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vara, att söka efter en sanning vilken som helst. Forskningens uppgift bör 
nu i stället bliva, att med sin siaroblick gå utvecklingen i förväg och likt 
morgonrodnaden båda en ny dag för Tysklands folk. 

Då man hörde de orden, förstod man, att han var ärlig och uppfylld av 
tron på sin egen mission, oeh man kunde trots ailt ej undgå fyllas av sym
pati för honom själv och för dessa, som gävo honom sin hyllning. Hade man 
förut kanske understundom kommit att tänka på historien om Kejsarens nya 
kläder, så gick tanken nu i stället över till en annan av Andersons sagor, 
till Flickan med strykstickorna. Gjorde icke denne trollkarl detsamma som 
hon? Han strök liksom eld på en magisk sticka och fick därvid sin omgiv
ning att drömma sig in i en ljusare och lyckligare framtid. Dessa människor, 
som i åratal lidit av fredsslutets förödmjukelser, av talet om hunnor och 
barbarer, do lyssnade nu med begärlighet till denna gripande skildring av 
den nordiska rasens ödesbestämda roll alltsedan den gråaste urtid. Fångna i 
dessa fantastiska föreställningar om guldålder och renrasighet, om nordiska 
expansioner och nordisk arvssubstans, drömde de kansko åter om ett rasrent 
och ädelt släkte, om framtida makt och storhet för Tysklands pinade folk. 
De glömde då kanske fabriker och storstadskultur och sina arbetslösas millio
ner, de drömde kansko i stället om vajande sädesfält pä Ukrainas slätter, 
om blomstrande bondebygder under hakkorsflaggan. 

Sådana äro alltså de medel, med vilka denne trollkarl, denne vetenskapens 
Hitler fångar sin publik. Man frågar sig då, om detta sätt att exploatera 
vetenskapen är Wirths egen och originella insats eller om han därvid kanske 
endast gått i lära hos andra. Svaret måste bliva, att han ägt en stor före
gångare på området, den numera avlidne arkeologen Gustaf Kossinna. Denne 
älskade även att tala om rena raser och att förhärliga germanernas forntid. 
Men hos honom var likväl den känslobetonade stämningen endast som kruset 
på ytan av en djup torskarnalur, vars geniala insats för alltid skall giva 
hans namn en rangplats i vetenskapens hävder. Skillnaden dem emellan är 
alltså den, att Wirth endast representerar det känslobetonade, men utan 
reell bakgrund. 

Från vetenskapligt håll kan ej heller sägas, att Wirth mött förståelse. Men 
hans publik var också en annan, och motståndet, som restes i hans väg, 
blev därför förgäves. Bortstött från universiteten, vann han sin första stora 
seger, då han av den nazistiska regeringen i Mecklenburg fick professors 
namn och ett forskningsinstitut. Därefter har hans utveckling gestaltat sig 
till ett enda segertåg. Nu lär han på diktatorns befallning skola gå till 
Berlin för att där taga säte och stämma i den krets, från vilken Einstein 

Nils Åberg. 

EN UNIK SPÄNNBUCKLA 

Är 1912 förvärvades till Uppsala universitets museum för nordiska forn
saker genom byte en oval spännbuckla, som uppgavs vara funnen vid 
Märsta by i Bälinge sn, Uppland (inv.-nr 4286). Den är tidigare i kort-
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Fig. 70. 

het omnämnd av professor O. Almgren bland nyförvärv såsom "en spänn
buckla med ovanlig ornering, 800-tal."1 Fyndomsliindighoterna äro okända. 
Den enskaliga bucklan mäter 10,5 cm. X 5,6 cm., höjden 2,3 cm., och den 
är sålunda tämligen smal och hög (fig. 70). Insidan har den vanliga avgjut-
iiingon efter tyg, och på nålhållaren är genom rost från den kvarsittande 
nålspetsen bevarade små fragment av annat tyg, den dräkt på vilken spän
net burits. Vid nålfästots plats är ett hål, vars ringa storlek visar, att här 
endast varit en uppstående flik. Ett par mindre hål, av vilka det ena är 
rostfyllt, äro troligen märken efter någon lagning av nåltästet. 

översidan är indelad i olika fält genom ett snedvinkligt rutmönster, bil
dat av släta lister, vilkas skärningspunkter täckas av låga, runda knap
par. De fyra kring spännets mitt liggande romberna äro dessutom tude
lade genom var sin liknande list, mitt på utvidgad till en liten fyrsidig 
figur och gående vinkelrätt emot spännets längdaxel. Det är dessa tvär
lister, som skiljer detta arbete från alla andra ovala spännbucklor. 

Man kan sälunda icke passa in spännet i någon av de många olika grup
per eller typer, som blivit uppställda för dessa smycken. Listnätet synes 
dock föra den närmast typen Jan Petersen: Vikingetidens smykker, fig. 25 
(Rygh nr 650), eller Månadsblad 1900, fig. 45 (St. H. M. 11229). Översidan 
på dessa spännen är dock delad genom en längsgående mittlinje, medan 
Märsta-spännet som nämnt delats på tvären. 

Likheten med Rygh 650 kan spåras även ifråga om de djurornament i 
stil III eller yngre Vendelstil, vilka utfylla fälten mellan listerna. Marsta-
spiinnet bär ett tydligen genom flerfaldig kopiering starkt förvanskat mön
ster av eljest okänt slag. Dess ornamentik är följaktligen ganska oklar 
och gyttrig, men man kan dock skönja både likheten och skillnaden mel
lan detta spänne och den nyssnämnda typen. Liksom listnäten voro olika, 
så är ornamentikens komposition en annan. På Rygh 650 är ett djur upp
lagt på var halva, båda lika i schemat men olika i detaljerna. På Marsta-

1 U. F. T., b. 29, sid. 152. 
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Fig. 71. 

sjiännet synas sex djur gruppera sig kring mittpunkten, ett i var sitt tri
angulära fält. Djuren äro parvis symmetriska, men i detaljerna skilja de 
sig från varandra, och fältens olika form har tvingat till olika komposition 
för vart par. Tydligast äro kanske de sinsemellan likformade djurbilderna 
i rygglinjens fyra fält, men fullt klara äro icke heller dessa (fig. 71). De 
övriga äro ännu mera upplösta, och här synas några slingor fortsätta ned 
i fälten utefter kanten. Möjligen kan man i detta förhållande se en rest 
av något ornaments-motiv, som sträckt sig över flera fält. 

Vad dateringen beträffar, så visar spåret efter en enkel nålhållaro på 
en äldre grupp, och ornamentiken tyder på ett nära samband med Rygh 
650, som av Petersen dateras till omkring 800. 

Till Petersens anmärkning (a. a., sid. 26) att typen Rygh 650 skall vara 
on utjiräglad norsk form, kan nämnas, att Uppsala-museet även äger tre 
stycken dylika spännbucklor, lika ovannämnda fig. 25, men utan pärlkant. 
Två äro från okänd fyndort, möjligen i Uppland, och bilda sannolikt ett 
par (inv.-nr 1171—72). Den tredje är funnen i Nydala sn i Småland (inv.-
nr 4574). 

Då spännbucklan från Märsta f. n. synes stå utan motsvarighet, är det 
kanske icke utan sin betydelse att den är funnen i en del av landet, var
ifrån tidigare så många originella alster av vikingatidens konsthantverk 
kommit i dagen. 

R. Odencrants. 


