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Recensioner 

Hanns-Hermann Muller, Die Haustiere der Milteldeutschen bandkera
miker. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften 
der Sektion fiir Vor- und Friihgeschichte, Hand 17, Naturwissenschaft-
liche Beiträge zur Vor- und Friihgeschichte, Teil 1. Akademie-Verlag 
Berlin 1964. 

I denna volym, omfattande 180 sidor text och talrika tabeller samt 8 helsides
planscher har H.-H. Muller redogjort hör sina undersökningsresultat beträtfande 
5506 benfragment frän 144 fyndkomplex vid 71 olika fyndplatser med bandkera
miska fynd i områdena Braunschweig, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera, Leipzig 
samt Dresden. Förf. har vid den osteologiska bearbetningen sä långt möjligt sökt 
hålla samman fynd frän 1. iildre linjebandkeramik, 2. yngre linjebandkeramik, 3. 
linjebandkeramik (utan underindelning), 4. äldre stickbandkeramik, 5. yngre stick-
bandkeramik, 6. stickbandkeramik (utan underindelning) samt 7. bandkeramik (utan 
närmare specificering eller fasindelning). 

Arbetet är av stort intresse ur såväl rent naturvetenskapliga som kulturhistoriska 
aspekter. Nägra exempel pä de (Utnämnda skall anföras. 

Förf. ställer sig i inledningen bl. a. frågan vilka husdjur, den bandkeramiska 
kulturen uppvisade inom området, huruvida man kan bevisa att redan tämjda 
djurarter införts, om de inom området levande vilda arterna domesticerades, om 
den bandkeramiska kulturens olika skeden visade skillnader i husdjurens storlek 
samt vilken betydelse husdjuren hade liir människan under tidig neolitisk tid. 

Dessa frågor besvaras successivt och med osteologiskt synnerligen väl under
byggda motiveringar. Det framhäves att tamhästens uppträdande, som tidigare fors
kare fastslagit till slutet av den yngre stenåldern t. ex. i Föllik vid Gross-Höllein. 
och i Diimmersee icke kan konstateras från någon del av den bandkeramiska kul
turen. Visserligen rör det sig om blott 17 benfragment men de visar samma typ av 
Iragmentering som måltidsresterna i (ivrigt. Arkeologiskt avfärdas vidare de tidigare 
som betselstäng tydda neolitiska hjorthornslöremälen från Halberstadt med hänvis
ning till otillfredsställande datering och förmodan att de äro frän bronsåldern. 

Talrika frekvensdiagram ger förf. möjlighet att för varje djurart hölja propor
tionen mellan vilda och tama former. Han visar t. ex. att bandkeramikerna både 
jagat vildsvin och hållit tama sv in. som voro så små att de i litenhet nästan kunde 
tävla med de minsta tamformerna i Laténe Oppidum Manching. För flera hus
djursarter visas också sannolikheten fiir en fortgående införsel av nytt blod utifrån 
resp. fortgående tämjning av den vilda motsvarigheten inom omrädet. 

Ur arkeologisk synpunkt kanske mest betydelsefull är förf:s vederläggande av 
den bl. a. frän Childe härstammande uppfattningen att bandkeramikerna i första 
band voro primitiva åkerbrukare och att de blott i ringa utsträckning idkade 
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boskapsskötsel. Childes uppfattning stödde sig främst pä de fätaliga benfynden 
frän bandkeramiska boplatser, en bild som helt förändrats genom senare gjorda 
grävningar. 

En annan uppfattning, den att jakten spelat en mycket viktig roll under band
keramisk tid, kan också i och med H.-H. Mullers bär refererade arbete sägas ha 
fått nådastöten, tilläggas bör kanske — beträffande det här aktuella området. De 
ovan uppräknade fyndregionernas bandkeramiska djurbensbeständ visar att nöt-
kreatursbenen svarade för huvudparten av totala antalet husdjursben, nämligen 
61,2% och beräknade minimiantalet individer av nötkreatur utgjorde 45,3%, där
efter kom får och getter tillsammantagna, utgörande 26,1 % fragmentmässigt eller 
35,5% individmässigt och slutligen svin 12,7 resp. 19,2%. Av samtliga benfrag
ment tillhöra endast 6,4% vilda och jaktbara djur, medan huvudmassan 93,6% 
härröra frän husdjur. 

H.-H. Muller har genom sitt fullbordade verk tillfört den europeiska arkeolo
giska och osteologiska forskningen nya och väsentliga bidrag och de presenteras 
på ett metodologiskt förebildligt och tilltalande sätt. 

N G . Gejvall 

Werner Lorenzen, Helgoland und das friiheste Kupfer des Nordens. 
Ein Beitrag zur Aufhellung der Anf ange der Metallurgie in Europa. 
In Zusammenarbeit mit dem Verein Helgoland e. V. — Geschichte und 
Kultur der deutschen Bucht. Ottendorf/Niederelbe 1965. 

Under sommaren 1961 företogs systematiska undersökningar av alla (öppna lager
skikt utefter Helgolandskusten frän sydväst till nordost för att fastställa förekoms
ten av kopparmalm i sandstenslagren. Resultaten av dessa undersökningar före
ligger nu i en liten skrift pä drygt hundra sidor med rubr. titel. 

Förf. redogör inledningsvis för öns geologiska historia, redovisar den litteratur, 
som behandlat förekomsten av kopparmalm pä ön, och beskriver lokalerna för de 
egna undersökningarna. 

Det insmalade malmmaterialet har undersökts kemiskt och spektralanalytiskt 
samt mineralogiskt. Härvid visade sig de bruna malmstyckena, huvudsakligen be
stående av cuprit, innehålla 43,5% koppar och 19,1% kiselsyra. Genom jämfö
rande spektralanalytiska undersökningar av förhistoriska kopparföremäl (yxor och 
smycken) frän bl. a. nägra danska fynd (Bygholmsfyndet 1924 och Ärupgård 1958 
m. fl.) och smältor av Helgolandskopparmalm frän 1961 års experiment vill förf. 
påvisa att det rör sig om samma material med lika kemisk sammansättning. Där
med säger förf. att stor sannolikhet finns att kopparutvinningen pä Helgoland 
under förhistorisk tid haft en långt större betydelse än vad man inom arkeologiska 
kretsar föreställt sig. 

P. H. Rosenström 
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H. C. Broholm, Lurfundene fra bronzealderen. Köbenhavn 1965. 

Till vår forntids märkligaste produkter hör den yngre bronsålderns stora bläslurar, 
bl. a. vittnande om en förbluffande högt utvecklad gjutteknik i Norden under 
denna tid. H. C. Broholm har nu än en gäng återkommit till ämnet genom Lur
fundene fra bronzealderen, en utvidgad och delvis reviderad utgåva av »Bronze-
lurerne i Nationalmuseet» (1958) som i sin tur går tillbaka på »The Lures of the 
Bronze Age» (1949). 

Boken synes även vända sig till en bredare publik och är skriven i en lätt och 
flytande stil. Den vetenskapliga apparaten är också begränsad. Utan tvivel kan 
både fackmän och andra ha stort utbyte av denna samlade kunskap om brons
lurarna. F"örfattaren analyserer ordets etymologiska ursprung, och instrumentens 
form, ornamentik, fyndomständigheter och kronologi behandlas ingående. Vidare 
diskuteras bläsställningen för dessa instrument, liksom den roll de kan ha spelat 
inom bronsälderskulten. Särskild expertis har anlitats för att bedöma instrumen
tens musikaliska kapacitet, vilken uppenbarligen varit ganska begränsad. H. 
Schmidt och A. Oldeberg har vid olika tillfällen lämnat väsentliga bidrag till 
kunskapen om lurarnas tillverkningssätt. F"ör detta avsnitt hänvisar författaren 
dock uteslutande till W. Larsens undersökningar. 

Av stort värde är den utförliga beskrivande katalogen över alla de 56 kända 
lurfynden inom det nordiska kulturområdet. Här skulle man dock haft glädje 
av mer utförliga och konsekventa mättuppgifter. Sä är t. ex. den enkla Gulläkra-
luren den enda med angivna totalmätt, och det kunde ocksä ha varit av intresse 
att fä veta vikten pä en normalstor lur. Måhända saknar man ocksä en diskussion 
om lurarnas roll i ett större sammanhang, med bl. a. ett omnämnande av de iriska 
bronslurarnas existens. Den förklaring författaren ger på lurarnas plötsliga för
svinnande mot bronsålderns slut är kategorisk men föga övertygande. Den bygger 
pä tanken att vissa förändrigar inom gravskicket återspeglar ett skifte inom brons
ålderns religion och kult. I detta fall kan materialet absolut inte bära en sådan 
tolkning, som heller knappast är, som det heter, »anerkendt af alle». Broholm 
tänker sig sedan att de ledande i samhället sökte utplåna allt som påminde om 
den gamla kulten och att lurtillverkningen därför upphörde och de gamla exem
plaren lades ut i mossar. Detta problem bör först och främst ses i sitt större sam
manhang, frägan om hela bronsälderskulturens utarmning. I stället är det väl så 
att en fortsatt tillverkning efter bronsålderns slut av just lurar och andra kult
föremål skulle te sig som oförklarlig. 

Bo Gräslund 
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J. Svennung, Från senantik och medeltid. I-II. Lund 1963. 

Eör envar som hyser kärlek till latinet och som med en viss oro ser pä dess fram
tida möjligheter i värt land är Josef Svennungs bok Frän senantik och medeltid 
en källa lill stor tillfredsställelse. Den innehåller texter av kulturhistoriskt intresse, 
som börjar med ett utdrag ur kejsar Augustus' Res gestae frän är 13 och slutar 
med nägra utdrag ur Olaus Magnus' Historia de gentibus septentrionalibus av är 
1555. De nordiska folken är det dominerande ämnet. De behandlas redan i några 
avsnitt frän kejsartidens författare, ty som redan antytts har boken en nägot vidare 
omfattning än titeln anger. Utom en del av Augustus' gravskrift, som gäller hans 
erövringar i norr, linns ett utdrag ur Velleius Paterculus' Historia Romana om 
Tiberius' framträngande i Germanien och ur Pomponius Melas skildring av Ger
manien och dess folk i Chorografia: »Longissima apud eos pueritia est.» Och om 
hyperborcerna: »Diutius quam ulli mortalium et beatius vivunt.» Plinius' utred
ning om Norden i Naluralis historiae finns med och naturligtvis Tacitus' skildring 
av svear, sithoner, vender etc. i Germania. På gränsen till medeltiden står vi med 
Ammiamis Marcellinus' roliga skildring av de djuriska hunnerna och Jordanes' 
om de fattiga men i dyrbara pälsar klädda svearna. Gregorius av Tours iir vid 
representerad med ett avsnitt ur Historia F^rancorum och ger en aspekt pä vad 
man ibland brukar kalla de mörka århundradena. Det finns åtskilliga texter i 
boken som belyser Karl den store och hans tid. Av särskilt intresse är det väl 
tilltagna utdraget ur Einhards Vita Karoli Magni, som är en trevlig läsning för 
varje kulturhistoriker och en utmärkt kursivläsningstext för skolorna. Einhards 
latin är synnerligen lättläst. 

Åtskilliga viktiga texter för svensk vikingatid och medeltid ingår i samlingen, 
bland andra Prudentius' märkliga skildring av beskickningen frän kejsar Theophi
los i Bysans till Ludvig den fromme, i vilken ocksä ingick män frän Roslagen, som 
önskade hjälp och skydd under sin hemfärd till Roden. Utmärkta kursivläsnings-
texter för både skol- och hemmabruk är Rimberts Ansgarsbiografi och naturligtvis 
i särskild grad Adam av Bremen, vars Tacituspäverkatle etnografiska exkurser bl. a. 
om de lyxlöraktandc svearna och om hednatemplet i Uppsala hör till det mest 
fantasieggande i nordiskt medeltidslatin. 

Urvalet är skickligt sammanställt för att ge vissa allmänhistoriska linjer och 
aspekter. Pävedömets maktkamp är en sådan linje, som inleds med striden mellan 
Henrik IV och Gregorius VII, rikt belyst bl. a. av påvens diktat och bannbullan, 
kejsarens dramatiskt formulerade smädebrev och den livfulla skildringen hos I.am-
pertus Monachus av Henriks väg till Canossa. Historiskt viktiga avsnitt är ocksä 
de dekret som behandlar investiturstriden och Innocentius IILs majestätiska fram
ställning 1198 av påvens överherravälde. Gär vi till nästa .århundrade finner vi 
som ett slags motpoler, nära nog samtidiga, ett utdrag ur Magna charta, »det stora 
frihetsbrevet», och den bulla som förbjöd lekmän att läsa bibeln, utfärdad av 
Gregorius IX, inkvisitionens påve. 

Till de värdefullaste svenska bidragen till de senmedeltida texterna hör legen
den om Sankt Erik och Birgittas Revelationes. Av stort kulturhistoriskt intresse-
är testamenten, donationsbrev, kvitton och ett prästgårdsinventarium från 1450. 

Bland de texter frän övergången till den nya tiden som avslutar samlingen 
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tinner man flera skrilter i götisk anda bl. a. ett utdrag ur Chronica regni Gotho
rum av Ericus Olai. De förbises lätt vid studiet av stormaktstidens göticism. 

Svennungs bok är försedd med en språklig inledning, en utmärkt kommentar 
och ett glossarium (iver sädana ord som saknas i vanliga lexikon eller där är ofull
ständigt behandlade. Det finns också en liten bruksanvisning som anger vilka 
texter som iir lätta eller svära. Boken är trevligt illustrerad, man skulle endast 
ibland önska uppgifter om var de avbildade föremålen befinner sig. Den ingår 
i Svenska klassikerförbundets serie och är kanske i första hand avsedd alt användas 
vid gymnasierna. Man kan inte undgå att tänka, hur väl det hade varit, om en 
sådan textsamling tidigare hade kommit i bruk vid vår latinlinje. Guldålderns 
latin var alltför länge absolut allenarädande. Texter av här berört slag ger nog 
ofta gymnasisten större möjlighet till personligt engagemang än exempelvis Ciceros 
tal mot Catilina. Men boken blir ocksä till nytta för universitetsstuderande, inte 
bara latinare utan ocksä historiker och arkeologer. Och sist men inte minst iir 
den en rolig läsning för alla som vill ta del av denna rika litteraturskatt på latin 
och pä samma gäng, pä ett lättsamt sätt, friska upp sitt skollatin. 

Olof Vessberg 

Walter Hotz, Kleine Kunstgeschichte der deutschen Burg, 
Darmstadt 1965. 

Jacob Burckhardt lär någonstans ha framställt den meningen att studiet av metlel-
tidsborgen inte faller inom konsthistoriens råmärken. Därmed uttryckte han nog 
en hos hans samtid gängse äsikt. Även om man numera sedan länge ser saken 
annorlunda — i Sverige har ju stora insatser inom borgforskningen gjorts av konst
historiker som Martin Olsson, Armin Tuulse, Frik Bohrn, Frik B. Lundberg och 
mänga andra — sä har resultatet av den äldre generationens inställning blivit att 
borgarkitekturens konsthistoria alltjämt är på elterkälken. Man känner sig därför 
full av förväntningar när man fär i sin hand en volym med ovanstående titel. 
Den tyska borgens konsthistoria, det skulle vara något mycket välkommet. 

Det vore för hårt sagt att man blir besviken. Det är en utmärkt liten handbok 
som man här har Iramför sig, vederhäftig, beaktande den senaste litteraturen, 
med väl reproducerade bilder som man inte förut har sett, naturligtvis inte er
sättande de äldre verken av Piper, Ebhardt och Bergncr, därtill är den alltför 
koncentrerad (273 sidor inkl. ett utmärkt register samt 208 planschbilder), i syn
nerhet inte gamle Pipers Burgenkunde med dess rikedom av detaljupplysningar, 
men den kan betraktas som ett komplement till dem, fört up to date. Dock, den 
konstvetenskapliga aspekten begränsar sig till nägra fä sidors inledning, Die Burg 
als Kunstwerk, med ett försök till en ny gruppering: Burgen als gewollte Kunst-
werke, Burgen als gewordene Kunstwerke, Burgen als Kunstwerke, deren ästhe-
tischen Werte erst Verfall und Zerstörung bewusst gemacht haben, det hela all-
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manna resonemang som sedan inte fullföljs. Fortsättningen följer den konventio
nella dispositionen. 

Av den nya syn på profanarkitekturens symbolvärden, som särskilt Baldwin 
Smith och Giinter Bandmann gjort sig till talesmän för, märker man inga spär, 
såvitt jag har kunnat finna. Ejnar Dyggves idérika studier rörande palatsarkitek
turens tidigare skeden omnämns inte alls. Det s. k. exarkpalatset i Ravenna, vars 
gängse datering anges till 6oo-talet (mitten av 700-talet torde vara den vanligen 
antagna tillkomsttiden), utpekas som ett uttryck för en i Ravenna dä ännu levande 
palatsarkitektur; förf. har förbisett att Paolo Verzone på goda grunder hävdat 
att ruinen utgör lämningarna av kyrkan S. Salvatore — huruvida detta innebär 
hela sanningen är en annan och av anmälaren betvivlad fräga. Man förvånar 
sig ocksä över att alltjämt återfinna den av tyska forskare sä gärna omhuldade 
tesen att Theoderiks gravrotunda i Ravenna är »stark vom Germanischen her 
bestimmt». Dylika nationalistiska fabler är tydligen otroligt svära att utrota. I 
fräga om kejsarhallbyggnaden i Aachen har förf. (utan att anföra källan) haft 
kännedom om Leo Hugots 1965 publicerade märkliga omvärdering av byggnadens 
arkitektur, varav framgår att tvåskeppigheten m. m. är en senare omgestaltning, 
men han har inte observerat betydelsen av detta för bedömningen av det hög
medeltida borgpalatsets karakteristiska tväskeppighet, som han för övrigt knappast 
omnämner, än mindre grubblar (iver. Den ytterst intressanta utgrävningen av den 
ottoniska anläggningen Tilleda i Östtyskland omtalas ej huru den lovar att bli 
ett nyckelmoiiument fiir den tidiga borgbyggnadskonsten. 

Jag har dragit fram dessa prov pä bristande intresse för de konstvetenskapliga 
problemen hör att en blivande läsare inte skall göra sig allt fiir stora illusioner 
i den riktningen. Men det skall ånyo till sist framhållas att vi här har fatt en 
användbar och nyttig handbok, lättläst och intressant inte minst i de avsnitt där 
författaren behandlar frågor som han själv tidigare ägnat specialstudier, säsom 
borgen Wildenburg eller det ytterligt fängslande problemet om borgbyggnadsverk-
samhetens organisation. Här utvecklar han (sid. 146 ff.) sin för all del diskutabla 
och diskuterade men tankeväckande teori 0111 en borgbyggnadshytta pä staufisk 
tid under central ledning frän riksstyrelsen. Det är spekulationer som kanske borde 
omprövas överförda pä nordiska förhållanden. 

Bengt Thordeman 
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Andreas Lindblom, Kult och konst i Vadstena kloster. Kungl. Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Antikvariska 
serien 14, Stockholm 1965. 

Som förf. själv påpekar i sitt förord, är det jämnt femtio är sedan han publicerade 
sina första konsthistoriska undersökningar om bildkonsten i Vadstena kloster. De 
mänga bidragen av hans hand, som sedan denna tid sett dagens ljus, har nu sam
manställts, överarbetats och givits en i mänga fall ny belysning. För den som 
följt hans tidigare arbeten är det påfallande, hur skonsamt tid och forskning farit 
fram med resultaten — i stort sett framstår de ännu oförändrade tack vare gruncl-
ligbet och klok försiktighet i sammanställningar och attributioner. 

Lindblom har i föreliggande arbete begränsat sin uppgift till en inledande kort 
framställning av klosterkyrkans byggnadshistoria, varpå följer en ingående skild
ring av prebende- och altarstiftelser, en framställning av de vid klostret verksamma 
konstnärerna samt slutligen en kort översikt av det dystra slutskedet i den stolta 
klosterstiftelsens historia. Han har således avstått trän en framställning av textil-
konst och de liturgihistoriska och teologiska sammanhang, som kunde ha utgjort 
en bakgrund för bl. a. framtida ikonografisk forskning, men som hade framtvingat 
ett mycket större utrymme. 

Största intresset tilldrar sig kapitlet om prebendestiftelserna. Med utgångspunkt 
från ett register över dessa (i Riksarkivet) frän 1520-talets första är (återgiven 
som bilaga) och frän reduktionsprotokollens altarförteckning har förf. lyckats 
sammanställa de flesta altarstiftelserna med bevarade bilder. Han stannar vid 
siffran 27. I mänga fall har han även lyckats lokalisera altarstiftelserna i kyrkan 
tack vare stiftarnas gravstenar, i den män deras ursprungliga plats är känd. Utom 
dessa prebendealtaren finns en stor grupp altaren, som ej är dokumentariskt be
lagda men kända tack vare notiser om invigning av bilder. Antalet altaren stiger 
dä enligt Lindbloms utredning till över 60 — år 1918 kunde han bara räkna in 
40. Antalet är verkligen stort men det stämmer märkligt nog med venetianaren 
Pietro Guerinis uppgift från är 1431 om 62 st. som tidigare betvivlats. 

Vid redogörelsen för klosterkyrkans stora skatt av bevarade skulpturer kan förf. 
sälunda i stor utsträckning hänföra dem till de förut skildrade altarstiftelserna, 
vilket i flera fall kan ge dem säkra tidsbestämningar. Skildringen av konstnärer, 
verksamma i klostret, eller leverantörer av konstverk till klosterkyrkan disponeras 
efter mästare. Nästan alla är anonyma. Bland målarna namnes först Kapitelsals-
mästaren, som brukar anses vara initialmälaren till det östgötska 1400-talsmäleriet. 
Pä denna fräga och därmed förknippade problem ingår förf. inte, eftersom hans 
framställning är begränsad till klostrets egna konstskatter. Stormästaren Johannes 
Junge frän Lubeck är ungefär samtidig med Kapitelsalsmästaren. Han represen
terar en kontinental stil, jämförbar med sin samtida Donatello. De ojämförligt 
värdefullaste skulpturerna (den extatiska Birgitta, S:ta Annagruppcn, det stora 
triumfkrucifixet) anses härstamma från honom. Till Junge vill förf. nu även hän
föra drottning Filippas gravmonument och en staty av S:t Laurentius frän 1435. 
En troligen vadstenensisk skulptör, som följde i mäster Johannes' spär, kallas här 
»porträttmästaren». Till hans verkstad attribueras en S:t Annabild och den kända 
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s.k. realistiska Birgittaskulpturen. Efter 1450 ebbar den nordtyska mjuka linjesti
len ut. Den ersattes av en kärvare, mera realistisk men artistiskt mera obetydlig 
stil. »Fräter Severus» har förf. kallat den nye ledaren för skulpturverkstaden. Sex 
verk hänföras till honom, bl. a. Johannes döparen (1455). »Broder Gerhard» är 
en i klostrets diarium namngiven lekbroder, död 1575 och omnämnd där som 
övervakare av tryckningen i Lubeck av Birgittas uppenbarelser. Vid hans namn 
har Lindblom satt ett frågetecken för att beteckna osäkerheten i konstnärens pro
duktion. Den äger en viss stilistisk enhet men dess hänförande till namnet Gerhard 
är naturligtvis en-gissning. Utgångspunkten är träsnitten i Revelationes av är 1492 
och ganska säkert — eller kanske säkrare? — kalkmälningarna i Hof liksom kunga
salens kalkmålningsfragment, påträffade 1956. En av de sista skulptörerna kallas 
»Kumlamästaren». Undersökningen avslutas med en skildring av Johannes Stenrats 
och Bernt Notkes bekanta verk samt de nederländska altarskåpen (»Den sköna 
madonnan» frän 1466 och tvä altarskåp). 

Det är sällsynt, att en forskare fär uppleva tvä stora glädjeämnen under en 40-
ärig arbetsfylld verksamhet, nämligen både att fritt få fullfölja sin ungdoms be
tydelsefulla uppslag och temata och att finna sina första vetenskapliga prestationer 
orubbade och alltjämt accepterade. Lindblom är ingen »Attributsler», som lockas 
ut pä gissningarnas gunglly, tvärtom, de försiktiga och intressanta attributioner, 
som han en gäng framlade, var sä väl underbyggda att de trotsat tiden. En sädan 
forskningsprestation är sällsynt i vårt land och man måste lyckönska förf. att ha 
fått uppleva glädjen att med fördjupad insikt ta upp sin ungdoms forskningsom
råde och slutföra den med samma ungdomlighet. 

Bengt Cnattingius 

Sven Axel Hallbäck, Medeltida dopfuntar i Värmland, Småskrifter ut
givna av Värmlands museum 7, Karlstad 1965. 180 sidor, inklusive 
sammanfattningar på svenska och tyska. 

I sin serie om medeltida dopfuntar, som Hallbäck inledde 1959 med Dalslands 
funtar, har han fortsatt att framgångsrikt publicera en ny volym vartannat är. 
Den i är föreliggande iir överskådligare uppställd än de föregående. 

I inledningen behandlas dopritualen under medeltiden, alltsedan 1200-talet (så
dan den avspeglas i Västgötalagen). Därefter följer en redogörelse hör funtbestän-
det, där redan en gruppering efter materialet, sandsten (10st.) och tälgsten (39st.) 
samtidigt innebär en uppdelning i olika skolor, den förra importerad från Väster
götland, den senare med rötter i den mångskiftande norska konsten i Östfold. 

Enstaka Värmlandsluntar har tidigare varit föremål hör behandling i den konst
historiska litteraturen, utgående från N. G. Djurklous illustrerade rapporter i AT V 
Hallbäck redovisar utförligt och omsorgsfullt de olika forskarnas åsikter 0111 skol
sammanhang, motiv och datering, de svenska, bl. a. Kjellin, Roosval, Fischer, de 
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norska, bl. a. Nicolaysen, Kjellberg, Fett och paret Christie. Hallbäck är den som 
först utfört en genomgående inventering av hela det medeltida funtbeståndet i 
Värmland. 

Utförliga fotnoter och en användbar källförteckning avslutar den analytiska 
delen av boken. Därefter följer en utförlig katalog, med funtarna ordnade i bok
stavsordning. Varje funt avbildas där med en bild, men flera viktiga detaljbilder 
finnas ocksä i den analytiska delen, tyvärr saknas hänvisningar till dem i kata
logen. 

Sammanfattningar på svenska och tyska avslutar boken. Beklagligt nog saknas 
ett monumentregister. De mänga intressanta parallellerna äro nu svära att finna. 

Boken är illustrerad med utmärkta fotografier (de flesta tagna av arkitekten 
Bertil Högberg), vilka på ett föredömligt sätt komplettera beskrivningarna. Med 
all önskvärd tydlighet framgår materialbehandling och ornamentik. Svårigheten 
att i fotografi framställa en fyrkantig cuppa med avrundade hörn skall inte foto
grafen lastas för. I katalogbeskrivningen redovisas lör formen. 

Gemensamt för alla Hallbäcks dopfuntsböcker äro de många utmärkta kartorna, 
dels över det behandlade området, där varje funt representeras av en miniatyr-
avbildning, dels sådana, där funtbeståndet uppdelas efter olika principer: efter 
mästare, skolor, material etc, en metod som hjälper till att röja andra samman
hang. I den nu föreliggande volymen framgår det av kartmaterialet att sand-
stensfuntarna fördelar sig utmed de tvä pilgrimsvägarna till Nidaros, Klarälvsleden 
och Edskogsleden (den s. k. Eskoleia). Med kartornas hjälp bevisar ocksä författa
ren, att Värmland missionerats frän tvä håll, frän Norge och frän Västergötland. 

Hallbäck har med sina böcker givit viktiga bidrag till den svenska, ja, nordiska 
medeltidskonstens historia och vi ser med förväntan fram emot nästa volym. 

Ragnhild Boström 

Gerhard Fischer, Domkirken i Stavanger. Kirkebygget i middelalderen. 
Oslo 1964, 88 sidor, ill. — X planscher. 

Den rikt illustrerade volymen iir framvuxen ur författarens undersökningar i sam
band med Stavangerdomens återställande, vilka tog sin början 1939. Ytterligare 
granskning av murverket gjordes på 1950-talet, dä restaureringen som icke kunde 
lulllöljas under kriget blev slutförd. Vid de omfattande uppmätningarna av monu
mentet och den konsthistoriska analysen har författaren samarbetat med sin hustru 
fil. mag. Dorothea Platon Fischer. Resultatet har blivit en ypperlig byggnadsanalys 
med praktiskt taget varenda detalj inregistrerad i den knappa, matematiskt kon
cisa texten — åtföljd av planer, sektioner, detaljritningar och ett stort antal goda 
fotos. 

Gerhard Fischer har redan tidigare under sin länga bana som byggnadsarkeolog 
visat goda prov pä ett dylikt arbetssätt, främst i Oslo, Bergen och Trondheim. 
Att ritningsarbetet i Stavanger fick en särskild pregnans, berodde bl. a. på de 
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politiska omständigheterna. När arbetet väl hade kommit i gäng, kastade kriget 
sin skugga även över den gamla katedralen i Stavanger: bombanfall mot Sola flyg
fält i stadens grannskap innebar ett svårt hot, och man fick räkna med skador 
ocksä på katedralen. Hade detta skett, skulle de minutiösa uppmätningsritningarna 
varit av stor betydelse vid återuppbyggandet. Katedralen blev skonad, men de rit
ningar som utfördes hjälper oss pä ett enastående sätt att följa byggmästarnas 
intentioner, samt förändringar i planen och orsakerna till dessa. 

Stavangerdomens byggnadshistoria har säsom bekant flera perioder: det ro
manska långhuset, det gotiska koret och en tornliknande förhall i väster. Därtill 
kommer ett gotiskt kapell söder om kyrkan. Långhusets lapidara former visar en 
tydlig kontakt med England, varifrån även den förste biskopen Reinald härstam
made. Emellertid är stilen ej enhetlig — vid sidan av anglo-iiormanniska förmer 
med bl. a. Canterburykryptan som hemort förekommer ornament som klart pekar 
mot Lombardiet. Man får antaga, att Lund förmedlat i det sistnämnda fallet, 
men impulserna synes knappast kommit direkt frän Skäne. Liksom i flera andra 
fall i Vestlandet har Bergen ocksä för Stavanger varit ett transformatorställe. 
Mariakyrkan där visar tydliga förbindelser med Lund under den tid då den norska 
kyrkan icke ännu hade fatt sitt ärkesäte i Trondheim. 

Efter en förödande brand 1272 tillkom det nya koret, förhallen i väster och 
biskopskapellet söder om domen. I synnerhet i koret och i biskopskapellet yttrar 
sig den dekorativa höggotiken pä ett ypperligt sätt. Förebilderna till denna rika 
byggnadskonst finns pä de brittiska öarna; enligt författaren har man haft direkt 
kontakt med katedralen i Glasgow, som på 1270-talet stod under uppförande. 
Dessutom hade det norska kungahuset under den aktuella tiden familjekontakter 
med Skottland — därifrån härstammade konung Erik Magnussons bägge drott
ningar. Författarna hävdar med bestämdhet, att inga relationer har funnits mellan 
Stavanger och Trondheim, där katedralens västra del vid samma tid fick sin nedre 
del uppförd. Det stämmer såtillvida, att Stavanger inte har nägra spär av den 
blandning av engelskt och franskt som kommer till uttryck i Trondheims väst-
fasad. De engelskt präglade huvudena i Stavanger har emellertid sina motsvarig
heter även i Trondheim. Detta kan visserligen vara en parallellföreteelse, liksom 
Stavangerhuvudenas släktingar i Lincolns Änglakör. 

För vär del har Fischers undersökningar stor betydelse, när det gäller den 
gamla stridsfrågan om engelskt inflytande i Sveriges arkitekturplastik under 1200-
talets slutskede. Tankarna går direkt till nägra huvuden i Skaradomen och kon-
solhuvudena i Södra Ving i Västergötland. Till samma problemkrets hör den 
engelskt präglade kapitälplastiken i Linköping och dess relationer till Gotland. 
Den frodiga vegetationen hos anonymmästaren Ronensis stär mycket nära den 
kalligrafiska stil man finner i Stavanger och Trondheim, den s. k. försvinnande 
mittnerven pä Gotlands gotiska kapitälblad har ocksä sina direkta motsvarigheter 
i dessa norska byggnadsverk. Urkällan finns förstås i England. När det gäller att 
reda ut dessa problem, lämnar Gerhard Fischers senaste bok ett värdefullt jäm
förelsematerial. 

Armin Tuulse 
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W. Douglas Sirnpson, The Ancient Stones of Scotland, London 1965. 

I föreliggande volym med dess nägot romantiska titel presenteras för första gängen 
i modern tid en översikt av Skottlands historiska byggnadsminnesmärken. Förfat
taren, känd frän egna omfattande undersökningar av skotska borgar och fasta hus, 
till exempel den för skandinaviska läsare särskilt aktuella The Castle of Bergen 
and the Bishop's Palace of Kirkwall, har här begränsat sig till ruinerade minnes
märken och endast undantagsvis, där så behövts för att komplettera framställ
ningen, har han tagit upp ännu bebodda slott och borgar eller kyrkor som allt
jämt är i bruk. Pä föredömligt koncis och lättflytande prosa behandlar författaren 
Skottlands historia, utgående från monumenten, alltifrån förhistoriens gravar och 
byar med en särskilt fyllig beskrivning av anläggningen i Skara Brae. Ett särskilt 
kapitel ägnas ät Brochs, dessa egenartade runda stentorn, uppförda i kalhnur, vilka 
förekommer endast i Skottland och vilkas gata man ännu inte, trots mycken fors
karmöda, lyckats lösa. Av de medeltida kyrkorna och klostren namnes de flesta 
men utförligare beskrivningar ägnas främst dem som skonats frän restaureringar 
och ombyggnader, till exempel den viktiga premonstratenseranläggningen i Dry-
burgh. Borganläggningens utveckling fär vi följa frän äldsta tider fram till inbör
deskriget under 1600-talet, vilket skulle sätta definitivt stopp för en fortsatt ut
veckling av en nationell, skotsk byggnadsstil. 

Boken är rikt illustrerad med planer av de viktigaste monumenten, ibland med 
skalmått både i fot och meter. Planerna kompletteras med utmärkta fotografier, 
som inan dock hade önskat varit än flera till antalet. 

Simpsons arbete är av intresse även fiir en svensk läsare. De båda länderna har 
mänga beröringspunkter, inte endast det ogynnsamma klimatet eller det avlägsna 
geografiska läget. I likhet med vårt land var också Skottland utsatt för starka 
kulturinflytanden frän olika håll. Under förhistorisk tid bl. a. frän de skandina
viska länderna men längre fram frän Irland och Nederländerna och det skulle 
dröja till in på 1300-talet innan inan kunde tala om en nationell skotsk stil. Den 
medeltida traditionen levde kvar i Skottland som hos oss även efter reforma
tionen; sä kan man till exempel ännu efter 1500-talets mitt påträffa snidade eller 
målade framställningar av Arma Christi. 

Sirnpson har med sin bok velat ge en lättfattlig framställning av Skottlands 
historiska minnesmärken och deras betydelse och han har ocksä lyckats förverkliga 
sina intentioner. Här kan man i ordets rätta mening tala om populärvetenskap. 
En ytterligare attraktion för en presumptiv köpare torde det facila priset av 25 s. 
vara. 

Ingrid Siuarlling 
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Excavations at Helgo, I og II, Report for 1954-1056 
og 1957-1050, Uppsala 1961 och 1964. 

Av forordet til bind I gär det klart frem at tre siktepunkter ligger til grunn 
for denne publikasjonsserie: For det förste et önske om ä gjöre det overveldende 
rike materialet fra Helgö-undersökelsen tilgjengelig for forskningen etter hvert 
som det kom frem. — Ved den form som ble valgt — rapportens og katalogens — 
har man oppnäclcl å meddele inntrykkene fra gravningen mens de ennå var helt 
ferske hos utgraverne. — Endelig blir man ved en materialfremleggelse av denne 
typen forskänet for »the changes, confusion and other errors that tend to occur 
if too long a time elapses between investigation and publication», som det sä 
treffende heter i forordet. 

La meg da med en gäng si at etter mitt skjönn har man med de to bindene 
som foreligger, oppnäcld nettopp det man till siktet med Helgö-serien. Personlig 
erfaring med tilretteleggning av et naer beslektet materiale har vist meg hvor 
viktig det er at hver eneste gjenstand er tätt med — »ubestemmelige jernfrag-
menter» og leirkarbrott sävel som praktsakene. En bok som denne vil jo i stor 
utstrekning bli brukt rundt om pä museene som en botaniker bruker sin flora. — 
Bredden i funnmaterialet blir ogsä understreket pä denne maten. — Ellers en 
liten innvending mot verkets praktiske brukbarhet: Det tar for läng tid ä finne 
frem til de enkelte gjenstanders kontext. Saerlig gjelder dette bind I. Bind II er 
noe forenklet, men fortsatt savner man fyldige billedtekster. Det ville lette bruken 
av verket. 

Rapporter av denne type har av gode grunner lett for ä bli torr lesning. Men 
her stär forfatterne ennä midt oppi feltarbeidet, og det engasjerer leserne slik 
at boken periodvis er likefrem spennende. Saerlig glede hadde jeg av avsnittet 
om hus III — det bygningshistorisk mest givende i hele komplekset hittil. Det 
er forsävidt litt av et antiklimaks at man er sä tilbakeholden med de endelige 
konklusjoner, selv om dette utvilsornt er riktig sä lenge gravningen ennä pägår. 
Helgo bringer jo stadig nye overraskelser, man blir vel ikke ferdig med et problem 
derute, för jorden har gitt fra seg den siste lille skjerv. 

Men etterhvert avklares äpenbart en del, og man er takknemlig for at Wilhelm 
Holmqvist og Birgit Arrhenius har tätt seg tid til ä legge dette frem alt nå. 

I introduksjonkapitlet til bind I dröfter Holmqvist materialet fra Helgo bäde 
i relasjon til det rike Mälaromrädet og spesielt i forhold til Birkafunnene. Helgo 
er äpenbart alt fra starten anlagt med to hovedmäl för öie: Egen handel og handels-
formidling til alle kanter av Norden, etterhvert ogsä til store deler av kloden. 
Funnene avspeiler et privat initiativ som måtte kunne fä en möderne forretnings-
mann, vokset opp med reguleringsökonomi, til å bli grönn av misunnelse! En 
eller annen form for regulering av det hele mä vi vel forövrig tenke oss også av 
dette samfunnet. »Handelshuset» har jo bestätt gjennom mer enn seks sekler, med 
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en blomstringstid alene på ca. 300 är, om vi tör tro de arkeologiske dateringer. 
Men hvilken organisasjon har det hele hatt? Utgjör det enkelte hus en selvstendig 
enhet — eller dreier det seg om et slags handelskompani? Der stratigrafien tillåter 
det, har man kunnet skille ut fattigere og rikere perioder innenfor de enkelte 
hus; om dette gjenspeiler opp- og nedgangstider eller er funksjonclt betinget er 
ett av de mange spörsmål Helgöpublikasjonen stiller oss överfor. Likeledes om 
handelen har vaert den helt dominerende faktor? Det er päfallende lite jordbruks-
redskaper i materialet — såvidt jeg kan se det, bare tvilsomme rester av noen 
få sigder. Men her kan selvsagt inventaret fra gravene endre billedet. Men stedet 
er lite egnet for jordbruk; jorden er, såvidt man kan förstå det, karrig. 

Holmqvist gjör det også klinkende klart at beliggenheten er det alt over-
skyggende viktige for valg av stedet. Det ligger som en barriere for all trafikk 
östfra inn til hjertet av Mälaren. Av stedets senere historie kan det imidlertid 
sluttes tilbake at man kan ha eid jord pä fastlandet. 

Holmqvist anser det ogsä for sannsynlig at Birka er anlagt direkte fra Helgo. 
Blomstringen der setter inn just som nedgången blir merkbar pä Helgo. Antyd-
ninger om dette finner han i Ansgarkröniken. Bekreftelsen fär vi i det keramiske 
materialet, som gjennomgäs av Birgit Arrhenius i et kapitel i bind II. Helgö-
materialet overlapper sävidt det fra Birka med enkelte fragmenter av frisiske 
känner og litt slavisk keramikk. Vi, som arbeider med materialet fra Kaupang, 
noterer dette med saerlig stor interesse. Vi har et husmateriale — kanskje ogsä 
en bosetningstype — som stär Helgo naer, men vår keramikk svarer stort sett til 
Birkas eldste grupper. 

Holmqvist diskuterer også ärsakene til llytning fra fjordinnlöpet til den mer 
sentralt beliggende Björkö. Han legger stor vekt på endring av havneforholdene, 
kanskje kan også nye, eventuell mere dyptgäende bättyper ha spilt inn? Sävidt 
vi kan se det, mä dette ha hatt en avgjörende virkning for Kaupangs endeligt, 
men der skjer overflytningen (til Tönsberg) först ut pä 900-tallet. I parentes 
bemerket ville vi ventet bätgraver pä Helgo, iallfall i vendeltid. Båten mä ha 
vaert vesentlig for dette samfunnet. Har man spor etter det? Mulighetene for effek
tiv befestningsutbygging er vel ogsä et moment som skal tas med? 

En annen funngruppe som har spesiell interesse fra Kaupang-synspunkt, er 
glassjunnene. Felles for Helgo og Kaupang er saerlig to grupper: Filigran-ornert 
vare og traktbegre. Det foreligger bare smä brott på Kaupang. Stort sett er de 
funnet meget spredt; dette svarer jo forsävidt til forholdene pä Helgo. Bare 
i noen fä tilfelle har det lykkes oss ä pävise brott som opplagt hörer sammen. At 
selv smästykker har vaert höyt verdsatt, ser vi av at ett eller to fragmenter kan 
vaere brukt som gravgave (jvf. enkelte Birkagraver). Men brorparten pä Kaupang 
cr funnet i svartjordsområdet. Et stadig tilbakevendende problem for oss er da 
dette: Hvorfor bare brott, aldri hele begre eller skåler? 

I bind II gir Holmqvist en uhyre nyttig översikt över glass-importen till Helgo. 
Her tar han dette spörsmålet opp til dröftelse. Han slår först fast at pä svenske 
boplasser er istykkerslätt glass- og keramikk det vanligste — som rimclig kan vaere. 
Det har vaert foreslått at glassfragmentene skulle forklares som avfall fra kontinen-
tale glasshytter, bragt hit som rämateriale for en hjemlig perleproduksjon. Men, sier 
Holmqvist, konsekvensen av dette ville for Helgös vedkommende waere kontinuer-
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lig import av avfallsglass fra 4de til 8de ärh. Det lyder ikke rimclig. — En annen 
konsekvens av resonnementet med import i form av avfall, ville vaere at ogsä 
den innförte, ödelagte keramikken skulle sees pä som rämateriale for sekundaer 
bruk, f. eks. som chamotte vid en hjemlig leirkarrproduksjon. Dette kan imidlertid 
helt avvises. Holmqvist antydet i sin tid meget försiktigt at en glassproduksjon 
på nordisk grunn ikke var helt utenkelig (Proxima Thule). En annen mulighet 
er selvsagt at glassmakere kunne ha slätt seg ned her for en tid. Holmqvist avviser 
nå begge muligheter og konkluderer med at det sannsynligste er at »the place 
(Helgo) had stable and continuous contacts with glass-producing centres on the 
Gontinent from 4th or j th until the gth century A.D.». Da han legger frem gode 
argumenter for at den filigran-ornerte vare er insulaer, kan vi vel föye »og med 
England/Irland» til? 

Holmqvists argurnentasjon er overbevisende, när det gjelder det svenske mate
rialet. Men det synes vanskelig for oss ä forklare Kaupangs glass-materiale pä 
samme inäten. När man tar tidskonsentrasjonen i bctraktning — Kaupang-mate-
rialet dekker bare ca. 100 är — er innslaget av glassperler betydelig höiere enn 
på Helgii. Vi har ogsä enkelte halvferdige stykker blant dem. Dertil kommer et 
parr emaljearbeider av noksä pauvre kvalitet. Inntil videre finner vi derfor at 
rämateriale for sekundaer bearbeidelse er den beste förklaring pä glassfunnene 
fra Kaupang. Kanskje kan vi häpe at glassanalyser kan före oss et skritt videre. 

Det har fall naturlig for meg törst og fremst å se Helgöpublikasjonen i lys av 
Kaupangmaterialet. For oss som steller med det, er verket til daglig nytte og 
glede. Vi ser frem til de kommende bind med forventning og — la det heller 
vaere sagt — med misunnelse. Det imponerer at man makter ä fä denne serien 
ut parallell med den krevencle gravningen. 

Charlotte Blindheim 

Aron Andersson, Carl Axel Nordman, Sigrid Marie Christie, Aage 
Roussell, Die Glasmalereien des Mittelalters in Skandinavien (Corpus 
Vitrearum Medii Aevi Skandinavien). Stockholm 1964. 

Jämfört med andra europeiska länders bidrag till den monumentala serien Gorpus 
vitrearum medii aevi mäste det skandinaviska te sig skäligen blygsamt. Mot Frank
rikes kanske 30 000 kvm medeltida glasmålningar kan Sverige uppvisa knappast 
mer än 60 och Danmark, Norge och Finland endast nägra brottstycken. Att den 
skandinaviska volymen ända kunnat bli sä pass imponerande och även internatio
nellt sett betydande beror uteslutande pä det gotländska materialet. Vad Frank
rike är fiir Europa, det är Gotland fiir Norden. Endast pä Gotland kan en nägot 
sä när sammanhängande glasmälningshistoria skrivas för den skandinaviska me
deltiden. Det visste man förut, men Gotlands totala dominans har aldrig fram
stått sä överväldigande som när det gotländska materialet läggs fram inom samma 
pärmar som det övriga nordiska. Det är svårt att prestera en förklaring till att 
medeltida glasmäleri sä mirakulöst bevarats pä Gotland. Man kan inte bara hän
visa till att nästan alla kyrkor på ön är frän högmedeltiden. 1 Danmark här
stammar 1771 kyrkor frän medeltiden — och ändå finns där bara 5-6 nägot så 
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när hela glasmålningar; i Finland finns ungetär lika mänga, i Norge inga. Det 
fastlandssvenska beståndet är nägot rikare men osammanhänganclc. Gotland upp
visar 165 figurativa rutor frän omkring 1250 till omkring 1400. Den bild av glas-
måleriets ursprungliga förekomst och fördelning som det bevarade materialet ger 
mäste vara grovt missvisande. Under sådana förhållanden kan inte nog starkt 
framhållas vikten av att fynd av glasfragment och blyspröjsar vid utgrävningar 
av medeltida kyrkor och kyrkoruiner noggrant registreras; det utgör ett viktigt 
statistiskt material, kompletterat med vad arkivalier ger i form av avbildningar 
och beskrivningar av försvunna ensembler. 

Det huvudsakliga intresset knyter sig givetvis till Aron Anderssons ställnings
tagande till det gotländska glasmäleriets historia. Ja, det är ett ställningstagande, 
ty detla material publicerades, som alla vet, på ett magistralt sätt av Roosval i 
hans Gotländsk vitriarius 1945. Vi stär alltså inför ovanligheten att fä se samma 
mäktiga komplex av konstverk i all utförlighet skildrat av tvä betydande forskare, 
lärare och lärjunge, med knappa 15 är mellanrum. Att skriva om medeltida konst 
— eller recensera en bok om sådan — är nästan som att recensera en konstutställ
ning. Det innebär en upplevelse av konstverken, och upplevelser och associationer 
är ofrånkomligen subjektiva. Korrigeringen av en annans uppfattning är sålunda 
utslag av en annan upplevelse, en annan vision. 

Ja, vi blev övertygade av Roosval, men vi övertygas nu också av Andersson pä 
flera av de punkter där han och Roosval haft olika »visioner». Men i ston sett 
stär Roosvals stomme till det gotländska glasmäleriets historia kvar. Och detta har 
stor betydelse för den gotländska konsthistorien som helhet och framför allt för 
arkitekturhistorien. Roosvals »klassiska» system häller i huvudsak och har inle 
skakats av angreppen frän extremt arkitckturhistoriskt håll, där den till arkitek
turen anslutna konsten negligerats. Och en sådan konst är glasmålningarna i emi
nent grad. 

Det gäller i detta sammanhang att framhålla vad nytt Aron Andersson kommer 
med, och därvid mäste jag förutsätta att läsaren genom Roosvals bok är någor
lunda förtrogen med utvecklingen inom det gotländska glasmåleriet. Först skall 
sägas att Andersson går fram med en berömvärd försiktighet i stilomdömen och 
attributioner. Roosval hade en naturlig fallenhet för att mästerligt, expressivt, för 
att inte säga expressionistiskt, teckna skarpa konstnärsprofiler och ge dem inspire
rade namn. De har gjort sin nytta, men det är kanske dags fiir nägra av dem att 
inta sina förnämna platser i ett lärdomshistoriskt pantheon. Det gäller inte bara 
vitriarierna. Andersson nöjer sig med mera allmänna stil- och skolsammanhang, 
inte alltför preciserade. Den lokalpatriotiske gotlänningen fär här klart besked 
om att glasmålningarna i hans kyrkor inte är i egentlig mening gotländsk konst. 
De är samt och synnerligen utförda av utländska yrkesmän, lät vara periodiskt 
verksamma i någon glasinälarateljé i Visby, som ofta bytt ledning men ändå i 
vissa fall bibehållit en lokal tradition. Som man förut haft på känn löper de 
stilhistoriska trådarna till Westfalen-Sachsen — men inte längre. Andersson tillhör 
den yngre forskargeneration som inte gärna vill erkänna fjärmare stilförbindclser: 
där franska eller engelska inslag kan anas bör de anses förmedlade genom Tysk
land (när det gäller måleri; med skulptur ligger det tydligen annorlunda till). 

I Westfalen finns det stora inspirationsomrädet fiir gotländsk 1200-talskonst. 
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Där härskar en skön, siciliansk byzantinism, just i den »upplyste» kejsar Fredrik II:s 
tid, framför allt exemplifierad i bokmåleriet och i grandiosa monumentmälningar 
i Soest och Paderborn. Och det är i dessa konstarter Andersson finner de säkraste 
stöden för sina grupperingar och sammanställningar, inte inom glasmåleriet. Med 
all sin remarkabla kringsynthet har han haft svårt att finna någon klart påvisbar 
glasmålarhytta som kunde tänkas ha sänt vitriarier till Gotland. Hans kriterier för 
att erkänna en mästargemenskap är ytterligt stränga. Betecknande för hans kritiska 
metod, som väl kan göra hans framställning diffus och svävande men aldrig opålit
lig, fantasiburen, är hans behandling av fönstren i Breitenfelde i Schleswig-Holstein. 
De står den gotländska Dalhemskolan så nära att de, »falls sie sich in einer got
ländischen Kirche befunden hatten, sich ohne weiteres in diese Gruppe eingliedern 
liessen». Men just därför ser han det som sin uppgift att framhäva de drag som 
talar för att de härrör frän en annan mästares hand och t. o. m. frän en annan 
verkstad. Vi kommer således inte ens med denna förledande sammanställning 
längre än till en »förgrening», ett »skolsammanhang». 

Men på Gotland, inom Dalhemskolan, har Andersson vidtagit en omgruppering 
av stort intresse. Som den enda av honom skapade anonymmästaren låter han 
Margaretamäslaren framträda, upphovsman till den stora Margaretabilden i Dal
hems södra korfönster och till figursviterna i Lojsta, Sjonhem och kanske ocksä 
i Rone, vissa rutor i Barlingbo och frän Eksta. Av Roosval fördelades dessa ar
beten pä flera olika händer, ofta med bestickande stilanalys: Dalhems huvudmäs
tare (Margareta), »gotlänningen» (Lojsta, Sjonhem, Rone), »Den intellektuelle» 
(Barlingbo, Eksta). I stället för dessa tre ser Andersson sålunda en enda men 
nyanserad personlighet, en konstnär som tillerkänns den anonyma medeltidsmäs
tare eljest njuggt tillmätta förmågan att förnya sig inom sitt formregister och 
variera greppet om sina uppgifter. 

Och här — i kretsen av vad Andersson kallar »jiingcre spätromanische Meister» 
— vidgas scenen: vid Margaretamästarens sida uppträder den betydande muralmä-
lare som jag benämnt Mikaelsmästaren,1 upphovsman till den stora framställ
ningen av kejsar Henrik II:s själavägning i Vamlingbo. Det råder inget tvivel 
om att Mikaclsmästaren tillhört den tyska mälargruppen i Visby pä 1260-70-talen. 
Framför allt är det den helt ogutniska valvdekoren i Eskelhem, utförd av Mi
kaelsmästaren, som med sin glasmälningsmässiga ornamentik utgör beviset för 
detta samband mellan glasmälare och muralmälare. Redan Roosval pekade i detta 
sammanhang pä de ristade bilderna av Nicolaus och Augustinus pä tympanet till 
Nicolaikyrkans södra portal i Visby, och Andersson bekräftar deras samband med 
glasmålningarna; de kan ocksä sammanställas med de helt nyligen framtagna 
väggmålningarna i Hejdeby, tillhörande Mikaelsmästarens krets och med nära 
anförvanter i westfaliskt muralmaleri (t. ex. i Brechen, Kr. Dortmund). Därmed 
har glasmälarskolan blivit en mindre exklusiv och mera integrerande del av den 
gotländska konsten; den ger en stilutsträlning som uppfångas av inhemska mäs
tare, verksamma i andra materier; den mäktiga skildringen av själavägningen i 
Vamlingbo utlöste en hel rad av provinsiella efterbildningar. 

1 B.G.Söderberg, »Kejsar Henriks själavägning och Mikaelsmästaren», i Historia kring 
Gotland, Stockholm 1963. 
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Magdalenamästaren och Mikaelsmästaren är de tydligast framträdande repre
sentanterna för en stor stilvåg som från Westfalen-Sachsen över Nordtyskland 
vandrar in över Skandinavien i början av 1200-talets senare hälft; genom starkt 
byzantinska drag äger den en romansk prägel som dröjer kvar in i unggotisk tid. 
Den var säkerligen av långt större omfattning och betydelse än vi nu kan göra 
klart för oss. I det klena beståndet av glasmålningar pä fastlandet finns flera 
fragment i denna stil som skulle kunna vara av gotländskt ursprung men som 
sannolikare representerar en parallellföreteelse. En berömd företrädare för stilen 
är Sighmunder med sina målningar i Dädesjö. Andersson finner hos honom ana
logier till den förste unggotiske glasmälaren pä Gotland, den som Roosval kallade 
Träkumlarn och vars verksamhet är tidsfäst genom årtalet 1287. Hos honom är 
emellertid den gotiska stilen mer avancerad än i Dädesjö, vars formspråk som hel
het (och i synnerhet de medaljonger jag tillskrivt en underordnad hand) i mina 
ögon bättre sammanfaller med Mikaelsmästarens (även om jag gärna kan tänka 
mig dateringen framskjuten ett eller annat årtionde; till mitten av 1200-talet har 
jag aldrig daterat dem utan till 1260-talet). 

Unggotikerna Alskogarn, Ardre-Bergensaren och Etelhemmaren och den store 
höggotikern i Lye behäller hos Andersson sina oeuvres, och Alskogarns utökas 
dessutom med de fina målningarna pä insidan av dörrarna till sakramentskäpet 
i Älskog. Dessa glasmälningsgrupper härleddes av Roosval frän en norsk-engelsk 
stilkrets. Denna härledning förnekas, kanske väl kategoriskt, av Andersson, som 
även för dem söker en westfalisk-lägsachsisk stilbakgrund, lät vara genomfärgad 
av västliga impulser. Säkra hällpunkter finner han emellertid inte, i varje fall 
inte inom glasmäleriet; Alskogsfönstren antages vara de enda bevarade resterna 
av en för övrigt försvunnen glasmälarskola under franskt inflytande i Västtyskland. 
Det låter svävande, men Andersson kan ändå ha rätt med hänsyn till de kon
servativa drag i Alskogarns stil som lever kvar frän äldre gotländska glasmålnings-
grupper av otvetydigt västtysk härkomst. Pä liknande sätt ligger saken till beträf
fande Lye-mästaren, vars närmaste stilfränder onekligen finns i det engelsk-franska 
bokmäleriet frän början av 1300-talet, detsamma som inspirerat Björsätersmälningar-
nas mästare; deras engelska karaktär har sä vitt jag vet ännu inte bestritts. En 
hänvisning till de höggotiska glasmålningarna i Saint-Pierre i Ghartres kunde väl 
här ha nägot att säga. 1 likhet med andra av Roosvals kritiker (bl. a. Wentzel, 
som gärna drar en lans för Lubeck) vill Andersson söka hans ursprung i det lybska 
området, där under denna period ett engelskt inflytande har konstaterats. Det figu
rala jämförelsematerialet är emellertid inte fullt pålitligt. Majestas Domini i Heilig-
Geist-Spital i Lubeck är erkänt illa pämälad. och målningarna i Schleswig visar 
en farlig likhet med Malskats falsarier i Marienkirche (han var verksam även i 
Schleswig). Inte heller övertygas jag av Lye-kalvariets sammanställning med en mot
svarande glasmålning i Wiesenkirche i Soest; den senare är sä mycket tyngre, sä 
mycket mer »westfalisk». Den passar mycket bättre i ett annat gotländskt samman
hang: som motstycke till »Hörsne Bartolomeusmästares» Golgataruta i Historiska 
museet (1300-talets mitt). Frägan är om de höggotiska ornamentrutorna i Grispin-
kapellet i S. Katarinen i Lubeck räcker som argument för att »enclgiiltig bestätigen, 
dass die Kunst des Lye-Meisters in dieser Stadt beheimatet war». — Aven Lye-
mästaren har avsatt spär i gotländskt måleri av annan art: hans höggotiska elegans 
8 — 664248 Fornvännen H. 2, 1966 
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och naturalistiska ornamentik gär igen i målningarna pä ryggbräderna till en kor
stol frän Kräklingbo (Gotlands Fornsal).2 

Med dessa skolor avslutas glansperioden i det gotländska glasmäleriet. Om de 
följande i3oo-talsmälningarna kan jag fatta mig kort. Glasmålningarna i Gröt
lingbo är intressanta som uttryck för gotländsk »kontragotik»; de har motsvarig
heter i inhemska retabelskulpturer, och med all rätt tillskriver Andersson Gröt-
lingbomästaren de fragmentariska målningarna på ett retabel frän Sundre (Histo
riska museet). 

Och slutligen den sista av de gotländska glasmälningsensemblerna: korfönstren 
i Hejde. Roosval ville härleda dem frän Tyska Ordens konstomräde, med böhmiskt 
stilursprung. Jag häller med Andersson när han helt förnekar ett dylikt samband 
och följer honom gärna till Hamburg-Liibeckomrädet. Ordenslandets måleri har 
pä Gotland en annan, unik representant, nämligen väggmålningarna i Bunge, av 
helt annan stilhällning, förmodligen utförda just under Ordens »regeringstid» pä 
Gotland 1397-1408. Hejclemälningarna är intressanta som de närmaste inhemska 
förutsättningarna fiir Passionsmästarens »proletära» konst pä 1400-talet, vilket An
dersson mycket riktigt framhåller. Även för Hejdemälningarnas del skulle jag som 
en tänkbar stilanknytning vilja — liksom jag gjort för Passionsmästaren — peka 
på Nicolaus van Delfts miniatyrer i Issensteinbibeln, färdigställd 1410. 

Med beundran läste jag och recenserade Roosvals Vitriarius (i Expressen 4.6.1951). 
Med icke mindre beundran har jag läst Aron Anderssons av ett kyligare tempera
ment och ett välgörande objektivt »detachment» präglade framställning, som med 
tacksamhet anammas av en gotländsk konsthistoriker, även om inte alla diskus
sionsvärda frågor kunnat tagas upp i denna presentation av hans arbete; jag hop
pas att min höga uppskattning framgått ur vad jag sagt. 

Det utomgotländska materialet kan i dess beklagliga bristfällighet inte här när
mare kommenteras. Bara en sak: Nordman vill hänföra bilderna av S. Erik och 
S. Olof i Nagu, bra saker i 1400-talets »sköna stil», till den uppländske Erentuna-
mästaren; för mig ter sig ett samband med Johannes Rosenrods målningar i Tensta 
(1437) mera plausibelt. Konventionella uttalanden om bildmaterialets och katalo
gernas förträfflighet (egentligen det viktigaste i boken) avstår jag ifrån. 

Bengt G. Söderberg 

Iwar Anderson, Göksholm. Från medeltida borg till nutida bostad. 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, 
Antikvariska serien 15, Sthlm 1965. 113 sidor, ill.+43 planscher. 

Resultaten av de undersökningar som genomfördes vid Närkeslottet Göksholm 
i samband med en grundlig restaurering 1948-54 hör till de märkvärdigaste i de 
sista decenniernas svenska byggnadsforskning. Att sä är fallet beror på ett lyck
ligt samarbete mellan Riksantikvarieämbetets kontrollant antikvarie Iwar Ander
son, restaureringsarkitekt professor Erik Lundberg och icke minst slottsägaren 
friherre Tage Leijonhufvud, som villigt offrade bostadsändamål för rent antikva-

2 Gotländskt Arkiv, 1934. 
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riska åtgärder. Resultatet har blivit ett för moderna krav svarande slott, vilket 
samtidigt visar sin tillkomsthistoria genom omsorgsfullt framtagna partier från 
olika tider, utan att det hela har fått prägel av ett vetenskapligt preparat. 

Före restaureringen framstod Göksholm säsom en 1800-talsanläggning, där endast 
vissa detaljer antydde gärdens länga historia, känd genom skriftliga källor. Genom 
Iwar Andersons forskningar kan byggnadens (iden följas tillbaka ända till 1200-
talet. Vägen från kärnborgen till slott är läng och invecklad, i boken illustrerad 
med hjälp av detaljerade uppmätningar, fotos och noggranna beskrivningar. 

Den äldsta anläggningen var en kombination av bostadstorn och källarstuga. 
Av denna byggnad finns icke mycket bevarad, men de partier som författaren 
har frampreparerat och en jämförelse med granngodset Hjälmarsnäs bildar dock 
ett tämligen tillfredsställande underlag för en rekonstruktion, av författaren kallad 
för en fantasibild. Sedan växte byggnaden bitvis — författaren lägger med hjälp 
av detaljanalyser fram flera byggnadsetapper, ofta oavslutade, tills man dä under 
senmedeltiden börjar med ett stort byggnadsprogram som ocksä fullbordades. Nu 
blev Göksholm en rymlig och bekväm bostad med ett starkt försvar. Denna bygg
nad stod kvar i oförändrat skick ända till 1580, dä man satte igång med en om
fattande modernisering i renässansens anda. Frän denna period härstammar de 
framtagna takmålningarna, tidigare publicerade av Nils Strömbom. 

Författaren har med framgång konfronterat de upptäckta byggnadsdelarna med 
rimkrönikans berättelser, och kommer till resultatet, att det äldsta Göksholm 
stod kvar ännu 1436, dä gärden belägrades efter Engelbrcktsmordet. Uppmätnings-
ritningarna ger gott stöd åt denna tes. Vad uppdelningen av byggnaclshistoriei» 
i de talrika etapperna beträffar, sä är det ibland nägot svårt att följa utveck
lingens nyanser, men pä grund av författarens förtrogenhet med praktiskt taget 
varenda sten i Göksholms murar är någon direkt skepsis knappast motiverad. 

Bokens huvudsakliga styrka ligger i den byggnaclsarkeologiska undersökningen. 
Men författaren sätter ocksä in Göksholm i den allmänna utvecklingen, även om 
den jämförande analysen framlägges redan i inledningen — innan man har fått 
djupare kontakt med byggnaden. I fräga om typclaningen och rumsanalysen följer 
Iwar Anderson Erik Lundbergs forskningar i svensk arkitekturhistoria — det var 
ocksä Erik Lundberg, som redan under ett tidigt skede av restaureringsarbeten 
anade den kommande problemrikedomen. 

Kanske skulle det ha varit av nytta, om författaren hade gjort ett försök, att 
se Göksholms medeltida byggnadshistoria ocksä mot bakgrunden av utvecklingen 
pä kontinenten. Åtminstone Karl Eugen Munnnenhoffs 1961 publicerade bok om 
profanarkitektur mellan 1450-1650 i Mönsters omgivningar skulle i viss män ha 
varit av nytta. Det där framlagda och under arbete varande westfaliska materia
let visar, att Norden stod icke helt isolerat, när det gäller lantgårdar med kom
binationen bostad-försvar. Men detta är ett problem som kan dryftas i annat 
sammanhang, med Iwar Andersons omsorgsfullt återuppbyggda Göksholm som 
underlag. 

Armin Tuulse 
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C. A. Nordman, Medeltida skulptur i Finland, Finska Fornminnes
föreningens tidskrift 62. Helsingfors 1964 (tr. 1965). 

Redan 1908 blev Finlands medeltida skulptur av K. K. Meinander presenterad i 
en för sin tid förträfflig publikation och därmed tillgänglig för forskningen. Men 
forskningsmetoder ändras. Nya rön och nya konstverk kommer till. Det är därför 
med stor glädje man tar del av det monumentala verk som C. A. Nordman nu 
framlagt. Där behandlas på över 650 kvartssidor med bortåt 750 bilder över 800 
medeltida skulpturer i Finland och av dessa har över 150 tillkommit efter 
Meinanders avhandling. C. A. Nordman började ju sin vetenskapliga bana redan 
1917 som stenäldersforskare och nägot senare även numismatiker men frän och 
med är 1932 har han övergätt till att i en läng rad uppsatser behandla sitt lands 
medeltida konst, särskilt skulpturen, och har nu, sedan han med älderns rätt 
lämnat statsarkeologens ämbetsplikter, kunnat samla sig till detta för hela Nordens 
konst- och kulturhistoria sä viktiga översiktsverk. 

Inledningsvis tecknar Nordman den historiska bakgrunden och prästernas kul
turkontakter liksom ocksä handelsvägarna. Ett särskilt kapitel ägnas konstnärs
namn. I båda fallen ger framställningen nya uppslag och nya synpunkter även 
för svenskt vidkommande. Förbindelserna med de baltiska länderna i begränsad 
mening och med de östra delarna av Nordtyskland, främst Danzigomrädet, har av 
geografiska skäl varit större för Finlands del än för Sveriges men hela detta i vär 
konsthistoria försummade kapitel fär här nya incitament. I genomgängen av konst
närsnamn ges oss för övrigt ett nytt uppslag. Mälaren och skulptören i Reval, 
furgen Dregers (eller Drejers) änka, som var svenska, testamenterade 1519 en 
madonnabild till sin hemorts kyrka, S:t Peter (i Sigtuna?). 

En mycket ingående behandling ägnas naturligtvis den romanska madonna
bilden frän Korpo, som efter ingående jämförelser med franska, västtyska och 
svenska bilder bestäms som rhenländsk, dateras till en så tidig period som 1200-
talets början trots de pä hennes tronstol förefintliga spetsbägemotiven. 

Ett förnämligt krucifix frän Vånå (Tavastland) frän 1200-talets mitt anknyts 
till Sverige, liksom de nägot senare krucifixen frän Saltvik och Sund pä Åland 
anknyts till uppländsk konst, kanske ännu bestämdare än tidigare forskare gjort. 
Beträffande de båda madonnaskåpen med smä snidade figurer i dörrarna (Urdiala 
och Kumlinge) har inte heller Nordman funnit någon definitiv lösning beträffande 
härkomsten men dröjer liksom Carl R. af Ugglas m. fl., vid tanken att Slesvig-Hol-
stein skulle vara nägot slags spridningscentrum. Om man betänker, att sädana 
helgonskåp måste ha funnits i mycket stort antal i stora delar av västra Europa 
men av olika orsaker rakat bevaras blott i Skandinavien och där levat kvar 
något längre, bör förhällandet ha varit ungefär som med de romanska madonna
bilderna, alltså; ursprung i Frankrike och sedan spridning norrut via västra 
Europa på flera parallella vägar. 

Bland skulpturerna frän 1200-talet (enl. Nordman omkr. 1270) befinner sig 
ett sä förfinat konstverk som det stående kvinnliga helgonet frän Nousis (Nord
man fig. 60) som tidigare tolkats som aposteln Johannes. Dess franska, nästan 
unggotiska anda är riktigt framhållen. En tidigare av Nordman refererad sam
manställning med den välbekanta S:t Erik i Roslagsbro (som är en S:t Olov!) 
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förefaller svårbegriplig. Snarare kommer man au tänka pä det fina krucifixet i 
Ununge.1 Nordman redovisar ocksä nägra skulpturer som kan hänga samman 
med skulpturhyttan i Uppsala omkr. 1300. Av större konstnärligt intresse är den 
höggotiska grupp av bilder med speciellt stark anknytning till Gotland och Mälar
landskapen (främsta ex. Madonnan frän Nousis) eller de norcltyskt påverkade till 
stilen nägot trubbigare bilderna frän samma tid, alla med lokala efterbildningar 
i släptåg. En flitig skulptör av den sistnämnda riktningen är »Lundomästaren» 
som bygger vidare pä gotländska uppslag, och som med någon tvekan sätts i 
samband med en Conradus Pictor eller Kort målare som är dokumentariskt känd 
i Abo vid 1300-talets mitt. 

Det under 1300-talet vanliga framhävandet av lidandet och av blodsmystik, 
karakteriseras ocksä en läng rad av triumfkrucifix i Finland; helt naturligt efter
som de i Åbo stift dominerande dominikanernas orden himle lill dem som gjort 
den starkaste insatsen i just denna riktning. 

Frän 1300-talets slut observeras inslag av brandenburgsk konst, även märkbart 
i Sverige, men framförallt frän den riktning som utgått frän mäster Bertram i 
Minden. Apostlarna frän Sund i Åbo museum och Madonnan från Karkku är 
de främsta exemplen och deras ställning preciseras i förhällande till de många 
olika tidigare framlagda teorierna. Den förnämliga Annabilden i Jomala pä 
Åland sätts till omkr. 1400 trots dess ålderdomliga drag. 

1400-talets förra hälft uppvisar en rik variation av stilar. Rhenlandet, Westfalen 
och Lubeck är representerade av flera verk men dä dessa bilder är ofta behand
lade behöver de icke närmare presenteras här. Beträffande den utsökta Madonna-
kompositionen från Nystad kan emellertid noteras att Nordman godtar Sten Kar
lings datering till 1440-talet och attribution till den Marquard Hasse som enligt 
räkenskaperna utfört den yngre borgmästarbänken i Reval. 

Ett konstverk som först i Nordmans framställning fatt sin verkliga rangplats 
fastställd är den chockartat sköna pietägruppen frän Pojo utförd i övernaturlig 
storlek av lövträ vid 1440-talets början (Nordman fig. 313-314). Den bilden är ett 
unicum i nordisk medeltidskonst. Detta framträder inte minst när man konfron
teras med skulpturerna i det av Meister Francke ungefär samtidigt målade Barbara-
altarskäpet frän Nykyrko, som i all sin virtuositet lämnar oss tämligen likgiltiga — 
därmed intet ont sagt om de charmfulla målningarna. 

Den enda stenskulpturen, en torso frän Vemo, sätts i samband med lybeck-
skulpturen frän 1400-talets början och en grupp skulpturer, företrädesvis krucifix 
med Mecklenburgs konst. Nordman nämner ocksä flera svenska exempel t. ex. 
det äldre krucifixet i Litslena, nyligen återbördat till kyrkan. 

Nägra testamentariska förordnanden av är 1454 har förorsakat en viss förvirring 
i Lubecks konsthistoria. Johannes van dem Hagen, skulle detta år ha fått be
ställning pä ett altarskåp som identifierats med ett i Nådendals klosterkyrka 
bevarat, vilket av flera nordiska forskare av stilhistoriska skäl förnekats. Nu visar 
Nordman att detta altarskåp utförts av en i Uppland under 1400-talets sista 
fjärdedel verksam mälare som bl. a. utfört altarskåpet i Haga. 

Däremot framhålles att man med hjälp av samma testamente kan attribuera 

1 Sveriges Kyrkor, Uppland III, fig. 533-534. 

H 
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den märkliga Antoniusbilclen i Åbo domkyrka (Nordman fig. 386) till Johannes 
van dem Hagen (omkr. 1460) och att denne ocksä utfört en ofta omskriven 
Antonius i Marienkirche i Lubeck. Till Johannes Stenrat i Lubeck attribueras 
med rätta en Birgittabild i Karis. 

Den preussiska konsten, utskeppad främst via Danzig, behandlas utförligt, främst 
altarskåpen frän 1400-talet förra hälft (Tyrvis, Virmo, S:t Mårtens) men också 
Madonnaskäpet av är 1508 i Houtskär. Den livliga importen av tysk skulptur 
frän medeltidens slut analyseras i flera kapitel, däribland nägra arbeten frän 
Stralsund och naturligtvis den grupp av arbeten som tillskrivits Bernt Notke och 
hans krets. Men ocksä en grupp uppländska arbeten, t. ex. altarskåpet med S:t 
Erik och S:t Henrik frän Tövsala behandlas. Av nederländsk import äger Finland 
endast tvä altarskåp, av vilka brysselskåpet i Vemo är utfört redan omkring 1470, 
alltså flera årtionden tidigare än de äldsta exemplen i Sverige. 

Den rent finländska skulpturen frän senmedeltiden är stundom intressantare 
än de importerade förebilderna. Sääksmäkimästarcns stela kantighet har en kärv 
charm. Nägra exempel på import frän motsatta sidan av Bottenhavet till Öster
botten namnes också. 

Framställningen avslutas med en kort men mycket innehållsrik återblick och en 
förteckning landskapsvis (iver de medeltida skulpturerna i Finland. Där anges ocksä 
kyrkornas skyddshelgon i den män de är kända. I översikten redovisas K. K. 
Meinanders dateringar. 

Av vad som i korthet anförts torde framgå att C. A. Nordmans stora arbete om 
Finlands medeltida skulptur är ett av de oumbärliga verken för skandinavisk 
och i särskilt hög grad för vär egen konsthistoria. Bl. a. är här mänga svenska 
skulpturer för första gängen avbildade. Framställningen präglas av en ovanlig 
kringsyn och cn strängt källkritisk inställning. Som Nordman själv framhåller iir 
naturligtvis inte alla problem i detta omfattande material lösta. Anmälaren hop
pas att i annat och utförligare sammanhang fä återkomma med bidrag till nägra 
av de speciellt svensk-finska problemen. 

Rune Norberg 

Ivar Schnell, Kyrkorna i Södermanland 1965. 

Är 1940 utkom det första häftet i serien »Sörmländska kyrkor», cn beskrivning 
över Bälinge kyrka, tio är senare utkom det sista häftet i serien, ägnat ät Sträng
näs domkyrka. Åtskilliga författare medverkade, särskilt bör nämnas Erik Bohrn 
som svarade får 49 av seriens 124 häften. »Sörmländska kyrkor» blev inspirations
källan för likartade serier i åtskilliga andra landskap och kom härigenom att få 
stor betydelse även utanför Södermanland. Gemensamt för alla dessa kyrko
beskrivningar är att de inom ett relativt begränsat utrymme — i allmänhet 16 
sidor (ett ark) — söker på ett lättförståeligt sätt redogöra för kyrkobyggnadens 
och dess inventariers historia. Självklart har var och en av de olika författarna 
satt sin prägel pä beskrivningarna, en del har koncentrerat sig pä själva bygg
nadens historia, andra har tagit fasta pä de mera kulturhistoriska inslagen, men 
det förråd av faktiska upplysningar om kyrkorna som beskrivningarna innehåller 
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kommer intill dess det stora inventarieverket »Sveriges Kyrkor» fullbordats, vara 
av största betydelse för den framtida forskningen. »Sörmländska kyrkor» är den 
enda av de nu ganska talrika kyrkobeskrivningsserierna som hittills slutförts och 
som således gör det möjligt för oss att bilda oss en uppfattning om ett helt 
landskaps kyrkliga arkitektur, konst och konsthantverk. Redan tidigt väcktes för
slag om att utge ett generalregister för serien och självklart nog skulle ett dylikt 
ytterligare öka värdet och underlätta framtida forskningar. Den av seriens redak
tör, landsantikvarien Ivar Schnell, nu utgivna boken »Kyrkorna i Södermanland» 
kan betraktas som en ersättare, och i mänga avseenden värdefull dylik, för ett 
register. Schnell har, sedan serien slutförts, utgivit reviderade upplagor av ett 
stort antal av beskrivningarna och härvid utgått frän de äldre beskrivningarna 
men ocksä i mänga fall utfört kompletterande undersökningar och forskningar. 
Hans bok kan därför anses som en sammanfattning av de forskningar som utförts 
av de ursprungliga författarna och hans egna forskningar. Den varierande upp
läggningen av beskrivningarna har medfört att mänga värdefulla uppgifter och 
åtskilligt intressant material icke kommit alt beaktas, men i allt väsentligt mäste 
Schnells sammanfattning betraktas som en väldokumenterad och mångsidig redo
görelse för landskapets kyrkliga arkitektur och konst genom tiderna. Åtskilliga 
detaljer liksom vissa mera omfattande avsnitt kan inbjuda till diskussion, kanske 
bör de ofta ganska personligt färgade värdeomdömena särskilt nämnas, men klart 
stär dock att Schnells bok både för hembygdsvän ner och forskare kommer att 
erbjuda den bästa utgångspunkten för vidare studier i ett överflödande rikt mate
rial. Au boken är väl illustrerad ökar dess värde och berikar läsningen. 

Ake Nisbeth 

Sune Schéle, Cornelis Bos, A study of the Origins of the Netherland 
Grotesque, 238 s., 87 pl, Uppsala 1965. Pris hft 120 kr, inb. 138 kr. 

När Sune Schéle på 1950-talet var sysselsatt med forskningar rörande den svenska 
gravkonsten under renässansen, fann han vid sitt studium av drottninggravarna 
i Uppsala domkyrka, att den dekorativa utsmyckningen i flera fall var direkt 
kopierad efter stick av den nederländske gravören Gornelius Bos. Att närmare 
lära känna denne konstnär och hans arbeten var emellertid inte sä lätt. Upp
gifterna om honom i litteraturen var inte bara sparsamma utan ocksä motsägande. 
Schéle ansäg därför att en grundligare undersökning av Bos' liv och verk var 
motiverad. Resultatet av hans forskarinitiativ föreligger nu i en avhandling som 
iir välmatad med nya fakta. 

Boken inleds med en löpande text om tre kapitel av vilket det första behand
lar Bos' liv och verk, det andra Cornelis Floris och den nederländska grotesken 
samt det tredje den nederländska groteskens ursprung. Därefter följer en cataloque 
raisonné som upptar 284 nummer, vilka sä gott som samtliga är illustrerade. 

Alltsedan Robert Hedicke publicerade sitt standardverk Cornelis Floris und die 
Florisdekoration strax före första världskriget har forskningen varit ense om att 
Bos var upphovsman till den nederländska grotesken. Schéle menar sig kunna 
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lägga fram nya fakta som visar att det i själva verket var Cornelis Floris och inte 
Bos som initierade denna ornamentstil. Han grundar sin tes pä en analys av 
Bos' konstnärliga gärning, varvid han kommer till det resultatet att Bos närmast 
är att betrakta som en enkel kopist och hantverkare utan självständighet och in-
iiovatioiisförmäga. Ytterst hänger hans bedömning i detta hänseende på den 
stilistiska anlysen av ett par teckningar frän 1542, som hittills av forskningen 
atlribuerats till Bos men som Schéle anser bör tillskrivas Floris. 

Dä avhandlingen ventilerades vid Stockholms Universitet, reste fakultetsoppo
nenten, Erik Forssman, invändningar mot Schéle på denna punkt. Enligt Forssman 
var en stilistisk analys otillräcklig för ett ställningstagande. Möjligen skulle, ansåg 
han, en ikonografisk analys föra närmare till en lösning av frägan huruvida dessa 
teckningar tillhör Bos' eller Floris' oeuvre. Såvitt jag förstår mäste man ge Forss
man rätt, sä mycket mer som Schéle genom sin karakterisering av Bos som en 
tämligen enkel kopist underminerat grunden för en med stilanalytiska medel 
genomförd attribution. Frägan om den nederländska groteskens upphovsman lär 
väl tills vidare anses stå öppen. 

Schéles verk om Cornelis Bos är, oavsett de invändningar man kan göra pä flera 
punkter, cn lärdomsprestation av rang. Tonvikten i arbetet ligger pä den cata
logue raisonné som upptar större delen av avhandlingens utrymme och som 
Otvivelaktigt kommer att begagnas av kopparstickskabinetten världen över som 
ett ytterst värdefullt uppslagsverk. 

Brita Linde 
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Med arkeologen Sverige runt. Eu resehandbok med Sverker Janson 
och Carl-Axel Moberg som huvudredaktörer. När var hur-serien, Fo
rum 1965. Pris inb. 39.50. 

De senaste tvä åren har berikat svensk arkeologisk litteratur med ett par arbeten 
av mera ovanlig art. Mårten Stenbergers »Det forntida Sverige», ett länge efter
längtat sammanfattande verk över värt lands förhistoria, riktade sig i sin gedi
genhet främst till den som vid skrivbordet vill tränga djupare in i ämnet. En 
renodlat arkeologisk resehandbok för hela landet har saknats fram till hösten 
1965, dä den turistande allmänheten fick tillfälle att draga ut på fornminnes-
exkursion »Med arkeologen Sverige runt». 

Carl-Axel Moberg presenterar i det inledande kapitlet med utgångspunkt från 
de fasta fornlämningarna pä ett levande och fantasieggande sätt vär förhistoria i 
avsikt att skapa en belysande bakgrund inför mötet med fornminnet i naturen. 
Han låter nutidsmänniskan — turisten — genom vetenskapliga bevis fä en inblick 
i forntidsmänniskans levnadsförhållanden samtidigt som han ger henne finger
visningar om paralleller med hennes egen tid. 

Den i våra dagar mer än någonsin synnerligen aktuella frägan om värden av 
våra fornminnen har ägnats ett särskilt kapitel. Sverker Janson pekar härvid på 
de 300-äriga bestämmelser, som bildar bakgrund till vär nu gällande fornminnes-
lag, och framhåller att bevarandet av lämningar frän förhistorisk tid är ett all
mänt intresse, som den enskilde har att taga viss hänsyn till. Det mäste anses 
mycket berättigat att i detta sammanhang föra in ett måhända mindre lustbe-
tonat moment genom de sidor, som nu behandlar fornminneslagen och dess 
praktiska tillämpning, att tjäna som ledning för den på detta område ofta 
okunniga allmänheten. 

I den egentliga fornminnesbeskrivande delen svarar inte mindre än 20 författare 
för de återstående 23 kapitlen. Varje landskap med undantag fiir de tre nord
ligaste, som sammanförts till kapitlet om övre Norrland, har fått sitt kapitel. 
Det stora flertalet författare till dessa kapitel utgöres av tjänstemän vid riks 
antikvarieämbetet, vilka genom fornminnesinventeringen och annan arkeologisk 
fältverksamhet har kunnat skaffa sig en grundlig översiktlig inblick i respektive 
landskaps topografiska förhållanden. I några fall har anlitats författare med lokal 
anknytning, vilka genom speciella forskningar är väl förtrogna med sitt omräde. 
Författarna har vid dispositionen av sina lanclskapsbeskrivningar följt ett givet 
mönster men har i övrigt haft sin frihet vid valet och tolkningen av objekten, 
vilket i en handbok av detta slag ej kan anses vara till större nackdel. Varje 
kapitel, som uppdelats i tvä avdelningar, inleds med en kort karakteristik av 
landskapet, en redogörelse för ev. företagen fornminnesinventering och dess re-
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sultat samt vidare upplysningar angående lokala museer med arkeologiska sam
lingar och en kortfattad översikt över aktuell litteratur. Den andra avdelningen 
behandlar fornminnesplatser och fynd. Här ges ej utrymme för en detaljgransk
ning men lät mig med hänvisning till Mobergs förklaring att »i blickfänget för 
denna bok stär ju den terrängsynliga forntiden mera än den museisynliga» ställa 
frägan varför den fornminnesintresseracle förledd genom markeringar på land
skapskartorna skall lockas till fyndplatser, där sedan länge alla spär av forn
minne är utplånade och där den nuvarande miljön endast bildar förvirrande 
frågetecken. Viktigare fynd kunde med angivande av förvaringsplats möjligen ha 
hänförts till den karakteriserande landskapsbeskrivningen. — Detta må dock icke 
förtaga det goda intrycket av en bok, som fyller ett stort behov och till vars 
utgivande säväl författarna som den turistande allmänheten är att gratulera. 

Henry Simonsson 

Charlotte Warnke, Die Anf ange des Fernhandels in Polen, Marburger 
Ostforschungen im Auftrage des Johann Gottfried Herder-Forschungs-
rates e. V. herausgeg. von Hellmuth Weiss, Band 22, Wiirzburg 1964. 

När det polska riket strax efler mitten av 900-talet inträder i historien, omfattar 
det redan ett tämligen vidsträckt omräde. Vad beträffar dess uppkomst och för
utsättningarna härför, ha forskarna intagit två vitt skilda ståndpunkter, där den 
ena sidan gjort gällande, att det rör sig om en autokton statsbildning, medan 
motståndarna ansett det vara ett rike grundat av nordmän. Diskussionen har 
därvid grundats mera pä politiska än vetenskapliga argument. 

Charlotte Warnke utgår frän att det storpolska riket är en inhemsk, slavisk 
statsbildning, men att livliga handelsförbindelser med Skandinavien och andra 
länder bildat den ekonomiska bakgrunden till det blomstrande rike, som fram
trädde efter enandet. Dessa handelsförbindelser finnas dock inte omnämnda i de 
skriftliga källorna förrän tämligen sent, och inte heller det arkeologiska mate
rialet, sä som det avspeglar sig i gravar och boplatser, har givit närmare häll
punkter för denna tes, dä det i allmänhet är ganska torftigt och innehåller få 
importföremäl, när det gäller tiden före mitten av 900-talet. Självfallet kan man 
inte heller komma ät importen av förgängligare varor. Förf. har i stället sökt en 
fruktbarare utgångspunkt i skattfynden, vilka även täcka den i detta samman
hang viktiga tiden strax före riksenandet. Hon redogör i ett stort antal tabeller 
och kartor för de mer än 200 skattfynden med mynt frän denna tid. En märkbar 
brist är dock, att hon inte fått tillfälle att studera fynden utan endast haft 
litteraturen om dem att tillgå, där i flera fall helt och i andra fall delvis en 
närmare beskrivning saknas; vad gäller de i fynden ingående smyckena, äro de 
endast sällan beskrivna eller avbildade. 

Förf. har föredragit att behandla endast mynten, vilka äro en säker källa både 
i fråga om härkomst och datering. Warnke tycks här draga väl definitiva slut
satser, liksom hon i flera andra frågor, som alltid varit mycket omdiskuterade 
— man kan bara nämna problemet om vad 'rus' egentligen var eller Birka-myn-
tens präglingsort — utgår frän en inte närmare motiverad uppfattning. Man 
torde dock alltid fä räkna med stora osäkerhetsmarginaler, när det gäller mynt 
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frän denna tid, dä de ju i de aktuella områdena inte behandlades som mynt 
utan enbart som en värdemetall. 

Förf. berör också orsakerna till skattnedläggningarna. Vad beträffar den ök
ning, som kominer till synes i det polska materialet efter riksenandet, kan den 
ha sin grund i inre stridigheter mellan härskarbuset och Stormanssläkterna, 
men även t. ex. det tyska rikets expansion bör ha skapat en viss oro och givit 
anledning till att man gömde undan sina tillgångar. 

Warnkes avhandling iir en värdefull redovisning av myntfynden, och det kom
mer att bli i högsta grad intressant — även ur nordisk synpunkt — att se i vilken 
män det övriga arkeologiska materialet frän de pågående stadsunclersökningarna 
kommer att bekräfta hennes slutsatser. 

E. Nordahl 

Harold M. Taylor and Joan Taylor, Anglo-Saxon Architecture, I - I I , 

Cambridge University Press 1965, 735 sidor, 642 ill. 

Studiet av kyrkobyggandets historia i England etter det betydelsefulla året 1066 
kan i sällsynt hög grad baseras pä arkivaliskt källmaterial. Beträffande det 500-
åriga skedet av kyrkobyggande som ligger i tiden före detta år finns däremot 
endast undantagsvis liknande möjligheter att sammanställa arkivaliska dokument 
med existerande byggnader eller rester därav. Det är framförallt beträffande 
kyrkorna i Canterbury som denna möjlighet står till buds. För det stora flertalet 
anglosachsiska kyrkor är det därför främst genom byggnadshistoriska iakttagelser, 
som skedets kyrkobyggande kan klarläggas och tidsmässigt grupperas. 

Studiet av de anglosachsiska kyrkorna började tidigt. Redan 1817 utgav T. 
Rickman An attempt to discriminate the styles of architecture in England, vari 
han bl. a. behandlade vissa särdrag hos dessa byggnader. Forskningen under år
hundradets senare del kännetecknades emellertid av ett ställningskrig mellan 
Rickman och hans efterföljare samt ett andra forskarlager med Sir John Parker 
som främsta namn. Denne angrep med häftighet de förras tidiga dateringar av 
de anglosachsiska kyrkorna. Först 1903 fördes forskningen ett gott stycke framåt 
genom George Baldwin Brown, som i sitt verk Anglo-Saxon Architecture företog 
en kronologisk gruppering av de över 200 kyrkorna. Han behandlade häri dess
utom ett flertal av de arkitekturhistoriska problem som materialet in rym mer. Ar 
1930 publicerade Alfred Clapham en ny översikt av materialet, English Roma
nesque Architecture Before the Conquest. Trettiofem år har gått sedan dess och 
Ii.icla översikterna har tryckts om i nya upplagor, 1925 resp. 1964, Under tiden 
har emellertid mycket nytt material framkommit, liksom även en ny översikt av 
E. A. Fisher om The greater Anglo-Saxon churches 1962. 

I laki med de utkomna översiktsverken har antalet kända monument eller res
ter därav ökat Baldwin Brown förtecknade 237 kyrkor, Fisher känner till nägot 
över 300 medan Harold och Joan Taylor redovisar 402 byggnadsverk Baldwin 
Brown byggde däremot sin framställning av det anglosachsiska stilskedet pä bara 
30-40 exempel och Fisher väljer i sin tur ut drygt hundra kyrkor av materialet. 
Makarna Taylor vill inte låta nöja sig med en sådan förenkling: lör att rätt 
(olka det anglosachsiska kyrkobyggandets historia måste hänsyn tagas till hela 
materialet, även lill de komplicerade monumenten och fragmenten. Harold lay-
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lor har med grundlighet gripit sig verket an och besökt alla de fyrahundra 
kyrkorna, gjort egna uppmätningar, fotograferat och granskat dem. I ett antal 
uppsatser har han under det sista decenniet behandlat några bctyclelselulla 
monument och utifrån dem berört metodiskt väsentliga problem. Taylor har 
härvidlag eftertryckligt visat pä nödvändigheten att äga byggnadstekniska insik
ter, då man studerar kyrkor med en rik om- och tillbyggnadshistoria. En anglo
sachsisk kyrka kan exempelvis ha lörsetts med sidoskepp eller ny portalomfattning 
under normandisk tid. Resterna av ursprungligt murverk kan härigenom befinna 
sig ovanför de uppbilade arkaderna. Där ingreppen är skickligt utförda har 
tidigare forskare lurats att placera byggnaden på fel sida om det avgörande 
årtalet 1066. 

Katalogen som föreligger i två vackra band har materialet alfabetiskt ordnat 
och byggnadsbeskrivningarna är utformade efter ett gemensamt schema. Till 
verkets stora fördelar bör just den praktiska uppläggningen av katalogen: många 
planer med enhetlig periodmarkering, rikligt med detaljuppmätningar, ett nog
grant särskiljande av vad som är exakta resp. ungefärliga mätt osv. Det under
lättar i hög grad katalogens användbarhet. 

I gengäld är inledningen desto knapphändigare. Pä femton sidor redovisas 
bara de för stilskedet typiska dragen säsom tvådelade tornöppningar med mitt-
kolonett och genomgående abacusplatta, triangulära av-täckningar över portar 
och bilister, list- och lisenverk, hörnkecljor av stående och liggande stenar. 
Beträffande dateringen har Taylor byggt vidare pä Baldwin Browns schema med 
tre perioder. Alla problemställningar och motiveringar rörande dateringar och 
inbördes gruppering av materialet, den skulpturala utsmyckningen, stilutveck
lingen, dess samband med samtida byggnadskonst pä kontinenten, förekomsten 
av lokala variationer osv. har helt utelämnats. Alla dessa i strängare mening 
arkitekturhistoriska frågor lovar förf. emellertid att återkomma till i en tredje 
volym. Man hoppas verkligen att Taylor skall lyckas infria delta rundhänta 
löfte, ty intresset för engelsk kyrkobyggnadskonst frän 600-talets början till 1066 
har klart stimulerats av detta nya arbete. Hur viktiga stil- och dateringsfrägorna 
än är för Taylor, visar materialet att det finns goda möjligheter till ett rikt 
utbyte av vidare synpunkter beträffande olika slag av kyrkor, deras funktion, 
byggherrarnas roll, förekomsten av tornemporer och deras funktion osv. 

Frän nordisk synvinkel mäste Taylors arbete hälsas med stor tillfredsställelse. 
Frägan om ett närmare samband mellan en anglosachsisk mission i Norden och 
utformningen av kyrkorna inom västsvenskt omräde har berört! vid flera till
fällen. Henrik Cornell, Johnny Roosval, Erik Lundberg m. 11. bar påpekat den 
ofta slående likheten mellan vissa anglosachsiska och västsvenska kyrkor, t. ex. 
mellan tornet i St Benet i Cambridge och det i Hovsta i Närke. Granskar man 
däremot planformerna i Taylors katalog manas man till försiktighet; de engelska 
kyrkorna har långsmala proportioner od) höga murresningai som saknas i de 
ganska korta och breda västsvenska kyrkorna. 

Antalet bevarade exempel frän anglosachsisk tid har genom Taylors arbete 
nästan fördubblats mot tidigare och bilden av skedet har därför blivit mycket 
mera komplicerad än förr. För oss är det diirför skäl att även rikta blicken mot 
Nederländerna och Rhenområdet. Där, på frankiskt område, bar under de sista 
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decennierna påträffats ett flertal smä kyrkor med den aktuella plantypen: rek
tangulärt långhus och kvadratiskt kor. Men av dem återstår bara grunderna. 
Hur de närmare varit utformade vet vi inte, men osannolikt är det inte att de 
kan ha varit väl sä lika våra egna smä landskyrkor som någonsin en anglo
sachsisk sådan. 

Sune Zachrisson 

M. Blindheim, Norwegian romanesque decorative sculpture 1000-
1210, London 1965. 

I Alec Tirantis välkända handboksserie »Chapters in Art» har Martin Blind
heim i denna volym givit en koncentrerad, rikt illustrerad framställning av Nor
ges dekorativa skulptur från 1100-talet. Det är självfallet de norska stavkyrkornas 
fabulöst rika portalornamentik och den därmed förknippade träskärarkonsten, 
som utgör arbetets tyngdpunkt och motiverar dess anspråk pä internationell upp
märksamhet. 

Lorentz Dietrichsons konsthistoriska gruppering av det norska stavkyrkomate-
rialet har ännu i dag i stort sett sin giltighet. Martin Blindheim betonar det 
nära genetiska sambandet mellan de romanska stavkyrkornas portaltyper och 
uppfattar deras i förhållande till den äldre Urnesstilen nya och rikare formvärld 
säsom inspirerad av norsk romansk stenarkitektur. Förebilderna till denna sökas i 
sin tur i den anglo-normandiska konsten på ömse sidor om Engelska kanalen 
och i den lombarcliskt inspirerade byggnadsstilen både på kontinenten, i Eng
land och — pä närmare håll — i Lund. 

Arbetet inleds med en diskussion av den äldsta stenskulpturen i Trondheim. 
De märkliga täljstensfragmenten i katedralmuseet, funna på katedralens område, 
delvis sekundärt utnyttjade som fyllnaclssten i mittornet, anser Blindheim ur
sprungligen ha tillhört utsmyckningen av den kungliga palatskyrka vigd ät S:t 
Nikolaus, som Eystein (regent 1103-1123) upplörde nägot 50-tal meter öster om 
den nuvarande katedralens östparti. Det är en ur flera synpunkter tilltalande 
teori, som tillåter fragmentens datering till en av stilistiska skäl mer trovärdig 
period än den hittills antagna. Av äldre forskare har fragmenten satts i samband 
med andra, likaledes försvunna anläggningar som Harald Hårdrådes Vär Fru
kyrka och Olav Kyrres Kristkyrka frän 1000-talet. 

Med grundandet av Trondheim-katedralens romanska transept omkr. 1140 kom 
nya engelska impulser, och katedralbyggets inflytande kan följas i Tröndelagens 
landskyrkor, både i sten- och träskulptur, som i de märkligt smyckade taksto
larna i Vx-rnes och Maere. Det är ett lyckligt grepp och en av de största för
tjänsterna i Blindheims arbete denna sammanställning av sten- och träskulptur, 
som fruktbart belyser den senares förmäla ursprung och ger fastare grund för 
dateringen av stavkyrkornas dekorativa formvärld. 

S:t Svithuns katedral i Stavanger visar samma karakteristiska blandning av 
anglonormancliskt arv och lombarcliskt inflytande som den samtida stenskulp
turen i Bergen. Det är den lombarcliskt skolade stenkonsten i Mariakyrkan, 
S:t Michael och Munkelivs kloster i Bergen från 1100-talets andra tredjedel, som 
stimulerat stavkyrkoportalernas praktutveckling under seklets senare hälft. I mot
sats till äldre forskare anser Blindheim följdriktigt, att den romanska stavkyrko-
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portalens tidigaste utveckling icke ägt rum i Sogn, där sä mänga av dess skönaste 
bevarade exemplar är till finnandes. Bergen som ursprungsort skulle bäde för
klara den romanska portalens konstnärliga bakgrund, den nya typens enhetlighet 
och dess snabba spridning i trakterna norr, söder och väster om staden. Blind
heim pekar hypotetiskt pä ett av de monument, som kunnat spela rollen av 
idégivare och förebild, Harald Gilles stavkyrka i Bergen, omnämnd i sagan och 
sannolikt avslutad före stiftarens död 1136. Blindheim ser 1100-talets stavkyrko-
byggande i Bergens stift som en centralt dirigerad verksamhet med särskilda 
byggnadslag och portalmästare, ständigt matade med nya uppdrag. De äldsta 
monumentens koncentration till Bergensstiftet och ornamentikens rika utveckling 
i komposition och tekniskt drivet utförande talar onekligen till förmän för en 
sådan uppfattning om byggnadslag med specialiserad skolning. — Pä liknande 
sätt skulle de figurorneracle portalerna i sydöstra Norges stavkyrkor vara för
knippade med direktiv frän biskopssätet i Stavanger. 

Som den sista skolan av romansk stenskulptur i Norge behandlas den egen
artade utsmyckningen av Trondheims domkyrkas ok togo n frän iioo-tales slut och 
dess inflytande i Tröndelagen och söderöver. 

1 Blindheims stimulerande översikt är det av utrymmesskäl föga plats tör en 
ingående formanalys. Därför kan det ibland vara svårt att följa motiveringarna 
för stilistiska utvecklingssammanhang och dateringar. Sä t. ex. förefaller date
ringen av Hemse stavkyrka till omkr. 1150 uppseendeväckande sen. De avbildade 
gesimshuvudena frän Trondheim-katedralen kan enligt anmälarens uppfattning 
knappast dateras sä tidigt som ca 1185—1190, men väl till det av Harry Fett 
föreslagna årtiondet ca 1220—30. 

Aron Andersson 

Einar Erici, Inventarium över bevarade äldre kyrkoorglar i Sverige, 
Stockholm 1965. 

Vad som börjar som en hobby, kan ibland utvecklas till ett lidelsefullt intresse 
och förvandla amatören till en grundlig och framstående forskare. Einar Erici 
hörde till denna kategori av amatörer och hans forskningar i äldre orgelmusik 
kommer att bilda grunden för all framtida forskning inom detta omräde. Hans 
vittomfattande kunskaper sammanställdes i det inventarium (iver äldre svenska 
orglar, vars första upplaga förelag är 1946 i stencil. Under följande är komplet
terades materialet ytterligare och en ny stcncilerad upplaga utkom är 1956. Till 
Ericis 80-ärsdag i januari 1965 lät Kyrkomusikernas riksförbund utge en tryckt 
och illustrerad upplaga av orgelinventariet, ytterligare bearbetat av Erici och 
slutrecligerat av R. Axel Unnerbäck, som ocksä sammanställt en förteckning över 
orgelbyggare och utarbetat en litteraturförteckning. Ericis märkliga arbete har 
härigenom gjorts tillgängligt för en större skara av intresserade och man vill 
uppriktigt hoppas att det ytterligare skall stimulera intresset för det ytterligt 
värdefulla och ur europeisk synpunkt delvis unika material som våra gamla orglar 
utgör och bidraga till förverkligandet av det som var Ericis önskedröm, att ät 
kommande generationer i oförclärvat skick bevara de värdelullaste av våra gamla 
orglar. 

Ake Nisbeth 
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Herbert Kiihn, Erwachen und Aufstieg der Menschheit. Frankfurt/ 
Main 1965. 

Att söka i en pocketbook pressa in den arkeologiska forskningens historia och 
dess resultat, säsom de ter sig i dagens läge kan synas svårt nog vad gäller ett 
enda land. Skall man dä pressa in hela världens förhistoria pä ca 350 sidor, blir 
uppgiften ännu svårare, dvs. om arbetet ej bara skall vara en populär rundshow, 
utan ocksä ge nägot djupare utbyte. 

Professor Herbert Kiihn har ju en stor produktion bakom sig av både veten
skapliga och populärvetenskapliga arbeten. Främst har hans forskning gällt för
historisk, konst och paleoliticum. Av hans populära arbeten är »Die Felsbilder 
Europas» väl känd och översatt till svenska. 

I nuvarande situation med en intensiv arkeologisk forskning världen över och 
med en litteraturproduktion, som gör det omöjligt att överblicka mer än begrän
sade sektorer, har översiktslitteratur blivit alltmer vanlig. Men den omfattar 
oftast även den begränsade sektorer eller problem t. ex. Narr: Kultur, Umwelt 
und Leiblichkeit des Eiszeitmenschen eller Bandi: Urgeschichte der Eskimo. Killin 
har i Erwachen und Aufstieg der Menschheit gripit över en större sektor. Praktiskt 
taget hela arkeologins historia och mänsklighetens utveckling och anpassning i 
olika miljöer världen över fram till metallålclnirna behandlas. Arbetet är i huvud
sak ej diskuterande utan refererande och främst avsett för den intresserade lek
mannen. Men det har formats sä, att det med register av olika slag och tämligen 
fylliga litteraturhänvisningar även är ett för den nordiska fackarkeologen nyttigt 
arbete, som redovisar kulturkretsar (iver hela jorden. Även bildmaterialet är gott 
och de avbildade föremålen är utförligt redovisade med måttuppgifter och med 
musei tillhörighet. 

Av intresse är att ur nordisk synpunkt granska den arkeologiska »forsknings
tabell», som Kuhn upprättat. Det är påfallande hur föga svensk förhistorisk forsk
ning har satt spär inom världsarkeologin sedan Montelius och Oscar Almgrens 
dagar. Man måste dock hälla i minnet, att halva delen av Kuhns arbete sysslar 
med paleoliticum och endast en smärre del med neoliticum. 

Sä vitt anmälaren vid en genomläsning kan finna, verkar sakinnehållet vara 
korrekt, men när man för ett enligt Kuhn viktigt fyndställe för fägelpil frän 
Danmark får ortnamnet »Ukjent Findested» (s. 215) blir man litet betänksam. 
Genom att viktigare namnuppgifter satts med spärrad stil, blir boken ännu mer 
lämplig som uppslagsbok. Men det skall understrykas, att arbetet främst vänder 
sig till en intresserad allmänhet och ej till fackarkeologer. 

Hans Christiansson 
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Stanley Thomas, Pre-Roman Britain. London 1965. 

Brittisk forskning har under senare är presenterat ett flertal arkeologiska regio
nala översiktsarbeten, mänga hållna i en behagligt tillgänglig form trots ett 
komprimerat innehåll. De ger bl. a. inblick i den intensiva verksamhet i fältet, 
som kännetecknat och kännetecknar efterkrigstidens brittiska arkeologi, en in
riktning gemensam med flertalet andra europeiska länder i väst och öst. Här 
som annorstädes träder de regionala undersökningarna och systematiskt genom
förda specialuppgifterna starkt i förgrunden och visar bl. a. prov pä högt utveck
lad grävningsteknik. 

En bok av annorlunda slag är Pre-Roman Britain av Stanley Thomas, som är 
Senior Lecturer i brittisk arkeologi vid universitetet i Leicester. Som titeln anger 
behandlar den de brittiska öarnas äldsta och äldre historia, allt frän den tid, 
då människan var »a very rare animal» till och med den keltiska perioden med 
dess grundläggande kultur, som här pä ett förunderligt sätt ägt förmåga att 
genomleva och överleva. Bokens tyngdpunkt är likväl inte texten som sådan, 
koncentrerad till ett 40-tal sidor, innehållsrik och orienterande, utan texten i 
förening med en särskild bilddel i bokens slut, innehållande 320 förträffliga 
fotografier med koncentrerade texter. Detta sätt att förmedla arkeologisk kun
skap är ju i princip ingenting nytt, men genom sin bildrikedom saknar boken 
motsvarighet i arkeologisk engelsk litteratur. Thomas arbete vänder sig väl i 
första hand till en större allmänhet, men den är också att betrakta som en 
lärobok och stimulerande introduktion för ett djupare inträngande i ämnet och 
är därför också värdefull som studiebok vid våra universitet. 

Knappt någonstans i Europa kan de forntida minnesmärkena fångas bättre 
frän luften än i Englands öppna landskap. England har ocksä varit föregångsland 
fiir denna lorm av arkeologisk utforskning och avbildning. Det finns magnifika 
exempel pä detta i denna bok, t. ex. bilderna av »the earthen long barrows» 
pä det sydengelska låglandet, av de keltiska höjdborgarna eller av Silbury Hill 
nära Avebury, den största högen i Europa. 

Skulle man anmärka pä nägot, sä är bristen pä korrespondens i ordningsfölj
den mellan text och löpande bildpaginering besvärande; man mäste ständigt 
vända tillbaka eller göra Överhoppningar i bildserien vid textens läsning. En 
korresponderande litteraturförteckning hade också varit önskvärd. Men detta är 
ocksä det enda, som kan invändas mot detta utmärkta och för den bildsinnade 
verkligt fascinerande arbete. 

Mårten Stenberger 

Emil Ploss, Siegfried-Sigurd, der Drachenkämpfer, Untersuchungen 
zur germanisch-deutschen Heldensage, zugleich ein Beitrag zur Ent-
wicklungsgeschichte des alteuropäischen Erzählgutes. Köln-Graz 1966. 

Enligt förordet vänder sig författaren, som företräder germansk filologi och f. ö. 
visar sig intresserad av och hemmastadd även inom andra grenar av språk- och 
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litteraturforskningen, i första hand till arkeologerna. För oss är boken ocksä 
synnerligen välkommen redan av den anledningen, att här både genom utförliga 
citat eller referat och genom talrika litteraturanvisningar öppnas vägar till sädana 
källor, som åtminstone de nordiska arkeologerna ha svårt att pä egen hand leta 
sig fram till. 

Ploss vill nyttja våra dateringar av skilda bildlramställningar som stöttor i den 
skildring, han naturligtvis ändå bygger upp pä grundval av andra överväganden. 

Säsom titeln anger, ligger sagan om Sigurd Fafnesbane centralt i undersök
ningen, men författaren försummar ingalunda att diskutera andra sagor och 
myter. Lösningen av kärnfrågan tycks emellertid gälla för sagodiktningen inom 
germanskt och nordiskt omräde (iverhuvud. Till folkvandringstid, dvs. före 800, 
kunna endast räknas löst fogade ansatser till scener; den stora hjältesagan tillhör 
— med Sigurd som ledande gestalt — belt vikingatiden (s. 114). Beowulf dateras 
till omkr. 800. 

För anmälaren är det naturligt att anknyta till bedömningen av de gotländska 
bildstenarna. I monografin delades dessa stenar upp i fem grupper, A-E, av 
vilka A, C och E kännetecknades av särskilt talrika, ofta mycket stora, epokbil
dande monument. Begynnelsen av grupp C satte jag utan tvekan till omkr. 700, 
vilket Ploss synes ha betraktat som en mer oviss arkeologisk datering än vissa 
andra, som han utan vidare godtar. 

Följden har blivit en tydlig förvirring i hans kronologi s. 78 f., där de got
ländska bildstenarna av andra storstensgruppen sättas senare än bl. a. det bekanta 
rem- eller enligt P. Olsén slidbeslaget frän Solberga i Östergötland. Det visar 
hur Väinämöinen enligt Kalevala, r,:te sängen, under fiske i sin lilla roddbåt lär 
en märklig fångst pä kroken, en sjöjungfru eller rättare den mö, han länge åtrått, 
men nu ej igenkände och därför ville skära sönder. Detta har jag pävisat i Nor
disk tidskrift (Letterstedt) 1945; det synes ej vara beaktat eller godtaget av andra 
arkeologer, som ge en mer haltande förklaring. Med hjälp av denna bild — och 
vissa andra — lär Kalevaladiktningen fä ledas tillbaka åtminstone till tiden omkr. 
700. 

Detsamma gäller om den sagokrets, som förefaller ha varit särskilt omtyckt pä 
Gotland vid samma tid, nämligen inledningen till den s.k. Hjadningaleken eller 
den i Snorre-Eddan II: 47 givna berättelsen om kung Högne och hans dotter, 
som bortrövades av Hedin Hjarrandesson. De tvä manliga huvudpersonerna om
talas även i Widsith (21) med orden Hagena [uieold] Holmryc[g]um ir Henden 
Glommum. Likt Snorre ha talrika senare forskare hänvisat dem till Norge, men 
Kemp Malone ger i sin Widsith 1962 skäl, som förefalla mig bättre, för att säväl 
de även av Jordanes nämnda holmrugierna som de fnorcl. *glammi ( = Tacitus' 
lemovii) snarare böra sökas pä eller utanför Östersjöns kust nära Weichselmyn
ningen. Arkeologiskt har Oscar Almgren för längesedan pävisat överensstämmelser 
i den äldre järnålderns fibulaformer hos de norska rygerna i Rogaland och inom 
nyssnämnda tyska omräde, vartill han emellertid ocksä kunde räkna Bornholm. 
Denna ö vill jag för min del hellre betrakta som Hendens hemvist. Den tragedi, 
som där utspelats, kan ej ha varit gutarna obekant. Icke underligt alltså, om den 
återfinnes skildrad i en serie bilder pä bildstenarna, som likväl sakna det över
naturliga slut den fått i Eddan! Det var ju ej heller bjadningarnas varje natt 
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upprepade spökstricl, som langat Brages intresse, utan Hilds handlande, vilket 
också bildstenarna framhäva. 

Pä Gotland har alltså denna hjältesaga, och mer eller mindre fragmentariskt 
även andra, förevigats med ritstift redan i det 8de seklets begynnelse. Det har 
jag framhållit i Gotlands Bildsteine I s. 101, som Ploss visar sig ha läst. Att detta 
ej passat in i den totalbild, han skisserar, tror jag ej bero pä fel frän min sida. 
Snarare är skälet det, att jag är en av dem, som lyckats frigöra sig frän den i 
allmänhet av historiker och filologer omfattade tro, de insupit vid läsningen av 
medeltida författares tyvärr alltför partiska skildringar av den vikingatida kon
takten mellan de nordiska folken och den av kyrkan redan sä starkt dominerade 
världen utanför. Då undantagsvis cn ärlig skribent, Adam av Bremen, skildrat 
detta möte annorlunda, bar man ej velat tro honom. Se härom min framställning 
i K. humanistiska vetenskapssamfundets i Uppsala årsbok 1960—62 (tryckt 1964). 

Även inom arkeologiska kretsar möter man samma tvivel. Såsom en av stor 
fyndlycka gynnad utgrävare nyss i en tidning förvånat anmärkt, bar de resultat 
han tyckt sig nå stritt mot vetenskapen, ehuru ej mot förnuftet Med vetenskap 
åsyftade han dä den traditionella historiesynen. Men denna har redan under
grävts. Sakforskningen borde för länge sedan ha vederlagt den kära föreställ
ningen, att nordborna levat isolerade som underutvecklade naturfolk ända till 
dess att vikingatidens missionärer bragte dem i förbindelse med den högre, kristna 
världen. Den kvalitet, som mänga av deras vapen och smycken m. m. frän tidi
gare sekler röja, tala ett annat språk. Dem som känna sig obenägna att sluta 
något därav, vill jag erinra om att ett för vårt tungomål avpassat alfabet, de 
äldsta runorna, redan pä 200-talet, säsom de känna till, tagits i bruk inom Nor
den och länge nyttjats endast här, utanför romarrikets gränser, om vi frånse de 
tidiga ströfynd, som antyda att lärdomen inhämtats inom den grekiska kultur
kretsen. Alltsedan dess kunna vi säkert räkna med direkt påverkan av medelhavs
ländernas materiella kultur och i sinom tid även av kristendomens andliga före
ställningar. Därtill hoppas jag fä återkomma annorstädes. Men jämför For 19631 

Meningsfullt förefaller det vara, att bland svensk allmoge bruket av runor icke 
upphört förrän allmän skolplikt gjort dem obehövliga. Helt obegripligt iir liir 
mig innehållet i slutorden till en nyligen utgiven översikt av runinskrifter i 
Sverige: »Vi fortsatte trofast att använda den fädemeärvda skriften. Vi hängde 
fast vid runorna, längre än något annat folk. Sä blir också de svenska runrist
ningarnas ojämförliga antal en påminnelse om hur påfallande sent och liksom 
tveksamt vi tog värt inträde bland Europas kulturnationer, hur tröga vi var att 
plocka den västerländska kulturens frukter». 

Dessa exempel ha anförts till förklaring och som ursäkt för den vidsynte och 
samvetsgranne forskare, vars även för nordiska arkeologer värdefulla arbete här 
anmälts. Om han nämligen under sina eljest med rikt byte belönade strövtåg pä 
litteraturens hedar råkat ut för ett ur nordisk synpunkt ej oviktigt missförstånd, 
beror detta nämligen pä att de stämmor, han lyssnat till, ej alltid givit lika kloka 
råd som den fäglalät, Sigurd lyssnade till pä Giiitabeden. 

Sune Lindqvist 

17 — 66426g Fornvännen H. 4, 1966 
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Gerhard Fischer, Domkirken i Trondheim. Kirkebygget i Middel
alderen I-II , Oslo 1965. 

Elter mängäriga undersökningar och studier har den lika skicklige som flitige 
byggnaclsarkeologen Gerhard Fischer nu avslutat ett arbete om Trondheims dom
kyrkas byggnadshistoria, som motsetts med stora förväntningar. Man hade näm
ligen anledning förmoda att alla fakta beträffande den märkliga katedralen här 
skulle läggas fram och att därmed ett viktigt bidrag skulle lämnas till Norges 
konsthistoria. Det mäste ocksä frän början erkännas att Fischer och hans med
hjälpare icke svikit förväntningarna. Verket föreligger i tvä mäktiga band, av 
vilka det ena är ägnat ät den byggnadsarkeologiska undersökningen, det andra åt 
en redogörelse för restaureringsföretagen och de olika rekonstruktionsprogram
men. Till detta senare band är fogat en rad värdefulla bilagor, bl. a. en systema
tisk förteckning av alla stenhuggarmärken, utförd av författarens maka och med
hjälpare Dorothea Platou Fischer. Fischers eget arbete är baserat pä en ingående 
analys av arkitekturen samt pä alla de iakttagelser och rön, som gjorts i samband 
med de restaurerings- och äteruppbyggnadsföretag, vilka nu med endast kortare 
avbrott pågått i snart 100 år. Volymerna ingår i ett stort upplagt verk om Nidaros 
ärkebiskopsstol och biskopsäte, som planlades av framlidne biskop Arne Fjellbu 
för att högtidlighälla det 800-ärsjubileum av den norska ärkebiskopsstolens in
rättande, som inföll 1953. 

Efter att ha redogjort för vad legend och saga har att berätta om Olov den 
heliges död och den kyrka som uppfördes pä den plats, där han jordades, låter 
FischeT stenarna tala. Han har den goda ambitionen att endast förlita sig pä vad 
som kan bedömas som fullt säkert. Han vill hälla sig oberoende av alla de speku
lationer och teorier, som under årens lopp förts fram, när det gäller katedralens 
tillkomst och öden, och endast bygga pä de fakta, som det föreliggande materialet 
bjuder. 

Om huvuddragen i domkyrkans byggnadshistoria har knappast någon större 
oenighet förelegat men mänga frågor av större och mindre intresse har återstått 
för Fischer att besvara. Till dem räknar han själv som nägra av de viktigaste: Hur 
omfattande var den första stenkyrkan pä platsen, Olaf Kyrres Kristkyrka? Hur 
tedde sig kyrkan vid mitten av 1100-talet, dä ärkebiskopsstolen inrättades? Hur 
långt kom arbetet med den normanniska katedralen? Och slutligen: Hur längt 
hade man fört det gotiska katedralbygget, när den första stora eldsvådan 1323 
avslutade den konstruktiva eran i domkyrkans medeltida byggnadshistoria? Pä 
samtliga dessa frågor och än flera lämnar författaren väldokumenterade svar. 

Den bild, som författaren tecknar av Olaf Kyrres kyrkoanläggning, är rik pä 
nya iakttagelser och byggnaden framträder åskådligt för läsaren med sitt smala 
långhus — motsvarande det senare korets mittskepp — sina absidförsedda kapell 
pä ömse sidor om det rakslutna koret och sitt torn. Troligen förelåg avsikten att 
foga till ett skepp väster om tornet efter anglosaxiskt mönster. Vad den sneda 
sträckningen av kyrkans sydmur beträffar förklarar Fischer den med att man 
önskade erna anslutning till det smalare tornet. Som helt tillfredsställande kan 
väl svaret knappast betraktas. 

Nästa skede i domkyrkans historia inleddes i början av 1100-talet med anlag-
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gandet av det stora tvärskeppet. Fischers undersökning av dess komplicerade bygg
nadshistoria är beundransvärd och kan tjäna som ett skolexempel pä en skickligt 
tillämpad byggnadsarkeologisk metod — man beklagar endast att man inte person
ligen kan följa honom på hans vandring längs murarna. Särskilt den södra delen 
av tvärskeppet, som i mindre grad än den norra varit föremål för restaurerings-
åtgärder, har erbjudit författaren ett tacksamt material. Det framgår av analysen 
att tvärskeppet planerades utan de kapell som sedermera anlades pä dess östra 
sida samt att det till en början åtminstone i sin södra del endast uppfördes i två 
våningar. Ett provisoriskt trätak lades över den nedre emporen eller triforievå-
ningen, som Fischer benämner den. 

Väggarkadernas och triforieväningens kolonettkapitäl visar, som författaren på
pekar, nära anslutning till engelska former. De närmaste förebilderna har förfat
taren funnit i Lincolnkatedralens västparti sådant det gestaltades på 1140-talet. 
Ornamentiken saknar inte grace men är relativt enkel — den kan i variation och 
rikedom inte mäta sig med förebilderna i Lincoln och Fischer har därför kommit 
till den uppfattningen att stenhuggarna var norrmän. Samtliga av dem märkte 
omsorgsfullt de stenar de bearbetat och den ledande av dem, den som anförtrod
des de mest krävande uppgifterna, hade ett kors som signatur. 

Efter en tid ersattes emellertid 'Korsmästarens' lågmälda stil av mera paranta 
förmer av normannisk art med geometriska mönster i zigzag. Denna chevronorna-
mentikens entré sättes av Fischer i samband med nya byggnadsplaner, motiverade 
av att Trondheim 1153 blivit ärkebiskopsäte. Den katedral, som nu föresvävade 
byggnadsledningen, tänker sig Fischer som en anläggning med långsträckt tredelat 
kor, tvärskepp med centraltorn och ett långhus i väster, kralciga rundpelare och 
rik chevronornamentik, allt ungefär av den art som representeras av katedralen i 
Southwell. Det nya läg mest i skala och dekor men något principiellt nytt i själva 
planlösningen presenterades knappast. 

De normanniska formerna, som utövade ett så stort inflytande långt ut i Eu
ropa vid 1100-talets mitt, kom emellertid att i Trondheim fä uppleva endast en 
kortvarig blomstring. Ärkebiskop Eystein, som 1161 återvände till Norge frän 
Rom, hade andra arkitektnrideal. Den långa konsekrationsinskrift som han samma 
är lät hugga in i tvärskeppets Johanneskapell, markerar den normanniska stil
periodens slut. 

1 de delar av tvärskeppet, som kom till utförande under Eysteins första tid, gör 
sig ett nytt formspräk gällande. Dess mest markanta kännetecken är ett kalkfor-
mat kapital omfattat av mjuka, breda blad, oftast släta som näckrosblatl, stundom 
sirliga som akantus. De, liksom den arkadarkitektur i vilken de ingår, har konti
nentala, närmast franska förutsättningar — enligt Fischer bör de hemma i cister-
cienserarkitekturen. De nya formerna möter oss tidigast i det norra tvärskeppets 
triforier och de sätter därefter sin prägel på kleristorieväningens arkader i hela 
övre registret av tvärskeppet. Ett annat prov pä ärkebiskop Eysteins förtrogenhet 
med samtida fransk byggnadskonst är det märkliga s. k. Skrudhuset eller Kapitel-
huset, som i form av ett absidförsett kapell pä 1160-talet i redan gotiskt präglade 
former anlades vid nordsidan av Kristkyrkans kor. Här fick Eystein 1188 sin grav. 

Pä grund av inrepolitiska strider flydde Eystein 1180 till England, där han 
vistades till 1183. Här mottog han nya arkitekturintryck, som gav honom anled-
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ning att vid återkomsten till Trondheim lägga helt nya planer till grund för 
katedralens uppbyggnad. Sedan länge har man haft klart för sig att Eystein härvid 
haft katedralen i Canterbury som förebild sädan den börjat återuppbyggas efter 
branden 1174 av Wilhelm frän Sens och hans engelske efterträdare William. I 
första hand gäller detta det oktogonformade kapell över Olov den heliges grav, 
som Eystein började uppföra som ersättning för Kristkyrkans kor. Den har helt 
visst Canterburykatedralens »Becket's Crown» som förebild. Men likheten mellan 
Canterbury och Trondheim sträcker sig knappast längre än till den allmänna 
planprincipen. När det gäller detaljutformningen visar oktogonen inte nägra 
mera påtagliga överensstämmelser med Canterbury. 

Den rika och egenartade formvärld, som kännetecknar oktogonen i säväl dess 
inre som dess yttre, skildras fint av F"ischer men han går inte närmare in pä dess 
konsthistoriska hemvist. Endast i förbigående hänvisar han till Brage Irgens-
Larsens intressanta för nägra år sedan publicerade undersökningar där bl. a. 
märkliga paralleller mellan Monreale och Trondheim kunde påvisas. Man hade 
gärna sett att författaren utförligare dröjt vid dessa fantasieggande sammanhang. 
De jämförelser Fischer gör är av mera allmänt slag och han kommer till den slut
satsen att den mästare, som förstått att på ett säclant fascinerande sätt göra sig 
fri frän de gängse mönstren, måste vara en norrman, som med rötter i norsk 
träskärarkonst gjort studier i England och Frankrike. 

Domkyrkobygget avstannade vid ärkebiskop Eysteins död och när det efter en 
paus återupptogs 1202 hade den konstnärliga ledningen lagts i händerna på en 
grupp engelska stenhuggare, som tidigare varit verksamma i Lincoln. De fullbor
dar oktogonen och de bygger längkoret och ger därmed prov pä en engelsk gotik 
av utomordentlig skönhet och elegans. Fischer påvisar i detalj hur nära de mest 
karakteristiska formerna, de s. k. crocketpillars, kapilälskulpturen, listverk m. m. 
stär motsvarande motiv i S. Hughs choir i Lincoln, som utfördes under 1190-talets 
senare hälft. Säväl oktogonen som längkoret har erbjudit arkitekturhistorikern 
mänga problem men författaren har kommit till rätta med dem pä ett beundrans
värt sätt. Det är särskilt alla de tidigare ingreppen och restaureringarna som 
försvarat författarens arbete, och man är honom tacksam för att han gått sä om
sorgsfullt och kritiskt tillväga när det gällt att ge en bild av denna (ängslande 
period i domkyrkans historia. 

Vad längkoret beträffar återstår ju i våra dagar ytterst litet av det ursprungliga 
inurverket men Fischer har med framgång kunnat utnyttja det kompletterande 
material, som föreligger i fragmenten samt i äldre uppmätningar och fotografier. 
Det djärvt konstruerade längkoret skadades redan av de medeltida brandkatastro
ferna sä svårt att härda ingrepp blev nödvändiga. Tunga murar uppfördes mellan 
de smäckra pelarna. Hur vanställande ingreppen blev framgår av gamla fotogra
fier. Författaren kunde gärna också ha återgivit den plan och fasad av domkyrkan 
som gjordes av Olof Nauclerus 1658 och som förvaras i Daniel Tilas' samling i 
KB. Trots onöjaktigheter i vissa detaljer ger dessa uppmätningar, ungefär samti
diga med Jacob Maschius' stick frän 1661, ett gott stöd, när man följer Fischers 
resonemang. 

När längkoret 1235 stod färdigt kom turen till domkyrkans länghus i väster. 
Nya arbetskrafter träder då till men även de hämtas frän England. Sedan länge 
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har man förmodat att den konstnärligt verksamme engelske munken Matthew 
of Paris skulle ha haft sitt finger med i spelet, när de definitiva ritningarna för 
västpartiet gjordes upp — man vet att han anlände till Norge 1248. Å andra sidan 
berättar en källa att domkyrkans västparti grundlades först på 1260-talet. Det 
finns ingen uppgift om långhusets invigning men man vet att det var i bruk 
1306. Fä fakta och säkra hällpunkter föreligger om långhuset säväl när det gäller 
dess gotiska skede som de äldre byggnadsperiodcrna. Fältet har lämnats ganska 
fritt för teorier och sådana har ocksä fritt flödat. Fischer ger en sammanfattning 
av de viktigaste och bidrar själv med nya synpunkter, men pä verkligt fast mark 
befinner man sig ej heller under hans ledning. 

Som bekant vet man endast med säkerhet hur de tvä nedersta våningarna av 
domkyrkans västfasad var utformade. Hur skulle västfronten ha tett sig i full
bordat skick, om det gotiska byggnadsprogrammet kunnat fullföljas? Frägan fick 
en stor betydelse, när norrmännen beslutat sig för att återställa sin rikshelgedom. 
Fischer lämnar en fängslande redogörelse för restaureringstankens födelse och för 
de olika äteruppbyggnadsprojekt, som i snabb följd avlöste varandra. De kultur
politiska aspekterna i denna strid är intressanta inte enbart ur norsk synpunkt 
och de principiella och vetenskapliga problemen i sammanhanget har aktualitet 
än i dag. Pä ett naturligt sätt fogar sig Fischers framställning av dessa förhållan
den till alla de arkeologiska och historiska fakta i mälet, som han själv lägger 
fram i sin magistrala undersökning. 

Det rika innehållet i Fischers stora verk har här endast summariskt kunnat 
beröras. Det mä emellertid tillfogas att dokumentationen kompletteras av en ut
förlig, illustrerad notapparat samt av ett flödande rikt, mestadels gott återgivet 
bildmaterial i form av fotografier samt äldre och nyare uppmätningar — varje 
detalj i byggnaden kan här återfinnas. Gärna hade man dock sett att de histo
riska omständigheterna kring det stora byggnadsföretaget blivit mera utförligt 
tecknade, även om Nidaros ärkebiskopdöme redan fatt sin historia skriven i en 
annan del av det stora verket. Även en kronologisk sammanställning av de skrift
ställen som berör domkyrkans medeltida byggnadshistoria hade varit av värde. 
Vad byggnadaskulpturen beträffar har Dorothea Fischer lämnat en instruktiv 
redogörelse för de romanska stenfragment, som inte med säkerhet kan sättas i 
samband med domkyrkan, och författaren själv har lämnat flera värdefulla bidrag, 
som framförallt belyser de upprepade konstnärliga kontakterna med Lincoln. Även 
när det gäller långhusets sparsamt bevarade skulpturdetaljer och västfrontens 
beundransvärda figurskulptur kan författaren komplettera Harry Fetts grund
läggande forskningar pä icke oväsentliga punkter. 

Sten Karling 

Elisabeth Svärdström, Kalenderstickan från Lödöse. Antikvariskt arkiv 

21. Nyköpingsstaven och de medeltida kalenderrunorna. Antikvariskt 

arkiv 20. 

De senaste årens arkeologiska grävningar har fört i dagen tvä träkalendrar, som 
med berömvärd snabbhet och precision publicerats. Båda kalendrarna har in-
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gående analyserats av förf. och visat sig vara av stor vikt för forskningen. Lödöse-
kalendern är Nordens hittills äldsta kända träkalender, enligt förf.s analys till
hörande 1100-talets mitt, sannolikt tillkommen pä Jylland. Materialet är buxbom. 
Kalendern har en vinter- och en sommarsida. Året och vinterhalvåret börjar den 
1/11, sommarhalvåret den 1/5. Helgdagarna är korsmärkta och vigdierna ut
märkta med £-runa. För dies aegyptiaci finns punkterade tecken. Veckomarkering, 
dvs. en sjundedagsniarkering finns inte. Förf. meddelar ett ytterst noggrant ge
nomtänkt förslag till festdagslängd i datumföljd med angiven festgrad, av vilket 
hon drar sina viktigaste slutsatser i fräga om tidfästning och proveniens. 

Pä kalenderns smalsidor finnes ristningar som avser serier av epactae solis, de 
s. k. konkurrenterna i den 28-åriga solcykeln, använda för att ange veckodagen 
för den 24/3 ett bestämt är. Solregularer pä Lödösestickan avseende ett solar, 
som börjar den 1/3, har utmärkts pä stickans bredsidor, varigenom man kan fä 
veckodagen för månadens första dag. I stället för gyllental för att fastställa datum 
för påsken anger Lödösestickan epakter och mänregularer. De senare avläsas i 
skräkanternas punktföljder ovanför varje månads kalenclae. Med hjälp av epakter 
och mänregularer kan man fastställa månens ålder varje kalenclae. Lödösestickans 
serie av mänregularer beträffande årets sista fyra månader är den alexandrinska, 
som skiljer sig frän den s. k. romerska. 

Nyköpingsstaven är tyvärr defekt. Den utgör övre hälften av en medeltida ätta-
sidig runstav av idegran (Taxus baccata), vars sex sidor har skurna tecken. De 
tre bildar kalenderns ena sida och lika mänga den andra. Kalendern omfattar 
27 veckor. De markeras i mittraden med runföljden fuporkh. Ovanför dessa s. k. 
söndagsrunor stär kalenderns gyllental i runor; nedanför dem stär festdagarna, 
markerade med korstecken samt enstaka varierande runföljder till beteckning av-
festdagar. Aret börjar 1/1 och ett halvår har skurits in på vardera av de tvä hu
vudsidorna; 9/4-30/6 samt 1/10-31/12 har stått på stavens förlorade del. De-
struktionen är en följd av att runstaven omgjorts till ett primitivt besman. Sådan 
funktionsändring är inte alldeles ovanlig. En annan runstav som bevarats har 
en tid gjort tjänst som alnmått. 

Som besman synes nyköpingsstaven ha hamnat pä fyndplatsen senast någon 
gäng under 1300-talet. I sin funktion av kalenderstav är den äldre. Stilhistoriskt 
äger formen pä stavens knopp sina motsvarigheter inom 1200- och 1300-talen. 
Förf. ägnar ett ingående och mångsidigt arbete ät att fastställa runstavens date
ring. 

Runstaven har de äldre kanoniska gyllen talen men ej fullt korrekta. Festdags-
längden visar fornkyrkliga och universella festdagar; huvudinnehållet är Marie-
och apostladagar. En analys av festdagsraden och dess uniformer tidlaster run
staven till 1200-talet eller början av 1300-talet, vilket inte motsäges av en 
stilhistorisk datering. Den skiljer sig frän senare tiders genom att ha festdagsbe
teckningarna utskrivna i stället för att såsom 1500-1600-talsstavarna ha bilder 
och emblem. Före dagrunorna 1/12, 1/3, 1/4, 1/8 samt 1/9 markeras månads
skifte med en punkt. Kors anger hög festgrad, halva kors lägre. Vänster kors 
användes som tecken för vigilia. Festdagsnamnen har skrivits in framför korsen 
eller framför halvkorset. Runtyperna är förmedeltida, medan runornas ordnings-
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följd i gyllentalsserien är den frän latinsk bokstavslöljd influerade. En jämförelse 
med andra medeltida kalenderfragment avgränsar dateringen till mitten eller 
möjligen senare hälften av 1200-talet. Som en sammanfattning hävdar förf., enligt 
min mening pä goda grunder, att nyköpingsstaven är vär äldsta hittills kända 
runstav, och att den svenska runstaven över huvud har ett tidigt medeltida ur
sprung. Däremot är jag mindre övertygad att förf. underbyggt sin hypotes, att 
runstaven som sådan ända frän början har varit en borgerlig kalender. 

John Granlund 

Magnus Collmar, Strängnäs stifts herdaminne. Del 2. Den äldre vasa
tiden. Nyköping 1964-1965. 

Är 1785 påbörjades utgivandet av det första herdaminnet för Strängnäs stift — 
f. ö. det första herdaminnet i Sverige — ett arbete som slutfördes först är 1817. 
Liksom alla äldre herdaminnen är det långt ifrån fullständigt och inte särskilt 
exakt i sina uppgifter. Under åren 1896-1901 utkom ett nytt herdaminne för 
stiftet, betydligt mera vetenskapligt till sin uppläggning och mänga gänger fyl
ligare än sin föregångare. Ett tredje herdaminne för Strängnäs-stiftet har nu på
börjats. Författare är Magnus Collmar och det fiirst utgivna bandet behandlar 
stiftets prästerskap under den äldre Vasatiden. Collmar strävar efter största möj
liga fullständighet — till jämförelse kan nämnas att det första herdaminnet om
fattade sammanlagt ca 1 500 sidor medan detta band, som således endast behandlar 
i runt tal hundra är av stiftets historia innehåller närmare 900 sidor — och hans 
arbete erbjuder ett rikt material av värdefulla notiser för historiker av alla in
riktningar, för släktforskare och hembygdsintresserade. Man vill hoppas att för
fattaren skall fä möjlighet att i rask följd publicera fortsättningen av sitt arbete 
— icke minst avvaktar man med intresse den del som kommer att behandla det 
medeltida prästerskapet, vilket i tidigare herdaminnen behandlats särskilt styv
moderligt. Kanske kan ocksä hans arbete aktivera arbetet pä ett nytt herdaminne 
för Ärkestiftet, länge planerat och i hög grad efterlängtat. 

Ake Nisbeth 

Irare Höll, Mittelalterliche Funde ans einem Brunnen von Buda. 
Budapest 1966. 

Med föreliggande volym, ingående i ungerska vetenskapsakademiens serie Studia 
archaeologica, har vi fått ett nytt och givande bidrag till den tämligen sparsamma 
litteraturen över medeltidens profankultur. 

I inledningskapitlet redogör författaren för fyndomständigheter och plats, en 
i klippan inhuggen brunn av en typ som varit vanlig i Buda sedan tidig medel
tid. Genom att brunnen när den påträffades var täckt av ett nära sex meter 
tjockt slamskikt vilket hållits konstant fuktigt genom tillriiinande vatten var 
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fyndmassan utomordentligt väl bevarad. Av dess sammansättning, ett fätal hela 
föremål men huvudparten trasiga, utslitna eller starkt nötta, drar författaren den 
slutsatsen att brunnen efter någon tid tjänat säsom avfallsgrop. Det lyckas ho
nom också att efter vad det förefaller med rätta, ringa in materialet till 12-1300-
tal, främst genom jämförelse med andra genom mynt daterade fynd. 

Det för en svensk läsare intressantaste avsnittet är utan tvekan det analytiska. 
Här delas fynden upp i olika grupper alltefter material, där keramiken upptager 
det största utrymmet, helt förklarligt inte endast för att det överväger rent kvan
titativt utan även för att det var sä väl bevarat; ett flertal helt bevarade kärl och 
åtskilliga som med säkerhet lät sig rekonstrueras. Övriga skärvor behandlas inte. 
Bland metallföremålen väcker en ca 24 cm hög tennkanna värt intresse ty samma 
typ har vi här i landet och frän samma tid, nämligen 1300-talet. Dessa kannor 
anses vara tillverkade i Visby. För Buda-kannan hävdar författaren ocksä att den 
vore ett arbete av inhemsk tenngjutare. Av de enklare bruksföremålen, skedar, 
fat, skålar, laggkärl, m. m. av trä är de vanliga föremälstyper i medeltida fynd
komplex frän olika häll. Det lilla laggkärlet frän Buda till exempel återfinnes i 
Gamla Lödöse och i Lubeck. 

En kort kulturhistorisk översikt och några specialanalyser avslutar boken. Av 
metallundersökningen framgår det bl. a. att blyhalten i den ovannämnda tenn
kannan var betydligt högre än gällande förordning tillät. 

Boken är rikt illustrerad med utmärkta fotografier och, än värdefullare, teck
ningar i skala av de viktigaste föremälen. Man önskar verkligen att denna pub
likation mätte följas av andra, inte bara i Ungern utan även pä andra håll. 

Ingrid Swarlling 

Stig Stenström, Karl XII:s dödsmask och Simon Josse. Livrustkamma
ren, Vol. X : j - 8 , 1965, s. 107-146 (med fransk resumé). 

Huvudsyftet med Stenströms länga uppsats är att reda ut problemet om vem 
som är den konstnärlige upphovsmannen till Karl XILs s. k. dödsmask. Vid un
dersökningen av kungens kvarlevor 1917 kunde genom jämförelse mellan mumien 
och masken klarläggas att den senare, av vilken existerar exemplar i olika mate
rial och frän olika tider, inte är en dödsmask i egentlig mening. Den är mindre! 
än kungens ansikte, dragen överensstämmer inte helt, skottskadan är annorlunda 
placerad och synlig endast pä höger sida. 

Ett intressant faktum är att det äldsta i litteraturen omtalade exemplaret av döds
masken, ett gipsexemplar, som beskrivs av engelsmannen W. Coxe i en reseskild
ring frän 1780-talet, med säkerhet varit i medaljgravören Johan Carl Hedlingers 
ägo. Frän honom övergick det till hans lärjunge Daniel Fehrman och senare till 
överintendenten C. F. Fredenheim (detta exemplar är möjligen identiskt med 
det som nu finns i Lunds Universitetsbibliotek). Känt är även att Hedlinger 
dessutom ägt ett bronsexemplar av masken. Att Hedlinger skulle ha gjort mas
ken finner Stenström emellertid uteslutet, då det inte finns någon uppgift härom. 
Hos friherre A. L. Stierneld finns i en katalog över hans samlingar uppgjord i 
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början av 1800-talet en notis om att masken skulle vara tagen av Burchart Precht 
medan kungen läg död pä Karlberg, men denna mäste vara oriktig dä det här 
inte är frägan om en verklig dödsmask. Att Precht skulle ha modellerat förlagan 
anser Stenström otänkbart, dä Precht inte hade de konstnärliga förutsättningarna för 
ett sådant arbete. I stället drar han uppmärksamheten till en hittills sä gott som 
okänd konstnär, Simon Josse. I Uddevalla dödsbok har författaren funnit den 
intressanta notisen att en myntmästare Simon Josse jordfästes i Uddevalla i februari 
1719, sedan han omkommit av köld och umbäranden. Detta tyder på att vi 
här har träffat pä en konstnär, som deltagit i det norska fälttaget och vistats i 
kungens närhet vid tiden för hans död, nägot som tidigare varit helt okänt. 

Josse hade varit i fransk tjänst och blivit erbjuden arbete i Ryssland. Trots att 
hans karriär hindrades av lättja och benägenhet för dryckenskap mäste han ha 
varit en man av förmåga och kapabel att modellera ett porträtt av den kvalitet 
det här är fräga om. 

Med hjälp av de sparsamma arkivaliska uppgifter som finns om Josse bar 
Stenström sammanställt en intressant redogörelse för konstnärens sista, tragiska 
tid i Sverige och de intrikata förhållandena kring hans anställning i svensk 
tjänst. 

Sedan den gamle Karlsteen pä nyåret 1718 genom slaganfall blivit oförmögen 
att längre upprätthälla tjänsten som mynt- och medaljgravör gjordes både i Am
sterdam och Paris efterforskningar för att finna en ny gravör. Medan underhand
lingar bedrevs i Amsterdam med Josse anställde Granström i Paris den unge 
schweizaren Hedlinger. Båda engagerades och kom till Sverige i september 1718. 
Hedlingen dock något före Josse, varför denne vid sin ankomst fann platsen 
redan upptagen. Svårigheten med tvä nyutnämnda mynt- och medaljgravörer 
löstes dock genom Josses snara död. 

Förutom den intressanta attribueringen till den nyupptäckta konstnären Simon 
Josse lämnar författaren en rad upplysningar om de äldsta kända exemplaren av 
masken och deras öden. Han diskuterar också syftet med denna, huruvida den 
är ett rent minnesporträtt, i sä fall troligen tillkommen på order av kungens 
systerson, hertigen av Holstein, eller om den gjorts pä initiativ av hertigens an
hängare och haft ett politiskt syfte, nämligen det att underblåsa de mordrykten 
som snart började cirkulera. 

I Ila Westermark 


