels O. Arrhenius's 
reply and points out that two problems are particularly important. With lhe 
resources ut the disposal of the scientists today the claims of the early melal-
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lurgisls, that iron with relativcly low content of phoshorus can be mannfac-
lured from phosphorus-rich orcs (sea- and bog-orcs) at low temperatures, 
should be examined. Another central question is when the Swedish old 
furnaces became sufficiently effective to produce, directly or indirectly, iron 
from our rock öres. It would be an important contribution lo lhe discussion 
rcgarding the age of Swedish pig iron produdion , if medieval Swedish east 
iron, could be established and dated. 

C. Cullbcrg reviews Jiirgen Driehaus's work on Die Altheimer Gruppe und 
das Jungneolithikum in Mitteleuropa. The Altheimer Group is also well-known 
to Scandinavian archeologists through the work of J. E. Forssander. Driehaus's 
survey of lhe findings of lhe Allhcimcr Group gives the material renewed 
significance and puls it in a position of importance and interest within the 
European framework. 

A. Tuulse reviews a book by M. Zadnikar on Romanesque architecture in 
Slovenia. The work is based chiefly upon the author 's own investigations and 
it throws particular light on the monastary chapels of the Benedictine, Cister
cian and Carthusian orders. To a certain extent Ihis material rcveals a contact 
with France and Salzburg. The country churches reveal an affinily wilh 
central Eastern Europé, lhe Mediterranean c-ounlries and Byzantine. 

B. Thordeman reviews tbc work "The Bayeux Tapestry", a Phaidon Press 
publication with splendid coloured plates and black-and-whitc reproduetions 
from lhe linnous tapestry. The date and historical background is admirubly 
treated by a number of authoratative, scientific specialists. The eternal question 
rclaling to lhe Bayeux Tapestry, i.e. whether it was made in England or in 
Normandy, seems to have been settled bere. F . Wormald claims that it was 
made in Canterbury at the request of Bishop Odo for the cathédral in Bayeux 
between 1067-1077. 

After a general survey of SchramnTs book indicaling ils principal contents, 
N. L. Rasmusson proceeds to a discussion of a number of the questions 
involved, and comptemenls some of the material. He pays particular attention 
to one Russian question and supplements Schramm's account by demonstrat-
ing on the basis of a Danish travelogue of 1578, that an orb was included in 
Ivan I\"s regalia (vide figs 1 & 2 above). The review concludcs with a list of 
the prayers which were read when the orb was conferred on lhe Swedish king 
and il is pointed out Ihal a prayer for the extension of the realm was not 
dropped until 1809. 

News. Information is given about certain business dealt wilh al lhe meetings 
of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities; certain donations 
to the Academy; lemporary exhibitions in the Museum of National Antiquities; 
a dcposit in lhe Museum; archaeological excavations; and. finally, restoration 
of profane buildings. 
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Såsom framgår av detta nya bidrag till de ribbade glasskålarnas utvecklings
historia, är sambandet mellan dem och den föreslagna prototypen från Tell 
Fara ej så svagt som hittills förefallit. Mellanrummet utfylles ej blott av 
den stora gruppen omphaloskärl i brons och silver utan tydligen också av 
dylika i glas, ehuru till dato Gordionkärlet är den enda kända representan
ten för dessa. Mosaikskålarna av Espetyp, som hittills fått gälla som före
gångare till r ibbskålarna i opalblätt och grönaktigt glas, djupare och av 
större dimensioner, visa sig nu själva vara sena utlöpare av en kärlgrupp 
med genomskinligt glas, känd genom ett exemplar från omkr. 700 f. Kr. 

Gunnar Ekholm 

LITTERATUR OCH KRITIK 

GLYN DANIEL, The Prehistoric Chambcr Tomb» of France. A Geographical, 
Morphological and Chronological Survey. Thames and Hudson, Lon
don 1960, 282 s., 66 planscher, 77 illustrationer, planer och kar tor i 
text, pris 70 sh. 

Frankr ike är näst den pyreneiska halvön det på megalitgravar rikaste 
området i Västeuropa. Det uppskattade antalet ligger någonstans mellan 
4500—6000. Det antikvariska intresset för deras utforskning går tillbaka till 
1700-talet, men först under senare delen av 1800-talet kommer forskningen 
igång på allvar och fortsätter med ökad intensitet fram till våra dagar. Un
der de senaste två årt iondena har vår kännedom om de franska megalitgra
varna ökats väsentligt, inte minst genom regionala översikter och undersök
ningar. Men vi har hittills saknat en allmän syntes. Denna lucka fylls nu 
av Glyn Daniels arbete, som utöver författarens egen betydande forsknings
insats också innehåller dels en historisk översikt, dels en sammanställning av 
all den kunskap vi har om de franska s tenkammargravarna, och en samman
fattning av den aktuella diskussionen. Detla är desto mera välkommet, efter
som de franska bidragen bl. a. är spridda över ett stort antal lokala tid
skrifter, vilka inte alltid är så lätta alt spåra upp eller få tag i utanför Frank
rike. 

Daniel har sysslat med megalilgravsforskning i Frankr ike mer än 25 år. 
Det aktuella arbetet är frukten av hans fältarbeten under de senaste 15 åren. 
Förfallarens mål har, som framgår av bokens underrubrik, varit att beskriva 
de franska megalitgravarna morfologiskt, geografiskt och kronologiskt. 
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Vid behandling av sitt material har han indelat Frankr ike i 9 geografiska 
zoner. Den morfologiska indelningen följer i huvudsak två huvudlinjer, var
dera med sin utveckling och sina varianter: gånggriftstraditionen ä ena sidan 
och hällkiststraditioncn å andra. 

Inom bokens ram faller också utblickar mot andra megalitprovinser med 
huvudvikt på de Brittiska öarna. Förfat taren är dock mycket försiktig i sina 
slutledningar och understryker upprepade gånger, att detta arbete inte är 
mera än en preliminär skiss, eftersom underlaget till hans arbete inte är sä 
fullständigt som det skulle behövas för en mera ingående behandling av 
ämnet. Boken är väl och rikligt illustrerad. Inte minst är man tacksam över 
ett stort och upplysande kartmaterial liksom över den fylliga litteraturlistan. 

Daniels arbete omfattar ett så stort material, alt del inte finns några möj
ligheter att här beröra ens alla de viktigaste problemen, som dryftas där. 
Här skall endast diskuteras ett fåtal frågor, som har räckvidd även utanför 
det franska området. En av dessa gäller den s. k. SOM-kulturen i Paris-om
rådet, som ingår i författarens nordfranska grupp. Delta område har länge 
ansetts och anses väl på många håll fortfarande vara SOM-civilisalionens 
vagga (bl. a. Kendrick 1925, Favret 1935), varifrån både hällkistan och en del 
av kulturbilden (trepanering, SOM-keramik) spritt sig dels över Frankrike, 
dels till Västeuropa (Wéris i Belgien; Westfalen, Hesse-Kasselområdet i 
Tyskland; via kanalöarna till de Brittiska öarna) och till Nordeuropa (Syd
sverige, dock ej trepanering). Andra har ansett södra Frankrike (Arles-Font-
vieille, Aude) vara den franska hällkistans ursprungsområde, där denna 
tradition i sista hand går tillbaka på klippgravarna på Balearerna, Sardinien 
och kanske även på Malta (Hawkes 1940, Förde 1930, Childe 1947, 1950). 

Daniel erkänner, att hällkistorna med gavelhål i nordöstra Belgien och i 
Mellantyskland, samt kanske även i Sydsverige (i så fall sjöledes) har sitt 
ursprung i Paris-området. Enligt rec. kan för Sveriges vidkommande ur
sprungsområdet med ett visst berättigande även sökas i Bretagne och even
tuellt på ännu längre avstånd. I alla dessa alternativ har man egentligen endast 
hällkistan med gavelhål, som enda säkra spår. Keramiken, som inte spelat 
så oväsentlig roll kring diskussionen om Paris-områdets betydelse för SOM-
kulturens spridning, betraktades tidigare ganska allmänt och kanske betraktas 
ännu av somliga som en kulturell enhet. Närmare undersökningar bar dock 
visat, såsom också Daniel med skärpa framhåller, alt denna keramik (som 
Daniel kallar SOM-Chenon-keramik — efter en fyndplats norr om An-
gouléme — för att förebygga missuppfattningen "SOM-keramik" lika med ur
sprungsbeteckning) i stor utsträckning är etl degenerationsfenomen i bety
delse av Sproekhoffs "Kummerkeramik". Detta passar bl. a. också bra som 
karakteristik för den svenska hällkistkeramiken som helhet. 

Det centrala i Daniels diskussion om hällkistans upphov i Frankrike är, 
att han pläderar för mångdubbelt ursprung: i Sydfrankrike klippgravar i 
Arles-Fontvieille, som i sista hand hänger ihop med dylika gravar på västra 
medelhavsöarna och som i Aude är omvandlade till megalitgravar ovan 
jord, i västra, resp. nordvästra Frankrike introduceras hällkisttradition och 
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gudinnekult genom folk från södra Spanien. Som stöd för sin åsikt framhåller 
han med rätta, alt på den tidigare föreslagna, sydfranska vägen saknas syn
liga spår av gudinnekult, samt att gravarna där inte är nedsatta i berg
sluttningar. I Bretagne räknar han dessutom med en eventuell lokal utveck
ling från gånggrift till hällkista (alltså analogt med utvecklingen i Spanien). 
Detta betyder med andra ord, att den megalitiska hällkistan uppstår själv
ständigt också i Frankr ike och dessutom vid två olika t idpunkter och platser: 
i Aude (före bägarkulturcn) och i Bretagne (senare än den från Spanien in
komna hällkistlraditionen). Men detta liksom så mycket annat i megalit-
forskningen är en arbetshypotes. Ännu återstår mycket detaljarbete innan det 
ovannämnda av författaren skisserade händelseförloppet kan anses vara 
tillräckligt underbyggt. Detta gäller också hans tolkningsförslag rörande de 
stora, fina hällkistorna i Loire-dalen och i östra Bretagne (typ Esse, som i 
regel saknar varje spår av hög), som han betraktar som ett slags kultbyggna
der och som fenomen jämförbara med megalitiska tempel på Malta. 

I det allmänna arkeologiska medvetandet är Bretagne med sina nä rmare 
1000 monument det mcgalitrikaste landskapet i Frankrike. I verkligheten 
distanseras det emellertid avsevärt av Aveyron med dess 1500 gravar. Däremot 
håller Bretagne sin position som megalilprovins med största rikedom på 
variation av olika gravtyper. Gravformernas variationsrikedom medför att det 
många gånger är ytterst svårt att avgöra de olika varianternas släktförhål
lande till ursprungslradilionen. Detla visar bl. a. den aktuella diskussion, 
som gäller gravar av typ Keriaval-Herbignac-Mané Groh-Kerugou, som av 
en del forskare uppfattas som en speciell brelonsk variant av västeuropeiska 
gånggrifter (Förde 1940, Briard och L'Helgouach 1957), av andra som en 
variant av hällkistor (Daniel). Enligt undertecknads uppfattning kan denna 
gravtyp knappast förklaras utan att man lar hänsyn till gånggriftstraditioner-
na, där s idokamrarna utgör en integrerande del i den klassiska formens 
vidareutveckling. Denna utveckling får en särprägel i de olika megalitprovin
serna, inle minst i Bretagne, på Orkney- och Shetlandsöarna. Hällkistornas 
bikamrar ligger däremot i förlängningen av huvudkammaren. Den ovan
nämnda bretonska gravtypen förklaras kanske bäst som en blandform av 
gänggrifts- och hällkiststradition. Denna tradition gör sig gällande ocksä i 
gravar sådana som West Kennet (en variant av Severn-Colswold-gravarna) 
på de Brittiska öarna, som enligt de flestas uppfattning genetiskt hör sam
man med de ovan nämnda bretonska. Gravfynden ger ingen anledning till 
kronologiska invändningar mot en sådan sammanblandning av de olika tradi
tionerna. Enligt den tämligen allmänt accepterade dateringen var både de 
klassiska hällkistorna och Keriaval-Herbignac-traditionerna etablerade i södra 
Bretagne före bägarkulturcn. Detta motsäges inte heller av förhållandena 
inom Severn-Cotswold-områdef. 

En del nordiska forskare har ansett Bretagne vara del område, varifrån 
Sydskandinavien erhållit sin gånggriftstradition, ehuru röster höjts även till 
andra områdens fördel. Som en nordeuropeisk motprestation har i allmän
het accepterats de kragflaskor, som påträffats i Bretagne, dels i gånggrifter, 
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dels (de flesta) i hällkistor. Daniel uppfattar dessa flaskformade kärl som 
varianter av SOM-Chenon-keramik. Bland dessa fåtaliga kärl (sammanlagt 
6 stycken) finns onekligen ett par stycken, som inte har ens en avlägsen lik
het med sina förmodade förebilder, bortsett från en smal vulst under kärl-
mynningen. Dessa utgör utan tvivel ett stöd för Daniels tolkning. Emellertid 
mäste de flesta karakteriseras som fullt utbildade kragflaskor, som har en 
påtaglig likhet med sina förmodade förebilder inom tral lbägarkulturen. Dessa 
kan svårligen uppfattas som varianter av SOM-Chenon-former. Nu är det 
dock fullt möjligt, att kragflaskan som form inte överallt är en till en viss 
kultur bunden företeelse. Detta kan bl. a. exemplifieras med ett fynd från 
Kongo. För några år sedan påträffades i Sanga (Kafanga) vid undersökning 
av ett järnåldersgravfält (enl. C 14-dateringar av två gravar : 1240 ± 120, resp. 
1070 ± 200 e. Kr.) nägra kragflaskor,1 som i sin form inte skiljer sig från de 
sydskandinaviska, men väl något i dekor. 

Däremot kan kanske långhögar utan megalitisk gravkammare (uncham-
bered long barrow), som förekommer i eft mindre antal i väslra Frankrike, 
vara vittnesbörd om tidig kul lurpåverkan från någon trat tbägargrupp på 
kontinenten (t. ex. i Polen, Nordtyskland), dock inte från nordeuropeiskt 
område. Både Daniel och Giot är förespråkare för deras nordeuropeiska ur
sprung, vilket kanske får tydas såsom lika med trat tbägarkulturens hela sprid
ningsområde. Tidigare har Piggott och Daniel ansett de sydengelska läng-
högarna ulan gravkammare kunna förklaras på samma sätt. Där finns det 
för övrigt även andra stöd för denna uppfattning. 

Under de senaste åren har i Frankr ike förekommit ganska mycket diskus
sion rörande megalitmonumentens relativa datering. Att döma av det nu till
gängliga materialet, är det inte en överraskning, att förhållandena ligger 
olika till i olika megalitprovinser. Man är dock enig om, att i Bretagne är 
de äldsta gånggrifterna äldre än hällkistorna och har byggts redan före 
bägarkulturens uppträdande, d. v. s. under tiden 2300—2000 f. Kr. (Daniel 
ställer sig avvaktande ifråga om C 14-dateringarnas höga år tal) . I norra och 
västra Frankrike kominer de första hällkistorna in i bilden under Frank
rikes senneolitikum, d. v. s. omkring 2000 f. Kr. eller eventuellt något tidigare. 
I det centrala västra Frankr ike anser den franska forskningen (Arnal, Beguin, 
Rlquet) hällkistorna vara äldre än gånggrifterna, medan Daniel med rätta 
påpekar, att fynden inte ger prioritet ål någon av gravformerna. Däremot 
förefaller hällkistorna i södra Frankr ike (Arles-Fontvieille och Aude) alt ha 
elt kronologiskt försprång (med hörjan före 2000 f. Kr.) före gånggrifterna i 
Hérault. De sistnämndas datering är dock omtvistad och enligt rec. inte 
helt oberoende av de sydöstspanska gånggrifternas (t. ex. i Gor-Granada-om-
rådet) och deras förhållande till Los Millarcs-gruppen, varför den av Daniel 
föreslagna dateringen 1800 eventuellt 1700 f. Kr. får tas med en viss reserva
tion. Ett är dock klart, alt i Frankrike förekom primär anläggning av mega-

1 Enligt vänligt meddelande från dr J. Nenquin, Musée royal de 1'Afrique 
ccntrale, Tervuren. 
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litgravar inom en del områden relativt sent, vilket också framhålles av för
fattaren. Så t. ex. daterar sig en stor del av gravarna i Aveyron, Lot och 
Ardeehe från liden 1400—1000 f. Kr. (och eventuellt även något senare). 

Lili Kaelas 

W A L T E R DRACK, Ältere Eisenzeit der Schweiz. Kanton Bern I—// / . Basel 
1958—1960. 

Hur ska vi, stackars arkeologer, klara oss om så där hundra år. Genom 
elt allt mera omfattande fältarbete i alla delar av världen börjar det arkeolo
giska materialet nu komma upp i cn storleksordning, som är verkligt respekt
ingivande, och den lid är redan för länge sedan förbi, då en arkeolog med 
gotl samvete kunde säga, att han behärskade hela det väldiga materialet från 
paleolitikum och framåt. Mer och mer tvingas man söka upp en specialitet 
att flitigt odla, blind och döv för allt annat, som sägs och görs, som graves 
upp och upptäcks, vare sig det händer i ens egen närmaste omgivning eller 
längre bort. Snart får man nöja sig med att vända och vrida på ett par år
hundraden av mänsklig kultur och försöka hålla kontakten med det material, 
som där tillhandahälles. Men inle heller delta vill egentligen lyckas så helt 
längre. Det väldiga nya material, som st römmar in från de pågående fält
arbetena, hopar sig i centrala museer och provinsmuseer, i arkeologiska 
forskningsinstitut och stundom privat hos utgrävarna själva. Mycket därav 
publiceras, det är sant, men kanske ännu mera blir liggande längre eller 
kortare tid, okänt för världen och forskningen. 

över huvud laget synes en detaljerad överblick även beträffande elt rela
tivt begränsat område i våra dagar vara praktiskt taget helt otänkbar, om 
man inle har obegränsat med tid till förfogande och obegränsade ekonomiska 
resurser. 

Sådana reflexioner anmäla sig självmant, när man tar del av Dracks mate-
rialpublikaliun. Och reflexionerna blanda sig med känslor av tacksamhet över 
att någon har kunnat och velat göra något för att göra vårt studium lättare. 
Del gäller nu här endasl ett mycket begränsat geografiskt omräde, nämligen 
kantonen Bern, i Schweiz, och en begränsad epok, äldsta järnåldern, men man 
blir ändå glad, och man skulle önska att detta sätt att publicera arkeologiskt 
material skulle vinna efterföljd överallt i världen. 

Dracks arbete framträder i en mycket tilltalande yttre form, är sobert 
redigerat och uppställt och är ytterst lätt att finna sig till rätta med. Ma
terialet behandlas efter fyndorter, och dessa komma i alfabetisk ordning. 
Beskrivningen omfattar såväl en redogörelse för den fasta fornlämningen 
som uppgifter rörande fynden. De senare äro kanske enligt mångas mening 
något för knapphändiga, men ä andra sidan är föremålen i regel avbildade, 
och läsaren kan sålunda själv bilda sig en ganska god uppfattning om dem. 
Jag finner det utomordentlig! klokt atl förf. valt att i de flesta fall göra enkla 
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konturteckningar. Därigenom har han avsevärt kunnat nedbringa trycknings
kostnaderna, och han har samtidigt kunnat vara frikostig gent emot läsaren 
genom alt avbilda även obetydliga och lätt förbisedda ting. 

All formanalys och alla vetenskapliga värderingar är bannlysta, vilket i och 
för sig är ytterst välgörande och vilket förmodligen varit det enda möjliga i 
föreliggande fall. Till läsarens orientering lämnas emellertid till enskilda 
fynd lit teraturhänvisningar, och därjämte innehåller varje del cn daterings
tabell, där samtliga fynd äro medtagna. Dateringarna ba givelvis inga pre
tentioner på att vara någol annat än ett enkelt hjälpmedel vid studiet av 
materialet. 

Jag vet ingenting, som jag skulle önska annorlunda i denna matcrialpub-
likation. Det skulle då möjligen vara alt de fasta fornminnena, d. v. s. gra
varna, kunde ha blivit något bättre avbildade. Man skulle bara önska, alt 
inte blott Drack utan många med honom i alla delar av Europa kunde fort
sätta på den inslagna vägen. Forskningen skulle därigenom till slut få cn 
corpus av ovärderlig nytta vid studiet av de äldre europeiska kulturepokerna. 

Wilhelm Holmquist 

JOHN BRADI-ORD, Ancient Landscapes. Studies in Field Archaeology. London 
1957. 

I svensk arkeologi är visserligen flygbilden numera i dagligt bruk för 
arkeologiska ändamål. Den användes som underlag vid fornminnesinven
teringen för den ekonomiska kar tan i skala 1/10000. Den använda negaliv-
skalan, för närvarande 1/30000, utesluter emellertid en rent arkeologisk bild
tolkning. 

Snedbilder från luften förekomma också sällan. Hittills har endast en 
genomfotografering från luften av en monumenlgrupp, de öländska forn
borgarna, publicerats.1 Elt l iknande material från Västmanland, fotograferat 
av C. Lorichs år 1931, finns tillgängligt i ATA. Under de senaste åren har 
också riksantikvarieämbetets fotograf L, Bergström jr tagit ett stort antal 
utomordentliga flygbilder i samband med olika kulturhistoriska undersök
ningar i Norrland och pä andra håll i landet. Eft urval av detta material bar 
dels visals på en vandringsutställning,2 dels publicerats i redogörelser för 
undersökningar i samband med sjöregleringar. ' 1 samtliga dessa fall har man 
snarast sökt nya perspektiv på redan tidigare kända arkeologiska monument 
eller kulturlandskap. 

Rent arkeologisk flygrekognoscering har däremot endast tillämpats och 
publicerats en gång, av kapten Esse Eriksson.4 Förhoppningsvis är emellertid 

1 M. Stenberger, Oland under äldre järnåldern. Stockholm 1933. 
* F rän Kåseberga till Maavas. Riksantikvarieämbetet 1959. 
3 T. ex. S. Janson och H. Hvarfner, F rån norrlandsälvar och fjällsjöar, 

Stockholm 1960. 
4 I Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 1959. s, 21 ff. 
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detta en verksamhet som småningom kommer atl starkt utvidgas, allt efter
som den arkeologiska vetenskapens resurser ökas. Visserligen äro förutsätt
ningarna för goda resultat ofta begränsade genom de arkeologiska företeel
sernas belägenhet i skogstrakter, en följd av det allt snabbare igenväxandet 
av det äldre svenska kulturlandskapet. 

I Medelhavsområdet och i Västeuropa finnas bättre förutsättningar. Där 
har också flygfotografering med gott resultat praktiserats omedelbart efter 
det första världskriget. En stark utvidgning av det tillgängliga materialet har 
skett under och efter del andra världskriget. Det är framför allt engelsmän, 
som ha varit aktiva inom detta område, och det är bl. a. RAF:s bildmaterial 
från olika kampagner under kriget, som har kunnat utnyttjas. 

En av dessa engelsmän, John Bradford, har i sin år 1957 utgivna bok 
Ancient Landscapes skildrat dels de metodiska grunderna för verksamheten, 
dels givit konkreta exempel på sina resultat. Han var under kriget placerad i 
Medelhavsområdef, framför allt i Italien. Han har efter kriget fortsatt bearbet
ningen av bildmaterialet och företagit nödvändiga kontrollundcrsökningar i 
fältet. De vetenskapliga resultaten ligga utom undertecknads kompetens att be
döma, mon det är i detta fall framför allt den tekniska och metodiska sidan av 
framställningen, som är av intresse för nordisk arkeologi. 

Bradford ger i sitt första och i någon män också i sitt andra kapitel en 
genomgång av metoderna vid arkeologisk flygrekognosering, som enligt min 
uppfattning gott kan tjäna som utgångspunkt om man vill och har möjlighet 
ulföra liknande undersökningar här i landet. Där diskuteras "soil marks" , 
"crop marks" , "grass marks" och andra indikationer på överplöjda och över-
vallade förhistoriska och sentida anläggningar, där framhävs viklen av att 
fotograferingsverksamheten är noggrant förberedd och planerad samt till 
sist hur betydelsefull den noggranna efterkontrollen genom markrekognosering 
och utgrävning är. 

Den egentliga bildtolkningen måste ske genom stereobearbefning och genom 
förnyade genomgångar under en längre tidrymd. Materialet måste växa till sig. 
Här liksom ofta annars gäller, alt ju mer man lär känna del aktuella terräng-
avsnittet, dess mer kan man identifiera och läsa i bilden. Detta är företeelser 
som ofta gå igen i arkeologin men som aldrig nog kunna framhävas. 

Återstoden av boken — de tillämpade resultaten av Bradfords flygbildtolk-
niug — ligger snarast inom den klassiska arkeologiens område. Det mest 
fascinerande är åtminstone för rec. den bild av strängt programmatiskt , 
romerskt lantmäteri, "centuriatio", som demonstreras i serier av bilder från 
Italien, Balkan och Tunisien. Det är märkligt att tänka sig, att en 2000-årig 
jordindelning kan bevaras så väl in i våra dagar över så stora områden som 
det här är fråga om. Med tidigare karteringsmetoder kunde endast huvuddrag 
i centuriatiosystemen identifieras, först flygbilden synes ha givit möjlighet att 
närmare utforska dessa. Vad man kanske skulle ha önskat är en jämförelse 
i bild mellan en karlläggning av äldre typ och en flygbild över ett sådant 
system. 
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Lika intressant är kanske också jämförelsen med senare tiders regelmässiga 
stadsplanläggniugar i medelhavsvärlden. 

Även om ämnesområdet alltså ligger någol vid sidan om nordisk arkeologi 
har nordiska arkeologer cn hel del att lära av Bradfords arbete, dels beträf
fande rekognoseringsmetoden, dels beträffande möjligheterna all i en bild 
sammanfatta elt större område och ge miljön omkring elt tidigare känt eller 
okänt fornminne. Sammanställningen av ett otal detaljer, vilka i första ögon
kastet icke se ut att ha någon betydelse, kan få avgörande inflytande på upp
fattningen av ett kulturlandskaps ålder och utformning. 

Björn Ambrosiani 

AKTUELLT 

FRÄN VITTERHETSAKADEMIEN 

Till svensk arbetande ledamot av den historisk-antikvariska klassen valde 
akademien den 17 november 1961 professorn i konsthistoria vid Stockholms 
universitet Sten Karling. — Akademien har föreslagit antikvarien P. O. West
lund och förste antikvarien Sverker Janson till ledamöter av rådet lill skydd 
för Stockholms skönhet. 

ANSLAG FRÄN FONDER OCH STIFTELSER 

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har anslagit 80.000 kronor för veten
skapliga antikvariska arbeten inom Vadstena nunnekloster och Syskonen 
Wesséns Stiftelse 50.000 kronor för samma ändamål ; Stiftelsen Seth M. 
Kempes Minne dels 10.000 kronor för publicering och vetenskaplig under
sökning av fasta fornlämningar i Norr- och Västerbottens kustland, dels 
10.000 kronor för vetenskapliga undersökningar av fornlämningar i Ånger
manlands kustland; Visby stad 10.000 kronor till värd och underhåll av Visby 
ruiner under år 1962. 

ARBETEN PÄ AKADEMIENS FASTIGHETER 

På Glimmingehus i Vallby socken, Skåne, har vallgravsskoningen på borg-
holmens norra sida lagats efler del ras som inträffade där efter ett skyfall 
sommaren 1960; därjämte inredes en ny bostad för borgvaklcn efter förslag 
av arkitekten Torsten Leon-Nilson. •— På Källa gamla kyrka, Olaud, ha 
islåndsällningsarbeten påbörjats; y t termurarna ha lagats, fönster insatts och 
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NOTES AND REVIEWS 

On the History of the Development of the Ribbed Glass Bowl. In his 
discussion of the genesis of the ribbed glass bowl in Fornvännen (1958) 
G. Ekholm proposed the silver bowl from Tell Fara as a prototype. This find 
was dated by Flinders Petrie to the period about 850 B.C. As connecting 
links in the development from this period to the Auguslan era, the accepted 
period of p rodud ion of lhe ribbed mosaic bowl, Ekholm indicated, amongst 
olher things, a bronze bowl in the Hallstatt treasure. In Ihis connection 
altcntion was drawn to the fact that in this treasure there is also a glass 
bowl wilh a golden prototype. It is therefore lo be assumed that the silver and 
bronze bowls also have their glass copies and thus that connecting links also 
exist in this material. When this view was put forward, a glass bowl of this 
kind had in fact been available for about a year. In 1957 a large burial 
mound at Gordion in Turkey was investigated by American archaeologists. 
Amongst the numerous finds, inter alia, a large quantity of bronze bowls, 
a single transparent and almost colourless glass bowl atlracted attention, 
a copy of the so-called omphalos bowls available primarily in bronze. The 
grave is dated in lhe 8fh century and the manufacture of the bowl in the 
period about 700 B.C. The ribbed mosaic bowls, hilherto regarded as the 
oldest of their kind, are thus in fact late offshools of an old genre of glass 
and already represented in a find from lhe Sth cenlury B.C. 

L. Kaelas reviews G. DaniePs work Prehistoric Chamber Tombs of France. 
France, with ils 4500—6000 megalithic graves, occupies one of the key posi
tions in Western Europé. Apart from a number of regional surveys, we have 
hilherto lacked a general survey of these graves. This gap has now been 
filled by Daniel's pioneer work, which, in addition to the aulhor 's considerable 
contribution to research, also contains a well-documented historical review of 
megalithic research in France. The author 's aim has been, as can be seen from 
the book"s sub-title, to give a geographical, morphological and chronological 
outline of Ihis enormous material. The reviewer discusses only a few questions, 
all of which also apply outside the French area, (including the SOM civilisa
tion, graves of the Keriaval-Herbignac type and possible examples of the 
tunnel beaker civilisation in Northern and North-Western France respectively) 
and among lhe main points, and also lhe new, in Daniel's work emphasiscs 
above all lhe discussion of the gallery grave and the routes along which it 
spread in France. Not least among the merits of the book are ils very 
beauliful appearance, numerous illustrations, a large number of maps, lhe 
comprehensive bibliography and the index of geographical locations of the 
various monuments. 
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W. Holmqvist reviews the 3 volumes of Walter Drack's work "Allere Eisen 
zeit der Schweiz", on the Early Iron Age in the Bcrne Canton of Switzerland, 
which are model publications of their kind. A clear and lucid descriptive 
method makes this work a relatively inexpensive purchase from the printing 
technique point of view, and one which ought to be followed up elsewhcre. 
At a time when archeological material is perpetualty increasing through many 
and comprehensive excavations there is a grave risk that lhe overall view 
will be löst and that scientific work on details will suffcr from gaps. Drack's 
presentation of Swiss material conslilutes an unbiassed and unaffected at
tempt lo prevent Iroubles of this sort. 

B. Ambrosiani presents a number of facts concerning the use made of 
aerial photography for archaeological purposes in Sweden and with reference 
lo this he goes on lo review Bradford's work, Ancient Landscapes, and com
ments upon the advanlages of aerial photographie interpretation in archeo
logy-

News. Information is given about certain business dealt with at lhe meetings 
of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities; certain grants and 
donations lo lhe Academy; repairs effecled on some of the properties of 
lhe Academy; excavations and finds; restoration of ruins and buildings; 
church fire; and, finally. symposium on photo-inlerpretation. 
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BIBLIOGRAFISKA MEDDELANDEN 
FRAN 

KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS 
AKADEMIENS BIBLIOTEK 

Av Maja Lundqvist 

Tidskrifter inkomna under tiden 
1/7 1960-30/6 1961 

Acta archaeologica. 30. 1969: II. 
B e h r e n s, Die Rössener Kultur 
und die friihneolithische siidskandi-
navische Trichterbecherkultur . Ein 
Diskussionsbeitrag. — E. G j e r 
s t a d , Naukrat is again. — G. H a t t , 
Iron age cellars at Bsekmoien, North 
Jut land. — E. L o in b o r g, Donau-
ländische Kullurbeziehungen und die 
relative Chronologie der friihen nor
dischen Bronzezeit. — O. M ö r k-
h o I ni. A south Analolian coin 
hoard. — P. J. R i i s, The Danish 
bronze vessels of Greek, early Cam-
panian and Etruscan manufactures . 
— 3 1 : 1 . 1 9 6 0 : 11. T h r a n e, Drei 
dänische Hortfunde der jungeren 
Hronzezeit mit einheimischen und 
fremden Formen. — G. H a t t , The 
Roman iron age dwelling site at 
Mariesminde, Vestervig. —- C h. 
B l i n d h e i m , The märket place in 
Skiringssal. Early opinions and re
cent studies. 

Heraldisk tidsskrift. 1961:3: Nye 
kommunevåbener i Norden. — E. 
V e r w o h l t , Borgerlig heraldik i 
dansk middclalder. — J. R a n e k e, 

Medellida vapengrupper. — S. T. 
A c b c n, Sorö Akademis våben. — 
B. T c n n b c r g, Tre finländska 
stadsvapens historia. — H. K r a g, 
Hvad menes med ct våben? •— B. O. 
K ä 1 d e, Tre svenska kyrkliga vapen. 

Nordisk numismatisk årsskrift. 
1960: M. D o l l e y og K. S k a a r e, 
Nytt lys över Skandinavias nord-
ligste skattefunn med angelsaksiske 
og kufiske mynter . — B. F r i i s 
J o h a n s e n & O. M ö r k h o 1 m, 
Kilder lil Danmarks möntvsescn i 
middelalderen II. (1340—1412). — F. 
L i n d a h l , Et Nakskov-mönlfund 
fra dronning Margrelhes tid. — S. 
B j ö r k m a n , Islands mynt 1918— 
1959. Sammanstäl lning med kommen
tarer. — U. A b e l , Carl Milles me
dalj över arki tekten Clason. Ett för
sök lill konsthistorisk analys. — E. 
N a t h o r s t - B ö ö s , Birger Lund-
quist på Myntet. — [Årsberättelser 
från myntverk och mynlsamlingar.] 

Biblis. 1957: S. G. L i n d b e r g , 
Codex Gigas. Cod. Holm. A 148, "Djä-
vulsbibeln". — S. A l m q v i s t , Ett 
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bokt ryckarmärke som förlaga åt 
Olaus Magnus? Bidrag till björn-
klubbans ikonografi. — 1958. S. 
W i k 1 a n d c r, Bokband av säl-
skinn, t ränsband och gcnomträdda 
bind. Erfarenheter av medeltida in-
bindningsmetoder i Kungl. bibliote
kets bokbinderi . 

Bjärebygdcn. 1957: O. L i d e n , 
Märkliga kultplatser i bjärebygden. 
— Ryggåsstugor i Bjäre härad. — 
B.-A. P e r s s o n , Mäsingcslugan på 
Kulturen. — 1960: M. S t r ö m b e r g , 
En skeppssättning vid Slättaröd i 
Västra K a m p . — P. H a l l e r , Hovs 
kyrka. — Torekovs kyrka. — 1961: 
S. G u d m u n d s s o n , Förslövs kyr
ka. — Grevie kyrka . — Om fornmin
nen och folktradition i Förslövs-
holms kommun. 

Blekingeboken. 1960: B. E. B e r g 
l u n d , Pysslingebacken. En östblek-
ingsk jagar- och fiskarboplats från 
yngre stenåldern. — S. S v e n s s o n , 
ös t och väst i Blekinges bondekultur . 

— G. N i l s s o n , Den hjälpande 
Gertrud. Sturkö forna kyrkas skydds
helgon. — B. H e l l n e r , Stridsyxan 
från Grims kula. Etl märkligt vapen
fynd på Verkö i Karlskronaskärgår
den. — B. B e n g t s s o n , Skotl-
bergska gården i Karlshamn. En 
rundvandring genom en s lorköpmans 
gård från 1700-talet. — A. H a m m e-
1 i n, Vägbanken vid Näs. Ett för
nämligt prov på blekingsk .stenbygg
nadskonst . 

Bohusläns hembygdsförbunds Års
skrift. 1960: K. A. G u s t a w s s o n , 
Fornminnesvård. —• E. R : s o n 
M a r k , Om länets naturskyddsråd. 
— C.-A. M o b e r g , Om forntidsbe-
byggelse i Inland. — A. F r e d s j ö , 
Bronshäsfen från örmjä l l . — Tre 
Tjörn-beskrivningar av år 1765. Inle

dande ord av Åke Fredsjö, J. Gothe-
nius. Kort beskrivning öfwer Tjörn; 
C.-F. Qvistberg, Oeconomisk Sockne-
bcskrifning öfwer Stenkyrka Sockn. 
[och] Oeconomisk Socknebeskrifning 
öfwer Valla Sockn. — 1961: B. 
E i n e r s t a m, Et t gravfält från 
jä rnå ldern vid Rinnela i ödsmåls 
socken. — A. F r e d s j ö, Ett lilje-
stensfynd i Forshälla. — Bohusläns 
hembygdsförbund. — Från Uddevalla 
museum 1961. Verksamhetsberättelse 
för 1960. 

Bromma hembygdsförenings års
skrift. 1961: — A. O l d e b e r g , För
historiska föremål från Bromma soc
ken. — G. L a n g e n f e l t , Nam
nen Älsten och Åsunda. 

Dacdalus. 1960: G. L i l j e d a h l , 
Filigranologi. Om vat tenmärken i 
papper och dessas historia. 

Dalarnas hembygdsbok. 1960: L.-E. 
E s p i n g, Naturskyddet vill och kan. 
— E. L u n d b e r g , Landskapsvård 
vid kraftverksbyggen. — S. R y ri
b e r g. Naturvård och industri . —• 
G. O l s s o n , Rullstensåsarna och 
grustäkten. 

Det gamla Trelleborg. Årsskrift. 
1958: II. L i n d a 1, Trelleborgs me
deltida stadsmur. — 1959; S.-E. 
A x e l s s o n , Trelleborgs museum 
1958. — 1960: II. L i n d a l , Trelle-
borgarnas julkyrka. — S.-E. A x e l s -
s o n, Trelleborgs museum 1959. 

Eranos . 1955: P. B r u u n , Some 
dynastic bronze coins of Constantine 
the Greal. — 1959: H. L y n g b y , 
Topographisches Fragen des Forum-
Boarium-Gebietes in Rom. — 1960: 
A. B o é t h i u s , Ny l i t teratur om 
Ostia och den lyckliga kejsart idens 
s tadsarki tcklur . 

Folk-Liv. 1959:2: G. C s e r m a k, 
Aspects historiques de la technique 
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des instruments de métal pour la 
péche en Europé Centrale. — G. 
R ä n k, Die nordische Kultur im 
Wandel der Zeit. Zum abgcschlosse-
nen Sammelwerk Nordisk Kultur. 

F rån bergslag och bondebygd. 
1960: B. W a l d é n , Residens och 
rikssalar. Några nya bidrag till Öre
bro slotts byggnadshistoria II. — 
Kulturminnesvårdskrönika 1959. 

F r å n Borås och de sju häraderna . 
1961: H. W i d é e n , Medeltidskyr
kan i Eriksberg. — G. E k s t r a n d , 
Uppbådsfanor från Gäsene härad. — 
N. G. W o l l i n , Det senmedeltida 
Snärsbofyudet. 2. Diskar. — G. A. 
W e s t f e l d t , Fridlysta objekt inom 
sjuhäradsbygden. 

Frun Gästrikland. 1960: J. B r u 
n i u s , Gamla operahuset i Gävle. — 
K. H e d l u n d , Hiilphers beskriv
ning över Gästrikland 1793. 

F r å n ådalar och fjäll. 1960: S . H e n 
r i k s s o n , Biktstolen som kom till
baka. 

Fynd. 1960: C.-A. M o b e r g , Väst-
kuslbor under forntiden. En rund
vandring i Göteborgs Arkeologiska 
museum. — L. K a e l a s , "Grott-
fynd" från Härskeröd. 

Föreningen Armémusei Vänner. 
Meddelande 21. 1960: H. S e i t z, 
Statens trofésamling. Några drag ur 
dess historia och relation till krigs-
ar t ik larna. — T. E k b e r g , Två 
värjor i Edebo kyrka i Uppland. — 
K. L ö f s t r ö m , Fredr ikshamns-
och Svensksundsmedaljerna. — E. 
B o l l ä n d e r , Dräkt och uniform — 
elt växelspel. Kommentarer till en 
utställning i Armémuseum. 

Föreningen Gamla Christianstad. 
Årsskrift 1960: T. A n d e r s s o n , 
F rån fornsluga till s tadsmuseum. En 
historik över Kristianstads museum. 

Geologiska föreningens i Stock
holm. Förhandl ingar . Bd 83: 1. 1961: 
L. T e l l , Grottorna i Lummelunda. 

Gotländskt arkiv. 1960: E. 
F i s c h e r , Elt f lamskvävnadsmöns-
ters utveckling på Gotland. — G. 
S v a h n s t r ö m , Gutagård och Pe-
terhof. Två handelsgårdar i det me
deltida Novgorod. — B. G. S ö d e r 
b e r g , Kring al tarskåpet i Gammel
garn. En studie i gotländsk träskulp
tur på 1300-talet. — E. N y l é n , 
Färg i forntiden. 

Gärds härads hembygdsförening. 
Årsbok. 1960: C. O 1 o f s o n, Drott
ningen som fick sin grav i Vä Maria-
kyrka. — 1961: C. O l o f s o n , To
velärling från Lyngsjö byggde kyr
korna i Kviinge, Knislinge och Opp
manna? — F. S j ö s t e d t , "De ha
lade s tenarna" och andra minnes
märken i Maglehemsbygden. 

Göinge hembygdsförenings Årsbok. 
1960: E. F . J o h n s s o n , En gam
mal tempelbyggnad: S:t Hans ' kyrka 
i Knislinge. 

Göteborgs historiska museum. 
Ärstryck 1961: Berättelse för 1957— 
1959. — G. H a z e l i u s - B e r g , 
överflödsförordningar och mode
dräkt . — G. S y l v a n - L a r s s o n , 
Ett 1600-taIsbroderi och dess förlaga. 
— B. N o r d b e r g , Landshövdinge
husen — ett stycke göteborgsk bygg
nadshistoria. 

Handl ingar angående Villands hä
rad. 18. 1961: De tio första åren. En 
historik över Villands härads hem
bygdsförenings arbele 1936—1950. — 
C. O 1 o f s o n, Skånsk omvändelse
tid och danskt r iksgrundande. — 
Ähus slott och den ärkcbiskopliga 
hushållningen. 

Hembygden 1960: I. A t t e r m a n , 
Fornborgar på Dal. — 1961: F. H j . 
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N o r d q v i s t , En karol ins gåva till 
Holms kyrka . — Hällkistor på Dal. 

K. Humanist iska Vetenskaps-sam
fundet i Uppsala. Årsbok 1958: O. 
L ö f g r e n , Sydarabiens fornkul tur 
— legend och verklighet. — 1959; S. 
L i n d q v i s t , Emund Slemme och 
Sven Tveskägg. 

I Dackcbygd. En bok om Vissef jär-
da, 5. 1954: I. R u n 1 i d, Kårabökets 
kyrkstal lar . — 6. 1965: G. A. H a r t-
m a n, Några reflexioner kring fyn
det av en fornbåt. — C. Å g r e n , 
1500 ting från gamla Vissefjärda. 

Julhälsning till församlingarna 1 
ärkestiftet. 1960: F. D a h l b o m , 
Brudköp, päll och kullerslolar. Ett 
och annat i samband med vår kyrkas 
vigselritual. 

Ju lhälsningar till församlingarna i 
Skara stift 1960: II. J o h a n s s o n , 
Skara stifts herdaminne —• en kom
plettering. — C. V. J a k o b o w s k y , 
Några dyrgripar på stiftsbiblioteket. 

Jämten . 1960: M a j N o d e r -
m a n n, Hammerdals kyrka. — 
Fynd och förvärv. Ur Jämt land läns 
Museums accession 1960. 

Kalmar läns fornminnesförening. 
Meddelande. 48. 1960: M. H o f r é n , 
En vandring bland ruiner. — Arkivet 
på Kalmar slott. Källor lill Kalmar 
läns historia samlade i Länsmuseets 
arkiv. — U. E. H a g b e r g , Nya 
undersökningar i Skedemosse. — 
K. G. P e t t e r s s o n , Tre brons
åldersföremål från Öland. — Moss
bergahjorten. — M. H o f r é n , Vox-
torps rundkyrka . — [m. m.] 

Karolinska förbundets årsbok. 1061: 
R. J o s e p h s o n , Göran Josua Adel
crantz och den karol inska prakten. 

Konsthistorisk tidskrift. 1960:3/4: 
C. G. S t r i d b e c k , Den gåtfulla 
nejlikan. Några reflektioner kring elt 

aktuellt ikonologiskt motiv. — O. 
K e u t e r s v u r d , De sjunkna bå
garna hos Ledoux, Boullée, Cellerier 
och Fontaine. •—• S. S c h é 1 e, A 
sculptor 's signum or not? 

Krönika från Fagereds pastorat . 
1959: B. J a n s s o n , Ullareds gamla 
kyrka från 1200-talet. 

Kullabygd. 1960: K. W i j k a u 
d e r , F rån Strandhagen i Arild. — 
Fornminncsområdel Backahögar i 
Björkeröd. — O. S. E r i k s s o n , 
Nya hälsningar från de första kulla
borna. — K. B e n g t s s o n , Något 
om Höganäs-pollelterna och deras 
historia. 

Kulturen. 1959: S. S v e n s s o n , 
Sankt Göran på ugnshall och stols
rygg. — S. T. K j e l l b e r g , Isla
miskt. — M. L i n d s t r ö m , Kiste
brev som förebild. — Näsduk. 

Kyrkohistorisk årsskrift . 1959: B. 
G u s t a f s s o n , Osmundus episco-
pus e Suedia. — L. 11 o 11 m a n, 
Birgittas uppenbarelser . — O. O d e 
n i u s , En notis om björknäver som 
skrivmatcrial i Vadsfena kloster un
der senmedeltiden. — P. J a n z o n, 
Erik XIV:s kröningsri lual . — 1960: 
J. J a c o b s s o n , Das Graduale Aro-
siense. Zur Frage des einzigen er-
hallenen gedruckten Graduals der 
schwedischen Kirche des Mittelalters. 

Linköpings stiftsbok. 1960—1961: 
H. S c h u c k , Clas Botvidi och Clas 
Canuti — Linköpings stifts reforma
torer. — B. C n a t t i n g i u s , Konst
skatter i domkyrkan . — Rogslösa, 
ödeshögs och Hedvigs kyrkor restau
rerade. — Ii A n d e r s o n , Rogs
lösa kyrka. El l försök lill rekon
struktion av kyrkans byggnads
historia. 

L ivrus tkammaren . 8: 11/12. 1960: 
S. W a l l i n , Carl X Gustafs begrav-
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ningsfanor. Urkundsnoliser kring 
föremålsbcståndet. — 9 : 1 . 1961: B. 
H e l l n e r , Stålets dekorering inom 
vapensmidef. 

Lunds universitets historiska mu
seum. Meddelanden 1960: B. S a l o 
m o n s s o n , Eine neuentdeckte stein
zeitliche Siedlung auf der Bjäre-
Halbinsel. •— C. C u 11 b e r g. Der 
Dolch von Nättraby. — M. S t r ö m 
b e r g , Römerzeilliche Brandbestal-
tungen in Schonen. — E. C i n t h i o , 
The oldest bishop churches in Lund. 
— C. A x e l - N i l s s o n , An equesl
rian aquamanile from Vä. — E. 
S a 1 b e r g c r, Ein Braktealenworl 
in Namenbeleuchlung. — Läsord
ningen på Istaby-stenen. — R. M o-
r é n & B. C e n t e r w a l l , The use 
of polyglycols in lhe stabilizing and 
preservation of wood. — B. S a l o 
m o n s s o n , Vorläufiger Bericht 
iiber einen spätglazialen Wohnplatz 
in Schonen. — Ein Axlfund von 
Kirchspiel Brunnby, Schonen. — R. 
P e t r é , Ein Streitaxtgrab vom Ksp. 
Matteröd, Schonen. •— C. B u n t e, 
Ein Terra-sigillata Fund von Krone
borg, Schonen. 

Malmö fornminnesförening. Ars-
skrift. 1961: C. G. L e k h o l m , 
Fäl tarbeten 1960. Meddelanden från 
Malmö museum. 

The Museum of Fa r Eastern anti
quities (Ostasiatiska Museet) Stock
holm. Bulletin. 32. 1960: B. K a r l 
g r e n , Marginalia on some bronze 
albums. 2. — J. W i r g i n, Some no
tes on Liao ceramics. — A. S o p e r , 
South Chinese influence on the 
Buddhist ar t of the Six Dynasties 
period. 

Namn oeh bygd. 1968: T. A n 
d e r s s o n , Vad omfattade den me
deltida socknen Sväm i Östergötland? 

— L. H e l l b e r g , De gotländska 
or tnamnen pä -städe och -städar. 
— A. S c h u c k , Svinesund och 
Svensksund. — 1959: 1/3: E. S u l 
fa e r g c r, Or tnamnet på Fålebro
stenen. 

Nordisk tidskrift för bok- och bib
lioteksväsen. 1960: 3 : T. J. 0 1 e-
s o n, Book collections of Icelandic 
churches in the fifteenth century. 
— 1961:1: T. J. O 1 e s o n, Book 
donors in mediaeval Iceland. II. 

Nordisk tidskrift. 1960:5—6: G. 
II a f s t r ö m, Ättens frändehjälp. — 
G. K a v 1 i, Norges kirker som konst
historisk forskningsobjekt. — 1961:1: 
I. A n d e r s s o n , Historiemåleri i 
Sverige. — J. A. E r i k s s o n , 
Kring Finlands medeltida härads
hövdingar. —• S. G r i e g , Folkemu
seer i Storbri tannia etter siste krig. 

Norrbotten. 1960: H. T c n c r z, 
Namnen i Tornedalen under 1500-, 
1600- och 1700-talen. — K. H a m 
m a r s t r ö m , Johan Nilsson Fabri
cius —• en norrbot tnisk allmoge
målare . 

Nysvenska studier. 1969: N a t . 
L i n d q v i s t , Hornet i sidan och 
pålen i köttet. Kring en grupp 
svenska talesätt. 

Opuscula romana. 2. 1960: A. 
A n d r é n , Greek and Roman heads 
in the Malmström collection. — K. 
H a n e 11, Das Opfer des Augustus 
an der Ara Pacis. Eine arhcäologische 
und historische Untersuchung. 

Ord och bild. 1961: 2: A r o n A n 
d e r s s o n , Medeltid och renässans. 
[Rec. av E. Panofsky, Renaissance 
and renascenses in Western art.] 

Orienlalia suecana. 8. 1969: H j . 
L a r s e n , Ein neolithisches Sfein-
gefäss aus Merimde in der ägyp-
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tischen Abteilung des Miltelmeer-
museums. 

Ortnamnssäl lskapets i Uppsala Ars-
skrift. 1960: C. L i n d b e r g , Stads
namnet Hudiksvall . Ett senmedeltida 
namn på en forntida hamn Hudvik. 
— R. O t t e r b j ö r k , Varifrån kom 
Finlands svenskar? — J. S a h l 
g r e n , Sigtuna. 

Osby hembygdsförenings Årsbok 
1961: G. R o s e n d a l , Kring soc-
kcnbudskalkcn i Osby. — P. J o h n s 
s o n , En järnåldersby i osbybygden. 

Personhistorisk tidskrift. 1960: 
1—2: H. G i 11 i n g s t a m, Kunde 
man under medeltiden upptaga va
pen från sin hustrus släkt? 

Rig 1961: | | E. F i s c h e r , 
Flamskvävnadsmönstrens vandringar 
och förvandlingar. 

Saga och sed. 1969: O. O d e n i u s , 
Rätt ånger. Ett ikonografiskt och le-
gendhistoriskt bidrag. — A. S a n d -
k i e f , Daterbara fynd i källor och 
andra vatten. — H. C e l a n d e r , 
Västsvenska Lucialegender. — 1960: 
N. S t r ö m b o m , Nordiskt och kau
kasiskt på överhogdalsbonaderna. — 
B. N e r m a n , Hloöskviöas ålder. 

Salabygdens fornminnesförening. 
Årsbok 1954: P. N o r b e r g , Ur 
Sala stads kyrkas historia. 

Samfundet Sankt Er iks Årsbok 
1960: B. T h o r d e m a n , Erik den 
helige. 

Scandia. 1961:1: S. P i e k a r c z y k , 
Some notes on the social and econo-
mic situation of the Swedish tenanls 
in the 13th century. — C. W a l l i n , 
Ärkebiskop Eskil som klostcrstiftare. 

The Scandinavian cconomic history 
review. 1959: 2: S. A a k j a; r, Land 
measurement and land valuation in 
medieval Denmark. — 1960: Il L. 
H e r l i t z , Medieval just price. 

Sjösåsboken. 1959: G. A. G ö t b, 
Kyrkobygget i Sjösås 1861—1865. — 
J. E. A n d e r b j ö r k , Sjösås gam
la kyrka. 

Skånes hembygdsförbunds årsbok. 
1960: G. Ä b e r g , Kring Ales stenar. 
— B. Å s t r a n d , Hur Kvidinge 
hospital blev museum. — T. A n 
d e r s s o n , F r å n fornstuga till stads
museum. En historik över Kristian
stads museum. — G. B e r g , G. 
J : son Karlin. 

Släkt och hävd. 1960: 2: L. W a d 
s t e i n , Köpings kyrkas epitafier. 

Småländska kulturbilder. Medde
landen från Jönköpings läns hem
bygdsförbund. 33. 1960: G. W i 1-
s t a d i u s. Takmåln ingarna i Fem
sjö kyrka. 

Stockholms stads museinämnd. Re
dogörelse. 1958: T. 0 : s o n N o r d 
b e r g , Kvarteren Pygmalion och 
Europa, den kgl. t rädgården och 
Iraklen däromkring. — 1959: H. 
A h n l u n d , Undersökningarna på 
Arstafällel 1958—1959. 

Svenska Linné-sällskapets års 
skrift. 1959: A. H j . U g g l a , Arte-
mis och hinden än en gång. — Y. 
L ö w e g r e n , Linné och de kung
liga natural iesamlingarna på Ulriks
dal och Drottningholm. 

Svenska museer. 1959: 3/4: S. 
R o t b, Kronhuset i Göteborg. — A. 
G e i j e r , Farl iga konserveringsme-
loder. 

Svenska turistföreningens årsskrift 
1961: H. A r b m a n , De första skå
ningarna. —• A. B o r e l i u s , Skåns
ka herrchus . 

Sydsvenska or tnamnssäl lskapets 
Årsskrift. 1959—60: K. G. L j u n g 
g r e n , Ales stenar. En fornminnes-
grupp i filologisk belysning. — B. 
P a m p , Lunter tun. 
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Sörmlandsbygden. 1960: E. H. 
B e r g q u i s t, Södermanlands forn
minnesförening fyller hundra år. — 
J.-B. S c h n e l l , Sörmländska sten
klot. — C G . B l o m b e r g , Fat
tigvård. — E. S e g e l b e r g , En 
nyupptäckt medeltida mässordning. 
— M. C o 11 m a r, Tre spånor från 
hcrdaminnesarbetet . •—• S. B. F. 
J a n s s o n , Om runfynd. — W. 
E n b 1 o m. Arkivinventering i sörm
ländska herrgårdar . 

Till hembygden. 1960: C G . B l o m 
b e r g , Brudslass och brudkrona . 

Tor. 7. 1961: B. O H J o h a n s 
s o n , Stenåldershällkistor från 
svensk-norska gränslandskap. — E. 
N y l é n , Spirallutuli , deras använd
ning och datering. — U. S i 1 v é n, 
Provinsialromcrska emaljspännen. 
Svenska fynd och deras kontinentala 
relationer. — U. E. H a g b e r g , 
Silverhindcn från Skedemosse. — B. 
A r r h e n i u s , Vikingatida miniaty
rer. — E. N y l é n , Nordisk "ba
rock" i sen keltertid. —• M. S t e n 
b e r g e r , Dragbyröset 88. — S. 
R y d h, Tvenne bronsåldersanlägg
ningar ])å Dragbyfäl te l .— B. G r ä s 
l u n d , Den "södra gravsläl len" i 
Dragby. Några gravlyper. 

Torps socken. Årsbok 1960: R. 
L a e s t a d i u s , Torp under tiotusen 
år. — T h. L i n d s t r ö m , Vad jor
den gömt. 

Uppland. 1960: N. S u n d q u i s t , 
Knivsta kyrkas portal . — A. E 11 e-
n i u s, Erik Johansson Vasa och Lo
rens Pasch d. y. — A. M. F r a n z é n, 
Etl kalkkläde från Ålands kyrka med 
invecklade datcringsproblem. — A.-M. 
B e r g & A. L i n d g r e n , Nägra 
nyförvärv lill Upplandsmuseet. 

Varbergs museum. Årsbok 1961: A. 
S a n d k 1 c f, Ett museum blir lill. 

— Före gångjärnet. — En hal ländsk 
och en turkisk ärjekrok. — En gryta 
och en förmodad gjutarverkstad i 
1300-talets Varberg. — N. L. R a s 
m u s s o n , Hallands historia. — A. 
E j w e r t z, Vidgat perspektiv på 
äldre hal ländskt byggnadsskick. 

K. Vctenskaps-Societetens Årsbok. 
1960: P. G. H a m b e r g , Johannes 
Schefferus' bibliotekshus. En histo
risk orientering samt några ord om 
den byggnadshistoriska undersök
ningen 1 samband med restaure
ringen. — E. M a n k e r , Schefferus 
och seitarna. — S. W a l l i n , Bärn-
stenskonst hos Kungl. Vetenskapsso-
cieteten i Uppsala. — J. S v e n n u n g , 
De latinska inskrifterna på K. Veten-
skapssociefetens bärnstensbrädspel . 

— C. H e r n m a r c k , Emal j och 
fajans i Kungl. Vetenskapssocietetens 
ägo. — G. H a z e l i u s - B e r g , Glas
peruken. 

Vikarvet. 1958—1959: S. C u r-
m a n, Curmans villor i Lysekil. — 
S.-A. H a l l b ä c k , S:a Maria och 
S:t Olofs kyrka i Bro. — A. F r e d-
s j ö. Tingshögen i Bro. — F. L i n d 
s t r ö m , Naturskydd och grusexploa-
lering i Bohuslän. 

Vår hembygd 1958—59: E. L ö 
w e n d a h 1, öxnehaga — Yxenhaga. 
— IL B e r g e n b 1 a d. Ett medel
lida konstsmide på Rosendala. — Ny
upptäckt boplats vid Strandvägen. —• 
1960: J. S i 1 f v i n g, Sanda socken. 
— A. N: s o n H u u s , Speltärningar 
från Rumlaborg. — H. B e r g e n 
b l a d , Fiskljuster från Huskvarnaån. 

Västerbotten 1960: E. W e s t e r 
l u n d , F r å n Finnsele till Dragnäs. 
Bidrag till Skelleftedalens bebyggel
sehistoria och etnologi. 

Västmanlands fornminnesförenings 
Årsskrift. 1960: II. S i m o n s s o n , 
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En nyfunnen hällristning i Munk
torp socken. — A. N i s b e t h , Scha-
tul lmakare i Köping och Kungsör. 
— S. D r a k e n b e r g , F rån Väst
manlands fornminnesförenings verk
samhetsfält året 1959. 

Växjö stifts hcmbygdskalcnder 
1960: S.-B. V i d e , Kyrklig folklivs-
forskning i en ordsamling. — C-F . 
W i l l s t e d t , Smålands katedral . 

Ymer. 1960:2/3: W. B r u n o , The 
Storsjö district from a geographico-
cultural viewpoint. — 1961:1: T b. 
M o n o d, Människans, resp. natu
rens del i landskapets förslitning och 
kul turernas nedgång under de senas
te år tusendena i Medelhavsområdet 
med angränsande öknar och halv
öknar. — G. H o b r o h, Om bebyg
gelse i Gästriklands rekognilions-
skogar. 

Ångermanland. 1960: K. A. G u s-
t a w s s o n : Fornminnesvård. — B. 
H e l l m a n , Fornminnen och arkeo
logiska undersökningar . 

Östergötlands och Linköpings stads 
museum. Meddelanden. 1960—61: A. 
N i s b e t h , Reijmyre glasbruk. — A. 
L i n d a h l , Nya järnåldcrsfynd i 
Östergötland. — G. L i n d q v i s t , 
ödeshögs romanska kyrka. — En ny-
förvärvad flandrisk vävd tapet. — 
B. C n a t t i n g i u s , Sergels "Fau
nen". — Föreningen Östergötlands 
museums vänner under tio år. — B. 
W å h l i n , Aktuellt om naturvården 
i Östergötland. — S. B. F. J a n s 
s o n , Törnevalla kyrkas runstenar . 

Aarböger for nordisk oldkyndighed 
og historie. 1959: C. J. B e c k e r , 
Stendyngegrave fra mellem-neolitisk 
tid. — J. T r o e l s - S m i t h , En 
Elmetra;s-Bue fra Aamosen og andre 
Iraesager fra tidlig-neolilisk tid. — 

E. L o m b o r g , Fladehuggcdc flint-
redskaber i gravfund fra aeldre 
bronzealder. — T h. M a t h i a s s e n , 
Ravsmykker fra icldre stenålder. —• 
K. J. K r o g h, Slilladser lil et kir-
kcbyggeri i 1100 tallet. — O. 
K l i n d t - J e n s e n , Det tiende nor
diske arka?ologmöde i Danmark 
1959. — To detaljer fra udgravningcn 
af Sorte Muld. •— H. N o r l i n g -
C h r i s t e n s e n , Nye bidrag til be
lysning af kulturforholdene paa 
Bornholm i aeldre germansk jern
alder. — M. H a 1 d, Bemserkningcr 
om de danske mosefund. — K. B i r-
k e t - S m i t h, El svar på dr. Mar
grethe Halds "Bemaerkninger". Et svar 
og en kommentar . — M. H a l d, 
Svar lil dr. Birkel-Smilh. — II. T a u-
b c r, Danske kulstof 14 daterings-
resullatcr 1. 

Arv og eje. 1960: P. H a n s e n , 
Magasinordning. — P. R i i s m ö 1-
1 e r, En liibsk t inkande i Älborg. 

Bornholmske samlinger. 1060: ,1. 
N i e l s e n , Kactilbiorn [runinskrift). 

Fort id og nutid. 1960: 1—2: E. 
M o l t k e , Skandinaviens fire kirkc-
vtcrker. — J. H i g g s, Lokalhisto-
risk forskning i England og Wales. 
— I. M e j e r A n t o n s e n , Nyere 
l i t teratur om aeldre dansk solv og 
guld. 

F r a Ribe amt. 1960: L. N o v r u p, 
Undersögte overplöjede gravhöje. 
Fund i Holsted og Laeborg. — IL K. 
K r i s t e n s e n , En maerkelig oldsag 
fra Vorbasse. — O. C h r i s t e n 
s e n , Et oldsagsfund fra Lustrup 
mölle. 

Fynske minder 1960: E. A1-
b r e c t s e n , To nye votivfund fra 
den yngre bronzealder. — De fort
satte gravninger på Möllegårdsmar-
kcn. — Guldringen från Bolbro. — 
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En sölvring fra vikingeliden. — N. 
O x e n v a d, Omkring et alterkliede. 

Handels- og söfartsmuseet på 
Kronborg. Ärbog. 1960: H. II e n-
n i n g s e n, "Papegöje" og vippefyr. 
Del danske fyrvaesen indtil 1770. 

Hardsysscls aarbog. 54. 1060: A. 
K a a e, Jaetteslue med bikammer. — 
E. J e s p e r s e n , Vievandskar. 

Historisk samfund for Sorö amt. 
Aarbog 1961: E. P e t e r s e n , Svens-
kerne i Sorö amt 1658—60. — S. 
N i e l s e n , Trojeborg ved Skjolde-
nfcsholm. 

Historisk årbog for Thistcd amt. 
1960: C, F. J e n s e n, Stenålder-
folkets vidunderlige teknik. — H. A. 
R i i s - O l e s e n , De heilige kilder i 
Thy og Han herred. —• Museels er-
hvervelser 1959—60. 

Kuml. Arbog for jysk arkeologisk 
selskab. 1960: B. S y 1 v e s t & I. 
S y 1 v e s t, Arupgårdfundet. En 
öskenkrukke indeholdende kobber-
smykker og ravperler. — H. H. A n-
d e r s e n, Kökkenmöddingen ved 
Mejlgård. —• O. M a r s e e n , Fers-
lev-huset. En kultbygning fra ja;tte-
stuetid. •— H. T h r a n e , En bron-
zcskål fra Alborgegnen. — P. K j a;-
r u m. Stensatte jernalder-kaeldre i 
Vendsyssel. — J. L a v r s e n , 
Brandslrup. En ryttergrav fra 10. år-
hundrede. — O. C r u m l i n P e 
d e r s e n, Sideroret fra Vorså. — P. 
R i i s m ö 11 e r, Nålemageren i 
Slrandstien. Et middelalderligt metal-
vicrksted i Aalborg. — V. V. P o k h 1-
j o b k i n & V. B. V i 1 i n b a k h o v, 
Nogle ord i anledning af professor 
A. Slender-Pelersens hypotese. — A d . 
S l e n d e r - P e t e r s e n , Svar på V. 
V. Pokhljobkins og V. B. Vilinbak-
hovs bemacrkninger. —• K. J e p p e -
s e n, Et kongebud til Ikaros. De 

hellenistiskc templer på Failaka. — 
O. M ö r k h o 1 m, Graeske monter fra 
Failaka. — P. V. G l o b. Danske 
arkaeologer i den Persiske Golf. 

Lolland-Falsters historiske Sam
fund. Arbog. 1961: B. O. J e n s e n , 
Gamle kort över Lolland-Falster. 

Lolland-Falsters stiftsmuseum. Års
skrift 1960: 11. H e n n i n g s e n , 
Kirkeskibe i Maribo amt. 

Nationalmuseets arbejdsmark. 1960: 
J. B r ö n d s t e d , En rigsantikvars 
betraglninger. —• IL A n d e r s e n , 
Hovedstaden i riget. — 1). W i l s o n , 
Irsk-britisk import i Lejre. — O. 
M ö r k h u l m , Et lykisk skattefund. 

— J. T r o e l s - S m i t h , Ertcbölle-
lidens fångstfolk og bönder. — H. 
S i i g e r, Middelalderlig moskelampe 
af rigt farvet glas. — E. M o 1 k t e, 
Runepindene fra Ribe. En lyf-stav og 
ct handtag. 

Ny Carlsberg Glyplolek. Meddelel
ser. 1960; V. P o u I s e n, To per
siske kunstvaerker. 

Skivebogen. 1960: O. L. S ö r e n -
s e n , Naessekongeslaeglen Krabbe fra 
Naesum. — F. E l l e J e n s e n , Kir
ke- og kulturhisloriske smaating fra 
aeldre lid. 

Sönderjyske årböger. 1961: A. 
L i n v a 1 d, M. Mackeprang. 

Turistföreningen for Danmark Ar
bog 1961. Jernalderen: J. T r o e l s -
S m i t h , Jernalderens nalurforhold. 

— E. M u n k s g a a r d, Danmarks 
jernalder. — J. B r ö n d s t e d , Epi
log. — Tidstavle över Danmarks old
tid. 

Vejle amts aarbog. 1960: A. M. 
W a m b e r g, Vejle amtskommunes 
våben. — R. V o 1 f, Tamdrup kirke 
Dg dens gyldne alter. — M. A m a r k , 
Den svenske klokke i Kolding. — H. 
B r i x , Fra Danmarks gry. Den littc-
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racre s tormand Ravnunge-Tuvi, et tu-
sindaarsminde. — H. C. B e n 
d i x e n , Om forsvundne storstens-
grave — dysser og jaelter — i Törri ld 
herred. — O. A a s t r u p , Inlergla-
eiale bopladser i Vejle-egnen. 

Vendsysselske aarböger. 1959—60: 
P. C h r i s t e n s e n , St. Nelaus kilde 
i Rögelhcde og andre helligkildcr i 
Vendsyssel. — Fra museernes ar
bejdsmark. 1. Stensatte grave fra ro
mersk jernalder. [och] 2—6. 

Aust-Agder-musect. Arbok 1055: A. 
U g 1 a n d. Av Aust-Agders kultur
historie. — 1957: O. A. A a l h o l m , 
Er vår snart 600-årige pergaments-
amulett fra Bringsvaer i Fjaere? — 
1958: Fylkeskonservalorens årsmel-
ding 1957/58. — Aust-Agder-Arv. 1959: 
L. G j e r 1 ö w, Aust-Agder-Arkivets 
middelalderlige håndskriftfragmen-
ter. — Fylkeskonservalorens og fyl-
kesarkivarens årsmelding 1958—59. 

B y »g bygd. 1960: P. A n k e r, 
Kornbyrer från Tröndelag. — S. 
G r i e g , Sl randebarmkronene. 

Föreningen til norske fortidsmin-
nesmerkers beväring. Årbok. 114. 
1959: H. V r c i m, To tun reddet i 
Hol. 22 hus satt i stånd. — P. D. 
H o f f l u n d & B. H v o s l e f , Tre-
foldighetskirken i Oslo. Restaurering 
1956—58. — U. H a m r a n, G. A. 
Bull. Homansbyens arkitekt . — O. 
i) g a r d S v e n d s e n , Tvengsberget 
i Grue. En bevart rokstue på Finn
skogen. — R. H a u g l i d , Akershus 
og byen. Nye reguleringsptaner. — 
A. L. P h a r o , Bibliografi for 1958. 

Heimen. 1961: Il O. R ö n n e l e t h, 
Gärd og gardssamfunn i eldre jern
alder. 

Kunstindustrimuseet i Oslo. Arbok 
1950—1958: T. R. K i e 11 a n d, Sölv-

skipct på Jarlsberg. En firedagers 
nautisk filigransspekulasjon. — G. 
K a v 1 i, Fanden og ölkannene. Ba
rokk treskja;rerkunst i Norge. — E. 
& T. K i e 11 a n d, Silke på silke. 
Silkebroderi på norske damedragter 
fra 1700-årcne. — A. P o 1 a k, Tek-
nikk, cstetikk og tobakk på Nöste-
langen. — I.-M. L i e, Guldranglen 
og andre barncrangler . — E. D u e 
K i c 11 a n d, Kongelige kniplinger. 

Maal og minne. 1960: 1/2: A. 
11 o 11 s m a r k, Kampropet pä Stik-
lestad. — O. W i d d i n g, Nogle pro
blemer omkring sagaen om Gudmund 
den Gode. — A. J a k o b s e n , Noen 
tillegg lil "Islendzk aevinfyri". — W. 
D a h l , Kjöpmannsbolken i Konungs 
skuggsjå. — B. K 1 e i b e r, Nordiske 
spor i en gammel russisk krönike. 

Maihaugen 1957—1960: S. G r i e g, 
Gapestokk. — G. A. N o r m a n , 
Tredreier og dreiebenkcr. — 11. S ö-
g a a r d , Numismatik og kultur
forskning. — P, V a l e n - S e n d-
s t a d, Steinfjös i Gudbrandsdalen. 

— E. G r i e g , Vi forlsetter å ko-
pierc gamle dräkter . 

Museumsnytt . 1960: 3—4: I. S k r e, 
Halsnöy Kloster. — L M . L i e , Stil-
historisk cirkus 1660—1960. — R. 
B r e k k e, Forsikring ved museene. 
— C. S v a r s t a d, Numismatiske 
hfindböker. — 1961: 1: B. H o u-
g c n, Fra samling til museum. — 
M. B l i n d h e i m , En 150 års jubi-
leumsutstilling. — I. M å r t e n s , 
Arkeologiske undersökelser og vass-
dragsreguleringer. — E. J o b a n-
s e n, Henvisningsskilt til fasle for-
lidsminner. — A.-C. S e 1 b o c, Om 
nummerer ing av muscumsgjenslan-
der. — M. B l i n d h e i m , Utstii-
lingsrevy 1960. 

Naturen. 1961: 2—3: B. S j ö g r c n, 
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Daggmaskerna, Darwin och arkeolo
gien. — J. S t o r m M u n c h , En 
steinalders hustufl på höyfjellet. 
[Kjelavatn i Vinje.] 

Det K. Norske videnskabers sel-
skab. Forhandl inger . 32. 1959: S. 
S w e n s s e n , "For ålder jeg aeres". 
En middelaldersk paramentkis le fra 
Nidarosdomen. — Museet. Arbok. 
1960: K. L. M ö r k v e d , Fangst-
graver i Nord-Tröndelag. —• A.-M. 
F r a n z é n , Höylandsleppet. — K. 
R. M ö l l e n h u s , Antikvarisk av
delings tilvekst 1958. 

Det Norske videnskaps-akadcmi i 
Oslo. Arbok 1960: D. S e i p, Om-
kvedet i Sigvat Skalds Erfidråpa. —• 
C. B l i n d h e i m , Fra utgravningc-
ne av markedsplassen på Kaupang i 
Veslfold. 

St. Hallvard. 1960: 2—3: A. B e r g , 
Vare kirker. [Rec. av S. & IL Chrislie, 
Norges kirker.] — Gamle Åkers kirke 
og restaureringen 1860. 

Universitetet i Bergen. Godbiler 
fra samlingerne. 23, 1960: H. E. L i-
d é n, Olav fra Vernes. — E. B a k -
k a, Vikingerov. — P. F e t t , Leike 
— eller kva? 

Universitetes oldsaksamling. Arbok 
1958—59: G. E k h o l m , En ompha
losskål från Norge. — W. S 1 o m a n, 
En ny romersk bronsekjel fra öst
fold. — A. M. R o s e n q v i s t. Ad 
Grålumkjelen. — F. G a u s t a d, Et 
jernalders gravfelt i Rakkestad, öst
fold. — Fra Kaupang-gravningen 
1959: C. B l i n d h e i m , En amulett 
av rav. — E.-K. H o u g e n , Tinn-
foliert keramikk fra Kaupang. — K. 
S k a a r e, Et mynlfunn fra Kaupang. 

— T. S j ö v o I d, En ösfnorsk rek
t angu lä r spenne fra merovingertiden. 
— E. S k j e l s v i k , En alsengemme 
fra Vik i Sogn. — A. E. C h r i s t e n 

s e n j r . , Gokstadskipets stevner. — 
Universitetets oldsaksamlings tilvekst 
1958—59. 

Viking. 1960: A. H a g e n, Jord-
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