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SMÄRRE MEDDELANDEN 

(efter polyglykolkonservering) : »Hovedet er 3,7 cm långt, den f0l-
gende indsnsevring 2,4 em läng, fortykkelsen 5,2 cm läng, og det sidste, 
tyndc stykke i spidsen 2,1 cm långt.» Sa mycket torde sta klart, att 
mallen ursprungligen har Utgått från tum. Skurna hak och ritsar före
faller åtminstone delvis att vara senare tillsatser. De har synbarligen 
givit verktyget en större differentiering. Användningsområdet kan 
utifrån föremålet ensamt icke bestämmas, men formatet pekar på små-
hantverk. 

För närvarande är endast des.sa tvä tolkar mig bekanta frän medel
tiden. Men säkerligen har det lilla behändiga mattverktyget varit van
ligare än vad fyndfrekvensen visar. Professor Gösta Berg har också 
erinrat mig om några tolkar från nyare tid, som går under benäm
ningen »polhemsstickor». Se T. A[ l th in] , Polhcmsstickan (i: Daedalus 
1932, s. 25 f.) samt L. Way-Matthiesen, Polhemsstickan II (ibid. 1944, 
s. 94 f.). Materialet i dessa sena tolkar är trä, järn eller gulmetall, 
och de kommer genomgående frän Stjärnsund i Dalarna och trakten 
däromkring. Av den traditionella benämningen polhemsstickor har 
man velat sluta, att Christopher Polhem »uppfunnit eller åtminstone 
infört detta mätverktyg». Vidare har man tänkt sig, att tolkarna »san
nolikt använts i begränsad omfattning under tiden 1700-1850 vid 
klensmide, vissa mekaniska konstruktionsarbeten, möjligen vid serie
tillverkning av delar till ur, lås och liknande samt vid kontrollmät-
ning av stångjärn». Mättytornas längd finns på de sena tolkarna an
given i tum och halveringar av tumtal. 

Principiellt sett är Lödöse- ocli Bibctolkarnas vcrktygstyp den
samma som polhemsstickans, ehuru de särskilda måtten icke finns 
klart angivna på föremålen. Lödösctolkens användningsområde, lägg-
kärlstillverkning, framgår av en av dess runinskrifter. Stilhistoriskt 
hör Lödöselolken snarast hemma i äldre medeltid. Bunologiskt och 
språkligt faller den naturligast in i 1300-talets förra hälft, även om 
ingenting direkt h indrar ett vidgande av tidsmarginalen med nägra 
decennier hakat i tiden. En nyligen reviderad uppfattning om lager-
följdens kronologi pa fyndplatsen har också givit vissa hållpunkter 
för en nägot tidigare bebyggclsearkeologisk datering av föremålet 
såsom mest sannolik, nämligen tiden omkring 1300. Bibetolken kan 
ocksä hänföras till medeltiden, dock på grund av handtagets profile
ring till dess senare del (Monica Bydbeck). Därmed har den fåtaliga 
men intressanta föremålsgruppen i Skandinavien kunnat beläggas 400 
år före Christopher Polhems framträdande. 

Elisabeth Svärdström 

EN HYPOCAUSTPLATTA FRÅN BISKOPS-ARNÖ 

Antikvarie Erik B. Lundberg har i denna tidskrift (1963, s. 264 ff.) 
redogjort för de hittills verkställda byggnadshistoriska undersökning-

82 



SMÄRRE MEDDELANDEN 

Fig. 1. Hypocauststcn från Biskops-Arnö. — Hypocaust stone from Biskops-
Arnö. Foto förf. 

arna vid den forna ärkebiskopsgarden på Arno i Mälaren. I anlägg
ningen har ingått en bostadsbyggnad, ett kapell och en salbyggnad. 
Under den upprustning av det nuvarande byggnadsbeståndet som nu 
sker i Föreningen Nordens regi kommer Lundberg att kunna kom
plettera sina iakttagelser, då ett flertal medeltida och senare mur-
partier kominer att blottas vid oniputsningår. 

I samband med en besiktning av byggnadsarbetena påträffades 
hösten 1964 i rasmassorna söder om salbyggnaden ett kalkstensfrag
ment, som tydligen ingått i cn hypocaiistanläggning (fig. 1). Frag
mentet har en tjocklek av ca 12 cm och iir genom stigarlialet sönder-
bräckt ca Iii cm frau hörnet. Ursprungligen har kalkstenen troligen 
varit avsedd att ingå i cn sockel, ett kapital eller annat listverk, 
eftersom en sida är försedd med en enkel skråhuggen kant tillformad 
med gedigen stenluiggarteknik med huggen avtecknande sig i sten
ytan likt täta pärlrader, en teknik som i betraktande av de data man 
har om biskopsgårdens anläggningstid omkring 1320 förefaller täm
ligen ålderdomlig. Troligen har denna arkitekturdetalj använts sekun
därt här samt huggits om för sitt nya ändamål. En genomgång av det 
material som härrör från Arno och nu förvaras på Historiska museet 
ger vid handen aft likartad bchuggning saknas på dessa. Den del av 
stigarlialet som finns kvar intill brottytan företer en helt annan tek-
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nik. vilket för övrigt är naturligt, då denna ej var avsedd att vara 
synlig. Den för locket avsedda falsen pä plattans översida visar där
emot ett gediget stenhuggararbele med den tvära ytterkanten och 
.snedställda jämna innersidan. Stenytan mellan falsen och hålet är 
glattare än stenytan i övrigt, vilket tyder på att plattan varit använd 
en längre tid. Det bevarade, obearbetade hela hörnet är avfasat vilket 
ger fragmentet en kilformad karaktär — en omständighet som kan 
hänga samman med placeringen av plattan i anslutning till ugnen. 

Genom detta fynd har kännedom erhållits om användningen av 
varmluftsugn i ännu en medeltida profan anläggning vid sidan av de 
redan kända i Tynnelsö slott ocli Vadstena biskopslms.1 För Biskops-
Arnös del väcker fyndet givetvis frågan var värmeanläggningen kan 
ha varit belägen. Det är att hoppas att de fortsatta undersökningarna 
kan ge åtminstone någon ledtråd för lösningen av detta spörsmål. 

Carl-Filip Mannerslråle 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1964 

Svenska Fornminnesföreningen har under 1964 avhållit två samman
träden och två demonstrationer, samtliga i Statens historiska museum, 
samt anordnat sin sedvanliga vårutfärd. Styrelsen liar sammanträtt 
fyra gånger: 17 och 21 februari, 17 april och 26 oktober. Medlems
antalet utgjorde 431, cn minskning med 10 frän 1963; i antalet ingår 
10 hedersledamöter och 18 ständiga ledamöter. 

Den 14 april gick föreningens andre sekreterare fil. dr Karl Esaias 
Sahlström bort vid nära 80 års ålder. Han hade tillhört föreningens 
styrelse sedan 1941 och beklätt posten som andre sekreterare sedan 
1948 och som sådan utvecklat en mycket intresserad och nitisk verk
samhet. Till K. E. Sahlströms minne har i föreningen bildats cn fond, 
som bär hans namn och som för all framtid skall vittna om förening
ens höga uppskattning av hans arbete inom Svenska Fornminnesför
eningen, hans vetenskapliga insatser och lians personlighet. 

Den 29 juni avled vid fyllda 73 år föreningens hedersledamot sedan 
1963 fil. dr Hanna Bydh-Munck af Hosensköld. Hon har gjort betydelse
fulla insatser såväl inom svensk och internationell fornforskning som 
inom svenska ocli internationella .sammanslutningar av social och po
litisk art, främst inom kvinnorörelsen. 

Årsmötet ägde rum den 28 februari. De ordinarie ärendena genom
gingos först. Sedan sammanträdet efter cn kort paus återupptagits, 
meddelade ordföranden, alt styrelsen beslutat tilldela landsantikva
rien Nils Sundquist Hildebrandspriset för lians mycket betydelsefulla 

1 Jämför //. Widéen, Fornviinncn 1954, s. 241 ff. och /. Anderson, ibidem 
llllil. s. 11 Off. 
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