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»Sverkersgården», »Sverkerskapellet» och Klosterområdet vilka på ett 
utomordentligt sätt demonstrerades av dr Frödin. Kl. 4,30 ägdo gemensam 
middag rum å Omborgs Turisthotell, varvid biskop Aurelius framförde 
östgötarnas tack och samtidigt avtackade föredragshållarna. Kl. 6,30 gick 
avfärdcn i bussar och bilar ifrån Alvastra, och efter ett kort besök i Heda 
kyrka, som visades av intendenten dr B. Cnattingius, ankom man till 
Mjölby, där tåget till Stockholm kl. 7,40 förde stockholmarna åter till 
huvudstaden, dit man anlände kl. 11,25. 

Höstens första sammanträde försiggick don 28 oktober i Statons Histo
riska Museums raodollidssal. Vid detta meddelades, att styrelsen till he
dersledamot utsett jirofossor O. von L>iosen och hälsades denne av ord
föranden landshövding Eden. Därefter höll amanuensen dr Rune Norberg 
föredrag över ämnet: »Det Oxenstiernska Mörby. De sista årens utgräv
ningar och undersökningar», I diskussionen yttrade sig landshövding 
Eden, professor A. Hahr och föredragshållaren. 

Arets sista sammanträde gick av stajieln i samma lokal den 16 decem
ber. Dr Arthur Norden höll därvid föredrag om »Offerplats och tingstad. 
Nya arkeologiska rön.» I diskussionen yttrade sig II. K. H. Kronprinsen, 
landshövding Eden, dr T. J. Arne, fil. kand. S. Jansson, kapten E. Malm
borg, professor B. Norman, dr K. E. Sahlström och föredragshållaren. 

Första sammanträdet för 1936, vilket även var årsmöte, ägde rum i 
nyssnämnda lokal don 2 mars i närvaro av II. K. II. Kronprinsen. Sty
relseledamöter, revisorer och revisorssuppleant omvaldos. Professor J. 
Roosval höll föredrag över »Henning von der Heyde — cn stormästare 
i östorsjö-områdets konst på Ston Sure cl. ä:s tid». 

Föreningen sammanträdde ånyo i samma lokal den 8 maj. Därvid talade 
prof. J. Sahlgren över ämnet: »Vikingavägar genom Svea rike». I diskus
sionen yttrade sig dr T. ,1. Arne, prof. B. Nerman, dr A. Norden, docent 
A. Schiick, operasångare G, Sjöberg, docent N. Åberg och föredragshållaren. 

FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 

VINSKOPAN FRÄN RONE 

Sommaren 1935 kunde Gotlands fornsal genom förmedling av riksantik
variens ombud på Gotland, försto provinsialläkaren, med. dr Kurt Berg
ström, Visby, förvärva on präktig romersk vinskopa' av brons, vilken för 
sex eller sju år sedan blivit funnen vid Roes i Rono sookon på sydöstra 
Gotland.1 Skopan hado alltsedan påträffandet vilat i on byrålåda i finna-

1 Gotl. fornsal C. 8003. 
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Fig. 1. '/,. 

rens bom, mon 1935 bytte den ägare och hamnade hos en uppköpare för 
att därefter genom dr Bergströms mollankomst finna en slutlig fristad i 
Gotlands fornsal. Några närmare uppgifter rörande fyndförhållandcna äro 
dessvärre oj för handen — den önskvärda kännedomen om omständighe
terna vid fyndets tillvaratagande tillgodosos sålunda blott av den stereo
typa uppgiften att skopan kommit i dagen »vid grävning i jorden» — mon 
troligen är dot frågan om ett gravfynd, ehuru föremålets om myrpatina 
erinrande ytboläggning ej utesluter möjligheten av ett annat fyndlägo. 

Skopan är av den välbekanta, med smäckert, ensidigt välvt, profilera! skaf! 
och välvd skål försedda typ, vilken föreligger i Jnellingegravarna 1 och 
4 samt i ett flertal andra danska och även kontinentala fynd (fig. 1—2).2 

Typen är tidigare belagd frau Sverige i tre exemplar, samtliga förskri-
vande sig från Gotland, dock med vissa formella detaljavvikelser, framför 
allt däruli att skaftet hos dessa gotländska skopor är flått samt genombor
rat av ett hål i yttre ändan.* 

Roneskopans längd belöper sig till 30,3 om., skalens diameter över myn-
niiigskanten är 9,8 cm. Skaftet avslutas med en i dot närmaste rund upp-
liängiiiiigskiiaiij). Skålen, vilken ställvis blivit något intryckt men i del 
stora hela tagot befinner sig i gott skick, är som vanligt på bottnens ut
sida prydd mod ott antal insvarvade koncentriska kretsar; under randen 
på skålens yttre sida löper dessutom ott band av tro parallella linjer. 

Vad som förlänar skopan från Rone ett särskilt intresse är. att den, 
till skillnad Iran de pa Gotland tidigare funna skoporna liksom även de dan
ska av samma huvudtyp, på skaftets undersida ägor fabriksstämjiel med ett 
dessutom sällan förekommande fabrikantnamn. Stämpeln är sliten men 
likväl rätt tydligt läsbar så när som på slutbokstaven, vars innebörd dock 
mod ganska stor grad av säkerhet kan betraktas som klar. Stämpeln upp
tager namnet CANNIMASVI, åtföljt av en fragmentarisk bokstav (stäm-

2 Jmfr förteckningen lins 8. M til l e r. Juellinge-Fundet, sid. 88 O. f. samt 
G. E k h o l m , Romerska vinskopor och kärl av Hemnioortyp i skandina
viska fynd. Upplands fornminnesförenings tidskrift XLV. 

3 O. A l m g r e n , Die ältere Eisenzeit Gotlands, fig. 272—73. 
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Fig. 2. l/a. 

peliiistriiiiientel liar blivit starkare nedslaget åt vänstor än åt höger, till 
följd varav donna otydlighet uppstått), vilken synes bilda övre delen av 
ett F, följaktligen den sedvanliga förkortningen för focit (fig. 3). 

Denna stämpolform är tidigare obekant från romerska bronser i vårt 
land, mon förekommer i fragmentariskt skick jiå handtagsstyckena till så
väl on sil som en skopa ingående i gravfyndet från Brokjror i Hjortlunds 
Sogn på Jylland4 och finns dessutom enligt Willers i nominativtormen 
CANNIMASVS F på greppet till en vinsil i en privatsamling i Nimwegcn 
i Holland.5 Stämpeln uppfattas av Willers såsom återgivande ett barbariskt 
namn Cannimasus,6 medan återigen Blinkenborg läser den såsom etl ro
merskt sådant eller C. Anni(us) Masus f(ecit).7 De på kärlfragmenten från 
Brokjier förekommande rudimentära stämplarna dechiffreras av Blinken-
berg på grund av de förefintliga bokstävernas sammansättning och stämpel
ytans begränsade storlek såsom en genitivtorm, alltså (C.) Anni Ma (si). 

Vad beträffar Ronoskopan förefaller den egendomliga formen CANNI-
MASVI vara ofrånkomlig. Med hänsyn till förekomsten av den fragmentariska 
signaturen för fecit hado man väntat norainativformen Cannimasus såsom 
pfi skopan i Nimwegon. Möjligen skullo ändolsen kunna utgöra on barbari-
serad genitivform, ehuru med åtföljande F, men cn sådan förvanskning av 
genitivändelsen inom det romerska huvudlandet självt under den tid, som 
skopan torde tillhöra eller omkring 100 o. Kr., är ej sannolik; snarare har 
stämpeltillverkaren på grund av bristande förtrogenhet med sjiråkbrukot 
eller helt enkelt genom slarv förlänat stämpeln denna lydelse — slutbok
staven S har blivit förvandlad till ett I. Huru som helst utgör vinskopan 

4 C. E n g e l h a r d t , Jernalderens Gravskikke i Jylland, Aarbeger 1881, 
sid. 161 ff. 

6 H. W i l l e r s , Neue Untersuchungen iiber die römische Bronzeindu-
strie von Capua und von Niedergermanicn, Hannover und Leipzig 1907, 
sid. 91. 

6 H. W i l l e r s , a. a., sid. 84. 
7 C. B l i n k e n b e r g , Danske Fund af grreske og romerske Oldsager, 

Aarböger 1915, sid. 168. 
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Fig. 3. Ej fullt »/,. 

fl ån Rone ett av do få stämpclförsodda alstren från donna verkstad, vil
ken med all sannolikhet varit belägen i själva Italien. Detta fabrikant-
namn föreligger nu alltså på romerska vinskopor av båda do tidigaste i 
Norden förekommande kategorierna — på Ronoskopan, vilken tillhör 
Juellingegravarnas typ, oeh på skopformen med flått, flikigt skaft, som 
representeras av saviil Brokjeerfragmenten som av skopan i Nimwegon. 

I förhållande till det övriga materialet av romerska bronskarl är det 
gotländska beståndet av skopor och vinsilar tämligen stort. L'örutom de 
;iv Alingren-Nerman närmare beskrivna fynden av dotta -lag" eller tillhopa 
sex exemplar saml fragmenten från Havor i Hablingbo och Värnhem invid 
Visby' föreligga i Gotlands fornsal jämte skopan från Rone en synnerli
gen välbehållen och med utsökt patina försedd skopa med platt, flikigt 
bandtag av typen Ä. E. G. fig. 274, funnen 1931 jämte beslag till tvenne 
dryckeshorn i en även fiir övrigt välförsedd kvinnograv på det bekanta 
gruvfältet vid Sojvide i Sjonhems socken10 samt dessutom en fragmen
tarisk skopa oeh en likaledes fragmentarisk sil (troligen ej samman-
börande), jämväl av typen Ä. E. G. fig. 274, från Eskes i Sanda." Det 
vill förefalla som om på Gotland seden att nedlägga romerska brons
karl i gravarna framför allt omfattat just denna produkt, gärna tillsam-

8 Die ältere Eisenzeit Gotlands. Jfr även E k h o l m a. a. 
8 Die ältere Eisenzeit Gotlands, sid. 81. 
10 Gotl. tornsal C. 8586. Avbildad i Gotländskt arkiv VII, 1935, sid. 103, 

Hg. 
11 Gotl. tornsal C. 2803—04. 
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mans med tvenne nordiska dryckeshorn (jmfr Juelliugegravarna), medan 
däremot större romerska kärl såsom varande mera dyrbara och oumbär
liga eller av annan orsaks skull endast i ringare utsträckning blivit äg
nade do döda. 

Mårten Stenberger. 

LITTERATUR OCH KRITIK 

J . J . A. WORSAAE: En Oldgrandskcrs Erindringer 1821—1847, 
udg. ved Victor Hermansen. Khvn 1934. 367 s., ill. 
Jens Jacob Asmussen Worsaae är ett av de stora namnen i den nordiska 

fornforskningens historia. Han föddes 1821 i Vejle på Jylland som son 
till en »Amtsforvalter» och dog 1885 som chef för danska Nationalmuseet 
m. fl. offentliga samlingar och som kammarherre. Omkr. 1879 nedskrev 
\V. minnen frän barndom och ungdom men hann aldrig fullborda denna 
självbiografi — den går till 1847. Publiceringen bar ombesörjts av mag. art. 
V. Hermansen, som även bifogat brevbilagor av sammanlagt något större 
omfång än Worsaaes egen text. Dessa brev från och till W. öka givet
vis i högsta grad värdet av volymen i fråga. Mag. Hermansen bar även 
tillsatt en kort kommentar och jiersonregister. 

Worsaaes självbiografi utmärkes av klar och livlig framställningskonst 
och har, liksom hans brev, också högt litterärt värde. Vi kunna emellertid 
ej här uppehålla oss vid (ört:S minnen från det idylliska Vejle, där ett 
rörligt liv utvecklades i »Amtsforvalterens» gård och varav \V. ger många 
roande skildringar. Klassisk är t. ex. bilden av familjens ståtlige kusk, 
som överallt efterlämnade tårade kvinnoögon. På husbondens milda före
bråelser svarade han, alt skulden egentligen var den förres, »der havde 
givet barn de jiame Klander. Desuden havde han aldrig bavt Skade af at staa 
sig godt mod Kokkejiigeme»! 

Worsaaes intresse fiir »Oldsager» spåras redan bos skolynglingen, lik
som han över huvud var tidigt utvecklad. Gästgivaren i staden, en f. d. 
apotekare, hade f. ö. en stor fornsakssamling, till vilken han gärna anknöt 
de mest fantastiska förklaringar. Den unge W:s typiskt kritiska inställning 
närdes härav. År 1836 flyttades \V. lill en skola i Köpenhamn. Det var 
s. å., som den ryktbara »Ledetraad til Nordisk Oldkyndighed» såg dagen, 
den lilla handbok, vari Christian Jiirgensen Thomsen för första gången 
pa utförligare sätt publicerade sin framställning av det arkeologiska trö
ja riodssystemot. Den vetenskapliga fornforskningen gick sålunda sina första 
stapplande slog. 


