
Informativt och populärt i arkeologisk litteratur
Malmer, Mats P.
Fornvännen 1967(62), s. 105-115 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1967_105
Ingår i: samla.raa.se



Smärre meddelanden 

Informativt och populärt i arkeologisk litteratur 
1 de senare årens arkeologiska l i t tera tur finns en r iktning, vars särprägel enligt 

en del bedömare huvudsakligen ligger i ett relativt flitigt bruk av siffror och 

andra matematiska uttryck. Man talar — ofta med behärskad entusiasm — om 

en matematiserad humanism. Den som ser d jupare vet, att det mest karakteris

tiska för denna r ik tn ing i själva verket är dess språkliga s trävanden. Den nya 

arkeologiens grundläggande sats är, att de fysiska artefakterna säsom sådana 

aldrig kan göras till föremål fiir en logiskt b indande bevisföring; de mäste 

först översättas till ett spräk av klart definierade begrepp. En del av den äldre 

arkeologiska l i t teraturen har mindre värde, där lör at t författaren vid material 

beskrivningen använt termer, vilkas innebörd läsaren inte lämnas nägon möj

lighet att förstå och som otta varit oklar Sven liir tör ta t taren själv. Många hypo

teser i samband med den kulturhistoriska tydningen är ogrundade och beror 

uteslutande pä språkliga misstag, uppkomna när slentrianmässigt brukade termer 

tanklöst applicerats pä fornsaksmaterialet. Den nya arkeologien vill skapa ett 

språk, med vars hjälp forskarna sä korrekt, koncist, snabbt, billigt och bekvämt 

som möjligt skall kunna meddela varandra kunskap om artelakter, hypoteser 

och metodiska procedurer . 

En vetenskaplig arkeologisk l i t teratur, som vill fylla sin uppgift, kan alltså 

inte längre använda vad som i vetenskapsteorien brukar kallas ett naturligt 

språk. Man mäste övergå till ett informationsspråk, där termerna motsvaras av 

såvitt möjligt exakt definierade begrepp. I viss uts t räckning kan man därvid 

använda det naturl iga språkets termer, vilkas begrcppsinnehäl l preciseras genom 

nyforniulerade definit ioner. Men ofta medför det arbetsbesparing och minskad 

risk för missförstånd att använda ett symbolspråk av siffer- och bokstavskombina

tioner, vilket ocksä under lä t ta r en övergång till automatisk da tabehandl ing om 

och när en sådan skulle befinnas lämplig. 

J u mera spräket i den vetenskapliga arkeologiska l i t teraturen utvecklas at t 

fylla sin uppgift, desto otillgängligare blir emellertid d e n n a l i t tera tur för all

mänhe ten utanför fackarkeologernas krets. Detta kan synas beklagligt ur folk

bi ldningssynpunkt , men långt allvarligare är det för arkeologien själv. Ty ar

keologien är ett av de få och kanske det enda ämne, där den populära littera

turen har vetenskaplig betydelse. In te så, givetvis, som man ibland dessvärre 

I uppsatsen behandlas följande arbeten: Ale. Historisk Tidskrift för Skåneland. Lund 
1961 ff. — Jacques Briard, Bronsåldern. Ippsala 1964. — Jacques Briard, L'åge du bronze. 
Paris 1959. — Johannes Brendsted, Danmarks oldtid. 3:6 uppl. Köbenhavn 1966. — 
P. V. Glob, Mosefolket. Köbenhavn 1965. — P. V. Glob, Mossarnas folk. Stockholm 
1966. — Carl-Axel Moberg, Innan Sverige blev Sverige. z:a uppl. Stockholm 1964. — 
Skalk. Nyt om gammalt. Århus 1957 ff. — Mårten Stenberger, Det forntida Sverige. Upp
sala 1964. 
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föreställt sig, att lösa hypoteser i den populära litteraturen skulle ha nägot som 
helst bevisvärde gentemot en strikt genomförd vetenskaplig undersökning, men 
väl sä, att arkeologien fiir sin utveckling är beroende av allmänhetens medverkan. 
Arkeologien är en av de fä vetenskaper som ännu är — och för all framtid 
kommer att försätta att vara — encyklopediskt-empiriskt materialinsamlande, 
samtidigt som forskningsobjekten — i motsats till vad fallet är inom naturveten
skaperna — är utsatta för en ständigt fortgående förstörelse och minskning. Var 
och en inser, att den arkeologiska forskningens framsteg, både kvalitativt och 
kvantitativt, är beroende av allmänhetens intresse, och att detta intresse i sin 
tur i hög grad iir beroende av den populärarkeologiska litteraturen. Men frägan 
är, om arkeologerna har insett den delen av sitt ansvar för sin vetenskap som 
ligger i förpliktelsen att producera en god populär litteratur. Det kan vara av 
intresse att studera några populära arbeten frän senare år. 

Skalk — med undertiteln Nyt om gamrnelt — är en tidskrift fiir populär arkeo
logi och kulturhistoria som utges i Århus. Den började lör tio är sedan med den 
föl en kulturhistorisk tidskrilt aktningsvärda upplagan av 2 000 exemplar. Efter 
fem är överskred upplagan 20 000, och idag iir Skalk med sina 48 000 exemplar 
Nordens ojämförligt Största arkeologiska tidskrift. 

I första numret presenterade Skalk sig själv pä följande sätt: »Skalk vil ikke 
trxcle gamle spor brede. I udseende som i indhold vil han gä sine egne veje. 
Museumsstev vil vaere ham veclerstyggeligt. Frisk skal det stof viere, han byder 
sine la?sere.» Sådant är lätt att säga och svårt att utlöra. Skalk har lyckats i sin 
föresats, och framgången har inte kunnat utebli. 

Skalk liknar ingen annan nordisk arkeologisk tidskrift. Den är billig — ur
sprungligen .1 danska kronor för en årgång om fyra nummer, numera 12 kr för 
sex nummer på sammanlagt 200 sidor — men trots det utstyrd på ett sätt som 
varje annan nordisk arkeologisk tidskrift av ekonomiska skäl finner uteslutet: 
illustrationer på alla sidor, och i senare årgångar minst ett tiotal flerfärgsbilcler i 
varje nummer. Och det är sannerligen inte fråga om att tacka äldre kolleger 
för vänligt lån av klichéer: allt bildmaterial iir nytt, fräscht, i största utsträck
ning nytecknat av Skalks skickliga tecknare i en intellektuellt klar, pedagogiskt 
slående, ofta skämtsam stil. Att här visa hur vackra Skalks färgbilder ofta är 
låter sig tyvärr inte göra, eftersom Fornvännen (liksom Aarbeger, Finskt Museum, 
Viking) med sina långt äldre traditioner och större resurser ju saknar möjlighet 
till färgtryck. 

Med sex mninner per är är Skalk ständigt aktuell. Mänga fynd har först 
publicerats i Skalk; man kan nämna döstidsdepän av bärnsten och koppar från 
Arupgård vid Bygholm, bronsålclerskrumsvärdet med skeppsbilcl frän Rorby, 
guldbraktcatskatten från Kitna-s. Styrsel på denna ström av fyndrapporter får 
läsaren genom att varje nummer av Skalk innehåller en karta och en kronologisk 
tabell, diir fynden är inprickade. 

Skalk har vidare intressen än blott Danmarks förhistoria. Skedemosse, Bryggen 
i Bergen och regalskeppet Vasa har uppmärksammats. — Den fantasifulla bred
den i ämnesvalet frän historisk tid trotsar varje törsök till uttömmande beskriv
ning: »Det götiske oprer.» — »Middelalderkirkcns möblering.» — »Toner fra 
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Wittenberg.» — »Levende lortidsfund» (grobara frön frän mcdeltidsgrävningar). 
— »Europas fisk» (klippfiskens historia). — »Jens Kotoecls glorie» (dråpet pä den 
svenske guvernören Printzensköld, Bornholm 1658). — »De syngcr under staldene» 
(folktro). — »Til den lune stues pris» (om kakelugnar). — »Helsingör Teater» 
(byggd 1816). 

En specialitet för Skalk är citat utan kommentarer ur läsvärd litteratur. Det 
kan vara den dråpliga berättelsen om Torarin Nefjolsson ur Olav den heliges 
saga. Eller — i årgång 1964 — ett montage av tidningsklipp från krigsåret 1864. 
Men Skalk kan skriva själv ocksä: ett klart, konkret, lagom skämtsamt språk; och 
detta är kanske den allra största av tidskriftens förtjänster. 

Som om allt detta inte var nog räcker Skalks energi ocksä till att utge gam
mal litteratur i nytryck, tillverka fornsakskopior som souvenirer (givetvis av helt 
nyfunna föremål), utlotta en flygtur till Bahrein, anordna sällskapsresor till 
Kivik, Bergen och Skottland. 

Skalk startades 1957 som en avläggare av Jysk Arkxologisk Selskab och pä 
initiativ av tjänstemän vid Förhistorisk Museum i Århus. Redaktör sedan starten 
är Harald Andersen, och medarbetare har hela tiden varit Georg Kunwald, Ol
len Voss och Mogens Orsnes. 

En populär och en vetenskaplig tidskrift är naturligtvis inkommensurabla. 
Men anmälaren kan inte undertrycka en känsla att Skalk av alla arkeologiska 
tidskrifter i Norden är den mest framgångsrika, och det inte bara i träga om 
upplagans storlek. Skalk har ett nytt grepp om sin uppgift, och det är mer än 
man i allmänhet kan säga om våra vetenskapliga tidskrifter. 

Ale — med undertiteln Historisk Tidskrift för Skåneland — utges sedan 1961 
av De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening, och redigerades 
under de första åren av Sven E. Noreen, sedan 1966 av Carin Bunte. Den har 
hundraåriga anor, ty föreningen grundades redan 1844, och tidskriften, Martin 
och Lauritz Weibulls skapelse, utgavs under skiltande namn åren 1868-1921 
(följd av den ännu utkommande Scandia). Men Skalk har säkert till en del 
tjänat som lörebild för Ale. Det är en tidskritt som vill vara populär och ak
tuell, och den utkommer punktligt med tre nummer ärligen. För en årgång pä 
omkring 150 sidor är priset 15 kr — drygt dubbelt så mycket som Skalk betingar. 
Det bästa i Ale är i anmälarens tycke den stående avdelningen »Aktuellt om 
antikvariskt», som gör skäl för sitt namn. Några viktiga arkeologiska utgräv
ningar har snabbt publicerats i större artiklar, till exempel Segebro-boplatsen, 
Hagestad- och Gårdlösa-undersökningarna. Men i övrigt skiljer sig artiklarna i 
Ale i fräga om aktualitet eller grepp om ämnet knappast frän vad som är van
ligt i Skänes hembygdsförbunds årsbok och våra övriga årsböcker av liknande 
typ. Bildmaterialet är nytt, men konventionellt till sin typ. Färgbilder före
kommer givetvis inte. Några teckningar av Bengt Salomonsson i de första år
gångarna har ett lustigt sting, som erinrar om Skalk. 

Johannes Brondsteds Danmarks oldtid framstår — sä långt anmälarens kunskap 
sträcker sig — som nägot enastående i hela Europas populärvetenskapliga arkeo
logiska litteratur. Självfallet har författaren haft hjälp av sitt ämne. Den för-



Fig. i. Populärt enligt Moberg: skelettgrav 
frän bronsåldern. — Inbumation grave from 
the Bronze Age (after Moberg). 
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historiska kulturen i Danmark är enhetlig och rik som ingen annanstans i Europa 
— i andra länder kan kulturen vara rikare men inte enhetlig, eller enhetligare 
men inte rik. Danmarks förhistoria är som gjord att skriva cn bok om, en harmo
nisk och välbalanserad bok. Brondsteds förtjänst är att han till det yttersta till
varatagit och propagerat den danska förhistoriens speciella kvaliteter. 

Tvä faktorer ger tillsammans huvudkaraktären hos Danmarks oldtid: dels 
författarens encyklopediska talang att noggrant och fullständigt presentera 
fyndmassan, dels hans virtuosa språkbehandling. Det enorma beståndet av fakta 
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framställes i en lugnt framskridande berättelse, som med suverän behärskning 
pendlar mellan det glansfullt retoriska och det skämtsamt ironiska. Nackdelen 
med ett sådant framställningssätt är, att ett olöst problem ofta döljes bakom 
en alltior glättad formulering. 

Bröndsted är en vältalare av Churchills generation, och för att rätt förstå 
Danmarks oldtid bör man erinra sig att den utkom under de svära åren 1938-
1940. Andra upplagan, som utkom 1957-1960, innebar en ytterligare förbättring 
av det redan i första upplagan utomordentligt goda bildmaterialet. Texten för
sämrades däremot: visserligen tillkom notiser om många nya fynd, men material-
behärskningen är inte densamma som tidigare, och texttillskotten innebar inte 
sällan en störning i första upplagans suveräna litterära form. Tredje upplagan, 
utkommen 1966, utgör ett olörändrat nytryck av andra upplagan, och det är 
utan tvivel en riktig bedömning av förlaget. Man vill livligt hoppas, att boken 
aldrig skall drabbas av olyckan att bli bearbetad och moderniserad av en annan 
lörlattare. Danmarks oldtid är ett nationalmonument som i sin en gäng givna 
form bör ha kraft att stå i alla tider. 

Sveriges förhistoria är ett svårare ämne än Danmarks, ty den är ofta mindre 
rik, men alltid mera oenhetlig. Mindre intressant är den inte, för den som har 
intresse för vetenskapliga problem och komplicerade samhällsförhållanden. 

Avsikten med Mårten Stenbergers Det forntida Sverige anges vara, att »så 
skildra Utvecklingsförloppet samt den forntida människans liv och gärningar, 
att var och en med intresse lör de äldre tidsåldrarna i Sveriges historia skall 
kunna ha utbyte av boken». Det skall genast sägas, att bokens värde huvudsak
ligen ligger pä ett annat plan: den kan tjäna som en uppslagsbok, där man 
kan finna upplysningar om liera svenska fynd och fornminnen än i nägot annat 
arbete. 

Bildmaterialet är, som det säges i omslagstcxten, rikligt (vilket inte hindrar 
att det är ännu rikligare i Gunnar Ekholms trettio är gamla och betydligt mindre 
omfattande arbete Forntid och fornforskning i Skandinavien). Men det finns 
något i detta bildmaterial, som gör att läsaren inte känner sig riktigt väl till 
mods. Man kan välja ett centralt föremål, sådant som hornyxan frän Ystad med 
sina två ingraverade hjortbilder, Nordeuropas enda naturalistiska djurframställ
ningar frän mesolitisk tid. Hur avbildas detta föremål av Stenberger? Fig. 13 
visar yxan, märkligt nog tecknad i endast tredjedels skala. Men ännu märkligare 
är, att den utmärkte konstnär, som engagerats för uppgilten, gjort tvä misstag: 
den mot åskådaren vända hjortbilden är i verkligheten icke skrafferad, och det 
bredvidstäencle rutmönstret har pä originalet en annan och mera komplicerad 
karaktär. Hur kan dessa fel ha uppstått? Förklaringen är endast alltför enkel. I 
Montelius' Minnen avbildas Ystad-yxan ocksä i tredjedels skala, i samma projek
tion och med samma fel. I stället för att låta den i Uppsala bosatte konstnären 
teckna det i Stockholm förvarade föremälet i original har Stenberger låtit 
honom kopiera ett femtio är gammalt och felaktigt träsnitt — dock utan att ange 
detta i bildunderskriften. 

Fallet är tyvärr inte ensamstående. En rad andra teckningar (t. ex. Fig. 13, 16, 
71, 83, lao, 128) kan lätt fastställas vara kopierade efter Minnen, ömsom med 
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och ömsom utan angivande av källan, men alltid med onödiga fel i förhållande 
till originalföremålen — dels de gamla träsnittens fel, dels fel uppkomna vid 
kopierandet. Samma metod har med andra förlagor praktiserats i mänga andra 
fall; bland annat avbildas äldre stenålderns flintindustri nästan uteslutande ge
nom förskönande eller förfulande kopior av äldre teckningar (Fig. 6, g, io). 
Varför inte dessa teckningar åtminstone kunde kopierats fotografiskt är omöjligt 
att förstå. 

Fig. 86 visar i teckning »det nordiska bronsäldersspännets utveckling», och bild-
underskriften ger inte anledning till annan förmodan än att författaren själv ut
valt och arrangerat materialet. Men bilden verkar pä något sätt bekant. Och myc
ket riktigt — fem fibulor .återfinns i samma ordning och projektion pä en foto
grafisk bild i »Tiotusen är i Sverige», Statens historiska museums kända publi
kation av är 1945. Detta är ett verk som Stenberger flitigt konsulterat. En rad 
av de största, mest komplicerat utarbetade fotografierna i »Det forntida Sverige» 
är lånade ur »Tiotusen år i Sverige» (t. ex. Fig. 12, 57, 89, 100, 117, 131, 14g, 
175, 197, 203, 215, 322) — dock utan att detta län nägonstädes anges. 

En liten del av fotografierna i »Det forntida Sverige» är nytagna, och foto
grafiskt goda. Men urvalet verkar planlöst. Varför finns det fem bilder (Fig. 23, 
35-38) av trattbägarkeramik, men ingen av erteböllekeramik? Varför fär inte 
den nyfunna dubbelgraven frän Linköping representera .stridsyxekulturen i stäl
let för den ofta avbildade Fredriksbergs-graven (Fig. 46)? Varför två bilder av 
flinteggade benspetsar (Fig. 8 och 12) men ingen av den nyfunna träpilen från 
Loshult med Europas enda skaftade mikroliter? Varför tre bilder (Fig. 287, 295, 
301) av »estetiskt» arrangerade skatter av importerade mynt, men däremot ingen 
bild av vikingatidens inhemska nordiska mynt? 

Den prägel av slentrian och kompilat, som vidlåder bilderna i »Det forntida 
Sverige», gör sig märkbar ocksä i texten. Mycket utrymme upptas av en mono
ton uppräkning av fynd, som visserligen i och för sig är bokens huvudsakliga 
förtjänst, men som kunde gjorts kortare om den varit mera systematisk. Man 
saknar ocksä parallellöpande litteraturhänvisningar av den typ som gör Brond
steds Danmarks oldtid sä användbar; Stenbergers litteraturförteckning är visser
ligen rikhaltig, men det är i de flesta fall omöjligt att veta i vilket arbete man 
kan finna vidare upplysning om ett i texten omnämnt fynd. Det är till ringa 
tröst att man i gengäld blir sittande med talrika likgiltiga upplysningar, sädana 
som att ett visst svärd är 69,3 cm långt, ett ämbar är 23,4 cm i diameter, ett 
röse innehåller 400 krukskärvor. Ett framställningssätt som detta kräver dess
utom en särskilt noggrann korrekturläsning, som Stenberger inte alltid varit 
mäktig. Sveriges enda dolkstav med helt bronsskaft är till exempel ingalunda 
funnen i »Tvetofta sn», en ort som icke existerar, utan i Ivetofta. Vattenmöllan, 
Brunnby sn, med sitt stora depäfynd av importerad täljsten är icke beläget »i 
nordöstra Skåne», utan tvärtom pä västkusten. Och var är Nordens största guld
brakteat funnen? Enligt Stenberger (s. 484) är den frän »Äsum i Åsums sn, Skäne». 
En sådan fyndortsbeteckning är otillfredsställande för en skånsk läsare, ty det 
finns en Norra Äsum och en Södra Asum sn, och det gör stor skillnad vilketdera 
det är fräga om. För en icke-skänsk läsare är Stenbergers fyndortsangivning 
ännu mera otillfredsställande, ty ingendera socknen återfinnes på en karta i 
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måttlig skala, eftersom N. Äsum sedan årtionden är inkorporerat i Kristianstad 
och S. Äsum i Sjöbo köping. Det sistnämnda ortnamnet ger för en modern 
läsare den bästa upplysningen om var den stora guldbrakteaten är funnen. Sten
berger har däremot okritiskt skrivit av fyndberättelsen av år 1882. 

Stenbergers språk har sin styrka i målande detaljer, man kan ocksä slå över i 
det alltför blomstrande. En rad korrekturfel synes ha sin grund i en vacklande 
språkkänsla. Stenberger talar exempelvis (s. 82) om franska och irländska gång
grifter i flera »skickelser»; man anar en dansk källa, ty det danska skikkelse be
tyder just vad Stenberger här rimligtvis velat säga, nämligen form. En märklig 
anakronism blir det, när Stenberger (s. 358) låter det augusteiska Monumentum 
Aniyranuni tala om det »turkiska» havet; i inskriften stär mare Tuscum, det 
tyrrhenska havet. Mycket bättre blir det inte heller när runristaren Asmund Ka-
resson helt enkelt kallas »Karesson» (s. 830). 

Om Oscar Montelius fär man i »Det forntida Sverige» veta (s. 61), att han är 
»den arkeologiska systematikens skapare», men däremot ges ingen upplysning om 
vare sig dennes eller någon annan forskares metod. Stenberger har ocksä stora 
svårigheter att redogöra för de hypoteser han påträffat i litteraturen. Han för
vånar sig (s. 62) över att trattbägarkulturens A-bägare med flat botten är äldre 
iin B-bägama med rund botten: »Strängt taget borde det ha varit omvänt, om man 
betraktar saken rent typologiskt. Kärl med rund botten borde rimligtvis inte ha 
varit utvecklade ur flatbottnade kärl.» En sådan argumentering är obegriplig 
för arkeologen lika väl som för lekmannen; den typologiska metoden ger själv
fallet inga generella regler om vilkendera bottentypen som skulle vara den äldsta. 
Bakom det egendomliga uttalandet ligger emellertid en passage hos Bröndsted; 
denne säger (s:a uppl., s. 182), att ett begynnande krukmakeri haft runda skinn
påsar som förebild, och därför borde rundbottnad keramik vara äldst. Genom 
att utelämna den springande punkten har Stenberger gjort hypotesen obegriplig. 

För tio år sedan publicerades en iakttagelse, att de flesta förhistoriska monu
ment och föremälsformer — och i synnerhet dyrbara sådana — i Skäne är kon
centrerade till vissa geologiska bildningar i kustlandet, medan däremot inlandet 
är mera fyndfattigt. Stenberger finner (s. 188, 739) ytterligare exempel pä detta 
lenomen, men anser ändå att »orsaken till den skånska bebyggelsens skygghet 
för inlandet är svär att finna». Han försummar att nämna hypotesens springande 
punkt, nämligen att de nämnda kustområdena är kalkrika och bördiga, och 
bönderna därför rikare. 

De hypoteser som Stenberger föredrar går med förkärlek ut pä invandringar, 
krig och förhärjningar. Kulturföreteelser av de mest skilda slag ger anledning 
till förmodanden i sådan riktning. Dekorationen på mellamieolitiska smycken av 
svinbetar (s. 100) föder en sublim tanke: »Inlilade tvärskäror i varierande antal 
pä betarnas insida anger måhända antalet vildsvin — eller människor — som 
bäraren nedlagt under sin livstid.» 

Till Jacques Briarcls Bronsåldern har Carl-Axel Moberg skrivit ett förord som 
inte kan undgå att väcka förväntningar hos läsaren. Författaren presenteras som 
medlem av en »grupp av framåtsträvande förhistoriska arkeologer, vilka har sin 
utsiktspunkt längst i väster, vid Atlanten». Och vad bronsåldern beträffar an-
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tydes, att där låg ett skimmer över dess dagar. Moberg hoppas — med en under
ton av oro, som kan verka omotiverad med de nämnda premisserna — att »det 
verkliga intresset hos läsaren skall överleva den möda som möjligen kan möta 
mellan pärmarna». 

Svaret är tyvärr nej. Den sorts möda som möter i denna bok vill läsaren inte 
underkasta sig. Det franska originalet avser att skildra främre Orientens och 
hela Europas bronsålder, men innehåller bara fyra illustrationer och ingen karta. 
Största delen av texten används därför till att i ord beskriva olika föremåls- och 
fornlämningsformer, och det med en fransk terminologi som knappast är allmän-
fattlig, och som inte blivit bättre av en föga sakkunnig översättning. 

»Stridsyxtyperna växlar hos de olika grupperna, men ett allmänt utmärkande 
drag är, att det transversala skalthälet är asymmetriskt placerat», säger Briard. 
Specialisten vet, att skafthälet alltid sitter närmare nacken än eggen, men hur 
skall lekmannen kunna förstå? Och varför skall han besväras med någon kunskap 
0111 detta? — »En typisk form av utsmyckning består av bårder med i olika rikt
ningar sneda streck, inristade med kam.» Man mäste ha seu en klockbägare för 
att förstå vad som menas. Och hur ristar man med en kam? I originalet stär 
impressions, intryck. — I England har man »egendomliga bikupsliknancle ör-
ringar». Men franskans panier betyder dels korg, dels bikupa; dessa örhängen 
ser ut som en Ilat korg, och det gängse fackuttrycket är »korglormiga örhängen». 
— Det finns ocksä svärd, vars spets är »formad som en karptunga (äldre forskare 
liknar den vid en svettdroppe)». Hur ter sig ett mellanting mellan en karptunga 
och en svettdroppe? 

Den svenska upplagan har flera bilder, en karta och ett ortsregister. Evert 
Baudou har skrivit ett särskilt kapitel om den nordiska zonen. Han har endast i 
ringa utsträckning smittats av Briards speciella stil (»en ring bestående av en 
dubbellagd bronstråd vänd fram och tillbaka»), annars är texten läslig och upp
lysande. 

Ungefärligen diametrala motsatsen till Briards bok är P. V. Globs Mosefolket. 
Ingen möda väntar läsaren mellan dess pärmar, och fä torde lägga den ifrån 
sig halvläst. Materialet, mossliken, är enastående i sin kombination av enhetlig
het, koncentration och associationsrikedom. Fotografierna är lysande — och det 
gäller inte bara de dokumentära fyndbilderna, utan ocksä de inträngande stu
dierna av landskap och föremål. Globs berättarstil är konkret, klar, krattfull och 
mänsklig. 

Man förvånar sig över dedikationen till en grupp engelska ungdomar. Kan 
författaren ha halt en känsla av att texten inte vore tillräckligt »vetenskaplig», 
att kunskapsnivån vore avpassad fiir ungdomar? I sä fall har han känt fel. Det 
är ingen bok fiir ungdom, men däremot i hög grad ett fullvuxet verk. 

Allt är gott, fulländat, så länge Glob presenterar fyndmaterialet. Nägon tvekan 
känner man däremot inför det avslutande religionahistoriska avsnittet, och det 
både ur metodisk och mänsklig synpunkt. Intellektuell förvirring och själslig 
deformation blir inte bättre, sedda i historiskt perspektiv, iin vad de är i dag. 

Den svenska översättningen är acceptabel, men självfallet långt underlägsen 
Globs text. Och detta är ett ämne, där det ibland bara är ett steg mellan det 

8-674297 Fornvännen H. 2, 1967 
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sublima och dess motsats. Glob klarar uppgiften att beskriva hur Tollunclman-
nens huvud ter sig, utställt i Silkeborg museum: »Det pnegtige hovede over-
rasker beskueren og fastholder hans blik.» För översättaren går det sämre: 
»Dess anslående utseende överraskar besökaren till den grad att han har svårt 
att slita sin blick därifrån.» 

Carl-Axel Mobergs Innan Sverige blev Sverige har det ovanliga uppsåtet att 
fä läsaren att tänka. Detta syfte var fullt tydligt redan fiir femton är sedan, när 
bokens första upplaga utkom, klart skiljande sig frän det mesta inom nordisk 
arkeologi, och i andra upplagan säges det rent ut: »Problemdebatt är livsvillkor 
för vetenskap.» 

Mobergs metod är den sokratiska: att bryta sönder termerna för att få begrep
pen att främsta desto klarare. Det skede som pä fackspråket brukar kallas yngre 
järnålder (eller ännu oftare folkvandringstid, vendeltid, vikingatid), det betecknar 
Moberg som »fornmedcltid». Ty, säger han, det finns en dubbelhet i detta skede, 
det anknyter till både forntiden dessförinnan och medeltiden därefter. För fack
mannen känns termen »fornmedcltid» obehaglig, den fastnar i halsen pä ett 
irriterande sätt; och följaktligen är den synnerligen nyttig. Men frägan är, om 
den ocksä är nyttig för lekmannen. Denne öppnar väl sin första arkeologibok i 
övertygelsen om att arkeologien är en spadens vetenskap där man slipper att 
tänka, och det är den villfarelsen som skall tas ur honom. Men det kan disku
teras om rätta sättet är att polemisera mot en terminologi som han ännu inte 
lärt sig. Och i den män sådant måste göras borde man nog presentera en termi
nologi med helt nytt verbalt innehåll. Att ersätta varje term med de bada närmast 
bredvidstående blir i längden inte sä fruktbart. Man kan ersätta bronsålder med 
»sten-järnålder» och renässansen med »gotik-barocken», men sedan den första 
chockverkan försvunnit kvarstår alltid en risk fiir förväxling med de äldre ter
merna, som man ändå inte kan utrota. Men Moberg driver sin linje långt. Efter 
avsnittet om »fornniedeltiden» inkommer inte någonting om medeltiden utan 
tvärtom kapitlet »F"rån fornmedcltid till nutid». 

Illustrationsmaterialet är skarpt genomtänkt och mycket oskönt. Här har san
nerligen inte någon bild fått komma med bara för att den är vacker; däremot 
tycks en och annan ha kommit med huvudsakligen därför att den är ful. När 
Moberg publicerar en dålig gammal grävningsplan sä drivs han uppenbarligen 
av en stark önskan att inte försköna, att visa det arkeologiska arbetssättet just 
sådant det är. Men arkeologien går ju dock framåt; att publicera en sådan gam
mal grävningsplan är som att illustrera den moderna zoologiens arbetssätt med 
en bild av ett malätet och luggslitet uppstoppat djur. 

Om uppsåtet med Innan Sverige blev Sverige är att fä läsaren att tänka, sä 
har den inga fel. Ty det man opponerar sig emot väcker ännu flera tankar än 
det man gillar. Man kan tryggt säga att boken är omistlig. Vilken betydelse 
den kan ha för att väcka arkeologiskt intresse hos allmänheten kan endast mätas 
med det krassaste medel: upplagans storlek. Och den är betydande. 

»Det er det store og smukke ved Johannes Brondsteds bog, at den i lige hoj 
grad henvender sig til fagmanden som hegmanden» — så heter det i en recen-
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sion som med stolthet citeras pä omslaget till Danmarks oldtid. Ja, det är vackert, 
en skön humanistisk dröms uppfyllelse. Men därav följer inte att alla skall 
sträva att skriva som Brendsted. Om författartalangen är mindre än dennes, om 
ämnet är mindre enhetligt, om forskningen gått framåt och problemen så klara 
att de inte längre kan avfärdas med en elegant formulering — dä mäste det leda 
lill ett misslyckande att försöka samtidigt vända sig till allmänheten och till fack-
arkeologerna. Om den arkeologiska vetenskapen skall kunna nä sina mäl — ens 
de mest näraliggande mäl — sä mäste den få gä sin egen väg och utbilda det 
symbolspråk den behöver fiir att kunna arbeta effektivt. Och om populärarkeo
logien skall kunna nä sitt mäl, sä mäste den vända sig uteslutande till allmän
heten och tala det språk som uppgiften kräver. 

Mats P. Malmer 

Summary 

The author reviews some archaeological literature (two periodicals and five mono-
graphs) of a populär character. Modern archaeological research is now increasingly 
departing from natural language and using instead a language which is a 
specialized instrument of communication. The purpose of this language is to 
enable scholars to inform one another about artefacts, hypotheses and methodo-
logical procedures as correctly, concisely, rapidly, economically and conveniently 
as possible. However, the general public, for its part, demands a more generally 
comprehensible language and more modern illustrations than have hitherto nor-
nially been used in archaeological literature. Furthermore, populär archaeology 
is of considcrable importance to scholars inasmuch as the latter need the help 
of the public in collecting material. The conclusion is drawn that archaeological 
literature can no longer alford to acldress itself, as has hitherto too often been 
the case, to the experts and the general public at the same time. There must be 
a division of effort between scholarly and populär literature, each form con-
centrating its aim on its own chosen audience. 

Eine finnische Prunkaxt aus Lettland 
In seiner Arbeit iiber die Äxte Nord- und Osteuropas hat Paulsen die mit Sil-
berdraht verzierten Breitäxte aus Finnland als eine besondere Gruppe „nordisch-
finnischer Prunkäxte" bezeichnet.1 Nordisch sind diese Breitäxte ihrer Form 
nach, denn es handelt sich hier um Varianten der Breitäxte vom Typ Petersen M, 

1 Paulsen, P., Axt und Kreuz bei den Nordgermanen. Berlin 1939, S. 99-101. 2. er-
weiterte Auflage, Bonn 1956, S. 115-117. Alle Hinweise beziehen sich auf die 2. Auflage. 


