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Castella Maris Baltici VII. 
Symposium i Greifswald5—5 september 2003. 

I höstas ägde det sjunde Castella Maris-mötet 
sedan 1991 rum. Symposiet har turnerat runt 
Östersjön och nu var det dags för Tyskland. Tro
ligen blir kommande möten i Lettland 2005 
och i Ryssland 2007. 

Svenska deltagare var Anders Reisnert, Lars 
Bengtsson, Kerstin Söderlnnd och undertecknad. 

Man kunde tro att Tyskland skulle ha en väl
fungerande symposiesal, men icke. Det fanns 
inga högtalare och inga bord att lägga anteck-
ningspapper på utan man fick skriva i knäet. Det 
fanns bara lösa stolar att sitta på och dessutom 
var det svårt att se de bilder som visades. Sam
tidigt var det märkligt att inga som helst peda
gogiska insikter hade vunnit genklang hos de 
tyska guiderna. Kunskapsmässigt fanns det inget 
att erinra mot, men framförandet var på stenål
dersnivå. Till exempel kunde guiden stå fram
för en tegelmur och tala om teglets form och 
bränning i en halvtimme utan att sätta in dessa 
stenar i sitt historiska sammanhang. Mycket 
märkligt! Då var det desto intressantare platser 
som vi fick se på vår exkursion. Städer som 
Stralsund, Friedland och Neubrandcnburg be
sågs till fots. Städerna hade antingen delar av 
stadsmuren bevarad eller helt intakta stadspor
tar i tegel från medeltiden, av den typ som finns 
i Lubeck. Dessutom fanns ett stort antal ståtli
ga tegelkyrkor som undgått krigets härjningar. 
Pommern-Mecklenburg har verkligen varit teg
lets förlovade land. Man kan känna igen drag 
av denna arkitektur i Danmark, ner genom 
norra Tyskland och upp längst Preussens och 
Baltikums kuster fram till Finska viken. Där
emot har Finland och Sverige en annan typ av 
arkitektur. Men all arkitektur är inte vad man 
väntar sig. En liten bykyrka, Luddesdorf, var 
uppförd av gråsten med ett torn av korsvirke! 
Märkligt var att så många sockenkyrkogårdar 
saknade äldre gravstenar än från 1960-talet! 

Borgar har alltid varit starkt förknippade 

med städerna i Vorpommem-Mecklenburg där
för att staderna alltid varit befästa. Detta häng
er ihop med att befolkningen i norra Tyskland 
från folkvandringstid och fram till iooo-talet 
var slavisk. När tyskarna återtog dessa områden 
skedde detta inte utan krigiska insatser. Städer
na med sin tyska befolkning måste vara befästa 
för att kunna överleva medan landsbygden 
fortfarande var befolkad av slaver. Årets tema 
var just stadens förhållande till borgen, eller 
tvärtom om man så vill. 

En typisk slavisk rundborg som intogs un
der 1200-talets första del och blev stad 125g är 
Stargard, stari=gammal och gard=gård. Innan
för borgens murar finns en helt intakt Barfred 
bevarad, d.v.s. ett rundtorn. Från dess topp ha
de man en vidunderlig utsikt över landskapet. 
Städernas stadsplaner är ofta runda eller ovala 
vilket skulle vara en rest från slavisk tid då dessa 
platser hade varit slaviska befästningsanlägg
ningar. I ett föredrag talades det om vikinga
borgar, ett begrepp som man nästan aldrig an
vänder i Sverige. Vi säger ju fornborgar men 
jag är inte riktigt säker på att man menar det
samma när man säger vikingaborgar här i Pom
mern-Mecklenburg. En mycket intressant före
teelse var adelspalatsen i städer som Stralsund. 
Där hade familjer som von Putbus, von Osten 
med flera ägt privatpalats. Vi fick en mycket in
gående och intressant visning av ätten von 
Ostens palats. Nu ägs det av arkitekten och 
konsthistorikern].C. Holst som har tagit det till 
sin livsuppgift att restaurera och rädda detta 
hus. 

Genom detta besök i von Ostens hus kommer 
jag osökt in på föredragen. Ett föredrag handlade 
just 0111 addspalatsen i städerna kontra borgarnas 
egna hus. Det var Andere Reisnert som höll ett 
föredrag om adlig-a bostadshus i östra Danmark 
under medeltiden. Anders beskrev palats i 
Ystad, Lund och Malmö. Sammanfattningsvis 
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kunde han konstatera att det inte varit någon 
skillnad på bostadsbyggandet mellan adelsmän
nens och borgarnas hus vad gäller arkitektu
ren. Kerstin Söderlund höll ett föredrag om 
Stockholms slott. Det märks att hon kan sitt 
slott efter många års utgrävningar. Ett annat in
tressant föredrag handlade om den himmelska 
borgen (allegoriskt) på en oljemålning i Liine-
burgs rådhus. Ett föredrag behandlade nystilar 
under slutet av 1800- talet i norra Tyskland där 
kopior av de medeltida tornen tillhörde favori-
tarkitekturen. Märkligt nog slog dessa nystilar 
aldrig igenom i den sydeuropiska arkitekturen. 
Kari Uotila från Finland tog oss med på en da-
toranimerad färd längs med ån Aura förbi Åbo 
slott och vidare till Knstö biskopsborg längre 
uppströms floden. Den färden fick mången 
åhörare att tappa hakan och det blev uppen
bart hur illustrerade föredrag kan komma att 
utvecklas inom en snar framtid. 

Sammanfattningsvis kan sägas, vilket också 
alltid framhålls, att det som sägs mellan före
läsningarna är minst lika viktigt som det som 
sägs i föredragen. Man kan heller aldrig nog 
betona värdet av att möta kollegor från andra 
länder och knyta nya kontakter. Nu har också 
alla tidigare konferenser blivit publicerade och 
finns att köpa för en billig penning. Dessa 
Castella Maris-symposier fyller verkligen en 
funktion som länk mellan Östersjöns borgfors
kare. Därför serjag redan fram emot nästa mö
te. Väl mött i Riga 2005. 

Magnus Josephson 
Sörmlands museum 
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Johan Gunnar Andersson, en svensk förgrundsgestalt i kinesisk arkeologi. 
Symposium i Stockholm 2L—22 november 2003 

Johan Gunnar Andersson (Kina-Gunnar) grun
dade Östasiatiska museets stora samlingar och 
är mycket känd i dagens Kina. Andersson lade 
genom sina undersökningar grunden till den 
moderna kinesiska arkeologin. Sina resor och 
upptäckter- arkeologiska och paleontologiska 
- har han mycket intressant beskrivit i Draken 
och de främmande djävlarna (Stockholm 1926) 
och Den gula jordens barn. Studier över det förhis
toriska Kina (Stockholm 1932). Hans historie-
kunnighet visas också i skriften Hur vi erövrade 
jorckn. De geografiska upfdäcklema genom tidsåld
rarna (Stockholm 1953). 

Andersson föddes 1874 och dog 1960. Han 
deltog i en expedition till Spetsbergen 1898, 
ledde en expedition till Björnön 1899 samt del

tog i Otto Nordcnskjölds sydpolsexpedition 1901— 
1903. Efter många år som chef för Sveriges 
Geologiska Undersökning trädde Andersson 
1914 i den kinesiska regeringens tjänst som råd
givare och organisatör av en geologisk under
sökning av »Kinas malm- och mineraltillgångar. I 
Kina genomförde han omfattande paleontolo
giska, arkeologiska och antropologiska under
sökningar. Han förde hem till Sverige stora 
samlingar av kinesiska fornfynd, särskilt kera
mik. Andersson blev 1926 föreståndare för Öst
asiatiska museets samlingar och fick då en per
sonlig professur i östasiatisk arkeologi. Den inne
hade han till 1939. Bland hans arkeologiska in
satser märks bl.a. utgrävningar av Pekingmän-
niskan och Yangshao-kulturen. 
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