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ANTECKNINGAR TILL SVENSK NUMISMATISK 
OCH ARKEOLOGISK-HISTORIOGRAFISK 

BIBLIOGRAFI 
AV 

B E N G T H I L D E B R A N D 

M
ed största tillfredsställelse har den historiskt intresserade 
allmänheten emottagit förste bibliotekarien S a m u e l E. 
B r i n g s vidlyftiga och förträffliga Bibliografisk hand
bok till Sveriges historia (Sthlm 1934, 780 s.). Den hör 

till de arbeten, vilka redan från första början framstå som omistliga 
för forskaren. Den otroliga möda, som ligger bakom ett dylikt verk, 
och den vetenskapliga kringsynthet, som däri kommer till uttryck, 
äro i sanning imponerande. 

Under fasthållande av detta helhetsomdöme är det å andra sidan 
givet, att ett dylikt arbete icke kan vara i alla hänseenden lika full
ständigt. Dessutom kunna naturligtvis olika synpunkter anläggas 
på mångt och mycket. Då det icke lider något tvivel, att en så nyttig 
handbok småningom måste utkomma i nya upplagor, ha redan skilda 
anmälare på flera håll i tidskrifterna och pressen framställt förslag 
om kompletteringar i ena eller andra hänseendet. 

De tvenne kapitel i Handboken, som särskilt kunna intressera 
Fornvännens läsare, äro dels Numismatik (kap. 6 i avd. Historiska 
hjälpvetenskaper), dels Arkeologi (ingående i kap. Forntiden under 
avd. Svensk historisk bibliografi). Rörande bl. a. just dessa kapitel 
kan den förslagsmeningen uttalas, att tidskrifterna borde i kapitlen 
i första hand angivits såsom hela sviter (jfr härom även P. Elf-
strand i Nord. Tidskr. för Bok- och Biblioteksväsen 1935, s. 51, och 
min anmälan i Personhist. Tidskr. 1934, tr. 1935, s. 225). Då detta 
icke skett, har följden härav bl. a. blivit, att t. ex. Fornvännen all
deles icke omtalas i kap. Numismatik, ehuru den mången gång har 
myntuppsatser. 

o 

18 — Fornvännen 1935. 
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A. Numismatik. Åt kap. N u m i s m a t i k ägnar Bring i sin Hand

bok fyra sidor. Vissa luckor, som hä r märkas , bero särskil t på 

tvenne orsaker. Den ena är, att förf., som i sina rent his toriska ka

pitel gärna indrager viktigare allmäneuropeiskt och särskil t nordiskt 

(utomsvenskt) jämförelsestoff, här alldeles lämnat å sido dylikt. Och 

dock är det alldeles omöjligt att komma till rät ta med svensk mynt-

forskning utan att konsultera också en rad utländska, främst danska, 

finländska och norska arbeten. Den andra orsaken till kapitlets luc

kor är, att begreppet svensk numismatik fattats alldeles för snävt. 

Historien om de olika slag av ut ländska betalningsmedel, t. ex. ro

merska, bysantinska, anglosachsiska, a rabiska (»kufiska») och tyska 

mynt, vilka kursera t hä r i landet under perioder, då svenskarna hade 

intet eller föga inhemskt mynt, måste självfallet vara en del av svensk 

numismatik. Detta gäller så mycket mera, som jordfynden av dessa 

olika ut ländska betalningsmedel äro av största vetenskapliga bety

delse, varjämte man över huvud ej förstår den svenska myntpräg

lingens historia utan att ta hänsyn till de förebildande ut ländska svi

terna. Arbeten i hi thörande ämnen innehålla ej sällan stora partier 

av grundläggande fyndförteckningar. 

Det torde fördenskull ej vara opåkallat, att hä r framlägga några 

t i l läggsanteckningar i första hand till numismatikkapitlet i Hand

boken. Vid utarbetandet av dessa ha r undertecknad haft u tmärkt bi

stånd på ett flertal punkter och i olika hänseenden av amanuensen 

vid Kungl. Myntkabinettet N. L. R a s m u s s o n.1 Då meningen är, 

att en del av dessa tillägg må kunna tillgodogöras för en ny upp

laga av Brings viktiga uppslagsbok, ha r anmälaren här nedan med

tagit även en hel del av den nyaste li t teraturen, som utkommit se

nare än Handboken och som således ej kunnat komma med där. Gi

vetvis ä r den följande framställningen långt utförligare än som skulle 

kunna in tagas i en historisk bibliografisk handbok, men då den iiu-

1 För tilläggen beträffande litteratur om såväl numismatik som arkeo
logi har förf. fått mottaga värdefulla upplysningar ooh påpekanden av (utom 
amanuensen Rasmusson) arkivrådet Joh. Ax. Almquist, professorerna E. 
Lindberg och E. Heckscher, antikvarierna T. J. Arne och B. Thordeman, 
docenten Adolf Schiick, amanuensen fil. lic. H. Arbman, fil. dr E. E. Aroen 
och fil. lic. E. Lundmark, Stockholm; professor O. Rydbeck samt docenterna 
S. Bolin och J. E. Forssander, Lund; musseumsdirektor M. Mackeprang och 
niuseeumsinspektor G. Galster, Köpenhamn. Jag framför till samtliga mitt 
varma tack för deras älskvärda hjälp. 
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mismatiska litteraturen faktiskt är riklig och samtidigt mycket svår
överskådlig, synes det vara skäl att en vidlyftigare översikt här 
lämnas. 

1. Bibliografier. 1 första hand må då påpekas tillvaron av mynt
bibliografier. För äldre tid har man här J. G. Lipsius, »Bibliotheca 
niimaria sive catalogus auctorum qui usque ad finem seculi XVIII 
de re monetaria aut numis scripserunt», 1—2 (Lipsise 1801; 558 s.; i 
registret står svensk numismatik under Suecia), fortsatt av J. Leitz-
mann, »Bibliotheca numaria. Verzeichnis sämmtlicher in dem Zeil-
raume 1800 bis 1866 erschienenen Schriften iiber Miinzkunde» (Weis-
sensee 1867; 190 s.). En fortsättning 1866—1900 på Leitzmanns biblio
grafi finnes i handskrift (förf. av C. I. Wium i Svenska Numis
matiska Föreningens bibliotek i Stockholm). Då myntkabinetten i 
olika länder vanligen äro förenade med de arkeologiska eller konst
historiska museerna, kan forskaren även ha stor nytta av det i Sverige 
föga kända eller använda men ytterst viktiga och rikhaltiga musei-
historiska verket David Murray, »Museums, their history and their 
use», I—III (Glasgow 1904). Detta internationella huvudarbete inne
håller i vol. 1 en allmän och högintressant historik, medan vol. II— 
III upptagas just av bibliografi, nämligen över hela den civiliserade 
världens viktigare museer, inordnade under de alfabetiskt uppställda 
ortnamnen. Murray själv anger i vol. I, att han icke speciellt upp
märksammat myntkabinetten, men på grund av dessas nämnda sam
hörighet i praktiken med museerna, följer ett icke ringa numisma-
tiskt-bibliografiskt stoff med i boken. 

I Sverige kan man givetvis även för niiniisniatikens del konsul
tera C. G. Warmholtz' huvudverk »Bibliotheca Historica Sveo-Go-
thica», del 3 (1787) och 15 (1817; bl. a. s. 152—156). Mindre känt är, 
att Warmholtz utgav en numismatisk specialbibliografi, »Cata
logus variorum usque ad hoc tempus editorum operum circa rem 
nummariam in Suecia» (4:o, 1780); redan i Brenners »Thesaurus» 
(2:a uppl., 1731, s. 262—264) finnas f. ö. bibliografiska uppgifter.2 O. 
Montelius har — dock utan anspråk på fullständighet — medtagit en 
rad myntarbeten i sin »Bibliographie de 1'archéologie préhistorique 
de la Suéde pendant le XlXe siécle» (1875), som Bring nämner i sin 
Handbok på arkeologikapitlet (s. 216). En avd. om numismatik ingår 

a Om annan äldre svensk myntbibliograii se Joh. Ax. Almquist, »Sveriges 
bibliografiska litteratur», del 1 (1904—05), s. 224 f. 
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i (K. Setterwalls och) P. Elfstrands »Svensk historisk bibliografi». 
Modern svensk numismatisk bibliografi finnes bäst för 1930 och 
1931—32, utarbetad av Erik Person i den av honom redigerade tid
skriften Moneta (Malmö), I, h. 1—2 (1932, 1935). Även i W. P. Som-
merfeldt, »Norsk arkseologisk literatur 1814—1913» (tr. i tidskriften 
Oldtiden, bd V, h. 1, Kria 1914, s. 1—33) finnas numismatica, ehuru 
flera huvudarbeten där saknas. Sommerfeldt har fortsatt med års-
bibliografier i Föreningen til norske fortidsmindosmeerkers beväring, 
Aarsberetning 1914 ff. E. Vedel, »Oversigt över den danske Litera
tur om Nordens forhistoriske Arkaeologi indtil og med Aaret 1904» 
(1905), är i numismatiskt hänseende sämre, i det att egentligen en
dast ett fåtal myntfyndsuppsatser fått komma med. 

Som man omöjligt kan undvika, att vid svensk myntforskning också 
ta hänsyn till utomnordisk litteratur, må här vidare nämnas den 
bibliografiskt lagda tidskriften Numismatisches Eiteratur-Blatt (1880 
ff.), red. av en kännare som Max von Bahrfeldt, samt det — jämte 
A. Luschin von Ebengreuths av Bring nämnda handbok — oumbär
liga huvudverket »Wörterbuch der Miinzkunde» (Berlin 1930; 777 s.), 
utg. av frih. Friedr. von Schrötter. 

2. Tidskrifter och seriepublikationer. I fråga om tidskrifter och 
seriepublikationer måste myntforskaren likaledes ta hänsyn till de 
utomskandinaviska. Jämte Numismatisches Literatur-Blatt märkas 
t. ex. Zeitschrift fiir Numismatik (Berlin), Blätter fiir Miinzfreunde, 
Berliner (från 1935 Deutsche) Miinzblätter, Numismatische Zeit
schrift (Wien), Revue Numismatique (Paris), Revue Beige de Numis
matique (Bruxelles), Numismatic Chronicle (London) samt den ame
rikanska The Numismatist. Ett otal dylika publikationer äro f. ö. upp
tagna i litteraturförteckningen till S. Bolins »Fynden av romerska 
mynt i det fria Germanien» (1926; om detta arbete se vidare 
längre ned). 

Av nordiska, utomsvenska tidskrifter — jämte de vanliga arkeolo
giska huvudserierna (t. ex. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift, 
Suomen Museo och Finskt Museum, Aarbeger for nordisk Oldkyn
dighed og Historie, som haft föregångare med olika namn alltifrån 
Antiqvariske Annaler 1812—27, och den norska numera nedlagda 
tidskriften Oldtiden) — märkas de norska sviterna Myntsamlernytt 
med Acta Numismatica Osloensia samt särskilt den danska Numisma
tisk Förenings Medlemsblad. Den redigeras av inspektor G. Galster, 
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chef för Den kgl. Mont- og Medaillesamling, Köpenhamn, som där 
och på andra ställen (t. ex. i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark och 
i Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historie) publicerat för 
svensk numismatik intressanta bidrag. 

Av svenska serier må först nämnas lärda sällskaps och akademiers 
publikationer, t. ex. i viss mån K. Vetenskapssocietetens i Uppsala 
olika Acta samt särskilt K. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademiens Handlingar, vilka alltifrån 1700-talsdclarna intill nyaste 
tid innehålla beaktansvärda saker å detta område.3 Endast få bidrag 
finnas i K. Vetenskapsakademiens Handlingar och Årsbok (se ne
dan s. 289). En uppsats av A. W. Stiernstedt om »I Göteborg slagna 
mynt samt dit hänförliga medaljer» synes också stå ganska isolerad 
i K. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets i Göteborg Handlingar, 
del 16 (1876). Däremot finnas myntbidrag i flera av de större fom
minnes- eller hembygdsföreningarnas skrifter samt museipublikatio-
ner. De arkeologiska centraltidskrifterna Antikvarisk Tidskrift, Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad och slut
ligen Fornvännen innehålla rika numismatiska bidrag; i Svenska 
Fornminnesföreningens Tidskrift fanns föga härav. Av äldre tid
skrifter innehöll även Iduna ett och annat på detta område, dock be
tydligt mera ren arkeologi. De i Antikvarisk Tidskrift förekomman
de uppsatserna återfinnas genom generalregistrot i del 22, h. 4 (1924), 
de i Månadsbladet genom motsvarande register (tr. 1907) i bd 10 
(årg. 1900—1905), s. 475—491. Av de talrika rayntbidragen i Forn
vännen kunna exempelvis nämnas Bror Schnittgers »Silverskatten 
från Stora Sojdeby» (1915, s. 53—116, 189—246), G. Galsters »Ves-
terås-Hulpengo fra Knut Eriksson og hans nsermeste Efterfolgere» 
(1917, s. 96—101), S. Lindqvist, »Birkamynten» (1926, s. 307—334; 
nämnt hos Bring i kap. Forntiden, s. 251), T. G. Appelgren, »Nya 
rön ifråga om de svenska medeltidsmyntens bestämningar» (1930, 
s. 286—300), B. Thordeman, »Två fynd av Knut Erikssons Västerås
brakteater» (1931, s. 207—218) och »Myntfynden i Korsbetningens 
massgravar», I—II (1932, s. 23—39, 65—87). Thordeman har även 
skrivit om »Några svensk-norska numismatiska problem» (i Vitter-

:l En numismatisk tidskrift — visserligen av föga betydelse för mynt-
forskningen — var »Trettio historiska afbandlingar öfwer Swenska mynt 
och medailler>, utg. 1755 av Evald Ziervogel. Även Ziervogels övriga numis
matiska skrifter ha ringa värde. 
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hetsakad:s Handlingar , del 3 9 : 3 , 1935). Bidrag till den svenska 

numismatikens historia har man även i Fornvännen 1931 i N. L. Ras

mussons »Det Bromelius-v. Bromellska myntkabinettet och dess be

stånd av 'myntskatter '» s. 377—384) samt i årg . 1934, där jag 

behandlat B. E. Hildebrand (s. 257—316) samt T. J. Arne och 

B. Thordeman Hans Hildebrand (s. 317—326, 327—336) som bl. a. 

numismatici. Även Historisk Tidskrift ha r i t. ex. årg. 1932 halt ett 

myntbidrag, i det att Er ik Person där skrivit om »Gotlands äldsta 

mynt» (s. 219—24). Till serierna hör, utom naturligtvis Numisma

tiska Meddelanden, u r vilken Bring anför talr ika uppsatser,5 också 

Myntdirektörens Årsberättelser och slutligen den nya, ovan i förbi

gående omtalade tidskriften Moneta, Meddelanden från Skånes Nu

mismatiska Förening (hittills 2 häften, 1932 och 1935), red. av Erik 

Person. Härjämte kunna som seriepublikationer nämnas en rad mynt-

handelskataloger i skilda länder (om de svenska jfr nedan, s. 285). 

3. Äldre svensk numismatik. Till den äldre svenska numismati

kens historia efter Brenner och Keder kunde åtskilliga bibliogra

fiska uppgifter givas utöver de huvudarbeten, som Bring anför i 

Handboken.0 H ä r må blott i förbigående nämnas , att den av C. R. 

Berch väckta och av J. Hallenberg genom hyperkri t ik tillspetsade 

frågan om Olof Skötkonungs mynt (och Anund Jakobs) på 1820-talet 

spelade en stor roll i den vetenskapliga diskussionen. Det avgörande 

inlägget — under påverkan från Chr. J. Thomsen — blev Chr. 

Raraus ' »Om nogle gamle Mynter, der sandsynligen ere at ansee som 

de aeldste, der i de Nordiske Riger, eller i Nordiske Regenters Navne 

ere slagne (i Det skandinaviske Li teraturselskabs Skrifter, bd 21,1826, 

s. 275—318). Thomsens inflytande i denna fråga visar sig även i J. 

H. Schröders studie (Vit terhetsakad:s Handl., del 13, 1830) samt in-

1 Bring använder därvid i lexlen förkortningen NM. Tydligen gonom 
förbiseende är denna förkortning överhoppad i förkortningslistan, s. XVIII, 
men följden blir således alt tidskriftens fulla namn (Numismatiska Meddelan
den) ingenstädes finnes i Handboken. 

• Bibliografier över Brenners skrifter i Sv. Biogr. Lex., bd 6 (1926), s. 210 
L, över Berchs ibid., bd 3 (1922), s. 316—318, över Koders i Sv. Biogr. Lex., 
bd 7 (1841), s. 24, över Sven Lagerbrings i S. E. Bring, »Förteckning öfver 
Sven Lagerbrings tryckta arbeten och manuskript» (1907). Om Sjöborg, 
Hallenbcrg och Schröder so nedan. [A. Modeer,! »Inledning til närmare 
kunskap om Swenske mynt och skådepenningar» (1796), är ett underhaltigt 
arbete. 
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direkt också hos B. E. Hildebrand, »Numismata Anglo-Saxonica» 
(1829). 

I Leipzig utkom 1750 J. F. Joachims »Neueröfnetes Groschen-
Cabinet», III, »Sechstes Fach, enthält die Königlich-Schwedischen 
Groschen im Kupfer gestochen, beschrieben und kiirtzlich erkläret» 
(8:0, 256 s., 21 pl.). Av svenskt intresse är även J. D. Köhler, »Histo
rischer Miinz-Belustigung», 1—22 (jämte reg.; Nurnberg 1729— 
64, 4:o). 

Inflytandet på Nordens mynt- och fornforskare av den klassiska 
och orientaliska myntvetenskapen är rikt belyst för Danmarks del 
i det nyligen utkomna arbetet »Rom og Danmark gennem Tiderne», 
I (1935), red. av Louis Bobé. Om österrikaren Joseph Eckhels do
minerande roll för den antika numismatiken jfr M. P:n Nilsson, 
»De arkeologiska upptäckterna i den klassiska Södern och den forna 
Orienten» (1933), s. 23 f., och Fornvännen 1934, s. 264, 291. För me
deltidsforskningen spelade Joseph von Mader i Prag en liknande 
roll (jfr om Mader J. Friedlaender i Berliner Blätter fiir Mlinz-, 
Siegel- und Wappenkunde, bd 5, h. 1, 1869, s. 1—11). En från numis-
matisk-historiografisk synpunkt, viktig avhandling är J. H. Schrö-
ders inträdestal i Vitterhetsakademien 1827 (tr. i Akademiens Handl., 
del 13, 1830, s. 279—318): »Anmärkningar öfver Sveriges äldsta 
mynt», som bör studeras jämsides med B. E. Hildebrands i Hand
boken upptagna »Upplysningar till Sveriges mynthistoria» (1831— 
32). Båda röja inflytande från Christian Thomsen i Köpenhamn. 
Om J. J. Nordströms stora avh. i Vitterhetsakademiens Handl., del 
19 (1850), se längre fram (s. 288). 

4. Myntfynden. Det stora uppsvinget i svensk myntforskning un
der nyare tid kommer, mera än med t. ex. Sjöborgs, Hallenbergs eller 
Schröders studier,7 genom de två monumentala arbetena på 1840-talet 
över anglosachsiska, respektive arabiska (kufiska) mynt. Det ena är 
B. E. Hildebrands »Anglosachsiska mynt i Svenska Kongl. Mynt
kabinettet» (4:o, 1846), det andra C. J. Tornbergs »Numi Cufici 

7 Sjöborgs arbeten äro förtecknade i »Lunds universitets historia» av M. 
Weibull och Elof Tegnér, del 2 (1868), s. 244 f.. Hallenbergs i J. H. Schrö
der, »Minne af Mag. Jonas Hallenberg, rikshistoriograf, canzli-råd» (1838), 
s. 47 f., och i Sv. Biogr. Lex., bd 6 (1840), s. 39 L, samt större delen av 
Schröders i Sv. Biogr. Lex., bd 14 (1847), s. 89 f. 
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Rogii Nymophylacii Holmiensis» (4:o, 1848).8 Dessa båda verk äro, 
i själva verket av vida större räckvidd än titlarna ge vid han
den, i det att de innehålla för forskaren oumbärliga fyndförteck
ningar av största vikt också för den arkeologiska kronologien. 
Komplement till Tornbergs »Numi Cufici» äro hans »Symbolse ad rem 
numariam muhammedanorum», I—IV (i Nova Acta Regiae Societatis 
Scientiarum Upsaliensis, vol. XIII, 1847, och ser. III, bd 1, 1853, 
bd 2, 1856, o. bd 4, 1862). Nämnda fyndförteckningar åter fullständi
gas på andra håll. Sådana finnas t. ex. hos L. E. Götlin, »Dissertatio 
de initiis monetae svecanse» (1806), säkerligen författad av preses, som 
var numismatikern Eric Götlin. Även Jonas Hallenberg hade fynd-
redogörelser i många av sina arbeten. J. G. Liljegrens mera kända 
»Strödda anteckningar om fynd i svensk jord» (i Vitterhetsakade
miens Handl., del 13, 1830, s. 153—278) äro visserligen i mycket brist
fälliga, men kunna likväl icke undvaras. Ett modernare komplement 
har man vidare av W. Lagus i Finland. Dennes »Numismatiska an
teckningar», 1:1—2 och II (i Bidrag till kännedom af Finlands na
tur och folk, utg. af Finska Vetenskaps-Societeten, h. 43, 1886, s. 
1—106, h. 47, 1888, s. 1—160, och h. 60, 1900, s. 1—264) är ett hu
vudarbete också inom svensk numismatik; fyndförteckningen finnes i 
avd. II (anförda h. 60). Se också [H. Hildebrand,] »Svenska myntfynd 
i k. Myntkabinettet» t. o. ra. 1877 (i Månadsbladet 1882, s. 76 
—84, 113—119, 172—176; 1883, s. 81—83; 1885, s. 108—113). 
Även i Haubergs nedan citerade danska arbeten finnas beskriv
ningar om svenska fynd. Vad beträffar de anglosachsiska myn
ten må observeras, att B. E. Hildebrands senare upplaga av mo
nografien i detta ämne (8:o, 1881) ej omfattar fyndförteck
ningar, utan kompletteras av H. Hildebrands »Angelsaksiska mynt
fynd i Sverige efter 1845» t. o. m. 1876 (i Månadsbladet 1886, s. 
119—124, 178—184, och 1887, s. 16—22). Rörande anglosachsiska 
mynt må även hänvisas till H. Hildebrand, »Myntfyndet från Möln-

8 I den svenska litteraturen nämnas kufiska mynt redan i Ada Literaria 
Svecise 1733 (s. 115 ff.). Tidiga svenska forskare inom den arabiska numis
matiken voro bl. a. C. A. Clewberg (se Sv. Biogr. Lex., bd 8, 1929, s. 633— 
636), Carl Aurivillius (se ibid., bd 2, 1920, s. 476—480) och Hallenberg (t. ex. 
i »Collectio Nummorum Cuficorum», 1800, och »Numismata Orientalia», 
I—II, 1822). Även Schröder skrev om kufiska mynt (redan 1816 i Iduna, 
b. 6, s. 128—130; 1827 kom lians katalog över arabiska mynt i Myntkabi
nettet i Uppsala). 
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dal» (i Bidr. t. kännedom om Göteborgs o. Bohusläns fornminnen, bd 
3, 1886, s. 120—144; rör även tyska mynt), Sigurd Holm, »Studier öfver 
Uppsala universitets anglosaxiska myntsainling» (i universitetets års
skrift 1917) — som innehåller katalog samt språklig bearbetning av 
personnamnen å mynten — dels C. A. Nordmans 1921 utkomna 
»Anglo-Saxon coins found in Finland». Observeras bör även O. Alce-
nius, »Fyra anglosachsisk-tyska myntfynd i Finland (1894—1897)» 
(i Finska Fornminnesföreningens Tidskr. XI, nr 2, s. 1—61). I 
Fornvännen 1934 (s. 366—372) har N. L. Rasinusson skrivit om 
»Nordens tidigaste import av engelska mynt». I fråga om de 
arabiska mynten må påpekas utöver Tornbergs redan nämnda 
huvudarbete också hans avhandling i Vitterhetsakademiens Hand
lingar, del 21 (1857; s. 61—103), hans uppsats i Antikvarisk Tid
skrift, bd 3 (1870—73; s. 55—58), och hans bidrag till ämnet i öfver-
sigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1873, nr 5, s. 
18—23 och 32 f., samt hans »Découvertes récentes de monnaies kou-
fiques en Suéde» (i Revue de la numismatique beige, 5e serie, t. II, 
1870, s. 221—245), samt vidare Esaias Tegnér d. y:s uppsatser i Må
nadsbladet 1883 (s. 97—119) och 1884 (s. 53—69). En äldre studie 
på detta fält är G. Geitlin, »Om österländska mynt funna i Finlands 
jord» (Acta Societatis Scientiarum Fennicee, tom III, s. 299—323). Jfr 
även hans »Beskrifning öfver Kejserliga Alexanders Universitetets 
i Finland muhammedanska myntsainling» (i d:o, tom VII, 1862, s. 161 
—343). Den bästa översikten av alla fynd av kufiska mynt finns hos 
A. K. Markow, »Topografija kladow wostocnych monet» (S:t Pe
tersburg 1910), som behandlar även de svenska fynden. I Hist. Tid
skr. för Finland 1916 (s. 117—121) har A. Hjolt skrivit om »Ett 
orientaliskt myntfynd från Åland». Betydelse tör svensk forskning 
har även R. Vasmers studie om kufiska mynt i Vitterhetsakademiens 
Handl., del 40: 2 (1929). I fråga om det äldre myntfyndsmaterialet i 
Sverige finnes också en översikt i Hans Hildebrands »De öster- och 
västerländska mynten i Sveriges jord» (i Historiska studier. Fest
skrift tillägnad Carl Gustaf Malmström 1897). En studie, som dra
ger historiska slutsatser ur vikingatidens myntfyndsmaterial (sär
skilt det arabiska), är kap. »Världshandeln och Norden» i S. Bolins 
»Skånelands historia», del 2 (1933; s. 87—102). 

Till detta äldre myntfyndsmaterial höra givetvis ej minst de ro
merska mynten. Av tidigare studier märkas bl. a. partier i O. Monte-
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lius, »Från jernåldern» (1869), samt Hans Hildebrand, »Svenska fol
ket under hedna tiden» (2:a uppl., 1872); vidare Hildebrands »Sous 
d'or ostrogoths frappés en Pannonie et trouvés en Suéde (i Congrés 
international de numismatique organise et réuni ä Bruxelles 
1891, s. 421—427) och »Solidus-importen till Sverige under den 
tidigare jernåldern» (i hans arbete »Från äldre tider», 1882, 
s. 58—73). Om fynd av romerska mynt se vidare B. Salin, »Romerska 
och byzantinska guldmynt funna i svensk jord» (i Månadsbladet 
1892, s. 114—130), P. Hauberg, »Skandinaviens Fund af romersk 
Guld- og Solvmynt for Aar 550» (i Aarbeger for nord. Oldkyndighed 
og Historie 1894, tr. 1895, s. 325—376), O. Almgren, »Om fynden af 
romerska silfvermynt i Norden» (i Sv. Fornminnesfören :s Tidskr.. 
bil 11, 1902. s. 187—196), T. J. Arne, »Solidusfynden på Öland och 
Gottland» (i Fornvännen 1919, s. 107—111) och »Deux nouvelles 
déconvertes de solidi en Gotland» (i Acta Archaeologica 1931, s. 1— 
28), Olov Janse, »Le travail de 1'or en Suéde å 1'époque mérovin-
gienne» (Orleans 1922 )och »Notes sur les solidi romains et byzantins 
trouvés en Scandinavie» (i Revue Numismatique 1922, s. 33 ff.), O. 
Almgren och B. Nerman, »Die ältere Eisenzeit Gotlands» (1923, s. 
57—69) och Nermans »Die Völkerwanderungszeit Gotlands» (1935, s. 
59—62) samt M. Stenberger, »Öland under äldre järnåldern» (1933, 
s. 276—285). Till detta område hör även vår främsta moderna mynt
avhandling, nämligen Sture Bolins ovan i förbigående nämnda ar
bete »Fynden av romerska mynt i det fria Germanien» (1926; en del 
i bearb. tysk uppl.: »Dio Funde römischer und byzantinischer Munzen 
im freien Germanien», tr. i XIX. Bericht der Kömisch-Germanischen 
Kommission 1929). I denna avhandling diskuteras (liksom i förf:s 
»Romare och germaner», 1927) själva metodiken i myntstudiet. Mynt-
fyndsförteckningen i boken upptar för Sveriges del 14 sidor, vilket 
också visar dess betydelse för svensk numismatik. 

En utländsk förteckning över bysantinska myntfynd, som även 
(ehuru ej fullständigt) upptar sådana i Sverige är Sawyer McA. 
Mosser, »A Bibliography ot Byzantine coin hoards» (1935; Numis
matic Notes and Monographs No. 67, New York). Härmed kan jäm
föras Janses ovan nämnda uppsats i Revue Numismatique 1922 samt 
T. J. Arne, »Einigo Aufzeichnungen Uber in Schweden gefundene 
byzantinische Silbermiinzen» (i »Studien zur vorgeschichtlichen Ar
cbäologie», tillägn. Alfred Götze, Leipzig 1925, s. 220—224). I sist-
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nämnda »Studien» till Götze ingår även en uppsats om tyska mynt
fynd av Hanna Rydh: »Die Verbreitung deutscher Munzen in den 
Funden aus der Wikingerzeit Schwedens» (s. 225—236). Rörande 
myntfynd se även de ovan (s. 277) ur Fornvännen citerade uppsat
serna. Om »Ett fynd av nordtyska 1500-talsmynt från Bohuslän» 
har N. L. Rasmusson skrivit i »Bohuslänska studier tillägnade 
landshövdingen Oscar von Sydow 1933» (s. 121—147). 

Lokala fyndöversikter finnas t. ex. för Västergötland: H. Werner, 
»Mynt funna i Westergötlands jord» (1879) och H. Widéen, »Mynt
fynden i Västergötland» (i Västergötlands Fornminnesfören :s tidskr., 
del 4, h. 7—8, 1934, s. 43—84). En annan lokal studie på området är 
N. L. Rasmusson, »Medeltida myntfynd från Hälsingborg» (i »Häl
singborgs historia», del 11:2, 1934, s. 231—252). Det svenska mynt
väsendets uppkomst och utveckling kan över huvud ej förstås annat 
än mot bakgrunden av dessa många olika slag av importerade ut
ländska mynt, vilka övat avgörande historiskt, stilhistoriskt och 
penninghistoriskt inflytande. 

5. Myntsamlingar och myntsamlare. I samband med ovanstående 
översikt angående de äldre utländska mynt, som cirkulerat som betal
ningsmedel i Sverige, samt fynden av dessa, må här nämnas något 
om studier angående svenska myntsamlingar och myntsamlare. Re
dan Brenner gav en sådan historik i sin »Thesaurus Nummorum 
Sueo-Gothicorum» (2:a uppl., utg. av N. Keder, 1731, s. 249 ff.). År 
1933 publicerade N. L. Rasmusson i Numismatiska Meddelanden 
XXVII (s. 116—141) en studie om »Myntkunskap och myntsam-
lande i Sverige före omkring 1640». Härtill sluter sig Rasmussons 
redan ovan (s. 278) anförda uppsats i Fornvännen 1931 om den Bro
melius—von Bromellska samlingen. En studie om en intressant äldre 
numismatiker är B. Thordemans »Ett fynd med sällsynta mynt» i 
Numism. medd. XXVIII (1935; s. 29—38), som rör Jacob von Enge-
ström. Om Kungl. Myntkabinettet kan, utom vad som finnes i cite
rade studier av B. E. Hildebrand, C. J. Tornberg och Rasmusson, an
föras den anonyma men i själva verket av B. E. Hildebrand (enligt 
hans egen uppgift) skrivna artikeln »Myntkabinettet, Kongl.» i P. R. 
Ferlin, »Stockholms stad», del 2 (1858), s. 1106—1111. Härtill komma 
nu bl. a. V. Gödels arbeten »I Kungl. Slottets biblioteksflygel» (1927) 
och »Riksantikvarieämbetet» (1930; Vitterhetsakademiens Handl., del 
41:1) samt H. Schilcks stora »Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
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Akademien, dess förhistoria och historia», varav del I—III utkommo 
1932—33 samt del IV 1935. Icke minst sistnämnda del bringar på 
trycket mycket nytt numismatiskt stoff. Beträffande Riksbankens 
samling finnes en historik, »Riksbankens myntkabinett», av K. G. Si
monsson i Numism. Medd. XXVI (1932; s. 6—18) samt kataloger, 
nämligen dels B. E. Hildebrand och Hans Hildebrand, »Samlingen av 
svenska mynt i Riksbankens myntkabinett» (1889), dels H. Hilde
brands posthumt utgivna beskrivning över sedelsamlingen där (se 
nedan s. 288). 

Om Uppsala universitets myntkabinett får man upplysningar i 
bl. a. C. Annerstedts stora universitetshistoria (register av E. Col-
liander 1931); jfr även S. Holms ovan citerade avhandling, över 
Lunds universitets mynt- och medaljkabinett finnes t. ex. Elof Teg
nér, »Anteckningar om Lunds Universitets Historiska Museum» (i 
M. Weibulls Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och be
skrifning, IV, 1871, s. 1—49) samt historik av S. Söderberg i Elof 
Tegnérs »Lunds Universitet 1872—1897» (1897, s. 183—194; histo
riken går tillbaka till kabinettets början på 1700-talet). 

Beträffande mynt- och medaljsamlingar i andra städer finnas en 
rad förteckningar utgivna över bl. a. läroverkens kollektioner. Ur 
denna vidlyftiga litteratur kunna såsom några exempel här anföras 
följande: J. O. Pontén, »Strengnäs Högre Elementar-Läroverks Mynt
kabinett. I. Svenska mynt, skådepenningar och spelpenningar» (1874); 
N. C. W. Gellerstedt, »Förteckning öfver Örebro Högre Elementarläro
verks samling af mynt och minnespenningar m. m.», 1—III (1879— 
1881); Abr. Åhlén, »Förteckning öfver Kristianstads Högre Allmänna 
Läroverks Samling af mynt och minnespenningar m. m.», 1—3 (1882 
—1888; i läroverkets inbjudningsskrifter nämnda år) ; P. Olsson, 
»Förteckning öfver Östersunds Högre Elementarläroverks mynt- och 
medaljsamling», I—VI (1877—1900); F. J. Beehrendtz, »Förteckning 
öfver Kalmar högre allmänna läroverks samling af mynt och minnes
penningar in. ra.», I: Sverige (1884); E. Collinder, »Förteckning 
öfver Sundsvalls högre allmänna läroverks samling af mynt och 
minnespenningar m. in.» (1887); Algot Friberg, »Förteckning öfver 
Jönköpings högre allmänna läroverks samling af mynt och minnes
penningar m. m. I. Myntsamlingen.» (1900); M. Klintberg, »Förteck
ning öfver Visby högre allmänna läroverks medaljsamling», I—II 
(1902); J. Bergquist. »Värmlands museums myntsamling tillhörig 
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Karlstads högre allmänna läroverk samt Värmlands naturhistoriska 
och fornminnesförening» (1905); K. Olas, »Förteckning öfver Umeå 
högre allmänna läroverks samlingar av minnespenningar, spelpen-
ningar och polletter samt katalog över samma läroverks numisma
tiska litteratur upprättade år 1917» (1917); G. H. Rundquist, »För
teckning öfver Växjö högre allmänna läroverks mynt- och medaljsam
ling jämte Smålands museums i Växjö därmed förenade likartade 
samlingar», 1—4 (bih. till läroverkets årsredogörelse, tr. Växjö 1928 
—35), och R. Steffen, »Anteckningar om Visby högre allmänna läro
verks mynt- och antikvitetssamling» (bil. till årsredogörelse 1928, 
Visby 1928). I detta sammanhang kan nämnas också t. ex. Carl Sah
lin, »Beskrifning och förteckning öfver Stofa Kopparbergs Bergslags 
Aktiebolags myntkabinett» (1895). Förteckningar över enskilda mynt-
ooh medaljsamlingar finnas bl. a. i sviterna av lager- och auktions
kataloger från mynthandlarfirmor såsom H. Bukowskis, D. Holm
bergs, T. G. Appelgrens, N. F. Bobergs och H. Sellings. En av all
mänt använd katalog över en svensk privatsamling är »Beskrifning 
öfver I. F. H. Oldenburgs samling af svenska, svenska besittningar-
nes och landtgrefven Fredriks (konung Fredrik I) hessiska mynt» 
(1883). Bland kataloger över större svenska specialsamlingar kan 
anföras t. ex. Berta Holmberg, »Beskrivning över Isidor Adolf Bon
niers samling Carl XI :s mynt» (1931).° Av utländska offentliga 
samlingar av svenska mynt må nämnas den nu i Eremitaget i Lenin
grad befintliga Reichelska (se »Die Reichelsche Miinzsamlung in St. 
Petersburg», Th. 5, 1842, s. 127—265). Om de finska samlingarna 
se Lagus redan anförda »Numismatiska anteckningar», där avd. 1: 1 
—2 (i anförda h. 43 o. 47) innehåller »Historik öfver finska universi
tetets mynt- och medaljkabinett». I fråga om den kungl. mynt- och 
medaljsamlingen i Köpenhamn kan hänvisas till t. ex. Axel Ernst, 
»Dansk Numismatik c. 1650—1800» (i Numismatisk Förenings Med
lemsblad, bd X, 1926—27, s. 77—89, 101—105, 109—113, 125—129, 141 
—146, 153—157) och G. Galsters översikt av kabinettet »1780—1930» 
(ibid., bd XIII, 1932, s. 51—56), som efterföljts av en rad special
studier om kabinettets historia i nämnda danska mynttidskrift. Där
vid behandlar Galster bl. a. i studien »Hielmstierne og det Kgl. Mynt
kabinet» inköpet 1755 av C. G. Warmholtz' samling (i Medlemsbladet 

9 Om Appelgrens katalog över den finländska Antellska saml. jfr not 10 
nedan. 
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bd X I I I , n r 20, 1933, s. 298—300). Som f. ö. Det Kongelige Danske 

Videnskabernes Selskab utgick u r sin tids kungl. danska mynt- och 

medaljkommission, kan även i C. Molbechs s tora historik över 

nämnda akademi (1843) inhämtas upplysningar i hi thörande ämne, 

liksom Selskabets skrifter innehålla en hel del numismatiska bidrag 

(se A. Lomholt, »Fortegnelse över Det Kongelige Danske Videnska

bernes Selskabs Publ ikat ioner 1742—1930», 1930), även i nyare tid 

(se om Haubergs arbeten nedan, s. 287). 

6. Nyare svenska mynt. Besittningsmynten. Beträffande litteratu

ren om svenska mynt i nyare tid har Br ings Handbok givetvis rik

halt igare uppgifter.10 Dock kan ti l läggas t. ex. A. W. Stiernstedts stora 

avh. »Om kopparmyntningen i Sverige och dess ut ländska besitt

ningar», 1—II (i Vitterhetsakademiens Handl., del 23, 1863, 453 s., 

och del 24, 1864, s. 365—424). Med denna avh. sammanfaller endast 

delvis Stiernstedts »Beskrifning öfver svenska kopparmynt och pol

letter», I—11 (1871—72; 1 5 0 + 2 6 3 B.; om polletterna se tillägg i Nu

mism. Medd. IV, 1877, och X I I , 1890). Härtil l kommer det enda mo

derna bildverket över svenska mynt fr. o. m. medeltiden t. o. m. Os

car I I :s tid. Det är en katalog (utg. av firman Adolf Hess Nach-

folger för auktioner d. 18—19 mars och 26—27 okt. 1914) med titeln 

»Sammlung des H e r r n L. E. B r u u n in Kopenhagen. Schwedische 

Munzen», I—II (Frankfur t am Main 1914) och ha r icke mindre än 

80 planscher. Härtil l kan fogas en lång rad arbeten om svenska be

sittningsmynt, d. v. s. mynt från Estland, Livland, Elbing, Pommern, 

Wismar och Bremen-Verden m. fl. områden och orter, som längre 

eller kor tare tid varit under svenska kronan. Bland li t teraturen om 

dem m ä r k a s : A. W. Stiernstedt, »Myntorter, myntmästare och mynt

ordningar i Sveriges fordna Östersjöprovinser och tyska eröfringar» 

(i Numism. Meddel. V, 1878); M. Bahrfelclt, »Die Munzen der Stadt 

Stade» (1879) och »Die M u n z e n . . . der Herzogthiimer Bremen und 

Verden unter schwedischer Herrschaft» (1892); E. Grimm, »Miinzen 

der Stadt Wismar» (1897); P . Bratr ing, »Miinzwesen der Stadt Stral

sund in neueren Zeiten» (i Berl iner Mtinzblätter, ny följd, I I , 1905— 

07); F . von Schrötter, »Die Miinzstätte zu Stettin unter . . . Kar l XI . 

und Kar l XII .» (i Zeitschrift fiir Numismatik, 28, 1910); R. Marsson, 

10 Han nämner t. ex. H. Hildebrands avh. om stormynten i Sverige 1512 
—35 (i Månadsbladet 1888, s. 13—35, 145—158) och T. G. Appelgrens om 
Gustav Vasas mynt (1933), liksom Appelgrens katalog över Antellska mynt-
samlingen (1906—08). 
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»Stralsund als königlich schwedische Mtinzstätte» (ibid., 40, 1930); 
S. Riihle, »Schwedische Prägungen der Stadt Elbing . . . 1626—36» (i 
Elbinger Jahrbuch, 9, 1931), samt G. Måtto, »Numismatik Baltimail» 
(Narva 1931). Ytterligare kan av studier rörande äldre svenska mynt 
nämnas M. Hallberg, »Några anteckningar om Äbomynten» (1919). 
Snart väntas ju också en svensk mynthistoria för medeltiden av B. 
Thordeman i serieverket »Nordisk kultur». 

7. Danska och norska mynt. Om såsom framhållits redan det ro
merska, bysantinska, anglosachsiska och arabiska myntinaterialet icke 
kan undanskjutas vid studiet av svensk numismatik, så gäller detta i 
lika hög grad om de danska medeltidsmynten, ej minst under unions
tiden. Huvudarbetena för den danska medeltiden (vilka, såsom påpe
kats, äyen innehålla för svensk forskning viktiga fyndförteckningar) 
äro fem, alla av P. Hauberg: »Myntforhold og Udinyntninger i Dan
mark indtil 1146» (i Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrif
ter, 6. Rsekke, hist. og filos. Afd., V: 1, 1900, s. 1—265 + 13 pl.). 
»Danmarks Myntväsen i Tidsrummet 1146—1241» (ibid., V: 3, 1906, 
s. 309—382 + 6 pl.), »Danmarks Myntveesen og Mynter i Tidsrummet 
1241—1377» (i Aarbeger for nordisk Oldkyndighed 1884, s. 217— 
374), »Danmarks Myntvaesen i Tidsrummet 1377—1481» (ibid. 1886. 
s. 135—189) oeh »Gullands Myntvsesen» (ibid. 1891, s. 1—72). Hall
bergs studier kompletteras och korrigeras i modern litteratur av bl. a. 
Galsters redan nämnda undersökningar på olika håll. Problem rö
rande äldre dansk numismatik diskuteras f. ö. även i N. Wimarson. 
»Några nyfunna Lundamynt från den äldre medeltiden» (i Hist. 
Tidskr. för Skåneland, bd 2, h. 1—2, 1904, s. 23—37), i Lauritz Wei
bull, »Den skånska kyrkans älsta historia» (ibid.), bd 5, h. 1—3, 
1914, och h. 4—5, 1917), samt i S. Bolins ovan (s. 281) anförda 
»Skånelands historia», del 2 (1933). För det viktiga jämförelsemate
rial, som bildas av danska oeh norska mynt från 1448 till modern tid 
se H. H. Schou, »Beskrivelse af danske og norske Monter 1448—1814 
og danske Monter 1815—1923» (1926; 386 s. + 51 pl.) samt O. Chr. 
Bjornstad och Hans Holst, »Norges mynter efter 1814», I (1927). För 
Norges numismatik i äldre tid märkes t. ex. C. I. Schive, »Norges 
Mynter i Middelalderen» (1865), samt andra skrifter av honom och 
av C. A. Holmboe, K. Rygh, Hans Holst m. fl. 

8. Penninghistoria. Sedlarna. Ovanstående myntbibliografi, som 
naturligtvis icke åsyftar fullsländighet, skulle ytterligare kunna ökas. 
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därest man medtoge penninghistoriska skrifter. Sådana äro flerstä
des nämnda i Bringa Handbok och återfinnas där medelst registret 
för författare som t. ex. A. af Botin,11 J. Hallenberg, H. Forssell, E. 
Heckscher, S. Brisman, E. Sjöstrand, Alf Johansson, K. A. Wallroth, 
T. Wennström, m. fl. Rörande det av Bring bl. a. även på Numismatik-
avdelningen (s. 29) berörda stora verket om »Sveriges Riksbank» fin
nes en viktig recension av D. Davidson i Ekonomisk Tidskrift 1919 
(s. 115—146). Av nyare bidrag kunna nämnas t. ex. K. Langenskiöld, 
»En återblick på den enskilda sedelutgivningen i Sverige» (tal vid 
presidiets nedläggande i K. Vetenskapsakademien 1923, tr. i Akade
miens Årsbok s. å., s. 231—251) och J. Wolontis, »Några synpunkter 
på kopparmyntfoten och penningförhållandena i Sverige 1624—1714» 
(1935). Glömd i Brings Handbok är Johan Jakob Nordströms ovan i 
förbigående antydda stora avhandling »Bidrag till penningeväsendets 
historia i Sverige intill konung Gustaf 1:8 tid» (inträdestal i K. Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademien 1849, tr. i Akademiens 
Handl., del 19, 1850, s. 159—389). Denna undersökning bör så myc
ket mer här observeras, som den innehåller jämväl många rent nu
mismatiska uppgifter. Om »Myntväsendet i Sverige på Gustav II 
Adolfs tid» har T. G. Appelgren skrivit i »Katalog över Gustav II 
Adolfs utställningen 1932» (s. 111—118). Andra äldre arbeten, som 
bl. a. röra sedelhistorien, äro J. Hyberg, »De enskilda bankernas sed
lar» (1902; planschverk), H. Bukowski, »Samling af svenskt och ut
ländskt sedelmynt samt svenska förordningar, böcker och skrifter rö
rande riksgäld, banko- och sedelväsen m. m.» (1886), H. Hildebrand, 
»Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett» (1915; jfr ovan, s. 283), 
och C. Hallendorff, »Från det svenska sedelmynlets äldsta tid» (1921; 
Skrifter utg. av Sv. Bankföreningen, 29). Serieverket »Sveriges riks
dag» innehåller i bd XIII (1934) dels A. Montgomery och K. G. 
Simonsson, »Riksdagen och Riksbanken efter 1809» (s. 5—89), dels 
K. Hildebrand, »Riksgäldskontoret 1789—1934» (s. 111—243). Ett ar
bete, som nyligen börjat utkomma och som behandlar penninghisto-
rien, är vidare Eli Heckscher, »Sveriges ekonomiska historia från 
Gustav Vasa», som i del i 1:1 (1935) rör tiden 1520—1600. 

9. Metrologi. På många olika sätt är metrologien, vetenskapen om 
mått, mål och vikt, av betydelse både för numismatik och arkeologi. 

11 Påminnas bör även om P. Dijkman, »Observationer om de forna Sven
skars och Göthers Penninge-Räknings Beskaffenhet» (1686). 
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För litteratur på detta område kan i fråga om den antika metrologien 
hänvisas till S. Bolin, »Fynden av romerska mynt» (1926, s. 23—65). 
För Sveriges del berörde .1. J. Nordström dessa frågor i sin avh. i 
Vitterhetsakademiens Handl., del 1!» (1850), och H. Forssell har en 
avd. om bl. a. vikt och mått i Vasatidens Sverige i sin »Sveriges inre 
historia», del 2, h. 3—4 (1875). Främst märkes eljest L. B. Falkman. 
»Om mått och vigt i Sverige» (2 bd, 1884—85). Detta arbete recense
rades av H. Hildebrand (»Mått och vigt i Sverige») i Hisl. Tidskr. 
1885 (s. 199—224) och Hildebrand upptog åter ämnet i kap. »Mått 
och vigt» i sin »Sveriges medeltid», del 1, h. VI (1894), s. 737—7611. 
Av nyare svensk litt. märkes T. J. Arne, »La Suéde et 1'Orient» 
(1914), avd. »Systéme de poids» (p. 176—196). Till detta ansluter sig 
diskussionen mellan F. de Brun och Arne om viktenheterna unde» 
vikingatiden i Fornvännen 1917—1919. En norsk avh. i metrologi är 

A. W. Brogger, »Ertog og ere, den gamle norske vegl» (1921). 

10. Frtiglingsteknik. Jämte penninghistorien har även präglings-
teknikens historia beröring med de numismatiska studierna. Om 
myntpräglingen påträffas smärre undersökningar redan i K. Veten
skapsakademiens Handlingar 1740 (s. 437—442), och 1820 (s. 204— 
224, varjämte ett par andra myntbidrag finnas i dessa Handl. 1741 
(s. 239 f., 242) och 1742 (s. 53—55). E. Lundmark liar i »Medalj-
präglingens teknik» (i Svenska Slöjdföreningens Tidskr. 1921) även 
behandlat olika slags myntprägling. Andra belysande bidrag till 
teknikens historia äro T. G. Appelgren, »Några ord om präglings-
tekniken vid myntverken i Säter, Nyköping, Arboga och Avesta» (i 
Myntsamlernytt fra Norsk numismatisk förening 1934, n:ris 4, 5 och 
7), samt Carl Sahlin, »Valsverk inom den svenska metallurgiska 
industrien intill början av 1870-talet. Historiska anteckningar» (1934; 
Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie, nr 3; jfr N. L. Rasmusson 
i Numism. Medd. XXVIII, 1935, s. 57—60). Numismatiska uppgifter 
finnas även i Sahlins studie om »Föremål av guld och silver, för
färdigade av metall från svenska bergverk» (i Med hammare och 
fackla, VI, 1935, s. 25—90). 

11. Mynt i kulten. Ett visst numismatiskt intresse har T. Seger-
stedt, »Mynts användning i döclskultcn» (Lunds Univ:s Årsskr., N. 
F., afd. 1, bd 2, nr 2, 1907), som berör också svenska folkseder. Även 
i källkulten (varom finns en rik litt.) möter man mynten. 

12. Medaljer. I fråga om medaljer har Bring i Handboken uppgif-

19 — Fornvännen 1935. 
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ter om C. R. Berchs, F. Silfverstolpes, B. E. Hildebrands, B. E. 
Hyckerts, V. E. Lilienbergs, A. Wahlstedts, M. Hallbergs, C. A. Oss-
bahrs och H. J. Boströms större arlielcn. En del tillägg kunna 
göras. Nämnas kan t. ex. Chr. de Mechel, »Explication . . . . de rccuvre 
du chev. Hedlinger» (Basle 1776, 1778, fol.), J. Ambergs monogr. om 
Hedlinger i den schweiziska tidskriften »Der Geschichtsfreund», bd 
37, 39—41 (1882—86; separatuppl. 1887) och K. Warburg, »Hed
linger» (1890) — ett nyare bidrag om Hedlinger finns av E. Gerber 
i Schweizerisehes Landesmuseum iu Ziirich Jahresbericht 1931. Ett 
praktverk är »Skåde-penningar öfver de förnämsta händelser som 
tillhöra konung Gustaf 111:8 historia» (1858; gravyrer av .1. Gill-
berg och M. R. Heland). Av nyare litteratur märkas: O. Levertin, 
»Svensk och fransk medal jkonst under 1600-talet» (i Nord. Tidskr. 
1903 och i L:a Saml. Skr., 19, 1910), C. Bildt, »Les médailles ro
maines de Christine de Suéde» (1908), E. Lundmark, »Sergel och 
den svenska medaljkonsten» (i Konsthist. Sällskapets publikation 
1921), och C. A. Ossbahr, »Architectura numismatica»1- (i S:t Eriks 
Årsbok 1923, s. 1—36). Astley Levin skrev i Svenska Linné-Sällska
pets Årsskrift 1923 (s. 54—60) om »En samling Linnéinedaljcr». men 
bättre litt.- och medaljförteckning häröver ingår i del av British 
Museum utgivna stora arbetet »A Catalogue of the works of Liu-
naeus» (2:a uppl., London 1933), n:ris 3381—3415, s. 213—215. Av 
studier om medaljer över andra stora svenskar eller svenskor mär
kes Leonidas Westervelt, »The Jenny Lind medals and tokens» (New 
York 1921; Numismatic Notes and Monographs, nr 5). En förteck
ning över Berzeliusmedaljer förberedes till utgivning av K. Veten
skapsakademien genom Arne Holmberg. 1 »Katalog över Gustav II 
Adolfs utställningen» 1932 (s. 119—124) förtecknade B. Thordeman 
»Gustav II Adolfs medaljer» ocli liar i »Svensk medaljkonst», 1 —11 
(Almanack fiir alla 1931, tr. 1933, s. 158—169, och 1935, tr. 1934, 
s. 160—170) lämnat en översikt över hela detta område. Medaljer rö
rande den svenska riksdagen äro förtecknade av N. L. Rasmusson 
i »Katalog över riksdagshistoriska utställningen 1935» (1935; s. 
56—68). Beträffande akademiernas medaljer och medaljsamlingar 
märkas O. Granberg, »Förteckning över Kungl. Svenska Ve
tenskapsakademiens målningar och skulpturer, medaljer och minnes-

" Ossbahrs uppsats föranledde genmäle av Erik Lindberg i Niiinism. 
Medd. X X I I I (1923), s. 122 -125 . 
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penningar» (1921; bilaga till Akademiens Årsbok s. å.; om medal
jerna s. 42—63), Erik Lindberg, »Konstakademiens medaljer» (i 
Medd. från Kungl. Akademien för de fria konsterna 1929, s. 63—97 
+ pl. III—Vli) , vartill kommer Lindbergs »Förteckning över 
Kungl. Akademiens för de fria konsterna samlingar av skulpturer i 
sten, metall och terrakotta samt av medaljer» (1934; om medaljerna 
s. 9—25). Minnespenningar präglade av Svenska Akademien äro i 
korthet förtecknade i Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886, 
del 35, 1923—24 (tr. 1925), s. 576—579. Rörande offentliga och en
skilda medaljsamlingar se även ovan under myntsamlingar s. 283 ff. 
En särskild studie av A. W. Stiernstedt om Göteborgsineilaljcr är re
dan nämnd (ovan s. 277). N. L. Rasmusson har skrivit om »Bleking
ska medaljer» (i Blekingeboken 1934, s. 147—166). Påminnas kan 
vidare om Carl Sahlin, »Ett och annat om belöniiigsnieilaljer och ut-
märkelsetecken inom den svenska bergshandtcringen» (i Kalender för 
Sveriges bergshandtering, årg. 5, 1908. tr. 1907, s. 9—17), K. Löfström, 
»Kungl. medaljen lllis quorum meruere labores» (1933) och »Kungl. 
medaljen Litteris et artibus» (1935). I »Konstvetenskapliga studier 
och essayer» tillägnade August Hahr (1928) har A. Julius skrivit 
om medaljgravören Raymond Faltz (s. 71—78). A. Renqvist har mo-
nografiskt behandlat medaljgravören Arvid Karlsteen (1931). N. L. 
Rasmusson har utgivit och kommenterat medaljgravören C. J. Wik-
mans självbiografi (i Numism. Medel. XXVIII. 1935, s. 39—53). Om 
B. E. Hildebrands medaljarbeten se numera även Fornvännen 1934, 
s. 278 och 304 f. Om medaljpräglingsteknikeii se avd. 10 ovan. 

Nära samband med medaljhistorien har inskrifts- och sinnebilds
läran. Äldre framställningar på området äro Abr. Sahlstedt, »Sinne
bild Konsten med en samling af sinnebilder och deras uttydning» 
(1758, 8:o, 208 s.. 32 pl.), och G. G. Adlerbeth, »Anmärkningar rö
rande det som förnämligast bör i akt tagas vid Skådepenningars up-
gifvancle» (i Vitterhots Historie och Antikvitets Akademiens Hand
lingar, del 2. 1791, s. 81—212). 

* 

B. Arkeologi. Såsom i början ovan angivits har Bring i sin Hand
bok även ett parti om arkeologien, infogat i kapitlet Forntiden (s. 
215 ff.). 

1. Treperiodssystemet. Förf. börjar med att ange den grundläg
gande betydelse, som det arkeologiska treperiodssystemet (sten-. 
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brons- och järnålder) haft för utvecklingen. Man kunde här väntat, 

att (såsom t. ex. på art. om arkeologi i Encyclopaeclia Britannica el

ler Enciclopedia I ta l iana) finna namnet på Christ ian Ji irgensen 

Thomsen, som numera allmänt erkännes såsom systemets i praktiken 

egentlige grundläggare . Av lit teraturen om Ireperiodssystemets upp

komst anföras i Handboken L. Weibulls studie i Hist. Tidskr. för 

Skåneland, bd 5, h. 6—8 (tr. 1923). Ehu ru denna undersöknings 

historiografiska del alltjämt är av vikt vid bedömande av t. ex. Mag

nus Bruzel ius ' och Sven Hylanders insatser, ha r likväl, sedan den 

jmblicerades, så mycket nytt framkommit ur arkivmaterial , att man 

icke kan s tanna därvid. Den nyare litteraturen utgöres av bl. a. 

Hans Segers i Breslau studio »Die Anfänge des Dreiperioclensy-

stems» (i Schiimacher-Festschrifl, Mainz. 1030), art. »Thomsen. 

C. J.», i Nordisk Familjebok, 3:e uppl.. bd 10 (1033) ocli V. Her

mansen, »C. J. Thomsens förste Museumsorclniiig» (i Aarböger for 

nordisk Oldkyndighed 1934, s. 90—122). Sedan Brings Handbok 

trycktes ha ytterl igare tillkommit uppgifter i Fornvännen 1934 (s. 

267 f., 271 f., 291 ff., 205 f.). som också beröra systemets överförande 

till och utveckling i Sverige.13 

2. Bibliografier och seriepublikationer. Av bibliografier rörande 

arkeologien nämner Handboken Montelius' ovan (s. 275) anförda 

(1875).14 Även de moderna, årl iga bibliografierna i Arkiv för nordisk 

filologi äro emellertid här av vikt — de upptaga uloin t imkunskap 

också bl. a. arkeologi och mytologi, likaledes böra observeras de 

ovan (s. 276) anförda bibliografierna för Danmark av Vedel och för 

Norge av Sommerfelclt. Även på arkeologikapitlet kunde med fördel 

seriepublikat ionema angivits såsom sådana. De äro ovan redan 

mestadels uppräknade (s. 276 ff.). Påminnas bör om, att registret till 

Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift är särskilt utgivet: »Sven

ska Fornminnesföreningen 1869—1919» (1919). Av nyare tidskrifter 

tillägges Acta Archaeologica (1930 ff.). Av tyska bör särskilt näm

nas Praehistorische Zeitschrift, som ständigt behandlar även rent 

nordiskt material. Också den tyska tidskriften Mannus har haft bi-

13 För Ireperiodssystemets förhistoria finnas rikliga uppgifter i bl. a. 
Murrays museihistoria (se s. 275 ovan) och Stenimermanns avhandling 
(s. 293 nedan). 

14 Se även Joh. Ax. Almquist, »Sveriges bibliografiska litteratur», del I 
(1904—05), s. 221—221. llil hör naturligtvis särskilt Wai-mlioH/,' arbete, dol 
3 (1787). jfr ovan s. 275. 
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drag av nordiskt intresse. Härtill kommer Max Eberts stora »Real
lexikon der Vorgeschichte» (14 bd + reg.-bd, 1924—32) med t. ex. den 
mycket stora artikeln »Nordischer Kreis» samt J. Hoops, »Real
lexikon der germanischen Altertumskunde» (4 bd, 1911—1919). 

3. Museihistoria. Historiografi. Man kan icke förstå fornforsk
ningens utveckling utan att se den i samband med museiutvecklingen. 
Utom David Murrays märkliga, ovan (s. 275) citerade stora musei
historia kan nämnas J. von Schlösser, »Die Kunst- und Wunderkam-
iiiern der Spätrenaissance» (1908), vidare P. H. Stommermanns in
struktiva »Die Anfänge der deutschen Vorgeschichtsforschung» 
(1934), som också tar viss hänsyn till nordiska förhållanden. En 
historiografisk insikt rörande klassisk och orientalisk arkeologi är 
nödvändig och fås lättast i M. P:n Nilssons redan anförda »De 
arkeologiska upptäckterna» (1933). Observeras bör även här »Rom 
og Danmark gennem Tiderne», I (1935), särskilt studier däri om 
Georg Zoega (av K. Friis Johansen) och »Kardinal Borgia og de 
danske i Rom» (av 0. Andreasen). 

För att följa den svenska fornforskningens historia måste denna 
liksom numisniatiken ses i allmännordiskt sammanhang. Man kan 
sålunda av danska arbeten anlita t. ex. T. Hindenburg, »Bidrag till 
den dansko Archseologis Historie» (i Dansk Maanedsskrift, I, 
1859, s. 149—218), Johannes Steenstrup, »Historieskrivningen i Dan
mark i det 19de Aarhundrede (1801—1863)» (1889), Sophus Muller, 
»Vor Oldtid» (1897; med litt.-hänvisn.) och »Nationalmuseet» (1907), 
H. C. Bering Liisberg, »Kunstkammeret» (1897), Ellen Jergensen, 
»Historieforskning og Historieskrivning i Danmark indtil Aar 1800» 
(1931), M. Mackeprang, »Fra Nationalmuseets Barndom» (i Fra Na
tionalmuseets Arbejdsmark 1929) och »Oldsagskommissionen i Kö
benhavn og Oldsagssamlingen i Kiel» (i Festskrift til H. P. Hanssen 
1032) samt V. Hermansen, »Oprcttelsen af 'Den Kongelige Commis
sion til Olclsagers Opbevaring' i 1807» (i Aarböger 1931, tr. 1933, s. 
265—320; jämte Hermansens ovan anförda, i Aarbeger 1934 tr. studie 
om Thomsen). För att förstå förhållandena i Finland kan man an
vända Lagus" redan anförda »Numismatiska anteckningar», som giva 
vida. mer än titeln säger och där man kan följa även museiutveck
lingen. Även »Åbo universitets lärdomshistoria», bd 3: »Historien» 
(1891) av M. G. Schyliergson bör här uppmärksammas. I fråga om 
den norska fornforskningen och norskt museiväsen kunna påpekas 
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bl. a.: O. A. Överland. »Del Kgl. Selskap for Norges Vel», 1 (1900; 
s. 242—248); A. W. Broggors historik över Föreningen til norske 
fortidsmindesmaerkers beväring 1844—1914 i föreningens Aarsberet-
ning för 1914 (tr. 1915; s. 8—59); H. Gjessing, kap. »Arkeologien» i 
»Norsk historisk videnskap i femti år 1869—1919» (1920; s. 161— 
205; förf. refererar utvecklingen från 1800-talets början); A. W. 
Brogger, »Fortid og Fremtid» (i Unversitets Olclsaksamling, Årbok 
1920. s. 5—19); samt A. Bugge, »Norges antikvariske opdagelse og 
erobring» (i den svenska Årsbok för hembygdsvård 1933, s. 111 
—123). 

För fornforskningens historia i Sverige kan, utom Gödels oeh H. 
Schiicks redan anförda arbeten saml de ovan (s. 284) citerade uni
versitetshistoriska skrifterna av nyare litteratur särskilt nämnas 
t. ex. »Betänkande med förslag till Låg angående kulturminnesvård». 
I—II (1922) — även »Betänkande med förslag till ett systematiskt 
utforskande av den svenska allmogekulturen», I—II (1924), ger en 
del — samt S. Lindqvist. »Gamla och nya uppgifter för svensk forn
forskning» (i Fornvännen 1928, s. 65—88), och O. Rydbeck, »Den 
svenska fornforskningens utveckling» (i Årsbok för hembygdsvård 
1932, s. 69—77).1' 

4. Forskarbiografier. Så länge ingen utförlig, samlad översikt av 
den nordiska fornforskningens historia föreligger, kan man, utom i 
ovanstående arbeten, lättast följa utvecklingen i biografier över de 
ledande gestalterna — av dessa ledare namnes t. ex. Worsaae alls 
icke i Handboken. Man kan här icke invända, att Worsaae var dansk 
och ej svensk, ty det är omöjligt att inom en vetenskap av fornforsk
ningens art isolera den svenska utvecklingen från den samnordiska. 
För övrigt har ju Worsaae direkt behandlat svensk arkeologi i bl. a. 
»Blekingske Mindcsmserker fra Hedenold» (1846). 

H. Schiick har i sin redan angivna stora historik över Vitterhets
akademien och dess förhistoria flerstädes utförliga biographica. Där
jämte har han publicerat sin monografi om Johan Hadorph (1933; 
även i Sv. Akad:s Handl. ifr. år 1886, del 43 för 1932, tr. 1933); även 
hans tidigare biografi över numismatiken C. R. Berch (1923) bör här 
ihågkommas (anföres av Bring på avd. Numismatik). S. Lindqvist 

'•'' Rörande Antikvitetekollegil och Anlikvilolsarkivets samlingar se även 
T. J. Arne i Fornvännen 1931, s. 18—93, och A. Oldeberg i Hig 1931, s. 28 
—40, och 1932, s. 51—61. 
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har behandlat »Olof Rudbeck cl. ä. som fältarkeolog» (i Rudbecks-
studier, 1930, s. 249—258). i Svenska Akademiens Handlingar kom
mer inom kort att tryckas även den biografi över den antikvariskt 
verksamme biskop Georg Wallin i Visby, som Tor Andree före
drog på högtidsdagen i dec. 1934. För 1700-talet märkes vi
dare B. Hildebrand, »Om Kilian Stobseus och hans samlingar» 
(1934. i Humanist. Vetenskapssamfundets i Lund Årsberättelse 1933 
—1934: Meddelanden från Lunds universitets historiska museum, s. 
1—25; med utförlig bibliogr. rör. äldre litt.). Fornvännen 1934 omfat
tar i h. 5, såsom förut nämnts, biografiska studier över B. E. Hilde
brand (av B. Hildebrand) och Hans HilclebranJ (av T. J. Arne och 
B. Thordeman). Där återfinnas även uppgifter om litteratur rörande 
bl. a. Sven Nilsson (s. 303),10 Hans Hildebrand (s. 305 f.) och O. Mon
lolius (s. 306; Bring anför G. Ekholms bibliografi för Montelius, på 
annat ställe A. Kocks biografi över Hans Hildebrand). Även märkas 
studior om R. Dybeck som forntorskare av S. Curman i Tidskrift 
för hembygdsvård 1928 (s. 160—167), om N. G. Djurklou av J. 
Wahlfisk i Medd. från Nerikes Fornminnesförening 111 (10(14) — 
om Djurklou jfr biografien över B. E. Hildebrand i Fornvännen 
1934, där också t. ex. J. G. Liljegren och L. Fr. Rääf beröras — vi
dare om N. G. Bruzelius av B. Engström (1026), om A. Hazelius av 
Gösta Berg (1933) och om B. Salin av O. Almgren i Fornvännen 
1933 (s. 1—46), jämte Salins bibliografi av Maja Lundqvist (ibid., 
s. 47—48). 

Den danska fornforskningen, som särskilt stått i höggradig växel
verkan med den svenska, kan också följas på biografisk väg. Ellen 
Jorgensens redan nämnda monografi (1931) är delvis biografiskt 
lagd. Viktig är A. Rasmussens biografi över Frederik Munter (1925); 
härmed jämföres det anförda samlingsverket »Rom og Danmark» (se 
ovan s. 293). Utom Mackeprangs och Hcrinansens studier ang. Thom
sen se vidare Fr. Algreen-Ussings nekrolog över denne i Illustreret 
Tidende (även som särtr.. Khvn 1865), Worsaaes minnestal i Aar
böger for nordisk Oldkyndighed 1866 samt den svenska litteraturen 
om Thomsens lärjunge B. E. Hildebrand. Biografi över Worsaae 
själv finnes av Sophus Miiller i Aarböger 1886, s. 1—48 (med för-

"'• Av intresse är här även Berl Möllers inledning till Sven Nilssons före
läsningar »Sverige och dess inbyggare före den historiska liden» 1847 (tr. i 
Lunds Univ:s Årsskr., N. F., avd. 2, bd 18, nr 8, 1923). 



2 9 0 R B .V G T II I 1.1) E II R A N n 

teckning över Worsaaes skrifter). Om Worsaae föreligger numera 
även hans självbiografi med brevbilagor. »En Oldgrandskers Erind-
ringer» (1934), utg. av V. Hermansen, till vilket arbete anmälaren 
skall återkomma på annat ställe i Fornvännen. Worsaaes efterträdare 
Sophus Muller dog som bekant så sent som 1934. En studie över ho
nom av M. Mackeprang jämte minnesord från Finland och Island 
samt av S. Lindqvist och A. W. Brogger föreligga i Aarbeger 1934, 
s. 1—38. Därjämte finnas över Muller nekrologer av K. Friis Jo
hansen i Oversigt över Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel-
skabs Virksomhed 1934/35 (tr. 1935; s. 57—79), av J. E. Forssander 
i Vetenskaps-Societetens i Lund Årsbok 1934 (s. 145—151), och av 
Th. Thomsen i Scandia. bd VIII (1925), s. 168—178. I dansk Per-
sonalhistorisk Tidsskrift 1934 (10. R., 1. Bd) finns en uppsats av 
P. Möller om »N. F. B. Sehested til Broholm som Arkseolog» (s. 
106—124). 

1 fråga om norska forskarbiografier kunna påpekas de i festskrif
ten »Det kongelige Fredriks Universitet», II (1911), intagna över 
t. ex. Rudolf Keyser (s. 224—234), P. A. Munch (s. 234—255) och 
Oluf Rygh (s. 259—263). Kortare nekrologer finnas i Föreningen til 
norske fortidsmindesmaerkers beväring, Aarsberetning for 1914 (tr. 
1915) över K. D. Rygh (s. 1—4) och Gabriel Gustafson (s. 5—7). 

5. översiktslitteratur. I fråga om den egentliga arkeologiska över
siktslitteraturen kunna, jämte de olika nordiska rikshistorierna och 
en del samlingsverk och monografier, som upptagils i Brings Hand
bok, ytterligare nämnas t. ex. H. Shetelig, »Norges forhislorie» (1925; 
med litt.-anvisningar), A. W. Brogger, »Det norske folk i oldtiden» 
(1925; med litt.-förteckning) samt E. Hornborg, »Finlands hävder», 
del 1 (1929; med litt.-förteckning). En modern dansk litteraturför
teckning finnes i den av Bring nämnda del 1 av »Det danske Folks 
Historie» (1927). O. Almgrens instruktiva bok »Sveriges fasta forn-
läinningar» (3:c uppl., 1934; med rik litt.-förteckn.), är nämnd hos 
Bring. Sedan Handboken trycktes har i Sverige tillkommit S. Lind
qvist, »Svenskarna i heden tid» (1935), varjämte ett större översikts
verk, »Forntid och fornforskning i Skandinavien», av G. Ekholm 
väntas snart utkomma. 

6. Arkeologisk specialforskning. För de arkeologiska specialite
terna har Handboken ett urval, som i huvudsak inskränkts till häll
ristningar och runor. All runstudiel fåll cit särskilt bretl utrymme 
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är naturligtvis alldeles riktig). Men då forskningen där befinner sig 
i visst stridsläge, kunde Lis Jacobeens uppsatser i Scandia också ha 
anförts. Observeras bör även E. Moltke. »Tekniske hjselpcmidler og 
metoder i epigrafiens tjeneste med sserligt henblik på runeindskrif
ter» (i Fornvännen 1932, s. 321—341). 

Att, då ett urval gjorts, hällristningarna särskilt uppmärksammats, 
är väl åter diskutabelt, i synnerhet som det direkt anförcs (s. 218). 
att den moderna forskningen betraktar dem icke som »hävd», ulan 
som kultbilder. Då hade väl snarare guldbrakteaterna kunnat komma 
med. Litteraturen om dem är rik — bland nyare bidrag märkas t. ex. 
S. Bolin, »Till guldbrak t esternas kronologi» (i Scandia 1928, s. 180 
—186), och G. Gjessing, »Do norske giillbrakleatene» (i Universi
tetets Oldsaksamlings Skrifter, utg. ved A. W. Brogger, II, 1929, s. 
127—175). Fördelaktigt vore emellertid att få en bibliografi även 
för arkeologiens andra huvudgrenar: hela den stora sten-, brons- ocli 
järnåldersforskningen samt medeltidsarkeologien — men en sådan 
kan näppeligen rymmas i en historisk bibliografisk handbok och hör 
i fråga om stora delar sakligt sett icke heller dit. En utförlig separat 
arkeologisk bibliografi vore den bästa lösningen och är. med tanke 
på den årligen svällande litteraturen, verkligen av behovet påkallad. 
Man får ibland det intrycket, att den nödvändiga specialiseringen 
alltför mycket medfört en utpräglad boskillnad mellan den svenska 
föremålsforskningen samt den i huvudsak med skriftligt material 
arbetande historieforskningen. Ett närmare samarbete mellan dessa 
discipliner skulle säkert leda till båtnad för båda. I Brings lärorika 
och utmärkta Handbok Im fomforskama och medeltidsarkeologerna 
fått ett ypperligt hjälpmedel för att intränga i den egentligt historiska 
litteraturen. Det vore som sagt av värde, om även historikerna — och 
arkeologerna själva — finge större möjligheter att överblicka littera
turen rörande den nordiska forntiden i dess helhet samt det speciell! 
arkeologiska fältet inom medeltidsforskningen. 1 samband härmed 
kan även pekas på den både för forn- och medeltid viktiga antropo
logiska, kraniologiaka och osteologiska forskning, som i Danmark 
Utövats av t. ex. F. C. C. Hansen saml i Sverige av bl. a. Carl M. 
Fiirst (bibliografi i Lunds universitets matrikel 1924—25 samt i Sve
riges läkarehistoria, 4;e följden, bd 2, 1932, och del 5, 1935; jfr om 
Fiirst som antropolog G. Backman i Ymer 1935, s. 263—272), Otto 
Rydbeck och 10. Dahr och som alltför myckel förbises av fack-



2 9 8 B E N G T H I L D E B H A N II 

h i s t o r i k e r n a . D e t s a m m a g ä l l e r i f r å g a om det s t o r a och v ä r d e 

ful la h i s t o r i s k a stoff, s o m g ö m m e r s i g i sv i t en a v m u s e i - och ut

s t ä l l n i n g s k a t a l o g e r . 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

B E N G T H I L D E B R A N D : Notisen /.ur schwedischen numisma-
lischen und arclmologisch-liistoriograpliischen Bibliographie. 
Ers te r Bibliothekar an der Universitätsbibliotbek zu Uppsala Dr. S. E. 

Ii r i n g gali im Herbst 1934 eine grosse und äussers t wertvolle Arbeit 
liihliogrnfisk handbok till Sveriges historia (Hibliograjiliisclies Handbuch 
zur scbwodiscbeii Geschichte, 780 S) heraus . Die woitläufigc BescbaftVn-
beit des (iegonstandos brachto natiirlich oine gewisse Ungleicbmässigkeil 
in der Behandlung dos bibliograjiliisclien Materials mil sich. So sind dio 
Par t ien iiber Numismatik und Arcbäologie in dem Handbuch ziemlich sum-
mariscb ausgofallon. 

Verf. liefert daher in dem vorliegenden Aufsatz syslcinaliscli geordnelo 
Nacbträgc zu Hrings Handbuch teils fiir dio Numismatik, toils fiir di" 
archäologische Hlstoriograpbie. Diese Nachträgo sind zur Honutzung neben 
Hrings Buch bestimnit. Sie sind bis zur ( iegenwart fortgefiibrt, so dass also 
auch eine Reihe Arbeiten und Studien berttcksicbtigl sind, dio im Hand
buch nie hatten behandelt werden können. 

A. Was dio NionisiiKilik betrifft, so berichtet Verf. iiber 1) Bibliographlen, 
2) Zeitscbriften und lieilionjmblikationen, 3) ältere schwedische Xmnis-
nialik, 1) Miiiizlniide. Betreffs der letzteren werden bibliographische An
gaben iiber Funde von angolsäclisiscben, arabisrben, römischen, byzan
tinischen und deutschen Miinzen milgetcilt. Ferner werden in dem Auf
satz bchandelt 5) Miinzoiisammliingen und Miinzonsainnilor, 0) neuen-
schwedische Miinzen und Miinzen friiboror gohwedischer Bosilzungon, 7) 
diinisebe und norwegische Miinzen — besonders wichtig fiir das verglci-
cbende Studium sohwedlscher Miinzen — 8) Geldgesehiohte und Banknoten, 
9) Metrologio, 10) Prägelocbnik, 11) Miinzen im Kull imd 12) Medaillen 
nebst Inschriften- und Simibildcrlolire. 

H. Hezuglicb dor Arehuologie liefert Verf. bibliograplii.-cbo Angaben Uber 
1) das Droiperiodensystem, 2) Bibliographlen und Reihenpublikationen, 3) 
Museengoscliichlo und Bistoriograjihio, 4) Forscherbiograpbien, ö) "Cber-
sicbtsli teratur sowio schliesslich 0) einige Oesicblsjmnkle zu einer biblio-
grajdiiscbcn Behandlung archäologischer Spezialforschung. 

In dem Aufsatz hat Verf. versucht, in möglichstem Massc auch die nicbt-
scbwedischo nordische Li tera tur und soweil nötig auch dio aussernordische 
zu beriicksicbtigcn. 


