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Recensioner 

H. Miiller-Beck, Seeberg, Burgäschisee-Sud, 5. Holzgeräte und Holz-
bearbeitung. Acta Bernensia II. Verlag Stämpfli 8c Cie. Bern 1965. 

Äntligen tycks den arkeologiska litteraturen berikas med en komplett publice
ring av fynden frän en schweizisk pålbyggnadsboplats. Resultaten frän under
sökningarna vid Seeberg, Burgäschisee-Scid åren 1952, 1957 och 1958 kommer att 
framläggas i en serie om åtta delar, av vilka tidigare endast del 3, Die Tierreste, 
utkommit (1963). Boplatsen kan huvudsakligen hänföras till schweizisk Cortaillod-
kultur. 

I den nu föreliggande delen behandlar Miiller-Beck träföremål och träbearbet-
ning. Genom de goda konserveringsförhållandena på pälbyggnads-boplatserna har 
s. a. s. »hantltagsdclen» av det förhistoriska materialet bevarats på ett sätt som är 
enastående. Det rör sig om ett betydelsefullt material, som kan besvara åtskilliga 
frågor rörande förhistorisk teknologi och näringsliv. 

Förf. gör först och främst jämförelser med de rika fynden frän andra schwei
ziska boplatser men även med modernt etnografiskt material. Lösfynden har und
vikits, alla jämförelser är försiktigt gjorda och mestadels av teknisk och funktio
nell art. Urvalet av det arkeologiska icke-schweiziska jämförelsematerialet förefal
ler dock ibland slumpartat och förf. utgår alltför ofta frän äldre litteratur. Den 
sammanfattande behandlingen av materialet kommer att ges först i det åttonde 
och sista bandet. 

En stor del av arbetet upptas av en fullständig katalog över alla träföremäl 
med undantag av huskonstruktioner, med fyndläge, beskrivning och exakta mätt. 
I separata avsnitt behandlas de olika föremälstyperna och deras tillverkning, an-
vändning och typologi. De utmärkta fotografierna och teckningarna av fynden är 
samlade i slutet av boken medan jämförelsematerialet lagts in som textillustra
tioner. 

Av stort intresse är att materialets art tillätit förf. att göra en funktionell indel
ning av yxorna, vilka han bl. a. uppdelar i huggyxor (Fällaxt) och handyxor 
(Beliaubeil). De tillsynes så enkla yxskaften vittnar om djupa kunskaper om trä-
materials hållfasthet och överhuvudtaget om stor erfarenhet och hantverksskick
lighet ifråga om träbearbetning. Skaftämnena är t. ex. alltid valda så att träets 
fibrer löper genom skaftets hela längd och inte kapas annat än pä oväsentliga 
ställen, som vid handtagsknoppen. 

I det avslutande kapitlet redogör F. Schweingruber fiir träbestämningar av alla 
föremål och feir strukturanalyser av yxskaften. Råmaterialet i alla yxskaft är per
fekt, utan kvistar eller skador och med jämnt löpande fibrer. Minsta avvikelse 
från fiberriktningen betydde en avsevärd försvagning av skaftet. Den schweiziska 
materialprovningsanstaltens standard för moderna yxskaft visar en fullständig 
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överensstämmelse med de neolitiska exemplaren, utom pä tvä punkter där av
vikelserna beror pä skaftens olika utformning och pä olika tillgäng av träslag. 

En enda handärder (Furchenstock) har framkommit pä boplatsen. Tillsam
mans med fynden av skördeknivar, träspadar och äkerhackor av hjorthorn fär 
man dock bilden av en tämligen högt utvecklad jordbruksteknik. 

Bland vapnen intar pil och båge en viktig plats. Av pilspetsarna är en skaftacl 
pä sådant sätt att den kan tänkas ha utgjort förskaftet till en sammansatt pil. 
Det är en teknologiskt sett avancerad form, som dock är belagd även genom 
andra fynd och som torde vara betingad av den förhållandevis länga neolitiska 
bågen. 1 andra fynd har pillängder på ca 0,9-1,05 m konstaterats, vilket innebär 
att bagen bör ha varit ca 1,5-1,6 m. 

Av stor vikt är kapitlet om träbearbetning, där författaren enbart med ledning 
av arbetsspår lyckats rekonstruera olika tillvägagångssätt och arbetsmoment. Träd
fällning, klyvning av stockar till skaftämnen och bräder, urholkning och plan-
huggning, karvning och skrapning, täljning, slipning och polering, allt kan spå
ras. Täljning med flintspån är ovanligt och har påvisats endast i ett fall. Yxan 
och skrapan tycks ha varit buvudverktyg. Beträffande skrapan, ställer förf. den 
obesvarade frägan om detta verktyg ur funktionell synpunkt kan sägas ha några 
skarpare definierade typologiska kännetecken. 

Tyvärr har förf. inte gjort de praktiska försök man efter detta kapitel väntar 
sig fiir att pröva teoriernas riktighet. 1 själva verket är han skeptisk mot tidigare 
rekonstruktionsförsök, vilka han anser utförts med modern teknik och utan kän
nedom om materialets krav. Mänga både äldre och yngre rekonstruktioner be
kräftar dock enligt recensentens mening pä ett utmärkt sätt många av Muller-
Becks hypoteser. Liksom kriminalteknikern mäste ju arkeologen inte bara under
söka spår utan även göra rekonstruktioner för att få pålitliga resultat. 

Miillcr-Becks arbete är ett mycket viktigt bidrag till utforskandet av förhisto
risk träkunskap och träteknik- Ibland har förf. kanske pressat materialet väl hårt, 
men har härigenom tillfört den vetenskapliga diskussionen sä mänga intressanta 
synpunkter att ändamålet må sågas helga medlen. Boken torde bli en god ut
gångspunkt för fortsatta forskningar och nya rekonstruktionsförsök. 

Per Kåks 

Inga Serning, Dalarnas järnålder. With English summary. Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Malung 1966. 

Dalarnas geografiska läge gör det till ett naturligt genomgångsland för förbindel
serna mellan Svealand och Norrland, mellan Norge och Sverige. Genom cn ana
lyserande genomgång av materialet från järnåldern har förf. velat sälla land
skapet in i sitt sammanhang både i tid och rum. 

Bokens kärna är det sista kapitlet, fyndkatalogen, som dock innehåller betydligt 
mer än vad överskriften anger. I strängt topografisk följd tas inte bara föremålen 
upp utan ocksä alla kända fornlämningar inom respektive socken och by. Man 
kan endast beklaga att inte hela landskapet var färdiginventerat av Riksantikva
rieämbetet innan fornlämningsmaterialet publicerades. 
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Den egentliga fyndkatalogen sluter på ett föredömligt sätt an till fornläm-
ningsbeskrivningen och bildar med denna ett organiskt helt. Tack vare detta 
och de gravfältskartor som ledsagar katalogtexten fär man en utmärkt bild av de 
undersökta gravfältens karaktär. Svårare är det att få ett grepp om socknens 
eller bygdens utveckling. Möjligen skulle man här kunnat önska en direkt upp
gift i texten om respektive fynds tidsställning. 

En resonerande kronologisk genomgäng av själva föremålen erbjuds redan i det 
första kapitlet. Som förf. påpekar är fyndmaterialet i allmänhet för knappt för 
att ge anledning till omprövning av forskningsresultat frän mer centrala om
råden, och hon har därför sett sig hänvisad till att följa dateringar gjorda inom 
områden med rikare lyndmaterial. Pä nägra punkter där tidigare bearbetningar 
inte gjorts har förf. emellertid gjort en grundligare utredning. 

Av praktiska skäl har fyndmaterialet fördelats pä endast tre kronologiska grup
per, nämligen romersk järnälcler-folkvanclringstid, veneleltiel, samt vikingatid. 

Av de äldsta fynden är det ytterst få som med säkerhet har kunnat föras till
baka till romersk järnålder, den övervägande delen tillhör folkvandringstiden och 
därtill dess senare del. För vissa föremål är det t. o. m. svårt att utesluta möjlig
heten att de hör hemma i veneleltiel. Detta gäller t. ex. en grupp som holkyxorna, 
som sedan gammalt förts till romersk järnäldcr-folkvandringstid, men där de 
yngre exemplaren emellanåt ingår i vendeltideus typiska redskapsfynd. Svårig
heten att säkert tidsbestämma den typologiska utvecklingen har dock förmått 
förf. att behandla samtliga holkyxor i ett. 

Redskapsfynden har annars tagits upp under vendeltid. Här har förf. kom
pletterat framställningen med en mycket överskådlig tabell över svenska redskaps-
fynd, med datering, innehåll och litteraturhänvistiiiigar, i anslutning till bl. a. 
Oldebergs och Ohlhavers bearbetningar. 

Under vendeltid utgör vapen ett betydligt starkare inslag än tidigare, med 
eneggade svärd, spjutspetsar och framför allt pilspetsar. Av de sistnämnda har 
gjorts en typologisk indelning efter bladets utformning och skaftningsmetoder. 

Den övervägande delen av fyndmaterialct tillhör dock vikingatid. Här märks 
framförallt vapen och detaljer i hästutrustningen, medan redskapsfynden sä gott 
som helt saknas. Förf. fortsätter systematiseringen av pilspetsarna pä det vikinga
tida materialet, där hon ger typernas fördelning i Dala-materialet i en översikts
tabell, och i ett diagram över en av huvudtyperna kan demonstrera en tydlig 
skillnad i proportionerna mellan exemplar frän 8-900-tal och sädana frän 1000-
talet. En typologisk genomgång av munbettens utformning i Sverige är en mycket 
värdefull exkurs. Under vikingatiden behandlas ocksä de spär av förhistorisk 
järnhantering som förekommer, detta med tanke på att slagg i gravar förekom
mer först under vikingatid i Dalarna. 

Ett särskilt kapitel har ägnats gravformerna. Nägot som fär en stor del av 
intresset i denna del är resonemanget kring »skogsgravarna», en av förf. införd 
modernisering av den gamla termen »skogsrösen» som Hallström använde i mot
sättning till begreppet »kuslrösen» (som ju också fått en olycklig renässans), fiir 
att beteckna fornlämningar till stor del uppförda av sten och belägna i skogs
bygden. Sedan dess har dock under 30 års fornminnesinventering skapats en fast 
terminologi grundad på fornlämningens objektivt fastställbara yttre kännetecken. 
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De s. k. skogsgravarna bör alltså kallas låga, helt eller delvis övertorvade sten
sättningar (det enda undantaget är Rättvik — Hästudden, som väl snarast bör 
kallas hög). Förf. påpekar själv mycket riktigt: »De skilja sig visserligen stundom 
icke frän i centralare delar av Dalarna förekommande gravtyper . . . Deras ut
bredning omfattar utom Dalarna de södra Norrlandslandskapen. Karakteristiskt 
för dem är läget utanför den nutida bygden pä uddar eller stränder vid sjöar». 
Man bör dock hälla isär begreppen fornlämningslyp och gravfältsläge. Dessa 
låga stensättningar är i sig en lornlämningstyp som är karakteristisk för den mel
lersta järnåldern, det intressanta är här att konstatera en bosättning som delvis 
sträcker sig utanför senare bygd. En sådan framskjuten bosättning i folkvand-
ringstid-vendeltid, som av nägon anledning tycks ha uppgivits redan i vikingatid, 
är ett fenomen som påträffas säväl i Norrland som pä norskt område, och det 
har troligen framför allt en social — ekonomisk bakgrund. 

En tabell över gravarna delar i första hand in dem efter det inre gravskicket, 
gravläggningens utformning, i andra hand efter tidsföljd och först i tredje efter 
topografi. Den kronologiska utvecklingen inom varje gravfält och i vad män den 
förlöper parallellt inom olika områden kan därigenom endast med möda skönjas. 

Sammanfattningen och slutsatser görs pä engelska. Här tas ocksä de bebyggelse-
historiska problemen upp. Förf. påpekar hur ringa del av Dalarnas yta som är 
odlingsbar. I stora delar av landskapet utgör boskapsskötseln det viktigaste nä
ringsfånget, i andra har dessutom sedan gammalt jakt, fiske och järnhantering 
varit nödvändiga komplement i hushållningen. 

De perifera gravfälten skulle kunna beteckna gamla förbindelseleder med 
Norge och Norrland. Fynden tyder främst pä jakt och fiske som näringsfång, de 
sammanfaller ofta med stenäldersboplatser, men också ofta med senare tiders 
fäbodar, varför en viss boskapsskötsel ocksä är tänkbar. Dessutom förekommer 
det i flera fall spär efter järnhantering. Beträffande övergivandet av dessa platser 
pekar förf. pä det faktum att bebyggelsen i och med vikingatid i allmänhet tycks 
koncentrera sig mot äkerbruksomräden och till centra. 

De yngre gravfälten har i många fall legat pä odlingsbar mark och därigenom 
blivit bortodlade, delvis i sen tid, vilket kan konstateras genom äldre invente
ringar, som t. ex. Hulphers 1763. Den rika medeltida bygden tycks ocksä förut
sätta en bosättning redan i vikingatid, därom vittnar även t. ex. förekomsten av 
tre Husaby-gärdar. 

Under äldre tid visar fyndmaterialct en stark anknytning till norrländskt och 
norskt material. I veneleltiel märks dock en klarare anknytning till Mälarland
skapen. Fortsatta västliga influenser kan dock spåras ännu under vikingatid, även 
om huvuddelen av fynden har en östlig karaktär. Ett särfall är här pilspetsarna, 
som framförallt är besläktade med norrländska former. 

Med denna materialpublikation har förf. gjort en mycket viktig insats. För 
varje är hopas fynden allt mer i vara museer och det blir svårare att fä en över
blick. Det är därför med stor tacksamhet man tar del av ett arbete som detta, 
med dess dubbla väsentliga funktioner, en handbok för den hembygdsintresse-
rade, en ovärderlig materialkälla för arkeologen. 

Lena Thålin 
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Andreas Oldeberg, Metallteknik under vikingatid och medeltid. 
With English summary. Distr. Seelig & Co. Stockholm 1966. 

För ett antal är sedan blev Andreas Oldeberg anmodad att skriva en artikel för 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid om metallteknik. Han gick till 
verket med stor energi och grundlighet, arbetet svällde ut och föreligger nu i en 
volym pä nästan 300 sidor, »Metallteknik under vikingatid och medeltid». Det är 
ur mänga synpunkter en mycket svär uppgift att ge en översikt över ett sä om
fattande och föga bearbetat omräde som detta. Men Oldeberg har genom sina 
mångåriga studier av förhistorisk metallteknik, vilka bl. a. resulterat i hans stora 
arbete »Metallteknik under förhistorisk tid» (1942-43), en god grund. Han har 
ocksä fått en synnerligen värdefull hjälp med analyser och andra uppgifter av 
ett flertal tekniska specialister. 

Efter en mer allmän översikt över metallernas förekomst och historia, legeringar 
och råämnen behandlar han i olika avsnitt skilda tekniker under vikingatid och 
medeltid: gjutning, smidning och drivning, pressbleck och myntprägling, cisele-
ring, trädarbete, filigran, granulation, förgyllning, inkrustering, tauschering, niello 
och emalj. Arbetet avslutas med analystabeller. Det är, som synes, ett mycket 
omfattande och tämligen heterogent stoft författaren arbetar med. 

Metalltekniken under förhistorisk tid och medeltid har endast i begränsad om
fattning studerats i värt land, och det är självklart, att man i ett översiktsarbete 
som Oldebergs mäste sätta en del frågetecken i marginalen, vilket inte gör arbetet 
mindre värdefullt. Det gäller bl. a. vissa kontroversiella frågor, som rör brons-
gjutning under vikingatiden. Oldeberg lägger med rätta stor vikt vid det märk
liga gjutfyndet frän Smiss i Eke på Gotland från 900-talet. Jag skall bara beröra 
ett av detta fynds föremålsgrupper: nycklarna. Hår finns dels en färdig nyckel 
med bronshandtag, dels tre handtagshalvor av brons till nycklar. En av dem är 
exakt lik ena sidan av den färdiga nyckeln. Oldeberg tolkar dessa halvor som för
formar till gjutningen. Det kan synas märkligt, att man skulle använt förformar 
av brons, men det verkar onekligen mer troligt än att dessa skafthalvor skulle 
vara avsedda att nitas eller lödas samman till hela nyckelskaft, dä denna teknik 
är fullständigt okänd. Förformarna skulle användas, dä man gjorde de tvädelade 
gjutformarna. Pä detta vis, med förformar av metall, kunde man driva upp en 
massproduktion av ett och samma föremål. 

Dä det gäller gjutning anser Oldeberg, att man i stor utsträckning använt sig 
av ä cire-perdue-metoden under vikingatid. Detta är svårt att bevisa, och man 
kan ställa sig tveksam, inte minst med hänsyn till att de bitar av lerformar som 
påträffats, framförallt i Hedeby, tyder pä att tvådelad form var den vanligaste 
tekniken, kanske ocksä öppen form, härdform, förekom. Tyvärr är Hedebymate-
rialet ännu icke bearbetat (de spännen i Hedeby, som Oldeberg betraktar som 
korsformiga, fig. 166 och 167, är säkert treflikiga). I vilken utsträckning man an
vänt tre- eller flerdelade formar är inte heller möjligt att bestämma. Ett annat 
problem är tygavtrycken pä mänga gjutna föremäls baksida. Jag har svårt att 
tro, att de har en ornamental karaktär. 

Mindre komplicerade är de frågor, som gäller smidning och drivning, men 
däremot är mänga frågor ännu obesvarade beträffande granulation och filigran. 
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Hur har man framställt kornen till granulationsarbetena och hur har man lött 
fast dem? Den metod feir framställning av kornen, som Oldeberg (efter Lewis, 
fig. 631) föreslär, med fallande droppar som splittras och sedan sorteras genom 
sållning, kan knappast ge det material med exakt lika små korn i ett mye ket 
stort antal som behövdes för finare arbeten (Oldeberg fig. 634). Problemet får 
tills vidare anses olöst. 

Det kan hända att tekniken ofta varit betydligt enklare än vi föreställer oss 
beroende pä guldsmedens personliga skicklighet och uppfinningsrikedom. Ar 
1938 besökte jag en silversmed pä Föhr, som bl. a. tillverkade de stora silverkulor 
i genombrutet filigranarbcte kvinnorna bär på sina högtidadräkter. Hans utrust
ning var mycket enkel: en maskin för träddragning, tvä skivor av bokträ mellan 
vilka han lade tvä silvertrådar och genom att hastigt förskjuta skivorna i förhål
lande till varandra fick en snodd, en avbitartång, en bläslanipa, en rakborste 
och cn halvklotformig urtagning i arbetsbänken. Han klippte med tången av 
lämpliga trädbitar, böjde dem sä att de bildade kulornas mönster och lade upp 
dem plant inom den i cirkel lagda snodden. Med blåslampan löddes bitarna och 
cirkeln samman till en genombruten skiva. Den placerades över urtagningen i 
bänken. Ett kraftigt, väl mättat slag med rakborstens rundade bakända pres
sade ned skivan i urtagningen. Det blev ett halvklot. Sedan han fått tvä sådana 
löddes de samman till en kula. Det hela tog inte mänga minuter. 

Vär äldre järnhantering är ett område, som blivit mycket styvmoderligt behand
lat, märkligt nog, med hänsyn lill den roll järnet spelar fiir vår ekonomi. Under 
senare är har emellertid en omfattande undersökning lagts upp. Oldeberg måste 
givetvis inskränka detta avsnitt av boken till att i huvudsak redovisa forsk
ningens nuvarande ståndpunkt. Ett viktigt avsnitt med nya synpunkter är hans 
undersökning av inläggningar med silver, koppar och mässing på järnföremål. 
Man kan dock ställa sig tveksam pä en del punkter. Har man verkligen använt 
ett underlag av kopparbleck pä vissa föremål (spjutspetsen frän Granskogs i Dal
hem på Gotland) och i detta underlag skurit ut partier fiir silverinläggningar? 
Tyder inte de jämna, parallella fårorna i holken snarast pä att man arbetat med 
trådar eller lameller i olika material och hamrat ut dem till en sammanhängande 
yta? I författarens mycket omfattande och noggranna litteraturförteckning kunde 
för inkrusteringarnas del lämpligen Louise Cederskiölds uppsats »Ett vikinga
vapen från Södertuna» i Sörmlandsbygden 1941 ha tagils med, dä hon iir en av 
de första, som, om även mycket kortfattat, diskuterat denna teknik. 

Oldeberg har i större utsträckning än nägon annan i värt land ägnat sig ät 
metalltekniken under äldre tider. Han har lagt ned ett mycket stort och frukt
bärande arbete pä denna bok. Man mäste vara tacksam för att han inte, som man 
gärna gör, har väntat på kommande detaljundersökningar, innan han tog itu 
med sitt översiktsarbete. Mycket inom detta område behöver diskuteras, som en 
utgångspunkt för dessa diskussioner är Oldebergs bok utomordentligt nyttig. 

Holger Arbman 
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Die Kunstdenkmäler des Kreises Rugen. Leipzig 1963. 

Östersjööarnas konstgeograti börjar fä allt fastare konturer. Nu föreligger en 
fyllig presentation av Rugens profana och kyrkliga byggnadsminnesmärken, som 
försöker att ge en fullständig bild av denna gamla kulturbygd. 

Landsantikvarieämbetet för Pommern haele redan vid början av 30-talet fatt en 
siirskild avdelning för inventering, som skulle koncentrera sitt arbete pä de mest 
försummade distrikten. 1938/39 utkom dess första mönstergilla band om Butow 
(med en ordensborg och kasjubiska träbyggnader som huvudmonument) och 
Cammin-Land. Redan här var Rcigenverkets utgivare Walter Ohle en av med
arbetarna och det är av stort värde att han fick fortsätta detta arbete i landets 
västra del efter krigsåren. Rugens bearbetning hade då redan kommit igång men 
mäste påskyndas efter krigsutbrottet och fick karaktär av en snabbinventering. 
Elever frän Statens byggnadsakademi i Stettin utarbetade en förteckning och 
gjorde uppmätningar av allmogebebyggelsen varav endast hälften har bevarats. 
2 000 fotonegativ stannade kvar i Stettin och kom under polsk förvaltning. De har 
inte kunnat användas till nybearbetningen 1954-55. 

Man har därför nästan uteslutande beskrivit nuvarande status och inte gjort 
nägot försök till rekonstruktion vare sig det gäller äldre vyer och avbildningar 
eller uppgifter om skingrade inredningar och samlingar. Inledningsvis är det sagt 
att man inte har velat begagna sig av äldre eller främmande material. Detta fär 
nog uppfattas dialektiskt, som sä mycket annat i boken, eftersom tidigare upp
mätningar och förteckningar brukats i ganska stor utsträckning. 

Uppläggningen och arbetsstilen påminner mera om äldre förebilder än inven
teringar i Västeuropa. Detta sagt i positiv bemärkelse. Man tänker på tunga band 
frän kejsarrikets dagar om landskap, som numera ligger långt inne i Östeuropa 
och vittnar om talrika krigsförstörda objekt. Deras strikt topografiska och ofta en 
smula schematiska uppläggningar gär igen i Riigenbandet. Man hittar lätt i den 
enkla alfabetiska uppställningen och i de utförliga registren. Profana monument 
har företräde framför kyrkliga. Ohle är emellertid full av tvivel om denna arbets
form ännu är försvarlig. Han överväger att införa ett »Kurzinventarium», som 
skulle inskränka sig till det viktigaste med ett snävt urval av utmärkta bilder. 
Den vedertagna inventeringen skulle ta för läng tid inför hot av krig och sociala 
omvälvningar sett ur hans synpunkt. 

Men även i den kronologiska begränsningen har Riigenbandet vållat huvud
bry. Hela det skärgårdsliknande landskapet, som tidigt uppsöktes av romantikens 
främsta målare, har karaktär av fornminne. Vi äger ett klart vägmärke, som skiljer 
forntid frän historisk tid, i Absalons erövring av Arkona 1168. Trots detta har 
utgivarna bifogat ett inledande lärdomshistoriskt avsnitt om Rugens arkeologi, 
som i sin korthet ger ett mycket snävt perspektiv. I ett konsthistoriskt inventa
rium hade man hellre önskat sig en översikt över Riigen som motiv i landskaps-
måleriet. Detta desto mera som ett av dess tidigaste uttryck, Philipp Häckens 
bonader pä herrgården Boldevitz, är bevarat. Ännu svårare har det varit att dra 
en gräns mot folkkonsten eftersom detta inventarium av hävd även beskriver 
märkligare allmogebyggnader och »tekniska minnesmärken». Rugen är berömt fiir 
sin folklor. Det gäller ej blott fiskardräkten pä Mönchgut utan även de allmänt 
brukliga bomärken, som ristades pä gravvårdar och korabsider. 
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Utgivarna hade lovat att avstå ifrån rena värdeomdömen men senare heter 
det att kyrkobyggnader efter 1870 uteslutits av konstnärliga skäl. Däremot till-
lämpas generösa tidsgränser för tekniska minnesmärken (väderkvarnar, pumpar, 
slussanläggningar, krittillverkning, vindhjul pä järnstativ från sekelskiftet m. m.). 
Helt mot sitt objcktivitetslöfte bryter man dä 1700-talets biktstolar med folkliga 
dekorationer, av pietistiskt innehåll, kommer pä tal. 1 Sverige skulle man vara 
förtjust över en sådan surrealistisk Seglorakonst, men här blir den fördömd som 
naiv och primitiv (s. 38). Ingenting av detta har kommit med i bilddelen. 

För äldre orglar har verket haft en fackman till räds. som lämnat musikhisto
riska beskrivningar. En ypperlig tillgäng är de exakta park- och trädgärclsbeskriv-
ningar, som genomgående flyter in i framställningen. Till detta har man vunnit 
trädgårdsarkitekt Niendorf, som företagit uppmätningar av samtliga äldre träd-
gärdsanläggningar och förtecknat deras dendrologiska bestånd. Tidigare har så
dana originella grepp inte förekommit med samma konsekvens. 

Varje avsnitt i beskrivningen inledes med en utförlig ortnamnstolkning, som 
oftast sätter sin prägel pä hela artikeln. Det är ett beställningsarbete av ett antal 
slavister och har blivit väl ensidigt. Knutlingasagan, Saxo och Roskildematrikeln, 
som är vara viktigaste källor, har blivit nästan helt åsidosatta. Efter namnet Hicl-
clensee (Hiddensö) stär ordet »Deutsch» utan nägon vidare kommentar. Den 
lilla holmen Öhe skall til] namnformen vara slavisk. Danska invandringen frän 
1100-talet förnekas apodiktiskt trots att tekniska detaljer i tegelslagningen vid de 
storartade kyrkobyggnaderna frän samma tid knappast kan förklaras utan åt
minstone danska arbetsledare. 

Resultat av ny konsthistorisk primärforskning kommer till synes på tvä väsent
liga punkter i verket. Ohles viktiga undersökningar om Mariakyrkan i Bergen, 
som mäste betecknas som ett betydande bidrag till den skandinaviska konstforsk
ningen, har här fått en klarare formulering än i hans tidigare utgivna monografi. 
Även vid sin tidigare undersökning av Cammins domkyrka (numera på polska 
sidan av gränsen), som tillhör samma danskinfluerade arkitekturgrupp, har Ohle 
givit goda prov på sin analytiska förmåga. En sista byggnadshistorisk rapport 
lämnas om slottsbyggnaden i Putbus, raserad 1959, med talrika ritningar till in
tressanta ombyggnadsprojekt. 

Inför det rika materialet förstår man inte hur den inledande konsthistoriska 
översikten kunnat hällas i så förklenande ordalag. Det enda genuint inhemska, 
så menar dess författare, är öns slaviska bosättning medan det nordiska inflytandet 
kategoriskt förnekas. Rugen framställes under tidig medeltid som ett konserva
tivt reservat, som sparats i sin insulära avskildhet. De flesta är eniga om att in
vandringen av tyska kolonister kommit sent igång (omkring 1270-1310). Svensk
tiden (1638-1815) bleknar bort som kulturellt ofruktsam. Verkets olika författare 
tycks ha bildat ett mycket ojämnt arbetslag därav de heterogena värderingarna, 
som (iverraskar läsaren. Som mest träder detta i dagen vid behandling av centrala 
frågor som varit vetenskapligt kontroversiella (Hiddcnsö-smycket, tempelbygget i 
Arkona). I stället för att sakligt redogöra för diskussionen, som man väntar sig 
av en seriös handbok av detta slag. presenteras en av mänga hypoteser som den 
enda sanna. 

Icke desto mindre är detta digra verk en fyndplats för svenska forskare. Rugens 
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herrgärdskultur framstår här som en trogen följeslagare till den, som parallellt 
frodades pä Själlancl och i Skäne. Anknytningspunkter till kända namn i Sveriges 
historia och kulturliv återkommer pä nästan varje sida. Inventeringsarbetets er
farenheter på Rcigen har visat att det är en omfattande dokumentation av den 
hotade herrgärdskulturen, som är mest påkallad. DDR:s kulturniinisterium, som 
stått bakom arbetet och även utgivit boken har tydligen bejakat uppfattningen 
att herrgärdsniiljöerna ej blott fär betraktas som produkt av en isolerad klass, 
utan som en hela folkets egendom. 

Gerhard Eimer 

Stefanskronan och L inköp ingsmi t r an 

Josef Deér, Die heilige Krone Ungarns. Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften, 91. 
Wien 1966. 

Var och en som i unga dagar samlat frimärken minns säkert med vilken för
våning man betraktade den på en ungersk serie avbildade Stefanskronan: den 
korsprydda glob, som krönte den, satt nämligen helt lustigt pä svaj och inte 
prydligt rakt upp och ned som det hövdes pä en så högtidlig persedel. Man har 
förmodat att kronan nägon gäng pä medeltiden tappats och på detta sätt blivit 
skadad, men anledningen till att den inte blev lagad är alltjämt en gåta. Detta 
är ingalunda det viktigaste och intressantaste problem som knyter sig till Stefans
kronan. Fä medeltida guldsmedsarbeten har varit föremål för sä mycken veten
skaplig diskussion. Enbart efter senaste världskriget, som möjliggjorde mera 
ingående undersökningar, har utkommit ett par avhandlingar av P. J. Kelleher 
och M. Båråny-Oberschall och nu har ytterligare tillkommit den tegelstensvolym 
av Josef Deér, som nämns här ovan. Där får man veta allt som är värt att veta 
om denna krona utom var den nu befinner sig sedan den under världskrigets 
slutskede fördes bort frän Ungern. Om den äventyrliga transporten under de 
rådande kaotiska förhållandena berättar James Rorimer, dä kulturskyddsofficer, 
sedan chef liir Metropolitan Museum, i sin spännande bok Survival (1950). 
Rorimer omtalar att han i början av juni 1945 satt pä en järnkista i en militär
expedition i Augsburg och sprakade med cn kollega om den ungerska kronan. 
Han trodde att han i själva verket satt pä den, men när kistan sedermera 
öppnades befanns den tom. Hur kronan, som gömts i jorden av några ungerska 
officerare, sedan påträffades, framgår av en rapport till högkvarteret som Rorimer 
återger. 

Om detta och om kronans nuvarande förvaringsort omtalar Deér ingenting, 
men förmodligen vet han om dessa mystiska saker mer än han vill säga. Det är 
också den enda lucka i hans skildring av kronan och dess öden som man kan 
förebrå honom. Att kronan var och är omgiven av sä mycket hemlighetsmakeri 
beror mindre pä dess konstnärliga värde än pä den omständigheten att den i 
alla tider ansetts utgöra en legitimation för den med just denna krona krönte 
konungen av Ungern. Den var för alla ungrare — och är förmodligen alltjämt 
för mänga — deras främsta nationella symbol, en helgedom. 
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Josef Deér (f. igos) är en ungersk emigrant, som sedan 1950 är professor i 
historia vid universitetet i Bern. Han har länge ägnat sitt huvudintresse åt re
galieforskning och höghetstecknens symbolik, uppenbarligen stimulerad av sin 
svärfar Andreas Alföldi, till vilken detta magnum opus är dedicerat. Man fär ett 
intryck av att hans tidigare forskning har varit en grundlig förberedelse till vad 
han här magistralt har presterat. 

Det är ingen nyhet för forskningen att Stefanskronan mäste ha tillkommit i 
flera etapper. Den som vill göra klart för sig forskningens läge innan Deérs 
verk utkom kan bekvämast ta del av Heinz Biens redovisning i hans utmärkt 
vederhäftiga arbete Die Krönen Europas (1957). Enligt traditionen skulle kronan 
vara en gåva av påven till Ungerns förste kristne konung, Stefan den helige 
(f 1038), men i och med att man 1790 kunde konstatera att en av emaljbilderna 
pä kronringen föreställde konung Géza I (1074-77) blev traditionens riktighet 
ställd i tvivelsmäl. Géza I:s regeringstid blev och är fortfarande det enda fixerade 
datum som kan knytas till kronan. Vidare fann man att byglarna på ett hast-
färdigt och grovt sätt sekundärt blivit fastade vid kronringen. Man hade sälunda 
nätt fram till tvä tillverkningsstadier: 1) den bygellösa ringen och 2) byglarna. 
Därtill kommer 3) den krönande korsgloben, för vars fastsättande man hänsyns
löst genomborrat den emaljplatta med Majestas som förenar byglarna. Beträf
fande säväl tillverkningsorterna för de olika delarna som deras datering framkom 
emelleicid starkt skiftande meningar, som jag här inte skall gä närmare in pä. 
I fräga om tidpunkten för moment 3, korsgloben, har man alltjämt inga andra 
hällpunkter än att kronan år 1440 hade sitt nuvarande utseende. 

Vid en undersökning av kronan, som A. Böckler fick tillfälle att verkställa 
1946 sedan den kommit i händerna pä de amerikanska militärmyndigheterna, 
kunde denne fastställa att kronringen tillverkningsmässigt ingalunda kunde upp
fattas som en enhet. Sammansättningen av de frän olika tider härstammande 
delarna ville han skjuta fram till efterromansk tid. Här lyckas nu Deér med full 
evidens visa upp att den karakteristiska form pä de klor, varmed ädelstenarna 
hällas fast, förekommer pä ett med visshet ungerskt guldsmedsarbete frän slutet 
av 11 oo-talet. Likaså uppvisar han att de på kronbygeln stående geometriskt 
ornerade emaljplattorna troligen är utförda i Ungern vid samma tid. Resultatet 
av Deérs undersökning blir alltså beträffande den nedre delen av kronan — 
kronringen med uppstående ornament och nedhängande pendilier — att den 
tillkommit mot slutet av 1100-talet med användning bl. a. av några byzantinska 
iigurornerade emaljplattor som hämtats frän en kejserlig gäva till Géza I, Kronan, 
som utan byglar är en kvinnokrona, har troligen tillverkats för Béla 111 :s gemäl 
Anna av Antiochia (-t 1183 el. 84). 

Vad byglarna beträffar sä uppvisade Kelleher att ej heller dessa var en ur
sprunglig enhet. Han uppfattade deras emaljplattor som delar av ett bokband 
till ett evangcliarium, vilket han antog skulle ha tillhört den helige Stefan och 
blivit förfärdigat i Regensburg omkr. är 1000. Magda von Bäråny-Oberschall 
däremot vill förlägga deras tillkomst till Trier-omrädet, och hon påpekar att man 
ingenting bestämt kan uttala om deras ursprungliga användning men hon hål
ler ännu (1961) fast vid deras anknytning till kung Stefan. 

Deér har om dessa frågor en helt avvikande mening, och det är här som 
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Linköpingsmitrans omdebatterade emaljplattor kommer in i bevisföringen som 
ett mycket betydelsefullt jämförelsematerial. Deér har ägnat dessa en ingående 
och övertygande specialundersökning i Römische Quartalschrift, 30. Supplement-
heft, ig66. Han sammanställer dem med emaljplattorna pä ett par liturgiska hand
skar i Brixen — jämte ett jordfynd frän Gnesen de enda» emaljer ur obestridligt 
samma verkstad som han känner — men avvisar med rätta deras samhörighet 
med den emaljplatta som Nationalmuseum i Stockholm 1934 förvärvat från en 
tysk konsthandlare och som spelat en roll i sammanhanget. Deér visar för övrigt 
upp att sistnämnda platta utgör en av de felande plattorna på ett huvud- och 
armrelikvarium i katedralen i Ragusa, vilket stämmer rätt nära med säljarens 
uppgift att den skulle ha kommit frän ett jugoslaviskt kloster.1 

Linköpingsplattorna har i litteraturen uppmärksammats av ett stort antal 
forskare, Kondakov, Bock, Emlart, v. Falke, Rosenberg, Bucher, Hachenbroch, 
Lipinsky och af Ugglas. Deras åsikter om plattornas tillverkningsort och datering 
är nästan lika mängtaliga. De har hänförts till Sachsen, Rhenlandet, Paris, Sici
lien och Venedig, och till tiden frän 1 ooo-talet till 1300-talet. Deér framlägger nu 
goda skäl för att Linköpingsplattorna skulle vara tillverkade i Venedig sä sent 
som efter 1204, under århundradets första tredje- eller fjärdedel. 

Emaljerna pä Stefanskronans byglar uppvisar tekniskt en nära överensstäm
melse med Linköpingsplattorna, men de är till kvaliteten grövre, och Deér anser 
därför att de är tillkomna omkring samma tid och under samma konstnärliga 
inflytande men i ett mera perifert omräde. Med en övertygande argumentering 
hänför han dem till vad som ligger närmast till hands, till Ungern. Pä sä sätt 
förlorar Stefanskronan slutligen all kontakt med den helige Stefan, national-
helgonet och riksgrunclaren. Den nuvarande kronans tillkomst förlägger Deér till 
tiden mellan byglarnas tillkomst i början av 1200-talet och i2go, dä den torde 
ha ersatt den ursprungliga Stefanskronan som synes ha förts till Prag och gått 
förlorad vid ett rövaröverfall 1288. 

Josef Deérs verk utgör forskningens senaste ord om den — som man nu måste 
säga — s. k. Stefanskronan, och man har ett starkt intryck att att det länge sä 
skall förbli. Det är fyllt av en förkrossande lärdom både inom den politiska 
historiens, konsthistoriens och idéhistoriens områden. Det mäste för en god 
patriot som Deér ha känts smärtsamt att riva bort traditionens och mystikens 
slöjor kring den högt älskade nationalsymbolen, men, som han själv säger vid 
avslutningen av sin konsthistoriska undersökning, »der Tröst fur den Verlust der 
Illusionen liegt auch in diesem Fall in der Warheit selbst». 

Bengt Thordeman 

1 Deér har råkat ut tör ett meningsstörande tryckfel: han säger att plattan har inskrip
tionen SANCTUS ANDREA medan det i verkligheten stär SANTUS, vilket bestyrker 
åsikten att det är fråga om ett italienskt arbete. 



Recensioner 

Ernst Sprockhoff, Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil i : 
Schleswig-Holstein. Text- und Atlas-Band. Rudolf Habelt Verlag. 
Bonn 19G6. 

För fyrtio år sedan påtog sig Ernst Sprockhoff den väldiga uppgiften att utarbeta 
en Corpus över Tysklands megalitgravar. En stor del av inventeringsarbetet var 
avslutat redan före andra världskriget, men utgivningen av verket har kommit 
att dröja. Erfarenheterna torde dock delvis ha legat till grund fiir förf:s Die Nor
dische Megalithkultur av är 1938. 

Verket är planerat i tre regionala katalogdelar — den nu utgivna omfattar 
Schleswig-Holstein — samt en resonerande, sammanfattande del. 

De drygt 300 megalitgravarna i omrädet redovisas dels i en beskrivande kata
log, även innehållande fotografier av ca hälften av gravarna och ett utförligt 
kartmaterial, dels i ett separat band med ritningar. Till varje monument ges 
lägesangivelse, kortfattad beskrivning, eventuella litteraturrelerenser och uppgitt 
om av vem (i regel förf.) och när monumentet inventerats. Majoriteten av gra
varna presenteras i överskådliga planritningar, och i nära hälften av fallen före
kommer dessutom rekonstruktionsritningar i plan. Somliga avbildas även i profil. 
Visserligen är det av värde att alla ritningar är i samma skala, i : 100, men for
matet pä detta band har därigenom blivit mycket otympligt. Att författaren 
tillsammans med sin tecknare själv besökt och uppmätt de flesta gravarna borgar 
för en viss konsekvens i bedömningen av materialet och kominer ocksä till ut
tryck i de mycket enhetligt utförda ritningarna. 

Megalitgravarna i Schleswig-Holstein ansluter — naturligt nog — pä mänga 
sätt till de danska. Endast ett ytterst litet fätal är emellertid gånggrifter i egentlig 
mening, majoriteten utgörs av dösar i olika former. En påminnelse om förgäng 
ligheten hos ett fornlämningsmaterial som kan te sig så oförstörbart som megalit
gravarna fär man genom notiserna om hundratals tidigare kända men nu för
svunna gravar. 

De ursprungliga planerna pä systematiska utgrävningar av karakteristiska exem
pel pä olika gravtyper har fått skrinläggas. Fynd frän gravarna omnämns emel
lertid inte alls och skall över huvud endast »soweit nötig ist» komma att figurera 
i den vetenskapliga sammanfattningen, I detta avseende är man således helt 
hänvisad till den refererade litteraturen. Man förstår att en sådan inskränkning 
kanske varit en förutsättning lör att ett verk av denna omfattning alls skulle 
komma till stånd, men det känns som en brist att inte åtminstone arten av vik
tigare fynd angivits pä nägra rader. Man har dock all anledning att vara tacksam 
över ett katalogverk som detta. Även nordiska arkeologer torde glädja sig över 
och dela förf:s uttalade förhoppning om en snar publicering av verkets resterande 
delar. 

Bo Gräslund 
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Georg Theodor Schwarz, Archäologen an der Arbeit. Neue Wege zur 
Erforschung der Antike. Francke Verlag. liern 1965. 

Betecknande för arkeologien under det senaste decenniet är framför allt de starka 
förhoppningarna pä tekniken och naturvetenskapen. I en värld i snabb föränd
ring kräver fältarkeologen arbets- och tidsbesparande metoder för att driva ter-
rängforskning och fältarbete i allt större skala samtidigt som föremälsforskaren 
kräver precisionsverktyg för allt mer detaljerade analyser och dateringar. De 
arkeologiska ytterligheterna kan illustreras med flygfoto kontra mikrofoto, mark-
kartering med elektrosonder kontra materialanalys med mikrosond. 

Med tacksamhet måste arkeologerna erkänna det mycket stora arbete, som 
nedlagts pä försöken att göra arkeologien delaktig av teknikens och naturveten
skapens mänga nya upptäckter och instrument. Flerstädes i världen arbetar hela 
institut med detta enda syfte, och det är därför en angelägen uppgift att göra 
arkeologerna medvetna om dessa forskningar och deras resultat, deras praktiska 
tillämpning, räckvidd och begränsning. Intresset för denna arkeologiens mot 
tekniken vända sida avspeglas ocksä i den allt rikare tillgängen pä handledningar 
av typen »teknik för arkeologer». 

Författaren till här anmälda arbete, den schweiziske arkeologen G. T. Schwarz, 
är bland annat känd som ledare för de stora utgrävningarna i den romerska 
staden Aventicum i närheten av Murten. Han tillhör dessutom det lilla fätal 
bland arkeologer, som är lika hemmastadda med gamma-strälar och termorema-
nent magnetism — brukbar för t. ex. åldersdatering av bränd lera pä grundval 
av svängningarna i jordens magnetfält — som bland romerska murrester och 
krukskärvor. 

Boken är huvudsakligen en översikt av olika tekniska metoder mer eller mindre 
praktiskt tillämpbara inom arkeologien. Vid sidan av välkända metoder som 
flygfotografering och C 14-bestämningar är det fascinerande att taga del av tek
nikens möjligheter att räkna årsringar i vittrat glas eller bestämma brännings-
temperaturen för forntida keramik. Men det är inte alltid man vill instämma i 
författarens glada optimism iii tör metoder, som i varje fall pä nuvarande ut
vecklingsstadium iir alltför komplicerade, dyrbara eller begränsade i sin prak
tiska tillämpning. Beskrivningarna över de olika tekniska förfaringssätten är 
självfallet mycket kortfattade och mera en redogörelse för principer än en hand
ledning i konsten att tillämpa dem. Till de olika kapitlen iir emellertid fogade 
värdefulla litteraturförteckningar fiir fördjupade studier. 

Bokens vittfamnande titel döljer självfallet mänga begränsningar. Bokens 
tre huvudavdelningar sondering, datering och fyndanalys (eller snarare teknisk 
materialanalys) ger endast en del av arkeologens verksamhet, och inom det tek
niska området saknas t. ex. helt det viktiga ämnet fyndkonservering. Med undan
lag liir vissa sonderingsmetoder ägnas heller inte fältarbetstekniken nägot större 
utrymme med undantag för en av författaren själv konstruerad fotoställning. 
vilken förefaller underlägsen det fototorn, som länge varit i allmänt bruk i 
Sverige. 

Trots sin begränsning och ojämnhet är boken en nyttig översikt inom om-
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råden, som för de flesta arkeologer endast är vaga rykten, men där spännande 
metoder Ständigt finslipas för att sä småningom bli verktyg med praktisk nytta 
för arkeologien. 

Bengt Schönbäck 

Ragnhild Boström, Kyrkor på Öland, Inledning, Översikt av de skrift
liga källorna. Sveriges Kyrkor, Konsthistoriskt inventarium, Vol. 108: 
Öland, Band I, Häfte 1. Stockholm 1966. 

När Linné pä hemvägen efter ett par sommarmånaders intensivt beresande av 
de stora östersjööarna passerar Alböke lilla dubbeltornade kyrka på Öland, an
ställer han i en komprimerad sats en generaliserande jämförelse mellan öarnas 
kyrkobyggnader: denna »var lik de andra öländska kyrkor, vilka merendels alla äro 
så släta, som gotländska kyrkorna äro präktiga». Omdömet mä förlåtas natur
forskaren, vars uppdrag ej inkluderade den antikvariska sektorn. Och det kan 
från estetisk synpunkt vara rätt adekvat; gentemot Gotlands överdådiga gotiska 
tempel tedde sig de romanska kyrkorna på Öland som rustika. Denna askunge-
roll accentueras i vår tid ytterligare pä grund av de om- och nybyggnader som 
under 1700/1800-talen nästan helt utplånade »Ölands märkliga skatt av medeltida 
kyrklig byggnadskonst» — ty särpräglade var i sanning dessa gudshus. 

De gamla ölandskyrkornas characteristicum var den fästningslika stramhet de 
flesta av dem erhöll under 1100- och isoo-talcn genom bastanta försvarstorn och 
krenelerade skyttevåningar. Mänga antog den markanta profil som Abraham 
Ahlqvist i sin klassiska ölandsbok benämner »klevsaclelsformen med ett torn pä 
varje ända». Lämningarna av dessa anläggningar har under en följd av är, då 
de vid restaureringar kunnat bringas i dagen, metodiskt undersökts av Ragnhild 
Boström, som påtagit sig den krävande uppgiften att tolka ölandskyrkorna 
och rekonstruera deras byggnadshistoria. Vad som överlevt är dock oftast på sin 
höjd fragment; några fä relativt oskadda kyrkor och torn jävar ej regeln. För sitt 
värv har Boström sett det nödvändig! »att på papperet äter bygga upp de märk
liga öländska helgedomarna» på grundval av ett rikt men ingalunda lättarbetat 
arkivaliskt material. Det är därför ett lyckokast, att denna eminent sakkunniga 
forskare fått inleda ölandsvolymerna i Sveriges Kyrkor med ett omfångsrikt häfte 
bestående i en fiir förståelsen av de enskilda kyrkanalyserna oumbärlig översikt 
av de skriftliga källorna. 

översikten lönnar sig till en engagerad och kritisk granskning av det relevanta 
materialet: mer eller mindre lärda resenärers, topografers och samlares anteck
ningar och avbildningar, antikvitetsrannsakningarna och kartor. Intet av våra 
(ivriga landskap är sä lyckligt lottat som Öland när det gäller dylik dokumenta
tion frän äldre tid, bakom vilket förhållande författarinnan ser liksom en för
känsla av ölandskyrkornas olycksöde. Framställningen inbegriper självfallet sä 
dana kända namn som antikvarierna J. H. Rhezelius och C. G. Hilfeling, kyrko
herden A. Ahlqvist och artisten N. M. Mandelgrcn. Men vi möter ocksä en rad 
andra av betydande vikt som förmedlare av kunskap om de förlorade kyrkorna. 
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Matematiklektorn P. Frigelius avritade noggrant flertalet av kyrkorna vid 1700-
talets mitt. Sedermera prosten N. I. Löfgren, vilken redan som gymnasist började 
systematiskt avbilda ölandskyrkorna, var den förste att företa planuppmätningar 
av dem — »med största noggrannhet» som han själv framhåller — och likaså att 
återge interiörerna; hans teckningar är nästan fotografiskt minutiösa trots det 
ofta mycket lilla formatet. Fyrmästaren H. A. R. Siden, självlärd nitisk registra-
tor av Ölands fornlämningar, uppmätte och avtecknade ocksä kyrkliga minnes
märken, ehuru de flesta omvandlande ingreppen pä hans tid redan drabbat kyr
korna. 

Genom skickligt slutledningsarbete — tidigare redovisat i denna tidskrift — har 
Boström lyckats attribucra och datera en serie vackra ehuru i detaljerna brist
fälliga kyrkbilder från äldre tid av stort intresse: de har utförts av ritaren P. 
Törnewall, som 1673 åtföljde riksantikvarien Hadorph på Öland. Största ut
rymmet har författarinnan berett presentationen av Rhezelius' anteckningsböcker 
frän 1634, vilka sedan länge är välkända och utnyttjade av lornforskare och 
kulturhistoriker. Ingen torde emellertid grundligare än hon ha penetrerat denna 
viktiga källa till (Mauds topografi och historia. Genom mänga iakttagelser vid 
swia byggnadsundersökningar har hon kunnat belägga den höga kvaliteten hos 
detaljerna i Rhezelius' ganska summariska och smäskaliga teckningar. 

Bokens värde förhöjes genom ett stort antal goda reproduktioner av fiir de 
olika upphovsmännen representativa teckningar, av biografiska notiser och biblio
grafiska anvisningar till de behandlade auktorerna, av fullständiga kall- och 
litteraturförteckningar och av överskådliga tablåer över de stora förändringarna 
som övergick kyrkobyggnaderna under 1700- och 1800-talen. Allsidigheten i be
handlingen av källorna ger den ocksä ett värde långt utöver det konst- och 
byggnadshistoriska fältet; den kommer att fånga intresset hos arkeologer, histo
riker, etnologer och kulturgeografer. 

Ragnhild Boströms initierade genomgång av det fiir ölandskyrkornas del ovan
ligt väsentliga skrift- och bildmaterialet kännetecknas av akribi och nyanserad 
bedömning. Den vittnar om ett sällsynt hängivet studium och iir trots författarin
nans lärdom lättläst och spännande. Förväntningarna pä de kommande häftena 
om Ölands kyrkor är därför naturligen höga. 

Solve Göransson 

Sven Axel Hallbäck, Medeltida dopfuntar i Sjuhäradsbygden. Från 
Borås och de sju häraderna 1066, ärg. 21, Borås 1966. 192 sidor, inkl. 
en kort sammanfattning på engelska. Närmare 300 onumrerade il
lustrationer. 

I Hallbäcks senaste dopfuntsbok, den femte i ordningen, närmar han sig sitt 
rikhaltiga stoff (93 dopfuntar i Sjuhäradsbygden och ungefär lika många som 
jämförelsematerial) frän flera olika utgångspunkter. Genom stilistisk och ikono
grafisk analys urskiljer han pä vedertaget sätt mästare och skolsammanhang, 
illustrerat av goda kartor, samt kompletterar och berikar de resultat, till vilka 



136 Recensioner 

hans företrädare i forskningen kommit, Roosval, Fischer, Blomqvist, Norberg 
m. fl. 

Genom en kombination av geologiska och stilistiska undersökningar gär Hall
bäck vidare pä den av S. Gunnäs och Bror Jansson m. fl. utstakade vägen. Ett 
par funtverkstäder med individuella drag kan nu utan tvekan lokaliseras till 
brytningsplatser med så talande namn som Funtaliden och Funtabacken. Lik
nande undersökningar av mäster Tyrgils' funtar leder till olika stenbrott vid 
Göta älvs mynning, och man vill gärna instämma i Hallbäcks förmodan, att 
Tyrgils, som ju var en betydande konstnär, hade sin verkstad i det forna Kunga
hälla. Genom Hallbäcks trägna forskningar börjar den gamle stenmästaren fä 
klarare konturer, och det torde nu vara satt utom allt tvivel, att likheterna mel
lan Tyrgils och de båda Calcarius-skolorna inte beror pä den förres beroende av 
de gotländska stenmästarna, utan pä att de alla hämtat inspiration västerifrån. 

Hallbäcks bok ger fler bidrag till den under de senaste decennierna fram
växande omvärderingen av 1100-talets gotländska konst och dess betydelse för 
det övriga Norden. En grupp av funtar frän 1100-talets slut, samlade kring mäster 
Andreas' namn, blir tack vare Hallbäck fylligare belyst än hittills, och i diskussio
nen mellan Roosval och Fischer angående Andreas' beroende av Gotland, tar han 
den senares parti. 

Ingen direkt import av gotländska funtar har heller skett till Sjuhäradsbygden. 
Ett indirekt inflytande däremot vill Hallbäck se i de fyra s. k. musselcuppor, som 
är utförda av västgötsk sandsten. Frågan är, om Gotland verkligen, som nu sker, 
skall betraktas som ursprunget liir denna funttyp, även om ön stod för en om
fattande export av funtar med goudronnerade cuppor. 

Vid den utförliga behandlingen av Hajom-funten tränger Hallbäck djupare in 
i ett av motiven, nämligen Staffanslegenden, och återger nägra Staffansvisor, en 
från Färöarna, en engelsk, en dansk och en svensk samt jämför dem med varandra 
och med tre scener på dopfunten. Han följer även motivet i Dädesjö-målningarna 
och pä ett par gotländska luntar. Nägra slutsatser med avseende pä Hajom-
funtens eventuella beroende av dansk eller engelsk konst drar han emellertid 
inte, det är endast tydningen av scenerna som intresserar honom. 

Tyvärr försväras läsningen av boken genom avsaknaden av fig.-nummer och 
sidhänvisningar. 1 stället har författaren infört smä niarginalbilder av de funtar, 
som nämns men som saknar avbildning i omedelbar närhet i texten. I början iir 
läsaren nöjd med arrangemanget, men blir sä småningom trött av alltför många 
synintryck: det rör sig om bortåt 90 miniatyrbilder. Det hade otvivelaktigt varit 
bättre med ett konventionellt namnregister (som i Hallbäcks tidigaste funtböc-
ker) och korsvisa hänvisningar. Åtminstone hade det varit lämpligt, om den i 
och för sig förtjänstfulla katalogen kompletterats med hänvisningar till den ana
lytiska delen. — Bildmaterialet är utmärkt. De här framställda anmärkningarna 
skall uppfattas som ytterligare bevis för att Hallbäcks bok är läsvärd och en 
viktig volym i vär inte alltför rikhaltiga dopfuntslitteratur. 

Ragnhild Boström 
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Barry Cunliffe, Winchester Excavations 1040-1060. Volume I. Win
chester 1964. 

Efter sista världskriget har man på allvar börjat intressera sig för stadsarkeo-
logiska undersökningar i England. I de fall där sådana förekommit tidigare har 
intresset i huvudsak varit knutet till de romerska lämningarna. Vad som rört 
medeltid har vanligtvis grävts bort utan undersökning i likhet med vad som 
skett och fortfarande sker i mänga medeltida städer i Europa. 

I och med att stadsmuseet i Winchester fick en heltidsanställd museichef efter 
sisla världskriget blev det ocksä möjligt att systematiskt bevaka grundgrävningar 
och ledningsgrävningar och i samband därmed göra arkeologiska undersökningar. 
Det är en del av resultaten frän dessa grävningsundersökningar som B. Cunlilfe, 
med bidrag frän nio kolleger, framlägger i första volymen av den serie, som bär 
titeln Winchester Excavations 1949-1960. 

Publikationen innehåller 190 sidor text, 9 planscher och 66 tecknade illustra
tioner. Teckningarna och ritningarna är skickligt uttörda enligt engelskt maner. 
Cunliffe gör en koncis redogörelse över de olika grävningsplatserna med redo
visning av de olika epokernas bebyggelse. Föremålsbeständen är i flera fall be
handlade av olika författare, specialister inom respektive områden. Denna upp
delning och specialisering blir allt vanligare i den engelska litteraturen. 

De förromerska och romerska mynten behandlas av D. W. Phillipson, den 
romerska keramiken av G. B. Danell, det romerska glaset av D. B. Härden, de 
romerska smäföremålen av M. R. Hull och det romerska skelettmaterialet av 
C. B. Denston. Vad beträffar det medeltida föremälsbeständet bidrager G. C. 
Dunning och J. G. Hurst med flera specialundersökningar av keramiken. 

Nägra av de sist nämnda är speciellt värda ett omnämnande. Ett fynd av nio 
fältflaskor av keramik i en medeltida avfallsgrop ger Dunning anledning till ett 
studium av denna kärltyps förekomst i England och pä kontinenten, där de 
påträffats i Belgien och i Frankrike. Uppsatsen avslutas med en förteckning över 
de platser, där sådana flaskor anträffats. 

I en annan uppsats redovisar Hurst en glaserad keramiktyp frän äldre medel
tid. Det är en typ, som första gängen iakttagits i de av Martin Biddle ledda 
undersökningarna i Winchester. Denna keramik benämnes efter sin lokalitet 
Winchester ware. Den är välbränd och drejacl. Färgen i glasyren varierar mellan 
orange och olivgrönt. För närvarande har denna keramik påträffats i lager Iran 
900-talets slut och fram till noo-talet. Det finns enligt Hurst ingen kontinuitet 
mellan denna tidiga keramik och den blyglaserade keramiken Iran 1200-1300-
talen i England. Det kan i detta sammanhang vara av intresse att nämna att 
blyglaserad keramik även påträffats i lager frän äldre medeltid vid de senaste 
grävningarna i Lund. 

Säsom titeln pä publikationsserien anger, är gränsen framåt i tiden fixerad 
till 1960. Detta hänger samman med att året därpå påbörjades en ny serie gräv
ningsundersökningar under ledning av Martin Biddle. 1962 bildades The Win
chester Excavations Committee med uppgift att ge stöd åt ett vidlyftigt upplagt 
program med systematiska, ärligen återkommande gräviiingsundersökningar. Dessa 
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skulle omfatta såväl s. k. nödgrävningar som vetenskapliga undersökningar inom 
områden, som ej är hotade av nybebyggelse. 

Av de preliminära rapporter, som publicerats av Martin Biddle, framgår att 
hittills gjorda undersökningar lämnat mycket goda resultat. Man har belagt en 
kontinuerlig bebyggelse frän förromersk tid fram till nutid. Delar av den ro
merska forumanläggningen och det rätvinkliga gatusystemet har frilagts pä olika 
platser. Icke sä lä rester av den yngre anglosaxiska bebyggelsen med hus, gator 
och den äldsta katedralen har påträffats. Värdefulla iakttagelser har gjorts av 
den äldre medeltida bebyggelsen. I likhet med Lund var Winchester vid denna 
tid en betydelsefull stad liir att under senare delen av medeltiden reduceras till 
en småstad. Olika typer av parallellföreteelser har dokumenterats i dessa städer 
under senare är. Som exempel kan nämnas att vid grävningarna norr om Win-
chesterkatedralen har blottats ett flertal gravar med träkolslager av samma typ 
som de i Lund. 

Grävningsundcrsökningarna i Winchester har under de tre senaste åren haft 
en imponerande omfattning. Frän och med 1964 har Martin Biddle fått till stånd 
ett samarbete med tvä amerikanska universitet, som har tillskjutit en ansenlig 
summa pengar samt personella resurser. Således har ett stort antal amerikanska 
studenter medverkat vid dessa undersökningar. Verksamheten har varit förlagd 
till sju olika platser under en tremånaders period på sommaren. Den arbets
styrka, som aktivt har deltagit i arbetet under större delen av perioden, har 
uppgått till ca 160 personer. Pä en var av dessa platser har funnits en platsledare 
med arbetslokaler för fynd och personal. Här har flera personer arbetat med 
speciella uppgifter; fyndens rengöring, registrering, av-ritning och märkning. 
Uppmätningsritningarna har sammanställs och renritats allt eftersom de blivit 
färdiga i fält. Fördelarna härmed behöver ingen ytterligare kommentar. Win
chester Excavations har blivit ett begrepp och ett föredömligt sådant. 

Anders IF. Mårtensson 

Richard Hamann-Mac Lean, System einer Topographisclien Orien-
tierung in Bauwerken. Marburger Universitälsbund Jahrbuch 106*,. 

Vem har inte råkat ut för svårigheter vid orienterande bestämning av fotografier 
eller beskrivningar av byggnadsdetaljer i en stor flerskcppig kyrka eller pä mot
svarande sätt försökt tyda en författares alltför knapphändiga och ofta inkonse-
kventa beteckningar av byggnadsdetaljernas läge? Att fixera sädana detaljers plats 
i byggnaden pä ett kortfattat, exakt och konsekvent sätt måste vara av stor be
tydelse för en arkitekturforskare inte bara när det gäller hans egna notationer 
och fotografier. De mest perfekta byggnadsmonografier lida av denna brist, men 
mycket fä använder ett tillfredsställande system. 

Den som har haft förmanen studera den stora bildsamlingen i Marburguniver-
sitetets konsthistoriska institution har funnit systemet med den topografiska 
orienteringen av foton av t. ex. stora franska katedraler tillfredsställande men nä
got för utförligt. Det är delvis — i varje fall ifråga om de yngre fotografierna — 
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tillkommet efter professor Richard Hamann-Mac Leans anvisningar. Han är son 
till den store Richard Hamann, som grundade den berömda fotosamlingen. Ar
betet där har tydligen drivit honom att förfina metoden. Han har sedermera 
tagit upp Hans Kunzes kartograliska principer, som framlagts i dennes bok om 
de franska katedralernas fasadproblem (1912) och i en uppsats om glasmålning
arna i Strassbourg (s. ä.). 

Kunze bygger på ett koordinatsystem med medelpunkten i byggnadens kors-
kvadrat; de olika punkterna i koordinatsystemet anges med siffror plus väcler-
strecksbeteckning. Hamann-Mac Lean har nyss i en uppsats i Marburger Uni-
versitätsbunds Jahrbuch (1966) framställt ett förbättrat och utvidgat system för 
beskrivningar. Systemet utgår frän byggnadens båda axlar, och deras skärnings
punkt i korskvadratens mitt (eller motsvarande punkt i mindre kyrkor). Koorcli-
natcrna, som går genom pelarnas axlar, fixeras med hjälp av en numrering. Den 
består av väderstrecksbeteckning (N. S. E. W; E är ju initatiebokstaven fiir både 
det engelska och franska ordet för öster). Koordinaterna anges dessutom med 
indexbeteckning t. ex. Wj W,, som betecknar västtravéerna närmast korskvadraten. 
Nj = norra traven i tvärskeppet närmast korskvadraten osv. Korets travéer fär be
teckningen Ej, EO OSV. (mittskepp), eller SI E 1 (södra sidoskeppet), medan korom-
gången fär inclexbeteckiiingen A t. ex. Ax N t (koromgångens första inre trave), 
Ami (koromgångens mellersta inre trave; m betecknar mittaxeln). Systemet om
fattar även beteckningar på arkader, torn, absidrum m. m. och täcker sålunda 
en kyrkas byggnadsdelar och detaljer i ytplanet. 

Sä vitt anmälaren förstår är systemet mycket tillfredsställande, men det kräver 
att man har en indexbctecknad plan till hands vid arbetet med en kyrka, t. ex. 
vid fotografering eller identifiering av fotografier. I Sverige är systemet i stort 
sett tillämpat i Strängnäs domkyrkas byggnadshistoria (Sveriges kyrkor, Söder
manland I: 1), där man emellertid förenklat korets och pelarnas indexbeteck
ningar. 

Bengt Cnattingius 
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Sara Ekwall, Vår Äldsta Birgittavita och dennas viktigaste varianter, 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar, 
Historiska serien 12, Lund 1966. 

Om tvä gamla skrifter av till synes ungefär samma ålder föreligga och den ena, 
som är mera omfattande, innehåller dels hela texten i den mindre dels ocksä 
åtskilliga större och mindre tillägg, skall man dä anse den större vara en utvidgad 
bearbetning av den mindre eller skall denna betraktas som ett koncentrerat ut
drag av den större? Detta är i allmännaste ordalag uttryckt en av de frågor, som 
uppställt sig för Sara Ekwall, då hon velat bedöma de äldsta nedskrivna berät
telserna om den hel. Birgittas liv. 

Den i acta till Birgittas kanonisationsprocess ingående vita, har ansetts vara 
den äldsta berättelsen om hennes liv. Den var uppenbarligen icke tillgänglig för 
Bollandisterna, dä de i den fjärde oktobervolymen av Acta Sanctorum 1780 gav 
Ut sitt stora arbete om Birgitta, i vilket de i stället publicerade den av ärkebiskop 
Birger i Uppsala författade levnadsteckningen som den äldsta kända. 

Dä Claes Annerstedt i sin fortsättning av Scriptores rerum svecicarum 1876 för 
första gängen tryckte processakternas Vita, identifierade han den med den levernes
beskrivning, som omedelbart efter helgonets död författats av de båda Petrus 
Olavi, Birgittas medhjälpare och biktfäder. 

Annerstedt hade lagt märke till att en stor del av texten säväl i ärkebiskop 
Birgers som processakternas vita ingår i en skrift, som bevarats i en fordom Vad-
Stenakloster tillhörig Codex, nu i Uppsala Universitetsbibliotek under signum C 15. 
Annerstedt antog att C 15:5 Birgittavita var ett förkortat utdrag ur processakternas 
vita, vilket skulle förklara både att en större del av tcxen är gemensam och att 
andra lextpartier endast förekommer i den ena skriften. 

Sara Ekwall har motsatt uppfattning. Processvitan är enligt henne en litet senare 
version, som bestar av texten i C 15 jämte därtill fogade tillägg. Om sä är, inne
håller C 15 vär äldsta Birgittavita. 

Av de bevis, som anföras, synas iakttagelserna pä variationer i de gemensamma 
textdelarna vara sannolika indicier, som dock icke äro avgörande. Arten och stilen 
i de överskjutande partierna i processvita må också vara andra än stilen i den 
gemensamma texten. Det skall erkännas att författarinnan lyckas förmå läsaren 
att tro att dessa partier äro skrivna av en annan hand än den gemensamma texten. 
Man skulle likväl inte vara övertygad, om hon inte kunnat visa att ett viktigt 
parti verkligen är författat av en annan person och därtill av just den, som man 
i detta sammanhang kunde vänta sig. Levnadsbeskrivningen i processakterna hade 
Annerstedt icke utan skäl ansett vara författad av de båda Petrus Olavi: Detta 
utsägs med fullkomlig tydlighet i själva processprotokollets berättelse om den 
minnesrika händelse, som ägde rum den 14 och 17 dec. 1373 i franciskanerkyrkan 
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och sladspalatset i Montefalco. De svenska resenärer, som skulle föra Birgittas 
stoft lill Sverige, hade pä sin just anträdda färd gjort ett uppehåll i den lilla 
staden för att inför Gregorius XI:s ombud avlägga vittnesbörd om Birgitta. Bland 
de förnäma personer, som för ändamålet kommit tillstädes, märktes utom flera 
andliga två herrar Colonna frän Rom samt kommendanten pä roccan i Spoleto, 
Birgittas gode vän och »son» Gomes d'Albornos. 1 dessa personers närvaro över
lämnade de båda Petrus Olavi den levnadsbeskrivning, de efter Birgittas död (23 
juli samma är) författat, till biskopens av Spoleto utsedda ombud. Det är texten 
i denna skrift, som ingått i processakta, men efter Sara Ekwalls utredning är det 
tydligt, att den dessförinnan överarbetats och försetts med tillägg av de båda för
fattarnas gode vän Alfons, som vid sidan av dem också varit Birgittas biktfader, 
»nu eremit, fordom biskop av Jaen». Alfons hade upptagits i Birgittas »familia» 
och hade pä grund av sin kyrkliga ställning, sina förbindelser och sin umgänges-
vana blivit hennes högt betrodde företrädare både hos påven och hos kungliga 
och fumliga personer. Han hade gjort henne ovärderliga tjänster både på den 
strapatsrika resan till det heliga landet och tidigare. Det var han som utarbetat tex
ten till den revelation, hon i Montefiascone överlämnade till Urban V för att förmå 
denne att ändra sitt beslut om att återvända till Avignon och i stället stanna i 
Rom. Alfons synes ha känt sig lika engagerad i denna sak som Birgitta själv. Båda 
voro fullständigt orienterade i tidens politiska förhållanden och de måste ha varit 
medvetna om att Urbans ställning i Rom och Italien med ett slag blivit ytterst 
vansklig, sedan den store kardinalen, som mött honom vid landstigningen i Italien 
för att föra honom till Rom, avlidit i Viterbo. Möjligheten att vid denna tidpunkt 
åter förlägga curians säte till Rom grundade sig framför allt pä kardinal Gil d'Al-
bornos' politiska och militära maktställning och nästan obegränsade personliga 
auktoritet. Birgitta synes aldrig ha sammanträffat med honom, men hon var fullt 
medveten om hans betydelse och kallade ju hans brorson Gomes d'Albornos sin 
»son». Kardinalen hade återupprättat kyrkobostaten och bragt ordning och reda 
i det, som förefallit som ett ohjälpligt kaos. Som diplomat och krigsledare var han 
alla överlägsen och ju mer man sätter sig in i hans verksamhet dess mera förstår 
man gamle Gregorovius omdöme att han var den ende hederlige bland Europas 
ledande politiker pä denna tid. Birgitta och Alfons mäste ha förstått, att hans 
bortgång verkat som en jordbävning för Urban V, även om för tillfället allt var 
lugnt och fredligt i Rom. Att de trots detta framhärdade i sin oeftergivliga fordran 
på att påven skulle stanna i Rom mäste betyda att de ansägo det bättre för kristen
heten och kyrkan att påven stupade pä sin post i Rom än att han efter en ovärdig 
faliflykt avled i Avignon. De hade samma uppfattning som Petrarca, dä han vid 
underrättelsen om Urbans död skrev att Urban V skulle ha gått till eftervärlden 
som en av de stora påvarna, om han stannat i Rom och dä han kände slutet nalkas 
lät it föra sig till Peterskyrkan och uppgivit andan inför dess altare. 

Om Alfons sälunda stått Birgitta lika nära som de svenska biktfäderna, hade 
han ä andra sidan känt och samarbetat med henne endast de fem sista åren av-
hennes liv. De svenska biktfäderna hade varit i hennes tjänst redan under den 
svenska tiden, de hade känt hennes släkt och hela den krets, hon tillhört i hem
landet, de hade följt henne pä mänga av hennes resor och troget stått vid hennes 
sida under alla åren i Rom och liksom Alfons hade de varit med i hennes följe 
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till det heliga landet. De visste besked om allting och kunde som ögonvittnen 
berätta om hela hennes liv. Att den för helgonprocessen avsedda levnadsbeskriv
ningen författats av dem och att den sedan försetts med tillägg och förbättringar 
av biskop Alfons är endast vad man kan vänta sig. 

Nu har Sara Ekwall uppmärksammat ett pergamentsfragment, som förekommer 
pä ett annat ställe i Uppsalas Handskrift C 15 (således icke tillsammans med lev
nadsbeskrivningarnas text), vilket upptar processvitas längsta tillägg, föregånget 
av en ingress, som säger att det skrevs av »den vördnadsvärde herren, herr Alfons, 
som pä Kristi bud blev fru Birgittas förelöpare och tolk inför de största furstar 
i riket Apulien och Cypern». Beträffande detta tillägg, som börjar med ingressen 
»Habcbat eciam», råder därefter ingen tvekan om författarskapet. Likaså fär man 
dela författarinnans antagande att övriga tillägg, som handla om Birgittas liv 
under de sista fem aren ocksä äro författade av Alfons. Hon anför goda skäl fiir 
att det längsta tillägget (Habebat eciam) författats först 1377. Att det i C 15 före
kommande pergamentsfragmentets text inte kan vara hämtad ur processvita fram
går av att den innehåller en passus på sju rader, som inte förekommer i den 
senare. Stycket har av Alfons tydligen uteslutits vid utredigeringen av processvitas 
text. 

Alfons var en märklig man. Sara Ekwall har givit åtskilligt nytt om honom 
utöver det vi veta genom Collijn och Seidlmayer. För kanonisationsprocessens 
befordrande hade han förmodligen en avgörande betydelse. Då Gregorius XI in
ledde dess förberedelse hade Alfons, som just besökt honom i Avignon, säkert 
bidragit till detta initiativ. Den spanske eremiten hade inte bara varit bekant 
med påven pä den tid han var kardinal Beaufort. Han var även förenad med 
honom i en viss vänskap, vilket framgår av att han lör att känneteckna förhål
landet använder orden »kär — familiarius». Det var också helt visst genom Alfons, 
som påven ägde kännedom om Birgers och Katarinas ekonomiskt brydsamma läge, 
vilket föranledde honom att i Montefalco låta tillställa dem den mycket ansenliga 
summan av 400 guldfloriner fiir hemfärden med Birgittas reliker. (Sara Ekwall 
har samtidigt med andra författare uppmärksammat att det pävebrev, som handlar 
om denna sak, är skrivet 1373 och att dess hittills gällande datering till 1355 
beror pä ett misstag. Ett antagande om att Birger redan detta år besökt sin moder 
i Rom mäste därtör förfalla.) 

Sedan Gregorius XI återflyttat till Rom fick Alfons ett allt större inflytande 
på kanonisationsprocessen och det synes ytterligare ha stigit sedan Gregorius 
efterträtts av Urban VI. Birgittas ständiga strid fiir curians förläggning till Rom 
fick en förnyad betydelse frän och med den dag, dä de med sitt val av Urban VI 
helt besvikna kardinalerna valde Clemens VII till motpäve. Dä Urban VI helt 
enkelt inle lät avsätta sig, utan stannade i Rom, blev Clemens med eller mot sin 
vilja hänvisad lill att förlägga curians säte till Avignon. Birgittas anhängare 
kunde helt naturligt inte taga parti för en påve i Avignon. 1 och med Clemens 
val fick Birgittas länga och energiska kamp för Rom som påvens enda rätta stad 
äter aktualitet. Alfons fick nya möjligheter i sina strävanden för kanonisation 
och Urban VI insäg det fördelaktiga i att hennes auktoritet bekräftades med en 
helgonförklaring. Det stora schismat befordrade i hög grad kanonisationsprocessen. 

Vid sidan av sin huvuduppgift har Sara Ekwall meddelat många iakttagelser 
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av stort värde för Birgittaforskningen. Endast en av dessa skall framhållas, näm
ligen fyndet av en miniatyr frän omkr. 1420-30 (i en pergamentcodex i Nat.bibi, 
i Florens), framställande Birgitta i Betlehem, mottagande den uppenbarelse i vil
ken hon skådade Kristi födelse (revel VII.21). Miniatyren ansluter sig till tidigare 
kända bilder av ämnet. Anmärkningsvärt är det av Josef enligt revelationen tända 
ljuset, som här fått formen av en hög fackla, bestående, som det vill synas av en 
knippa sammanbundna stickor, liknande romerska fasecs. Enligt revelationen hade 
madonnan lagt av sin mantel, vilken ofta på bilder av denna art ligger framför 
henne pä marken. Det bylte, man pä den florentinska miniatyren ser i förgrunden 
framför madonnan, kan möjligen föreställa manteln, men dess form gör en annan 
tolkning sannolikare. Dä konstnärerna i bild framställde denna uppenbarelse, illu
strerade de dess väsentliga innehall, men har mycket sällan redovisat alla dess 
detaljer. Birgitta hade länge ogillat, att man i måleri och skulptur skildrade Kristi 
födelse som en naturlig händelse. Maria hade hittills alltid framställts liggande i 
barnsäng som alla andra mödrar. Barnet togs också ofta om hand pä vanligt 
sätt av assisterande barnmorskor. Bilderna voro mänga gånger fyllda med alldag
liga detaljer. Det var uppenbarligen Birgittas ivriga önskan att befria födelsebilden 
frän hela denna naturalistiska och onekligen ofta triviala iscensättning. Hon ville 
lyfta upp den ur den jordiska kretsen och göra den till det övernaturliga och 
principiellt obegripliga underverk, som den enligt henne i själva verket var. Alltså 
inte alls någon födelse i egentlig mening utan Frälsarens inkarnering i mänsklig 
gestalt, vilken endast symboliserades av en födelse för att pä nägot sätt kunna 
begripas av människor. Madonnan stär enligt revelationen i knäböjande ställning 
i djupaste vördnad tillbedjande det lilla barnet, som i en strålglans ligger framför 
henne pä marken. Det har pä omärkligt sätt lämnat hennes kropp, där det som 
Birgitta synes mena, endast symboliskt haft sin bostad. Madonnan har för att 
förhöja uttrycket av högtid och vördnad lagt av sin mantel, slagit ut sitt här och 
tagit av sina skor, sä som Moses fick göra inför den brinnande busken. Josef skall 
enligt revelationen, sedan han tänt ljuset, lämna scenen för att inte vara när
varande vid den heliga händelsen. Alla dessa drag ha till uppgift att betona 
händelsens karaktär av en helig engångsföreteelse. I revelationen förekomma ytter
ligare några detaljer, som endast sällan beaktats av konstnärerna. Birgitta säg 
madonnan bereda sig pä att mottaga barnet genom att lägga fram binda och 
blöja för dess insvepande (förekommer pä en fresk i Florens och pä målningar 
i Pisa och Vatikanen), vilket kan synas motsäga antagandet av att Birgitta önskade 
befria födelsebilderna frän naturalistiska detaljer. Hon hade emellertid en all
deles särskild avsikt med dessa smä klädespersedlar. Birgitta kände mycket väl den 
flora av legender, genom vilka den fromma och folkliga fantasien sökte levande
göra Kristi barndoms historia med tillfogande av en mängd brokiga detaljer. Hon 
var kritisk mot hela denna apokryfa och mycket profana legendbildning och all
deles särskilt synes hon ha avskytt berättelserna om den heliga familjens extrema 
fattigdom, som t. o. m. skulle ha varit sä stor, att man inte ens hade det minsta 
tygstycke för barnets skyddande efter födelsen. Enligt varierande legender måste 
Josef taga av sin rock, sin skjorta eller sina byxor för att man skulle äga nägot 
för barnets insvepande. Dessa legender äro stundom framställda i konsten. Det 
har ocksä hänt att en målare, som framställt Birgittas revelation, förväxlat ma-
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donnans mantel med något av Josef avlagt plagg. Pä en målning frän omkr. 1400 
i museet i Pisa, som annars mycket noga följer revelationens text, ligger i för
grunden i stället tör madonnans mantel ett skjortliknande plagg med ärmar, ett 
misstag frän målarens sida, som mäste bero på ett intryck ur legenden om Josefs 
avtagna skjorta, kanske en målad framställning därav. På samma sätt förhåller 
det sig förmodligen med byltet i förgrunden av den florentinska miniatyren, vilket 
mera liknar en missuppfattad skjorta än en missuppfattad mantel. Denna miniatyr 
är emellertid endast ett av de mänga tacknämliga bidrag till Birgittaforskningen, 
som Sara Ekwall i sin bok givit vid sidan av sin huvuduppgift. Utrymmet tillåter 
inte mer än denna hänvisning. Man önskar gärna att författarinnan snarast åter
kommer och låter oss ytterligare fä del av det material, hon samlat och de syn
punkter med vilka hon kan belysa det. 

Författarinnan omtalar inte om hon känner flera handskrifter, som innehålla 
Birgittas levernesbeskrivning utöver dem, som hon använt för sin bok. Det må 
därför nämnas att ett fragment av en Birgitta-vita, bestående av fyra pappersblad 
finnes i Bibliot. Publ. i Möns, Ms. 847 fol. 25-26, härrörande från Abbaye de 
Saint-Ghislain. 

Henrik Cornell 

Frieda van Tyghem, Op en om de middeleeuwse bomuerf. Koninklijke 
vlamse académie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten. 
Brussels 1966. 

Den medeltida byggnadshyttan och dess arbetssätt har under senare är i allt högre 
grad tilldragit sig forskningens uppmärksamhet. I F"rankrike har Gimpel och 
Aubert, i England Salzman och framför allt Knoop, för att blott nämna nägra 
fä, i hög grad berikat vär kunskap i detta ämne. Som ett tecken på samma ny
vaknade intresse bör vi ocksä se förra årets nyutgåva av Beissels grundläggande 
verk, Die Baufiihrung des Mittelalters, vars första upplaga kom redan 188g. 

Till dessa har vi nu fått ytterligare ett stort och imponerande arbete i tvä band 
av Frieda van Tyghem. Hon har emellertid angripit problemet ur en ny och 
fruktbärande aspekt. Källmaterialet, samtida avbildningar — handskrifter, måleri, 
skulptur etc. — skriftliga källor och i nägon män arkeologiska fynd, är givetvis 
detsamma som använts av de tidigare författarna, men författarinnan har till 
skillnad frän dessa hatt arbetsredskapen och verktygen säsom utgångspunkt. Hon 
delar sålunda upp det stora materialet i grupper efter de olika yrkena, timmer
män, snickare, bätbyggare, stenmästare etc, och under respektive kapitel behandlas 
varje redskap för sig, dess utseende, dess användning, och där sä varit möjligt 
dess ålder. De tvä volymerna är uppdelade i en textdel och en bilddel och den 
senare omfattar närmare 300 illustrationer, främst samtida avbildningar, där för
fattarinnan fått fram ett imponerande material. Därutöver finns i tcxtbandet ett 
stort antal teckningar och skisser av de enskilda redskapen och verktygen. I de 
fall teckningen gjorts efter en i bilddelen förekommande illustration finns hän
visning till denna, vilket givetvis i hög grad ökar användbarheten av hennes 
arbete. 
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Författarinnan har för sin undersökning begagnat det arkeologiska materialet, 
främst det egna landets. Stor vikt lägger hon sälunda vid fyndet av en verk
tygskista med timmermansredskap från 1500-talets slut, som nu förvaras på Riks
museet i Amsterdam. Här saknar en nordisk läsare Mästermyrfynclet. Detta viktiga 
fynd av en vikingatida gotländsk hantverkares verktygslåda, pä grund av vissa 
omamentdetaljer daterat till 1000-talets förra hälft, iir uppenbarligen inte käm 
för författarinnan. Enligt Gösta Berg, som publicerat fyndet, skulle verktygslådan 
frän Mästermyr tillhört en ambulerande smed, som emellertid ocksä sysslat med 
finare metallarbeten, och en jämförelse mellan dessa två likartade fynd hade 
varit av värde. 

Efter genomgången av de skilda verktygen och redskapen, vilken utförts med 
föredömlig grundlighet och noggrannhet, ägnas ett kapitel ät transporten av bygg
nadsmaterialet. Mera flyktigt berör författarinnan här frägan om i vilken grad 
stenmaterialet bearbetades vid själva stenbrottet men lägger huvudvikten vid 
forslingen och vilka transportmedel som stod den medeltida byggmästaren eller 
kanske hellre arbetsledaren till buds. Även här visas i teckningar och skisser 
vagnars och kärrors konstruktion. Stegar av olika slag, byggnadsställningar och 
diverse maskiner som användes att hissa upp byggnadsmaterialet till arbetsplatsen 
behandlas ocksä. 

Detta imponerande arbete har en omfattande litteraturförteckning, där nian 
emellertid saknar, förutom Gösta Bergs nämnda uppsats om Mästermyrfynclet, även 
Auberts artiklar om den medeltida byggnadskonsten i Bulletin monumental. 

Frieda van Tyghems sätt att behandla arbetet vid den medeltida byggnads-
hyttan gör hennes arbete värdefullt inte endast för byggnadshistorikern utan i 
samma män för medeltidsarkeologen. Det enda man beklagar är att inte arbetet 
i sin helhet utkommit pä något av de stora europeiska språken. En kort samman
fattning, i detta speciella fall pä engelska, ger endast mersmak och ett verk av 
detta slag borde verkligen gjorts tillgängligt fiir en större läsekrets. 

Ingrid Swartling 

Martin Olsson, Kalmar slotts historia. Del I II . T iden från 1613 till 

1941. With an English summary. Kungl. Vitterhets Historie och Anti

kvitets Akademien, Stockholm 1965. 447 s. jämte 2 kartor. 

Martin Olsson, Gamla kyrkobyggnaden i Kalmar slott. Kungl. Vitter

hets Historie och Antikvitets Akademien, Antikvariskt arkiv 30, Stock

holm 1966. 29 s., en plansch. 

Martin Olsson, De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inred

ning jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria. With 

an English summary. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka

demien, Stockholm 1966. 40 s., 48 s. planscher och 2 planscher i färg. 

Martin Olsson har med avslutningsdelen av Kalmar slotts historia fullföljt den 
kanske störst anlagda byggnadshistoriska monografien i vär litteratur. Det bör ha 
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kunnat fresta pä även den hällfastaste ihärdighet och trohet mot uppgiften och 
omvittnar redan härigenom ett grunddrag i sin författares karaktär. Verket om 
Kalmar slott mäter i sin helhet i yttre omfång i 454 sidor och 148 planscher. 

Vad innebär detta innehållsmässigt? 
Den första delen (ig44) visade att Kalmar slott i allt väsentligt stod kvar som 

en gotisk medeltidsborg frän Magnus Ladulås' tid av dä europeiskt högmodern 
klass. Anda dittills hade den tidigare uppfattningen varit obruten att man hade 
ett Vasatidsslott pä medeltidsgrund. Dessutom uppenbarades nu att även den tidiga 
medeltidens Kalmar slott fanns kvar i påtagliga rester med dess kärna, en mäktig 
kastal, jämte flera byggnadsgrunder. 

Den andra delen (1961) omfattar slottets stora tid konsthistoriskt och fortifika-
toriskt, innefattande allt det som ännu finnes att se säsom högvärdiga monument. 
Förnyad urkundsgranskning och ingående monumentundersökningar ha här gett 
bilden ny rikedom, stadga och pålitlighet enligt nutida krav. 

Avslutningsclelen handlar om nedgång. Försvarsväsendet dalar och residenset 
svältföcies. Förfallet gär långt frän) inemot rivningshot, innan ett historiskt min
nesvärde sent omsider uppenbarar sig som motiv för positiva insatser. Frågor av 
allmänt intresse saknas alltså ingalunda ens här, men den brett kulturhistoriska 
övervikten har ocksä sina krav pä utförlighet. 

Det är för övrigt inte första gängen som Martin Olsson fullföljer ett kompakt 
publiceringsverk i släptåget efter central monumentundersökning. Vasagraven i 
Uppsala (ig56), Stockholms slotts historia (^40-41), Riddarholmskyrkan i upp
repade omgångar med Konsthistoriska studier (1918), Magnus Ladulås' och Karl 
Knutssons gravar (1921), Sveriges kyrkor (ig28 och 1937), av vilka enbart Rid
darholmskyrkan med alla dess gravminnen kommer nära i publicerad volym till 
Kalmar slott. 

Genom freden i Knäred återställdes Kalmar till Sverige men i svårt skadat 
skick, staden helt nedbränd och befästningarna långt ifrån försvarsdugliga. Gustaf 
Adolf inlade största kraft i återställandet. Som ståthållare sattes män i betydande 
ställning, sä Herman Wrangel ännu som fältmarskalk. Och inför sin avresa till 
tyska kriget anförtrodde kungen ät pfalzgreven Johan Kasimir att bevaka försvars 
fronten mot Danmark, varför denne under de följande åren residerade pä slottet. 

Trots allt gick dock arbetstakten snart nog ned, vilket gör sig märkbart inför 
ett särskilt tillfälle som är ägnat att ge en bjärt insyn. Är 1620 blev det nämligen 
bestämt att Gustaf Adolf skulle möta sin blivande drottning Maria Eleonora i 
Kalmar vid hennes ankomst till Sverige. Och slottet mäste kunna visa sig i värdigt 
skick för denna kungliga välkomsthögticllighet. Inför ryktet härom skrev ståthål
laren Herman Wrangel vid midsommartiden till Stockholm och beskrev för kam
marråden »at her pä Slottet i wäningerne stär intet mycket well till, ty her vthi 
feeles både borclh, Skifuor, Säten, golf och glasfenster, desslikesth äre och taken 
alt fördertuede, sä at her är neppcligen en wäningh som folck kan blifue vthj 
när det Regner, vtan hon iu dryper». Hans begäran om materialier och anslag 
beviljades och utnyttjades utan dröjsmål genom alla slags hantverkare, murmäs
tare, timmermän, glasmästare, målare och snickare, åtminstone de senare upp
tingade bäde frän staden och grannstäderna. Den stora väningens samtliga rum 
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borggården runt synas ha fått del av all slags upprustning under sommarmåna
dernas lopp. I östra förborgen byggdes ett brygghus och ett kök. 

Kungen kom själv till Kalmar i september och redan under resan beordrade 
han brevledes frän Stockholm både bordssilver och allt vad klädesskrivaren borde 
avsända av sparlakan, tapetseri och annat husgeråd »pä dedh allt wedh deras 
ankomst mä tillredes wahre, och oss icke för nägra banda mangel! någon nehsa 
wederfahres». I Kalmar fann kungen vid sin ankomst ytterligare brister i utrust
ningen och skrev samma dag hem att emedan »här vpä Bordduker och Serweter 
mangel] ähr Befahle wi nädeligen att i till Sex länge Bordduker och 40 stijeker 
Serueter medh dedh aldraförste genom Natt och dagh hijt förskaffen, endeligen 
vi lagandel att der medh icke fördrögt blifuer vthan att wår willie dervthiiinan 
medh förste effterkommes». Kungens aktivitet efter ankomsten speglas ocksä av 
att han satte 14 murmästare, 4 timmermän, 4 snickare och 4 glasmästare att arbeta 
även i två nätter, som det framgår av en räkenskapspost för åtgångna ljus. 

När den svenska eskadern under befäl av Karl Karlsson Gyllenhielm ankom 
lill Kalmar den 7 oktober fördes prinsessan, åtföljd av sin moder änkefurstinnan 
Anna med vederbörlig högtidlighet av Axel Oxenstierna i land till slottet, där 
kungen mötte. Resan till Stockholm och bröllopet den 25 november försiggick i 
bekväm takt sedan Gustaf Adolf skyndat i förväg för att personligen övervaka 
även bröllopsföl beredelserna. 

Dylik kunglig representation, om ock aldrig sä tillfälligt anordnad, blev emel-
lei lid allt sällsyntare inom slottet. Den dagliga melodien var klagovisor över för
fall och brist pä underhållsmedel, varpå den utförliga historiken har detaljrika 
redogörelser är för är frän de av ansvaret tyngda ämbetsmännen. Svårigheterna 
infinna sig ganska omedelbart. En lebruaristorm 1625 härjade svårt bland slottets 
skorstenar och våningarnas glasfönster. Ståthållaren Bengt Kalle gjorde anstalter 
och begärde omedelbart kammarrådens penningehjälp. Han påminte i april, men 
intet resultat är känt. Efter tre är, då pfalzgreven skulle bebo slottet, skrev ståt
hållaren Ake Axelsson till kammarråden — och samtidigt till K. Maj:t — ett me
morial om reparationsmedel »ty hwar Wäningerne icke snart blifwa hulpne medh. 
reparation, sä ähr til befara, at skadan innan kort tijdh blifwer alt för stoor, 
efter dett dagelig mycket ruinerer». Stormskadorna blevo nu botade, fastän för 
ett kraftigt nedprutat anslag. Men även det följande året påminner ståthållaren 
gäng pä gäng om slottets ruinerade tillstånd och bristen pä medel till planmässigt 
ordnad materialanskaffning: »jn Summa, här ähr icke en wåning, som icke /: snart 
sagt :/ slätt Ruinerer». 

Bristen pä medel, det mä gälla underhäll av byggnadsverk, stridsduglig försvars-
utrustning eller besättningens och arbetskommenderingarnas underhäll lika väl 
som ersättning till de angränsande häradernas befolkning liir arbetsprestationer 
fiir att ej tala om dryga gärder som skulle utkrävas av samma allmoge — allt detta 
bildar ett hela framställningen genomgående ledmotiv. Ingen som ej följt denna 
digra framställning bit för bit torde kunna göra sig en fullt klar föreställning 
om den konsekventa samhälleliga bristsjukdom som med envis likformighet i änd
löst skiftande särfall passerar revy lika väl under tider av framgångsrik men högst 
påfrestande krigföring som genom tider som kunnat ägna sig ät ekonomisk åter
hämtning utan att nä fram till ekonomisk stabilitet. Genom sin konsekventa de-

14 —674313 Fornvännen H. 3, 1967 
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taljredovisning århundradena igenom förmedlar Kalmar slotts historia en insyn i 
samhällsfunktion som knappast kan göras tydligare, utan som mäste uppfattas som 
på sitt sätt konstitutiv för samhället. Alldeles utan fortsatt exemplifiering kan 
ett sådant påstående väl ej lämnas, även om urvalet mäste bli godtyckligt och 
knappt. 

En oförutsedd händelse kan vända fram organisationens insida i en fästnings 
tillvaro även om den kommer i form av en helt civil eldsvåda. Branden på Kalmar 
slott den 6 augusti 1642 följdes av ett exempelvärdigt efterspel. Östra längan var 
den mest utsatta och dess förnämsta rum, den stora salen i huvudväningen har 
alltsedan dess kallats Förbrända salen. 

Dagen efter branden, den 7 augusti avgick frän landshövdingen och slottshop-
niannen gemensamt till regeringen rapport om olyckan. Den föredrogs i rådet den 
15 augusti, och svaret dagen därpå innehöll en ganska allvarlig framställning om 
vem som kunde bära ansvaret för olyckan, »dee som wederbordhe, och I som 
Wij befästningen förtrodt hafwe, hadhe låtit hälla godh wacht, och sielf hafft 
noga opsicht pä alle saker effter eder skiljlldigheet» etc. etc. Skyndsamma åtgärder 
beordrades om anskaffande av material till att täcka de avbrända murarna. Upp
gifter infordrades om skadorna och förslag till reparationer, varpå regeringen 
kunde grunda sina beslut. Hopmannen Erik Andersson Oxe skrev den 27 augusti 
en ytteiligare redogörelse till krigskollegiet för branden och hans åtgärder mot 
skadorna. Han hade redan reparerat taket pä västra sidan och skulle göra sin 
högsta flit att under hösten täcka återstående murar i väntan pä nådiga vidare 
förordningar. 

Nästa år, 1643, den 7 januari ingav hopmannen sina äskanden för året med 
förteckning över materialbehovet för slottets iståndsättande, och hemställde om 
snar resolution. Tvä veckor senare påminde han om besked för att kunna begagna 
vinterföret för framkörning av virket. Men förmyndarregeringen beslöt 31 januari 
att en förteckning skulle göras på alla behövliga materialier och med första in
sändas i och för regeringens beslut om medel. Hopmannen fick del härav 16 
februari och svarade den 18 pä en begärd upplysning. Den 2g mars fick hop-
mannen krigskollegiets brev av den 18 mars med anmärkningen att han tydligen 
under år 1642 utan order inköpt vissa materialier till slottets reparation. 1 svaret 
strax den 31 mars åberopar han generalen Lars Kaggs order om penningarna 
och att han gjort sin högsta flit för reparationen utan att under året 1642 fä 
nägon anordning pä pengar till slottets förbättring. Om han hade vetat att det 
varit illa gjort av honom att reparera, »sä skulle iagh sädandt wäll hafua lätet 
blifua». Men »häreffter skall dätt ickie mehr skie wtan iagh får anordningh pä 
huad iagh skall giöra och pä Päninger där till». Han begär sä anordning på vad 
som behövs. Den 22 april upprepar han detta och beklagar att de goda arbets
dagarna förspillas. Ny påminnelse den 20 maj, general Kagg sänder arbetstrupp 
och inga avlöningsmedel finnas. Den 20 juni meddelas honom att 1 000 dir smt 
skall utbetalas av provinsialskrivaren. Ny rapport frän hopmannen att pengarna 
ännu pä obestämd tid icke funnos till utbetalning. Han begär besked om even
tuella förändringar vid återuppbyggandet. Intet svar. Det fordrades Lars Kaggs 
ingripande i förmyndarregeringen för ett framsteg. Regeringen meddelade den 
22 juli order till landshövdingen att ägna all möjlig flit ät att fä slottet under 
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tak denna sommar, vilket »Rixens heder och tarff fordrar». Hopmannen fick 30 
juli detta meddelande frän landshövdingen och begärde samma dag Lars Kaggs 
vidare förhällningsorder och materialier. Svar kom den 18 augusti och den 28 
hade även krigskollegiet meddelat sina order till hopmannen och kammarkollegiet 
sina till landshövdingen. Sju månader hade åtgått för att fä fullt besked. Den 14 
oktober var enligt hopmannens rapport till krigskollegiet takresningen färdig men 
för täckningen fattades de 40 000 spik, varom han nägra gånger anhällit. 

Fullföljandet av reparationerna efter 1642 års eldsvåda tog sedermera ännu 
några är. Referatet här har gjorts i starkt sammandrag men har väl ändå blivit 
tillräckligt utförligt för att ge en föreställning om en invecklad ämbetsmekanisms 
handhavande av ständig medelsknapphet och växlande konjunkturhänsyn. 

Det stora greppet, som över huvud taget blev det avgörande för Kalmar för 
hela framtiden igenom var anläggandet av en helt ny fästning av den storleks
ordningen att den samtidigt inneslöt hela staden. Att slopa medeltidsstaden och 
bygga pä helt ny grund iir programmet för Kvarnholmsföretaget med alla dess 
konsekvenser. Mot den bakgrunden skall man se generalkvartermästaren Johan 
Warnschiölds yttrande 1654: om man icke borde »rasera slottet tillijka medh dhe 
gamble stadzwärcken». Om sä skulle bli fallet, var det ingen mening med att 
lägga ned nägra kostnader pä slottet. 

Slottets historiker avstår programenligt frän att fullfölja även Kvarnholmssta-
dens historia, vilket icke utesluter att framväxten av detta företag sä nära berör 
slottet alt det hela tiden som det dominerande framticlsintresset är avgörande 
för fördelningen av resusserna. Över huvud stär Kalmar pä Kvarnholmen som ett 
av våra mest helgjutna exempel pä konsekvent programanläggning av en barock
stad. Konsthistoriskt sett toppas dess värde av att en sä betydande del av den 
ursprungliga gärdsbebyggelsen är i behåll, fullt förtjänt av sin egen monografiska 
behandling. 

För det nya Kalmars fästningsvärde krävdes att det gamla Kalmar utplånades 
helt. Och detaljstudiet av medeltidsstadens hela länga historia utmynnar i för
fattarens omdöme att det tog lika stora ansträngningar att slutgiltigt rasera den 
och dess befästningsgördel som det kostat att bygga och uppehålla den. Inkon
sekvensen att icke radera ut ocksä slottet fär väl skrivas på tvekan inför dettas 
alltjämt imponerande materiella motståndskraft. 

Ännu är 1648 älägges emellertid den nytillträdanclc slottshopmannen Erik An
dersson Armlod att värda och vidmakthålla slottet och dess gamla fästningsverk 
»lagandes at fästningen altijd är uthi god defension, och der han för en eller 
annan brist skull, intet kan der med fortkomma, dä skall han tidigt där om 
advisera Hennes Kongl: Maij:tz Krigs Collegium». 

När det märkliga inträffade att dansken Ebbe Ulfeldt som svenskt riksråd 1676 
hade uppdrag att inspektera Kalmar fästningsverk och söka förbättra dem, lyder 
hans omdöme: »Jagh kan aldrig tillfyllest uthseya huru slätt här stär till, sampt 
en bcgrijpa, huru een Fästning af sä stor consequence skall så plåt wara negligeret. 
Jagh har anwändt all flijth till des defension, men mig ähr omöijeliget medh 
tomma händer och uthan hielp och meclell j fjorton dagars tijdh reparera dhet 
som i sexton ähr försummat ähr.» 

Karl XI själv gör samma är i sin resolution över fortifikationsverket en grund-
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lig och synnerligen träffande kritik av de rådande förhållandena vid befästnings
arbetena, där »een tijdh bort äth stoor confusion och oreda iir förlupen». Kungen 
tar det hela i egen hand för att efter generalkvartermästaren Erik Dahlbergs 
förslag själv fatta beslut om vilka arbeten som skola utföras liir varje år. För 
Kalmarkommendanten medförde detta dock en ytterst begränsad medeltillgäng 
för slottsbyggnaden. Slottets stegvisa övergång militärt sett från ledarställningen 
till alt vara en tyngande andel i befästningsverket är nämligen det sakliga under
laget för hela svältfödandets långt utdragna avvecklingsperiod. Mer eller mindre 
klart har detta uppfattats och uttryckts under 1600-talet och långt fram på 1700-
talet. 

Det blev Kvarnholmsstaden och Karlskrona som förbrukade alla tillgångar, me
dan slottets underhäll minskade ända ned till intet. Slottet kom under Karl XI:s 
tid att mer och mer brukas som magasin. Spannmål lades in i allt flera rum bl. a. 
i landshövdingevåningen. Artilleribefälhavaren begärde plats lör 400 centner krut. 
Som fängelse brukades slottet ocksä sedan länge men i sä primitiv form att först 
vid 1600-talets slut byggdes ett fånghus med tvä skilda rum. Behovet av utrymme 
växte stundom ut betydligt härutöver. Under stora ofreden hade största delen a\ 
huvudvåningen förvandlats till spannmålsmagasin och de kungliga bostadsrummen 
tjänade detta ändamål under cn lång följd av år framåt, vilket blev en sådan 
huvudsak att man i räkenskaperna införde rubriken »till Callmars Slotts och 
Magazins reparation». 

Ännu kunde en kunglig persons genomresa föranleda uppstädning, såsom dä 
Adolf Fredrik vid sin ankomst 1743 som tronföljare och Lovisa Ulrika följande 
är övernattade i väningen, och rubriken i räkenskaperna äter är »Kungl: slottet». 
Men snart därefter voro rummen äter sädesmagasin. Ar 1772 framlades ett färdigt 
förslag att göra alla de kungliga rummen till kasern med entresoleringar, mellan
väggar etc. — i Erik XIV:s kammare 2 underofficerare! — Men i stället kom 
kronobränneriet och lade beslag pä slottet i största utsträckning (1776-88) och 
med ingripande installationer och ombyggnader. 

Med kronobränneriets nedläggande hade de olika sätten att använda slottet 
för mer eller mindre främmande praktiska ändamål blivit genomförda. Vid 1800-
talets ingång betraktades slottet ocksä allmänt som ett värdelöst försvarsverk och 
ett otidsenligt och dåligt fängelse och magasin. Och domen gällde nu även 1600-
talsstadens befästning, som efter hand till större delen raserades, särskilt efter 1800-
talets mitt. 

Men en annan uppskattning av Kalmar slott var i uppgående, dess värde som 
historiskt monument hade börjat glimta fram i ett och annat yttrande. 

När Gustaf III vid genomresa med nattläger i residenset hösten 1776 pä mor
gonstunden besåg brännerianläggningen, lyder kammarherren Gustaf Johan Ehren-
svärds dagboksanteckning om vanvården i det till spannmålsmagasin och krono-
bränneri inredda slottet: »Calmar-unionssalen, ett märkvärdigt monument i svenska 
historien, har blivit med bränneripipor ornerad och kung Gustaf Adolphs säng
kammare, där ännu dess säng stär kvar, fyld med spanmål, som väntar sin för
vandling.» 

Klassicisten arkitekt Erik Palmstedts intryck av slottets tillstånd 1778 ger upp
hov till den reflexionen att det ofelbart vore allra bäst om sådana betydliga forn-
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tidens minnesmärken blivit till eftervärldens kunskap underhållna, men »oftast 
tankes likwäl icke pä underhäll förr än intet mer är öfrigt at underhålla». 

C. G. G. Hilfeling, tecknare hos Vitterhetsakademien, fick vid besök är i7g6 
det intrycket atl slottet »nu genom Bränneriets anläggning kommit nog nära sin 
förwandling af en Stolt Ruine». 

Men ännu 1801 förbjöd icke den allmänna meningen att konsistoriet i Kalmar 
gjorde en begäran om att fä ta sten frän de båda slotten i Kalmar och Borgholm 
till bygget av ett nytt gymnasiehus. Förslaget blev dock hejdat, och det genom 
gymnasiehusets egen arkitekt C. F. Sundvall som anförde: »I södra länderna af 
Europa underhällas med kostnad vackra antiqviteter, mätte således ey för vin
ningslystnad, för smä och låga intressen våra i Norden märkvärdigaste civarläm-
ningar af Forntiden onyttigtvis öfverlämnas ät Förstörelsen.» 

Slottets siste kommendant, den via Stagnelius kände originelle kommendanten 
Kock vittnar genom sina skrivelser under 1800-talets tidigare är om att han i 
maktlösheten inför den allmänt inrotade tanken att slottet var utdömt som fäst
ning, alltjämt ägde sinne för dess historiska värden: »Det svider i mig att se 
utanwärcken förclärfvas af Svinkreatur.» 

En nägot mera allmän insikt om slottets värde som historiskt monument och 
nödvändigheten av underhåll och skydd kan man spåra frän 1830-talets början. 
Och med Kalmarsonen Michael Anckarswärd som överintendent och Cl. U. Ner
man som landshövding hade vid århundradets mitt en för slottet lycklig konstella
tion uppstått av personligt intresse och ämbetsinflytande. Efter hand utfördes 
undeihållsarbeten och restaureringar, pa slottsbrunnen 1850 a\ anckarswärd, i 
Erik XlV:s kammare 1855-62 av Scholander, och av det yttre med nya tornhuvar 
av Zettervall på 1880-talet. Uppskattningen av det historiska monumentvärdet 
nådde en allmännare omfattning, vilket tog sig positiva uttryck även i själva 
Kalmar, varigenom hotande projekt avböjdes. 1 ortens fornminnesförening — med 
samlingarna utställda i slottet — fick denna åskådning en företrädare som på 
1890-talet gjorde sig påmint med initiativ och förslag. 

Det första världskriget kom emellan och lämnade efter sig slottet i ett vida 
synligt förfall och en brist pä vård, öppet brännmärkt som oförsvarlig. Men 
som ledare fiir förstörelsen hade dessutom inträtt en allenarädande trämask, vars 
utrotande var den första förutsättningen för varje som hälst reparationsätgärd. 

Är ig20 förordnade byggnadsstyrelsen professor Martin Olsson som arkitekt och 
arbetschef för slottets restaurering enligt av honom uppgjorda riktlinjer, ett arbete 
som fortgick t. o. m. är ig4i. Det är summan av de historiska kunskaper som 
framgått under denna restaureringsperiods systematiska byggnadsundersökningar 
som fyller det föreliggande historieverkets volymer. För restaureringsarbetenas för
lopp, kostnader och resultat samt för de särskilda byggnadspartiernas (iden och 
äventyr århundradena igenom redovisar ledaren i den avslutande volymens senare 
parti av 160 sidor, pä samma klargörande och detaljerade sätt som utmärker för
tiden före hans eget ingripande. Var och en kan här finna svar pä sina frågor 
om underhälls- och säkerhetsåtgärder, äterställelse och omvårdnad av varje slag 
lika väl som enskildheter om varje utrymmes tillkomst och förändringar. 

Som helhet framstår monumentet här i ett helt annat skick vid denna om-
värdnadsperiods slut än vad karaktäristiken inför dennas början talade om. Ett 
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monumentalt byggnadskomplex i ett däremot svarande värdigt underhällstillstånd, 
allt yttre och inre omskött med hänsyn till de historiska minnenas beskaffenhet 
och fortsatta bestånd, ett minnesmärke bland rikets främsta, som bär pä minnen 
frän hela historiens följd av århundraden och som rymmer våra förnämsta vittnes
börd om europeisk nivå i värt perifera läge både pä medeltida fästningsbygge 
och renässansens rumsinredningskonst. 

En tjugufemärsperiod har gått sedan ig4i, där Martin Olssons Kalmarslotts-
historia sätter punkt. Skulle historien frän hela den skildrade tiden än en gäng 
upprepa sig, sä skulle slottet under denna tid ha lämnats att leva vidare i allt 
väsentligt på det underhäll som restaureringen gav. Resultatet har tidigare för 
varje gäng varit förfall. En ny slottsarkitekt tycks först nu ha satts in pä upp
giften att ordna underhållet. Han bör kunna ge besked om huruvida historien 
upprepat sig. 

Tvä följclskrifter till det stora historieverket ha under det gångna året till
kommit som historisk komplettering och för att underlätta de vunna resultatens 
tillgänglighet. 

I Antikvariskt arkiv 30 meddelar författaren slutledningarna frän senare på
träffade arkivuppgifter, som ge möjlighet till en mer nyanserad beskrivning och 
rekonstruktion av längan mellan Kuretornet och Rödkullatornet med den gamla 
slottskyrkan. I slottshistoriens andra del hade ämnet fått en blott summarisk 
behandling och i den tredje delen hade den kompletterande framställningen icke 
låtit inordna sig pä ett naturligt sätt. Ännu ett exempel ges härmed pä hur de 
byggnadshistoriska sammanhangen byggts upp genom hopfogning av uppmärksamt 
tillvaratagna observationer och notiser i stor myckenhet. 

Volymen De kungliga gemaken i Kalmar slott är sammansatt av ä ena sidan 
planschlöljden i färg och i djuptryck av slottets Vasatidsinredningar som åtföljde 
slottshistoriens del II, ä andra sidan en sammanfattande text, som pä mindre 
än fyrtio sidor ger en översiktlig, klarläggande, fullt saklig och på samma gäng 
märkligt lättläslig framställning av det stora ämnet, medeltidsborgarna, renässans-
slottet, magasinet, kronobränneriet, fängelset, museet och det historiska monumen
tet. Här föreligger alltså en den gedignaste orientering i text och i bild, en för
näm vägledning av enastående kvalitet, som samtidigt är ett beundransvärt kraft
prov av en lärd författare i konsten att sammanfatta helheten av ett lärdomens 
jättekomplex i enkel, lättsmält saklighet. 

Sigurd Wallitt 

Slott och herresäten i Sverige. Ett konst- och kulturhistoriskt samlings
verk. Skåne 1-3. Malmö 1966. 

De tre under förra hälften av igoo-talet utgivna serierna av »Svenska slott och 
herresäten» hör till de oundgängliga uppslagsverken för var och en som är in
tresserad av arkitekturens, konstens och konsthantverkets historia i Sverige. Sam
tidigt är de en oskattbar källa för den som vill studera heminredningsidealen 
under de första decennierna av detta århundrade. När nu Allhems förlag påbörjat 



Recensioner 215 

utgivandet av en ny, likartad serie med titeln »Slott och herresäten i Sverige» 
sker detta, som framhålles i förordet till det första bandet, bl. a. för att ge »en 
samlad skildring i ord och bild av beståndet av svenska slott och svenska slotts-
samlingar vid en tidpunkt, dä sä mänga av dessa hotas av upplösning». Icke minst 
lagen om fideikommissens avveckling innebär onekligen ett allvarligt hot mot 
mänga av de samlingar och miljöer som hittills har kunnat bevaras orörda, och 
det råder knappast någon tvekan om att Allhems serie i framtiden kommer att 
framstå som den fylligaste och mångsidigaste presentationen av landets märkligaste 
slott, herrgårdar och samlingar medan dessa ännu bevarats i allt väsentligt in
takta. 

För de tre första banden, som behandlar Skäne, svarar fil. dr Sven T. Kjellberg, 
som under sin långa verksamhetstid som museiman i Lund grundligt lärt känna 
landskapet, dess äldre bebyggelse och dess konstskatter. Det säger sig självt att 
det icke är möjligt att sammanställa beskrivningar och historiker över 114 slott 
och herrgårdar som går helt fria frän invändningar. Ett slotts byggnadshistoria 
eller en målnings konsthistoriska sammanhang går knappast att tillfredsställande 
klargöra i ett sådant sammanhang. Det begränsade utrymmet, kravet på ett skriv
sätt som kan begripas ocksä av andra än specialister, framtvingar förenklingar 
och omöjliggör mera detaljerade motiveringar för olika teser och teorier. En ut
förlig och värdefull litteraturförteckning visar f. ö. att de vetenskapliga under
sökningar som gjorts av landskapets slott och borgar är fätaliga och med nägra 
enstaka undantag icke är särskilt grundliga, och att flertalet av de viktigaste monu
menten ännu icke blivit föremål för nägra detaljerade undersökningar. I gengäld 
äger Skäne de Burman-Fischerska bilderna frän 1600-talets slut av de viktigaste 
slotten, bilder som i motsats till Suecia antiquas framställningar har det korrekta 
återgivandet som rättesnöre, och som därför, trots de förvanskningar som de ur
sprungliga teckningarna delvis utsatts för i samband med överförandet till kop
parstick pä 1700-talet, är av oskattbar betydelse för en byggnadshistorisk analys. 
De ungefär hundra år senare teckningarna i de Rälambska samlingarna i Kungl. 
Biblioteket i Stockholm utgör ett värdefullt komplement. Pä mänga gårdar finns 
ocksä arkivmaterial, liksom levande traditioner, som möjliggör en ganska säker 
skildring av gärdens och dess bebyggelses historia. Källmaterialets och de tidigare 
forskningarnas varierande fullständighet och grundlighet har lett till en viss ojämn
het i beskrivningarna. Att t. ex. ägna Gyllebo med sin märkliga, till betydande 
delar medeltida ruin ungefär tvä sidor är i minsta laget, men förklaras väl till 
en del av att anläggningen aldrig blivit föremål för en grundligare byggnads-
historisk analys. Åtskilliga detaljanmärkningar kan man ocksä göra. Sä förefaller 
det t. ex. fullt klart att dateringen av de olika byggnadsetapperna pä Bollerup, 
vid sidan av Glimmingehus landskapets märkligaste medeltida profanbyggnad, 
mäste revideras; de till 1500-talets mitt daterade kalkmälningarna är utan tvekan 
klart medeltida och härav följer att de murar målningarna pryder icke gärna kan 
vara yngre. Att Glimmingehus' byggmästare, Adam van Diiren, skulle ha kon
trollerat stenleveranser frän Gotland till Linköpings domkyrka och i samband 
därmed kommit i kontakt med Jens Holgersen (Ulfstand), herre till Glimminge
hus, är en hypotes utan verklighetsunderlag; domkyrkan i Linköping byggdes i 
sin helhet, även korpartiet där Adam van Diiren var verksam, av östgötsk sten. 
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och van Diiren hade således ingen anledning att (ivervaka nägra gotländska sten-
leveranser. Att värmeanläggningen i Glimmingehus skulle vara landets äldsta cen-
tralvärmeanläggning är icke heller korrekt, likartade anläggningar frän sent 1200-
tal har påträffats både i kungapalatset i Vadstena (ingående i nunneklostrets 
byggnader) och i ärkebiskopens i Llppsala borg Biskops Arno. I samband med 
beskrivningen av Ovesholm namnes bl. a. Skinnskatteberg i Västmanland (som 
t. o. m. lär den väl pompösa beteckningen »slott», bruksherrgärd är det korrekta) 
som säges vara ritad av Johan Sebastian af Uhr. Som A. Setterwall visat är det 
Erik Palmstedt som är Skinnskattebergs arkitekt. Anledning till anmärkningar av 
detta slag finns — tyvärr — i ganska stor utsträckning. 1 några tall kan man kon
statera bristande överensstämmelser mellan bildtext och beskrivningar, sä t. ex. när 
det gäller Hovdala, vars franska landskapstapeter i beskrivningen fullt korrekt 
dateras till 1820-talet, medan bildtexten anger att de tillkommit omkr. 1800. På 
kanan (iver Skäne i första bandet har Araslöv placerats pä Araslövs plats. Mot 
ägarelängderna, vars berättigande f. ii. kan ifrågasättas, kan oikså i flera fall in
vändningar göras. Allt detta är dock detaljanmärkningar, vilka inget arbete av 
denna omfattning och karaktär torde kunna undgå. 

Vissa principiella invändningar av större betydelse måste emellertid ocksä göras. 
I första hand gäller det frånvaron (fränsett enstaka undanlag) av planer över 
husen och anläggningarna. I många fall iir det i det närmaste omöjligt att följa 
författaren i hans beskrivningar eller bedöma hans byggnadshistoriska resonemang 
just pä grund av frånvaron av planer. Tyvärr är det emellertid alltför sällan som 
tillförlitliga uppmätningar av landets äldre byggnader föreligger, och det är onek
ligen för mycket begärt att man till detta arbete skulle ha låtit utföra sådana 
uppmätningar, Pä denna punkt är det nödvändigt att en central insats göres 
liir att bota den brist på exakta upplysningar om utseendet av våra märkligaste 
byggnadsminnen som tyvärr fortfarande föreligger. 

Den andra principiella invändningen gäller vissa av fotografierna. Bildmate
rialet är med nägra fä undantag av hög klass, tyvärr är dock bl. a. bilderna av 
det märkliga stucktaket på Sövdeborg av dålig kvalitet. Liksom i de flesta verk 
av detta slag som framställts i Sverige är färgbilderna av högst varierande kvalitet, 
nägra för perfekta, andra ger intryck av kolorerade vykort. Allvarligare är dock 
att vidvinkelobjektiv använts i en utsträckning som knappast kan motiveras. Icke 
minst liir dokumentationen är det mänga gänger önskvärt att i en bild innefatta 
det mesta av ett rums utsmyckning och inredning. Det är dock ofrånkomligt att 
en bild, lagen med vidvinkelobjektiv, på viktiga punkter förvanskar rummets ut
seende och proportioner. En läsare, som icke är van att för sin inre syn korrigera 
bildens felaktigheter, fär därför i mänga fall en helt felaktig uppfattning om 
t. ex. rummens proportioner. Så flagranta exempel pä vidvinkelobjektivets felteck-
ning som t. ex. interiören från Rydsgärd pä s. 247 i band 3 undgår knappast ens 
cn otränad läsare, men det finns andra fall där förvrängningen icke är sä lätt 
att avslöja, och där således läsaren bibringas en helt felaktig uppfattning om det 
verkliga utseendet. Ett klart direktiv till fotograferna att ägna större uppmärk
samhet ål bildens sanningsenlighet och mindre sträva efter att i en bild samla 
sä mycket som möjligt är önskvärt. 

Allhems serie om slott och herresäten i Sverige är ett berömvärt initiativ. De 
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tre första banden erbjuder åtskilligt av intresse både för lekmannen och forskaren; 
den sistnämnde konstaterar vilket rikt urval av intressanta problem som fortfa
rande väntar pä sin lösning. Man mä hoppas att serien skall kunna slutföras i 
den snabba takt som utlovats och att författarna till de kommande delarna av 
verket skall visa sig äga goda kunskaper om sitt material, som är fallet med Sven 
T. Kjellberg, författaren till de tre första banden, och att illustrationsmaterialet 
skall bli rikt — och rättvisande. 

Ake Nisbeth 

Arkeologisk Etnologi. Apropå en kvarnbok av Ernst Manker. 

Liksom arkeologien arbetar ocksä den etnologiska forskningen ibland med de 
lämningar efter liv och arbete som finns överallt diir människor varit bosatta eller 
uppehållit sig. För flera århundraden sedan övergivna fiskebodar och gistvallar, 
nu ofta belägna längt frän stranden, mäts upp och ger kunskap om byggnads
teknik och fångstmetoder. 1 de lappländska fjällen registreras och undersöks gra
var och kultplatser och inne i skogarna gör igenstörtade jordkällare och igen
vuxna ängsmarker det möjligt för etnologen att följa bebyggelsens framträngande 
mot ödemarken även om andra källor, av t. ex. kameral natur, helt skulle saknas. 

Ofta kan man kanske tycka, att det ägnas alltför liten uppmärksamhet åt de 
»arkeologiska» minnen som finns frän de senaste århundradena. Det är väl knap
past hädiskt att anse, att den övergivna norrländska 1800-talsbyn med dess läm
ningar efter odlingar, bägnader och komplicerade bevattningssystem vore minst 
lika värt ett R, som dussingravfältet frän goo-talets Uppland. 

I vär syn pä det förgångna fäster vi nästan alltid större uppmärksamhet vid de 
tider som ligger längst bort ifrån oss. Medeltidskyrkan är a priori värdefullare än 
nygotikens katedralimitation och redskapen från 1800-talets bondekultur intres
santare och mer värda att ta till vara än det industriella igoo-talssamhällets tidi
gaste bruksvaror. Därför är kunskapen om vår egen tid ofta besvärande fragmen
tarisk och våra samlingar i museer och hembygdsgårdar missvisande. 

Man är därför tacksam mot de fä som förstått att ta vara pä, registrera och 
publicera de föremål och de sentida lämningar i mark och tradition som ännu är 
möjliga att nä bäde i den odlade bygden och ute i vildmarken. En av de forskare 
inom etnologisk vetenskap som sett en sådan dokumentation i bild, text och 
ritning som en angelägen uppgift är Ernst Manker. 

Under flera decenniers fältarbeten i lappländska fjäll och skogsbygder samlade 
han ett rikt material om samernas materiella och andliga kultur. Han publicerade 
det i en rad omfångsrika verk, som ställer frågor och löser problem men sora 
ocksä vill fungera som överskådliga materialpublikationer, till tjänst för kom
mande generationer och efterföljande forskare, fiir vilka ett primärmaterial aldrig 
mer kommer att vara åtkomligt. 

Många irriterades kanske över snabbheten i Mankers vetenskapliga verksamhet 
och han blev, liksom nägra andra kollegor bland museimännen och forskarna 
som hade den sällsynta förmågan att kunna förena vetenskapligt allvar med po
pulärt författarskap, ibland beskylld fiir att ta väl lätt pä problemen. Det samma 
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har han nu råkat ut för när han tagit sig orådet före att ge ut en bok om väder-
och vattenkvarnar. Kvarnarna på Tjörn (Nordiska museets handlingar 64). 

Likt en arkeolog som kartlägger den förhistoriska bebyggelsens utbredning och 
karaktär genom sä noggrann dokumentation som möjligt har Manker arbetat i 
den fältinventering, som utgör det viktigaste partiet i hans skrift. Han söker upp 
varje kvarnställe som traditionen eller befintliga kartor berättar om och upp
täcker en rad tidigare okända. Han registrerar dem alla i bilder, ger en fyllig be
skrivning av varje fyndlokals topografi, lämningarnas art och storlek, ägandeför
hållanden och kommunikationer samt beskriver initierat det byggnadsskick och 
den arbetsteknik, som de ännu bevarade kvarnarna kan berätta om. Att han dess
utom låter den folkliga tradition som är knuten till platserna komma till tals 
gör bara inventeringen sä mycket mer levande. 

Intet, hur obetydligt det f. n. än kan synas vara, undgär Manker och hans bok 
får härigenom betydande källvärde. Dessutom innehåller den en översiktlig fram
ställning om kvarntypernas utbredning och karaktäristiska drag. Detta parti fär 
en särskild tyngd genom den rika och instruktiva illustreringen. 

Det är självklart, att både den etnologiska och den arkeologiska forskningen har 
stort behov av materialpublikationer. I museernas arkiv och i dess samlingar finns, 
som bekant, enorma och outnyttjade samlingar av uppteckningar, traditions-
inspelningar och föremål. Det utgör ofta ett dött kapital, vars värde successivt 
minskar ju längre tid som förflyter sedan det insamlats eller grävts upp och tills 
det bearbetats. 

Lät oss hoppas att fler etnologer och andra forskare gör som Manker och ger 
oss regionalt eller systematiskt avgränsade materialpublikationer. Ett för den 
arkeologiska vetenskapen viktigt initiativ i den riktningen har f. ö. nyligen tagits 
genom det beslut som fattats att publicera de norrländska s. k. sjöreglerings-
fynden i Statens historiska museums samlingar genom en forskargrupp bestående 
av representanter för museet, riksantikvarieämbetet och institutionen för nordisk 
och jämförande fornkunskap vid Stockholms universitet. 

Olov Isaksson 

Per Lundström, Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping. I I . Fornläm
ningar och fynd. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade
mien. Uppsala 1965. 

Åren ^51-52 undersökte Per Lundström tvä närbelägna gravfält vid Fiskeby i 
Norrköping. Det större av dessa, kallat västra gravfältet, visade sig vara av ovan
ligt intresse, dä det varit i oavbruten användning frän övergångsskedet mellan 
brons- och järnålder fram till yngre vikingatid. Stratigrafin var här synnerligen 
invecklad. Gravfältet, som läg på en moränbacke mitt i hällristningsomrädet, om
fattade en mycket begränsad yta mellan de i dagen gående hällarna. Utvidg
ningsmöjligheter saknades och när gravfältet var fullbelagt har man fortsatt med 
att lägga de nya gravarna ovanpå de äldre. I det undre lagret hade vidare många 
stensättningar smält ihop till ett sammanhängande stenlager. Tack vare minutiös 
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noggrannhet och skarpsynt iakttagelse lyckades det emellertid utgrävaren att 
bringa klarhet i de topografiska och kronologiska förhållandena.1 

Nya arbetsuppgifter — Wasaundersökningen och chefskapet fiir Sjöhistoriska 
museet — har hindrat Per Lundström att avsluta den bearbetning av fynden, 
som han i det närmaste fullbordat. För att ej undanhålla forskningen det vik
tiga materialet har han dä valt utvägen att som särskild del utge den beskri
vande katalogen över fornlämningar och fynd. 

Västra gravfältet i F"iskeby omfattade ca 550 gravar. Publikationen upptar 
emellertid över 600 nummer. Författaren har nämligen använt en genomgående 
numrering, inbegripande saviil gravöverbyggnaderna (stensättningar, högar) som 
de enskilda gravarna. På kartan har gravöverbyggnadernas nummer markerats ge
nom understrykning. Kanske borde de ocksä satts med nägot större stil. Nu kan 
det ibland vara besvärligt att hitta en viss överbyggnads nummer bland alla grav-
numren. En och samma gravöverbyggnad kan nämligen rymma ett llertal gravar, 
i ett fall ända till 15, och talrika flatmarksgravar finns mellan överbyggnaderna. 

I texten anges för varje överbyggnad dess karaktär och vilka gravar den täcker 
samt vilka av dessa gravar som kan tillskrivas anläggningen ifråga. I mänga fall 
är nämligen de underliggande gravarna från ett äldre skede än överbyggnaden. 
För de enskilda gravarna lämnas en kortfattad förteckning över innehållet, även 
innefattande en bestämning av benen, som utförts av docent Nils-Gustaf Gejvall. 

I plaiischavdelningen är gravfynden ordnade i tidsföljd. De flesta perioderna 
framträder ganska svagt i materialet, blott tvä skeden, den yngre förromerska järn
åldern och vikingatiden, är rikare representerade. 

Föremålen är avbildade i förträffliga laveringar av Bengt Handel. För hop-
rostade järnföremäl ges dessutom konturteckningar efter röntgenfoton. Lerkärlen, 
som bildar en mycket väsentlig del av materialet, är återgivna i rekonstruerat 
skick med halva kärlkroppen i genomskärning, ett avbildningssätt som ger en 
god uppfattning om kärlens form men säger mindre om deras verkliga utseende. 
Det är att hoppas att kompletterande fotografier kommer att införas i kom
mande textband, liksom fiir övriga föremälskategorier. 

Plaiischavdelningen avslutas med ett antal fotografier av gravfältet i frilagt 
skick — dels översiktsbilder, dels exempel pä de olika formerna av gravöverbygg-
nader — samt kartor. 

Det är en vacker och värdefull publikation med vilken Lundström berikat den 
arkeologiska litteraturen. Och sä är det bara att hoppas att den resonerande delen 
ej skall dröja för länge. 

Pär Olsén 

1 Se härom de preliminära meddelandena om Fiskebygräv ningen i Fornvännen 1952 
och recensentens populärt hållna översikt byggande pä Lundströms manuskript, i Norr-
kopingslraklcns fornminnen. Norrköpings historia 1, Stockholm 1965. 
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Christian Meschke, En norrländsk stenåldersboplats med skäi~vstens-
vall. Med osteologisk analys av Hans Sellstedt och Nils-Gustaf Gej
vall. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Antikva
riskt arkiv 31. Lund 1967. 

Publikationen är eu presentation av en av förf. 1961 utförd undersökning av en 
boplats vid Stora Tjikkiträsk vid Juktån i Steiisele sn i södra Lappland. Det är 
med stort intresse man tar del av denna utförliga redogörelse av ett stenälders-
material från övre Norrland. I likhet med mänga andra speglar även denna bo
plats eu långvarig, under årtusenden återkommande bosättning, något som alltid 
gör materialet svårbedömt men inte mindre intressant. 

Boplatsen domineras av den karakteristiska kokstensvallen. Bland fynden ingår 
skrapor och avslag av kvarts och kvartsit, enstaka föremål av skiffer och bergart, 
asbetskeramik, djurben m. m. Av speciellt intresse är de fem skifferskaften med 
djurhuvudformade ändar, bland vilka de båda realistiskt och mjukt skulpterade 
älg- och lägelhuvudena är unika. Den arkeologiska dateringen av boplatsen gär 
frän mellanneolitisk tid till bronsålder, medan vissa C 14-dateringar antyder möj
ligheten av en bosättning även under mesolitisk och tidigneolitisk lid. 

I tur odi ordning beskrivs lokal, anläggningar och fynd. En stor del av ut
rymmet förbehålls en jämförande kronologisk utredning. Trots denna disposition 
kvarstår ett intryck av oöverskådlighet. Härtill bidrar bl. a. att tabeller, noter 
och diverse andra hänvisningar förts samman på ett ställe, dock inte där de hade 
varit lätta att slä upp, utan inne i texten. 

Man erhåller mänga värdefulla upplysningar om storleksförhållanden, material-
frekvens, nivåer o. dyl. Ändå saknas väsentliga dala om fynden och deras läge pä 
boplatsen. Om keramiken fär man t. ex. veta att den förekommer mycket spar
samt, men några kvantiteter uppges inte och inte ens de ornerade skärvorna av 
bildas. Överhuvudtaget framhäver en del meningslösa uppgifter frånvaron av 
andra mer väsentliga data. Nämnas kan de notiser om höjden över havet vilka 
åtföljer de i katalogen beskrivna föremålen (267,1, 267,4 m ö. b. etc). Onekligen 
hade man varit mer betjänt av att fä veta fyndens inbördes stratigrafiska förhål
lande, vilka som påträffades överlagrade av vallen, i de olika kolskikten, i kok
gropen osv. 

Hela 95 % av redskapsmaterialet utgörs av skrapor. Ända letar man förgäves 
efter en enda beskrivning på en skrapa eller en karakterisering av cn grupp 
sädana. Man fär nöja sig med ett uppslag med inte alltför tydliga fotografier. 
Förf. tycks hysa skepsis mot skraporna därför att någon typologisk indelning av 
dem inte finns att tillgå, men att fördenskull negligera huvudparten av mate
rialet är att sticka huvudet i busken. Man kan f. ö. inte låta bli att undra hur de 
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skrapor ser ut som uppges ha legat i de olika till mesolitisk eller tidigneolitisk tid 

C 14-daterade kolskikten och i kolgropeu (s. 45 och tablå s. 51). Eftersom förf. 

ie servalionslöst tar dessa dater ingar till intäkt fiir en mesolitisk bosät tning på 

platsen liade han ju här kunna t finna åtminstone en utgångspunkt för en analys 

av det viktiga skrapmaterialet . 

Hiir hade också funnits skäl till jämförelie med andra höga ti 14-värden frän 

olika norrländska boplatser. Fröts osäkerheten som iir förknippad med daterings

metoden ifråga ger den dock ett allt mer ökat stöd ät tanken pä en mesolitisk 

bosättning i övre Norr land. Numera ges ofta uttryck lör uppfa t tn ingen att det 

saknas arkeologiska belägg liir eu sådan s tåndpunkt och därför vore det natur

ligtvis av intresse att få redovisade artefakter frän olika lokaler som kan anknytas 

lill luiga (i 14-värden. 

I själva verket förekommer ju, även i sedan gammalt kända fyndmaterial och 

l ian områden sä pass långt norr ut som omkring 64:6 breddgraden, exempel pä 

redskap av t. ex. kvartsit, vilka, om de hade påträffats tillbörligt långt söderut, 

skulle ha uppfattats som typiska mesolitiska former. Som exempel kan nämnas en 

kölskrapa från Sandnäset och en från Klösuddeu, båda i Bodum sn i nordvästra 

Ångermanland. F'råu Kvariibergsvattiict i Frostvikens su i nordligaste Jämtland 

föreligger likaledes en kölskrapa, och vid Fågelsjön i samma socken har hit tats 

en handtagskärna av ljus kvartsit.1 Kärn- och skivyxliknande redskap förekommer 

på olika håll, men mäste kanske bedömas med större försiktighet. Man kan natur

ligtvis inte ulan vidare utgå från att redskapsformer som dessa iir mesolitiska 

även till t iden i de trakter del hiir gäller, men det iir dock den rimligaste arbets

hypotesen. Klimatiska förhållanden kan knappast ha lagt h inder i vägen liir bo

sät tning i mellersta och övre Norr land under atlantisk lid. Det förefaller troligt 

att framtida fynd och bearbetn ingar kommer att ge klara arkeologiska belägg för 

en mesolitisk bebyggelse i dessa trakter, i likhet med den som kan anses fast

slagen fiir motsvarande breddgrader i Finland och Norge. 

Måhända hade man tagit förf:s programmatiska u t ta landen om typologisk me

todik och om typdefinit ioner mer pä allvar 0111 di- åtföljts av eu vederbörlig 

referens till den forskare som varit inspirationskällan. Vad gäller de kronologiska 

analyserna är dessa inte helt av den halt att den s tundom polemiska tonen rätt

färdigas. Det gäller bl. a. den terminologiska inledningen till avsnittet ifråga. Om 

det ta skall endast sägas att det iir ett misstag att tro att det fiir närvarande skulle 

finnas något kronologiskt system fiir norr ländsk stenålder som inte bygger pä 

artefakterna och att ett dylikt i så fall dessutom a priori skulle äga ett större 

värde. F"örf. anbefaller såsom eu kronologisk ryggrad ftir norrländsk stenålder en 

i och fiir sig intressant och på rik erfarenhet g rundad boplats indelning av Hvarf

ner. Detta är inte rimligt med tanke på dess mycket schematiska karaktär. Skall 

man döma efter Hvarfners egna försiktiga u t ta landen har han heller inte avsett 

all ge sin indelning en sådan räckvidd. Dessutom säger han själv klart ifrån att 

boplatserna inte skiktar sig kronologiskt av egen kraft, u tan enbar t på grundval 

av fynden {Norrbotten 1957). 1 det ta sammanhang borde f. ö. ha omnämnts Mei 

1 S H M 19122:33; 19122:34; 23881: T 6 1 ; 20314:46. 

18-6743.11 Fornvännen H. 4, 1967 
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iianders i Finskt Museum 1964 presenterade kronologiska se hema liir Norrlands 
stenålder. 

Mindre genomtänkt förefaller det också vara att utdöma andra forskares period
indelningar därför att de konkretiserats med ungefärliga årtal, och samtidigt 
tveklöst överföra absoluta C 14-värden till gängse arkeologiska period beteck
ningar. 

\\ stort värde är att benmaterialet bearbetats osteologiskt, även om förf. tyvärr 
ej drar slutsatser av analyserna. Till största delen härrör benen Iran älg och 
bäver, även benen frän den till mesolitisk tid C 14-daterade kolgropen. Anmärk
ningsvärda iir de två tåbenen av säl pä denna inlandsboplats. Aven om de skulle 
vara brända(?) utgör de knappast rester av en hel säl eller ens en siilstek, utan 
snarare av ett sälskiiiu med kvarsittande framfötter; kanske har man använt säc
kar av kompletta sälskinn av den typ som varit i bruk på Färöarna (Jirlow, Rig 
1931) eller små lörvaringsvåskor av själva framskn \ lingarna. Att det rör sig om 
knubbsäl beir också noteras. Knubbsälen år vår mest viirmekriivande siilart som 
inte rör sig i vatten vilka i likhet med nutidens Bottenhav bär fast vinteris. Frågan 
är om salen fångats vid den öppna atlantkusten, en möjlighet som Sellstedt an
tyder, eller om den kan ses som en bekräftelse på det mildare klimat nian antar 
har rått under 1. ex. yngre stenålder. 

Bo Gråslund 

Brita Malmer, Nordiska mynt före år 1000. With an English summary. 
Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°. No 4. Lund 1966. 

This weighty volume is probably one of the most important works on numis-
matics, and not just Scandinavian numismatics, lo have appeared in the last 
decade. In it there are suggested entirely new techniques, and they are employed 
with a very considcrable measure of success to order it does seen) for the very first 
time correctly the various coiuages struck in Seandinavia, here taken in its widest 
sense, before the first milleiniium of the Christian era—or rather, and despite the 
title of the book, before the 990S. The historian if not the archaeologist is still 
going to quibble över those last few years. It is not easy to sum up Mrs. Malmer'! 
techniques succinctly, but it is probably not all that unfair to her argumentation 
to say that convcntional numismatics have been concemed primarily with the 
maker's conscious, whereas she lays stress 011 the value of the subconscious and 
unconscious. It is here indeed that the great value of this book reposes. Mrs. 
Malmer, who deservedly received for the volume the doctorate of Lund Uni
versity, has shown herself not just incrediblv inelustrious but also quite remark
ably accurate, and it is very largely because she possesses both these qualities that 
a hitherto largely intractable mäss of material bas fallen generally into place, 
though still one may have individual reservations concerning details of the pat
tern. One cannot help wondering, too, whither these higbly analytical and statis-
tical methods might lead if applied to a more fragmentary body of material— 
Mrs. Malmer bas had after all more than 1,500 coins to play with—or by a less 
diligent or less intelligent student. 
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A refresliing wilely pietas sinnes through the whole volume which represents in 

essence the application io numismatics of archaeologica] techniques first evolved 
by the author 's husband, the distiiiguished archaeologist Dr. Mats P. Malmer, in 

connection with major studies of Stonc-Age axes and of Iron-Age art history— 

if one can use such a tenn. Lhe reviewer does not complain. T h e r e is nced of 

verve and eiithusiasin iu a dlscipline whieh at present seems unhealthi lv domi-

nated by l-.nglish "Establ ishment" tradit ions which have become far too tolerant 

of mediocrily and clownright iiicompeteiice. A nadir bas perhaps been reached 

with a recent not altogether disinterested delense of work as "honest" when e-m-

barkcd upon by lhe almost totally unqual i l ied, and it comes as a reliel to lind a 

dissertation which is not alraid ol being polemical. T h e only reservation that the 

riv ievver does have, though, is the suggestion—and it is no more than a sugges

tion—that possibly Mrs. Malmer has on occasion over-stated her case. It could he

lhat she is not always scen to her besl adv anlage when lepresciil ing the positions 

occupied by those she probably regards as opponen t s ra ther than fellow-investi-

gators. In par t icular it could be arguecl that she does not make enough of the 

fact that the material whieh she- is order ing has not really been subjeclecl to any 

systemalic study by a representative of tlie- new school of numismatics that has 

emerged in Western Europé since the Second World War. It is not all that 

difficult to criticize Hauberg who came towards the end of qui te another and 

very honourable tradit ion, and it can be arguecl that a lossilized version of that 

t radi t ion is still with us half a century after Hauberg 's death. W h a t the reviewer 

would venture to suggest is that there is just a possibility that some of Mrs. 

Malmer's more interesting conclusions might conceivably have been anticipated 

with very much less effort had a representative of the new school of mediaeval 

immismalists applied to a substantial propor t ion ol the materia] the or thodox 

methods which she criticizes as unduly subjective. T o re turn to the metaphor of 

the conscious and the unconscious, few psychiatrists surely would eiilertaiii 

seriously the proposit ion that the totality of normal people should be psycho-

analyzed. Obviously the general principles of a science must be evolved 011 the 

basis of the norm, but essentially psychoanalysis is for the abnormal , and lhe in

vestigation of the subconscious and the unconscious is an elaborate and expensive 

business that need not be extended to the popula t ion at large. In the same way, 

Mrs. Malmer 's techniques are so exhaustive and so time-consuming that it does 

seem legitimate to sound a note ol caution. In the reviewer'» ancestral parish it 

has been the custom lor the coffined COTpse to be carried from the church to the 

grave by the most roundabou t route prac ticable—and hence " the long way round 

for you" as a local imprecation—and it is perhaps a little hypercritical to rccall 

this custom in the present context. O n the other hand , it is only too easy to 

forget that väst areas of mediaeval and even m o d e m numismatics cry out for 

scholarly investigation. l h e best can be the enemy of the good, and since revert ing 

to university life the reviewer has become more and more convinced of the im

portance of economy of effort. Inspirat ion and inst i tut do have their place in 

history, and if numismatics is one of the scienees, it is primari ly a historical 

science. 

Where Mrs. Malmer 's exposition of her new techniques and of their results is 
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particularly satislying is that they do appear to be very generally enelorsed by 

more conventional methodology. Lhe reviewer for example bas no hesitation in 

accepting ber arguments that the ninth-century "Birka" coins were not struck 

in Sweden at all, and her case is certainly strong lor assigning a group of the 

very latest of the coins she studies to a min t in the area of Mälar. Incidentally, 

and to go off qui te at a tangent , why are the earliest coins of Seandinavia never 

found apparent ly on Öland? Mrs. Malmer, too, is qui te right when she points 

out that hoard-evidence does not establish even a relativ c chronology for her 

combination-groups 5, 6 and 7, but nobody has pre tended that the hoarcl-cv -kli 111 c-

for that par t icular epoch is even extensive, let alone satisfying. W h a t would be 

an interesting exercize, incidentally, would be for Mrs. Malmer, or one of her 
pupils, to take the clozen coins of the one English type which is still chronologi-

cally controversial, the so-called Agnus Dei type ol T thc l r ae l II, and to demon-

strate where it belongs iu lhe- sequence—datings proposed have varied by as 

much as tliirty years. One advantage that older and admittedly more subjec tive 

methods do have is that they can be taught qui te quickly, and ii would not be 

difficult to compose a paragraph which would instruet the tiro how to distinguish 

Small Cross pennies o l T.thelra-d's first issue from those of his last. O n e does not 

doubt that Mrs. Malmer'» methods would arrive evenlually al the same resiilt, bu t 

there are only so many hours in a working-day, and once more we are back at 

the problem of the economical use of lime. 

Wha t must be made qui te clear is that the reviewer is satislied that Mrs. Mal

mer was right to use these highly sophisticatcd techniques in the case of the 

earliest Scandinavian coins. He accepts that the material was not amenable to 

investigation on a more narrow front, and he is full of admirat ion tor the author 's 

patience and diligence. W h a t does alarm him is the prospect ol others less 

gifted a l templ ing lo use the same methods—could it not be saiel ihat Mrs. Mal-

mer's own c h o k e of criteria was to some extent sensibly selective?—and no less 

dis turbing is the prospect of these techniques being applied to series which would 

in fact respoud to a more convcntional approach. It would be ungracious, too, 

not to pay t r ibute to the quali ty of the book's p r o d u d i o n . It is accurately pr in ted 

from a haiidsome typeface on excellent quali ty paper . T h e illustrations are lavish 

and legible. Th i s being saiel, there are defects. No book of more than 350 pages 

should be without an index. English, too, is the mother- tongue of most of the 

Irish of the diaspora, and a compatr iot of Joyce must protest that much of tlie 

English summary just is not English as it seems to be wri t ten and spöken by 

Englishmen. T h e meaning, however, can usually be established, though this may 

be partly because the reviewer has been so often in Sweden. Nor is Mrs. Malmer 

always qui te abreast of the latest literature—for example La Baume bas published 

definitively the List find, while a ment ion and more is made of finds such as 

those from Dransau and Terslev in a ten-year old study of the Nor thumbr iau 

Viking coinage which appeared in Nordisk Numismatisk Årsskrift. If, too, one is 

going to argue that the Crux, Long Cross and Helmet types of /Ethelranl 11 have 

been dated too early, might it not have been p ruden t to cite ra ther more of the 

l i te ra ture—induding the paper which tied up the in te r rup t ion of strikiiig at 

Wil ton and the opening ol a mint at Old Sarum with a Viking descent on 
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Wiltshire in 1003? It was, alter all, tbat paper which finally reversed Brooke's 

unaccouii tablc aeeeplance of Parsons' ejuite unwai ranleel beliel that Helmet pre-

cecled Long Cross. T h e t ru th is—or so it seems to the reviewer—that by lhe time 

Mrs. Malmer reached her discussion of the date of her KG 13 she was working 

against the dock, and ber interest was tlagging. T h e problems that now begin 

to arise are ejuite o ther problems, and they are problems, too, which are historical 

as well as archaeological. T h e conscious, incidentally, looms very much larger 011 

the horizon. I h a t the German coins iu one lind appear slightly laler than the 

English could be because the hoarder had had more recent intercourse with 

Germany, and equally a " l ight" English type deliberately diflerenceel by the 

issuers could have been eschewed by a Viking hoardcr with just as much delibera-

tion. T h e r e are some very real difficulties concerning the chronology of the 

English series in the 990S, but in this work they are not even posccl, let alone 

resolved. As au example of what is a qui te uncharacteristic deficiency of method, 

one may note the lailure to take account of lhe Hibcmo-Norse coins. Graiited 

that it has now been suggested that the Dubl in imitations were originally almost 

contemporary with their prototypes, the fact remains that a copy cannot be earlier 

than its prototype, and must in lhe natural order of things be at bes) verj slightly 

låter. Prima fade , therefore, a hoard wilh one or more imitations is potentially 

laler than one without , and it is disappoiiiliiig to lind 110 account laken ol tlie 

Hibcmo-Norse coins in hoards such as those from Igelösa and Näs. Nor is the 

following problem fairly faced. Second II11111I is undoubtedly uncommon in 

Scandinavian hoards generally—and not just those from Sweden. Indeed there are 

those who would—perversely in the opinion of the reviewer—red m e ii to the 

status ol a mere varicty. If, however, we move the date of the introduct ion ot the 

Crux type away from 991, it is with Second H a n d pennies that the first massive 

Danegeld mus) have been paid. It is the reviewers content ion tbat there just are 

not enough of them in the Scandinavian hoards, while a further indication that 

they did not reaeli Denmark in quanl i tv must be the absence of imitat ion. 

Enough has perhaps been said to indicate that there is still room for par

ticular disseiit, but one does not wish to end the n o t k e of so fundamental a 

volume on a note of criticism. Imitat ion is the sincerest form of flattery, and 

already the reviewer has begun to consider how certain of Mrs. Malmer's tech

niques might be applied to other series whieh are pioving singularly obslinate ol 

resolution, for instance the crown-marked Aiiglo-lrish korps lhe issue of which 

imisi have extended ovcr a number of years though as yet even a relative chrono

logy is lar Ironi obvious, One must regret, too, that Mrs. Malmer has not come 

into personal contact as yet wilh exponents of whal we mav cill the classical 

school of late mediaeval English immismatists, exponents of the tradit ions of the 

Fox brothers and of L. A. Lawrence. One leels that she- would lind a g n a t deal 

to exasperate her. When she iusisis thai criteria should be scientific and expressed 

scientifically, she is, of course, absolutely right. English numismatics must move 

away from "emaciated busts", but 011 the other hand ii could be ihat it is possible 

to be too clinical. Let us learn to measure accurately—and perhaps our scientific 

colleagues could suggest simple techniques—and by all means let us write of "faces 

x X y (mm.)", but is there not perhaps still room for a parallel and more colourful 
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terminology? Numismatics desperately needs recruits, and the heyday of the olcl-
style amateur is probably över. Even a trained mind, though, needs to be lired, 
and the reviewer believes that this book will attract to our tliscipline the uigenilv 
neeeled sdentists. It is for this reason that he is reluctaiit to eudorse criticisms that 
he has heard expressed in other quarters. A distinctioii needs to be drawn, and it 
is a tiit t- one. Imitations ol this book could be as dull as eliuh-water; they could 
also be highly perverse both in their methodology and in their conclusions. Such 
criticisms do not apply, however, to the volume under review which does rank as 
an original achievcment reflecting the verv greaiest ereelit on Mrs. Malmer's 
teachers and on Swedish scholarship generally. 

Finally—perhaps even ungratefully—a plea that Mrs. Malmer will undertake 
one little task while so great a material is still at her finger-tips! There is a great 
need in the modern world for oeuvres de vulgarisation, and the trouble with the 
great majority of them is that they are written from outside by those who have 
not bome the heat of the day. In England the Gulbenkiaii Trustees recogni/ed 
this when they subsidized a series of 9,000-word handbooks tu be sold 011 Museum 
catalogue-stalls for a few shillings each. The reviewer would urge 011 Mrs. Mal
mer lhe desirability of ber now proclucing such a work which would set out her 
conclusions in narrative form. It is not easy to be simple, but a little book ot 
this kind would be enormously attractive and could stimulate discovery as well 
as discussion. To simplify is not beneath the dignity ot a teacher, even a uni
versity reader, and a handbook "The Earliest Scandinavian Coins" could be set 
ocn in a way that would be largely self-explanatory even for the reader—and 
there would be many such—without Swedish, li is mostly a matter of assuming 
that lhe reader has 110 knowledge, not even of lhe location of Hedeby. The 
reviewer ends, then, wilh a plea ihat Mrs. Malmer will give us such a hand
book. Il she does not do so. somebody else undoubtedly will, and that would be 
a pity. lhe best tribiile that can be paid to her great volume is the remark ihat 
lhe lime is now and only now ripe lor exploitation. 

Michael Dolley 

Olai Olsen. Horg, Hov og Kirke, Historiske og arkeologiske vikinge-
tidsstudier. Köbenhavn 1966. (Även - Aarböger for nordisk oldkyn
dighed og historie 1965.) 

olai Olsen har som ämne fiir sin doktorsavhandling valt en allsidig undersökning 
av förhållandet mellan de hedniska kultbyggnadeina odi de iildsta kyrkorna i 
Norden. Enligt en i senare- lid alltmer utbredd uppfattning skulle våra äldsta 
kyrkobyggnader ha uppförts på tidigare kultplatser antingen liir att uppnå kon
tinuitet i kulilokalen eller lor att drastiskt demonstrera kristendomens överläg
senhet Under de systematiska undersökningar som under de senaste årtiondena 
bedriv ils i ett trettiotal av Danmarks kyrkor i avsikt att finna rester av träkyrkor 
har man haft stor framgång. Stundom har t. o. m. delar av två träkyrkor anträf
fats inom samma stenkyrka, däremot aldrig något som kunde tydas som spär 
efter hednisk kult. Detta gav uppslaget till föreliggande undersökning i vilken 
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Olsen tagit alla tänkbara historiska, litteriira och arkeologiska källor till hjälp oeh 

samtidigt underkastat dem en kritisk granskning. Avhandlingen har på detta siilt 

blivit så fylld av komprimerade detaljundersökningar atl ett någorlunda full-
Ständigl referat av utrymmesskiil iir uteslutet. 

Vad den fornnordiska l i t teraturen beträffar går Olsen längre i källkritik iin 

Lauritz och Curt Weibul l och menar alt e-j blott iSOO-taletS isländska sagor utan 

också det föregående århundrade ts historiska skrifter (ex. Islendingabök och 

Landnåmabök) iir otillförlitliga när det gäller uppgifter om hednisk kult. Större 

trovärdighet finner han hos skaldediktningen frän 1000-talet men endast hos den 

kristne Sigvat skald finner han något av intresse. När Sigvai omkr. 1020 besökte 

gärden Hov i västra Sverige vägrades han gästfrihet på grund av etl pågående 

alfablot. Med stöd av denna skildring och eu granskning av o r tnamnen på Ho t 

eller Hov i de olika nordiska länderna kommer förf. fram lill atl Hov iir en gård 

som t jänar som lokal för en organiserad kult, men att det ie ke- linns något bevis 

fiir att det fanns någon särskild sakral byggnad på en sådan gaid. Gårdens hall 

räckte. Harg (Hörgr) som uttryck för en helig plats iir äldre än Hov och beteck

nar i regel en öppen plats. Båda typerna av kultplats fanns under vikingatiden. 

Vi (Ve), den i Sverige vanliga benämningen på eu kultplats, har en mera al lmän 

innebörd. 
Ett Harg (Hörgr) kunde vara försett med gudabi lder och dessa kunde skyddas 

med ett tak eller med cn hög och smal Stolpbyggnad som dock endast var avsedd 

för gudabi lderna. Dessa byggnader skulle i sin mest utvecklade form ha utgjorts 

av en centralbyggnad med högt mittparti och svalgäng och dessa postulerade 
gudahus skulle i sin tur ha utgjort förebilder för de norska stavkyrkorna. Denna 

hypotes stödes enligt förf. av de märkliga norska utgrävningarna i Urnes stav

kyrka där den allra äldsta stavkyrkans stolpbyggnad i mitten iveks ha saknat 

konstruktiv förbindelse med ytterväggarna. Resonemanget iir bestickande men 

ännu dock blott en teori. 
Ett tempel i ordets egentliga betydelse med plats fiir en menighet har enligl 

Olsen icke existerat i Norden. Adam av Bremens skildring Iran omkr. 1070 av 

hednatemplet i Uppsala lämnar icke något tvivel 0111 atl diir funnits elt tempel 

med bilder av de tre gudarna T o r , O d e n och Frej . Men detta tempel betraktar 

förf. som ett slags Harg. Eftersom han genom sina grundliga undersökningar 

kommit till den slutsatsen att man inte i hela Norden kan finna etl enda exempel 

pä att en kyrka lagts pä platsen fiir ett hednatempel utom i Gamla I p p s a l a ägnar 

han ett helt kapitel ät detta. H a n granskar ingående de många rekonstruktioner 

av del förmodade hednatemple t som befordrats till trycket sedan Sune Lindqvist 

år 1926 anträffade de märkliga stolphålen under golvet i Gamla Uppsala kvika. 

l i an har också låtit göra eu sammanstäl lning i samma skala av de åtta olika re-

konstruktionsförslageii (Fig. 5, sid. 133) och återger (Fig. 6, sid. 141) stolphålen 

ulan några rekonstruktionsförsök. På ett ganska originellt sätt skalar han ur 

Lindqvists egna mera preliminära skrifter 01 h några av rekonstruktionsförslagen 
ut vad han tror vara fakta av de- vid undersökningen 19*6 gjorda iakttagelserna. 
Det kan ifrågasättas om det icke hade blivit säkrare resultat i d i n ena eller 

andra r ik tningen om han vänt sig direkt till professor Lindqvist. Olsen tar också 

upp Harald Widéen* teori att stolphålen skulle vara lämningar eller den första 
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kyrkan och särskilt om man tar del av haus framställning i den engelska sam

manfat tn ingen förefaller det som om han lämnade frågan öppen . Nils Sundqvists 

teorier att stolphålen skulle utgöra minnen efter väggstöttor och att hednatemple t 

legat i nuvarande Uppsala avvisas kategoriskt. Däremot bi t räder han helt Sund

qvists äsikt att s tolphålen utgör ett fiir svagt under lag fiir en rekonstrukt ion. 

Olsen gär också hårt ät de paralleller man åberopat vid rekoiistruktionsför-

söken. Han visar i detalj bur värdelösa Carl Schuchhardts i olika skrifter med 

början är 1921 gjorda rekonst rukt ioner av de slaviska templen på Rugen är, 

vilket med acklamation kan bekräftas av dem som deltog i Sv. arkeologiska sam

fundets besök på Riigeii våren 1966. Den av Gerda Boéthius som stöd liir hennes 

uppsalarekonstrukt ion anförda tempel ru inen vid Sxbol på Island med plan i 

form av tvä parallella kvadrater har på sin höjd varit ett medeltida gårdskapell 

men troligast ett stall. Över huvud taget betraktar Olsen de isländska traditio

nerna, enligt vilka det skulle ha funnits ett hundra ta l hedna tempel vid de is

ländska gårdarna, som ett resultat av den diir under 1800-talet blomstrande na

t ionalromant iken och vill inte ens godkänna det berömda Hofsladir i Myvatns-

sveit som någol annat iin en festhall, som naturligtvis ocksä kan ha använts även 

i kul tsammaiihang. T i l l sådana festhallar räknar han de i Sverige som tempel 

betraktade stora husgrunderna från järnåldern, t. ex. Onbacken vid Bollnäs. 

I slutkapit let diskuteras bl. a. Helge Ljungbergs framställning av sambandet 

mellan kultplats och kyrka unde r missionstiden samt den förekomst av vikinga

tida gravar på kyrkogårdar som Hara ld Widéen påvisat i Västergötland. De tal

rikare gotländska exemplen av l iknande art avvisas eftersom de iir kristna. Ut-

förligast behandlas emellertid förhållandena vid Jellinge pä fylland och här lig

ger onekligen avhandl ingens tyngdpunkt . Det var just genom Einar Dyggves un

dersökningar viel Jellinge som uppfat tn ingen om de äldsta danska kyrkornas 

placering på hedniska kultplatser fick förnyat liv. 1 flera publ ikat ioner med redo

görelser för sina 1941 påbörjade stora undersökningar hiir t rodde sig Dyggve 

kunna påvisa en ny typ av hednisk helgedom, ett vi av ofantliga måt t omgivet av 

stensättning i form av en nästan 200 m lång spetsig, mot söder vänd vinkel och 

ingående från Gorms hög. En kyrka var uppförd sekundärt i den öppna norra 

delen av vinkeln och i denna fanns rester av etl hednatempel . Olsen menar all 

de sistnämnda byggnadsresterna härrör från den av kung Harald uppförda trä

kyrkan och att stensättningen hör till g ravmonumente t , ja att den utgjort del av 

en enorm skeppssättning. Att s tensättningen hört till g ravmonumente t och icke 

till något Vi förefaller troligt även om pågående undersökningar skulle visa att 

vinkeln saknar fortsättning norrut . Därmed bortfaller även Jellinge som exempel 

på placeringen av cn kyrka pä ett hednatempel eller en kultplats. Beträffande de 

båda iivriga irekanlvier som Dyggve trott sig finna ligger saken enklare till. 

Tibirke-viet på Nordsjäl land med vinkeln utförd i form av diken visas med 

hjälp av äldre kartor samt utgrävningar ha uppkommi t i samband med att hela 

byn, u tom kyrkan, i början av 1700-talet begravdes av flygsand. Det tredje viel, 

vid Tingsted på Falster, hade Dyggve identifierat med hjälp av en karta frän 

1784, som emellertid visas vara felaktig och skissartad och helt korrigerad genom 

jämförelse med senare- uppmätn inga r varigenom det förmodade viet helt för

svinner ur bilden. 
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Oisens avhandling innehåller mycket mera av intresse framförallt för religions 
historiker och historiker eller språkforskare än vad som här kunnat antydas. Den 
mäste beaktas av var och en som över huvud taget sysslar med missioustiden i 
Norden och kommer att ge upphov till många diskussioner. När ovanstående re
dan förelåg i korrektur kom Sune Lindqvist med ett nytt inlägg som helt för
ändrar debatten om förhållandet mellan hednatemplet och katedralen i Gamla 
Uppsala (Nordisk tidskrift 1967 s. 236-242). Han anknyter där till och godtar 
Kjell Kumliens omvärdering av västeråsbiskopen Karls anteckningar (Historiskt 
arkiv /./. 1967) som tidigare oftast ansetts förfalskade. Enligt dessa anteckningar 
hade grundstenarna till Uppsala katedral lagts är 1138 av Sverker d. ä., som anslöt 
byggnaden till »det ålderdomliga byggnadsverk för tre hednagudar, vilket av 
Vggemundus renats med eld oeh helgats». 

Rune Norberg 

Sten Rcnt/hog, Stad i trä. Panelarkitekturen. Ett skede i den svenska 
småstadens byggnadshistoria. Nordiska museets Handlingar 67. Lund 
1967. 

Sten Rentzhogs doktorsavhandling »Stad i trä» behandlar ett mycket vidlyftigt 
och mångfasetterat problem; ett problem a\ centra] betydelse liir den skandina
viska stadsbyggnadskonsten. Panelarkitekturen, som nu lör första gången har bli
vit föremål fiir en systematisk undersökning, återspeglar i mycket hög grad de 
stadsbyggnadskonstnärliga strävandena i Skandinavien och det iir framför allt den 
som ger de skandinaviska städerna deras egenart. Rent/bogs avhandling inne
håller mycket nytt, genomarbetat material och mänga nya och fina forsknings 
resultat. 

Arbetet börjar mcel ett inledande kapitel om panelarkitekturens karaktär, dess 
uppkomst, dess konstruktiva och arkitektoniska förutsättningar sann dess date
ringsmetodik. Därefter behandlas panelarkitekturens problematik i fyra huvud
kapitel. Rent/bogs avhandling måste betecknas, inte som en syntes, utan som en 
retrospektiv undersökning. Det ligger då i sakens natur, att han år berättigad att 
begränsa sitt material. Delta problem har han löst pä två sätt. För det första 
har han begränsat forskningsobjektet kronologiskt, han behandlar den svenska 
panelarkitekturen under en period som han kallar för klassicismens tidevarv. 
Med denna åtgärd har han fått ett sammanhängande grundproblem fiir hela sitt 
arbete. Rcnt/hog har velat klarlägga hur klassicismens olika riktningar tillämpa
des i den svenska panelarkitekturen och hur »stenklassicismen» påverkade trä-
arkitekturen. Härmed har också 1800-talets senare hälft fallit ur arbetets ram; 
industrialismens träarkitektur bygger ju på helt andra förutsättningar och prin
ciper än den klassicistiska. Den andra begränsningen har Rcnt/hog gjort mcel atl 
välja en representativ trästad — Hudiksvall — som utgångspunkt för arbetet. Med 
hjälp av en ingående analys av panelarkitekturens och byggnadsverksamhetens 
allmänna förutsättningar, har förf. kunnat påvisa de väsentliga dragen i panel-
arkitekturen, förutom att han dessutom klarlagt stadens byggnadshistoria. 
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Efter denna systematiska analys av utvecklingen i Hudiksvall, ger förf. en över
sikt över den svenska panelarkitekturen. Hiir har han använt ett beundransvän 
stort material men ändock förmätt göra sin framställning både klar och nyan-
se rad. Mera detaljerat behandlas bl. a. Kalmar, Karlshamn, Västerås, Kristinehamn 
och Gränna. 

De två sista huvudkapitlen innehåller många väsentliga problem och de är ur 
metodisk synpunkt mycket förtjänstfulla. I IV. kapitlet har förf. klarlagt vem 
eller vilka krafter som i sista hand skapade den svenska stadens panelarkitektur. 
Med hjälp av källkritisk bearbetning av urkunderna kan han bl. a. visa att 
snickarna haft en mycket större betydelse för panelarkitekturen än man tidigare 
ansett. Det systematiska utnyttjandet av de skriftliga källorna har ocksä fram-
bragt mänga intressanta detaljresultat, bl. a. har förf. kunnat påvisa vilka möns
terböcker de hudiksvallska snickarna använde. 1 det sista kapitlet analyseras 
med hjälp av skriftliga utsagor de arkitektoniska idealen som behärskade bygg
nadskonsten under 1800-talets förra hälft. Rent/bog har sålunda sökt urskilja de 
primära idealen från våra sekundära upplevelser; en problemställning som alltför 
ofta glöms i konsthistorisk forskning. 

Man hade kunnat önska att förf. gått mera in på den internationella klassi
cismen, dess många olika riktningar omkring år 1800. Detta skulle säkert ha 
underlättat tolkningen av den svenska panelens oplastiska, strama karaktär, dvs. 
om denna stramhet bör tolkas som ett stildrag eller som en konstruktiv egenskap 
betingad av träet som material. Personligen räknar jag i högre grad iin Rent/bog 
med en djupt gående stenimitation och understryker därför mera den stilistiska 
tolkningen. Fiir det andra förefaller det som om förf. hade en något odifferen
tierad uppfattning om den europeiska stadsbyggnadskonstens utveckling. Detta 
framgår vid analysen av begreppen regularitet och enhetlighet av stadsbilden 
(jfr t. ex. ss. 257-260). Dessa begrepp var inte identiska fiir renässaiissen och lät 
oss säga för den franska 1700-tals klassicismen. För renässanssen betydde enhet
ligheten ofta en homogen, identisk fasadgestaltning, för den franska klassicismen 
däremot endast en enhetlig volymgruppering, inte en likartad fasad. Om gavelns 
och gavelhusens betydelse i den svenska samt finska stadsbyggiiadskonsten har jag 
en annan uppfattning än förf. Mig förefaller det omöjligt att gavelhuset kan 
anses ha varit ett genomgående ideal för stormakttidens stadsplanekonst (jfr s. 43 
och not 60, s. 279), i synnerhet dä ju den största strukturförändringen vid sidan 
av den regelbundna stadsplanen var att man åtminstone i Finland började bygga 
boningshusen med långsidan mot gatan just under 1600-talet, och detta möjlig
gjordes av den nya kvarterstypen som introducerades i vär stadsplanekonst fr. o. m. 
1630-talet. 

Som helhet är Rent/hogs arbete mycket förtjänstfullt. Han har i stora drag 
klarlagt ett vidlyftigt och svårt problem. Hans arbete präglas av en nyanserad 
problemställning, lina arkitekturanalyser men samtidigt av en praktiskt-konstruk-
tiv inställning till forskningsobjektet. Rent/bogs arbete kommer säkert att bli ett 
uppslagsverk utan vilket ingen som forskar i den skandinaviska trästaden kan reda 
sig. Och man hoppas att förf. fär tillfälle att fortsätta sitt arbele på detta om
råde. 

Henrik Lil ius 


