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Recensioner 

Drake, Knut Die Burg Härneenlinna im Mittelalter. Helsinki, 1968. 
(Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakausklrja, Finska Fornmin
nesföreningens Tidskrift 68.) 

Die alten Burgen haben in der näheren Vergangenheit eine besondere Anzie-
hungskraft aut die europäische Gesellschaft ausgeiibt. Sie erweckten im vorigen 
[ahrhundert romamische Gedanken, die noch stets lebendig sind. Diesen gesellte 
sich aber im unseren Zeitalter das fachliche Interesse des Forschers, das durch die 
genauen archäologischen Untersuchungen zur Gellung kommt. Die reine Roman
tik ist zwar hin, sie umwandelt sich in niichterne und sachliche Beobachtungen, 
deren Schlosse aber ins realen Leben einmiinden. Die Burgenforscluing nininii in 
der heutigen Arcbäologie einen recht vornehmen Platz ein und gibt mit ihren 
Ergebnissen dem noch immer bliihenden romaniisehe-n Mciiscliengeluhl und der 
Fantasie den festen Grund der historischen Wirklichkeit. 

Das schöne und rcichhaltige Buch Knut Drakes iiber die Resultate der archäo
logischen Untersuchungen in einer der ältesten Feudalburgen Finnlands känn als 
Miisterbeispiel fiir elie Verwirklichung der oben skizzienen Erwägungen gellen. 
Die schon fast zwei Jalirzehnten geliihrten Arbeiten haben die Baugeschichte der 
Burg Hämmeeuliima auch in ihren Einzelheiten geklärt. Die feslgestellten Bau 
perioden (Ringmauerkastell, Feldsteinburg, Hahnenlurm, Backsteinburg, Eck-
turniburg) enthalten rund 300 Jahren. Während dieser Zeitspanne hat sich das 
Hauptgebäude mit der Vorbmg entwickelt. Die Bearbeitungsmeihode des Verfas
sers ist klar gegliedert. Jede Bauperiode wird zuerst sorgtältig beschrieben. Dann 
folgt ihre Rekonstruktion und Datierung. Die Erläuterung der verschiedenen 
geschichtlichen und stilkritischen Beziehungen schliesst die Uberpriifungen ab. 
Der Text ist mit ausgezeithneten Photos und Vermessungszeichnungen begleitet, 
die die historischen und kiinstlerischen Feststelliiiigen iiberzciigcnd erklären und 
unterstiitzen. Es ist sehr interessant, dass schon der erste Plan des Hauptgebäudes 
einen regelmässigen Quadralbau zeigt mit drei nidilllaiikiereuden Fxkl urinen. 
Dieser, aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts stammenele urspriingliche 
Grundriss wird von den darauf folgenden Baupcrioelen weilergetiihrt und am \n 
läng des XVI. Jahrhunderts in der Eckturmburg vollständig entfaltet. Nur der 
mächtige Hahnenturm vom ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts bedeutet einen 
gewissen Bruch in der Bauidce dadurch, dass sein Meister den Burgeingang aus 
dem Siidwestfliigel leicht hervorspringen lässt. Der so entstandene flankierenele 
Portalturm vertretet schon eine höhere Stufe in der Bingbautechnik, elie mit der 
wachsenden Bcdemung der Schiessgewähren in Zusammenhang steht. Diese zwei 
verschiedene Lösungen der Turmanlage durfen als innere und äussere Turmen 
bezeichnet werden, da diese Benennungen den Sinn und Zweck der erwähnten 
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Gebäudeteilen vollständig enthalten. Die Steinperioden der Burg wird von mehre
ren Ziegelperioden gefolgt (1350-1520). Auf Grund detaillierter technischen, stil-
kritischen und historischen Uberpriif ungen bestimmt der Verfasser die Stelle 
der Burg Hiimeenlinna in den engeren und weiteren nordeuropäischen Umge
bung. Er betont zumal in den friiheren Perioden die nahen Beziehungen zum 
schwedischen Burgbau (Stockholm, Visby, Kalmar). Hiimeenlinna war doch zuerst 
eine schwedische Grenzfestung, spiiter durch die schwedischen Könige belohnte 
Feudalburg. Die reich verzierte Backsteinburg liisst aber auch gewisse Verwandt
schaft mit den Burgen der ballischen Länder und Norddeutschlands erkennen. 
Mitunter sind auch Einfliisse der deutschen Ritterordensbaukunst feststellbar, die 
letzten Endes die Abstammung des mittelalterlichen Burgbaus von römischen 
Castrum bezeugen. So gibt die archäologische Forschung des Autors nicht nur die 
vollständige Baugeschichte der Burg Hiimeenlinna, sondern ermöglicht auch ei 
nen scharfen Einblick in die weiteren Zusaminenhängcn des mittelalterlichen 
Burgbaus selbst. Zugleich känn ilas Buch Drakes als eine, auch aus methodolo
gischen Hinsicht musterhafte Dokumentation gelten, tlie fiir die Wiederherstel
lung des wertvollen und wichtigen Denkmals einen festen Grund biidet. 

Géza Entz 

Gunnar Dravnieks, Hus och Härd. H u r vi byggt och bott genom ti
derna. L T . Stockholm 1969. 

En icke föraktlig mängd rön rörande forna tiders boendeskick slussas ut till en 
större allmänhet via veckotidningar ofta tillsammans med välmenande råd niir 
det gäller att gjuta nytt liv i nerslitna byggnadsverk, av typ, torp »fritidshus». 
Konsumentupplysning av denna art vittnar om ett levande intresse för byggnads 
värden, även bland befolkningsgrupper som inte dagligdags nödgas ta itu med de-
praktiska sidorna av problemen eller de ekonomiska konsekvenserna. De facktid
skrifter och informationsblad av olika slag, som kanske innehåller mer kvalilets-
mässigt fullödiga fakta i målet, när inte tillnärmesvis samma spridning. Hus och 
Härd innebär sä till vida ett djärvt utspel och lovvärt initiativ, som säkerligen 
kan mana till efterföljd. Författaren har under en läng följd av är bidragit med 
artiklar till Kommunernas Konsultbyrås tidskrift K-Kontur rörande byggnadens, 
och dess komponenters utveckling och denna serie utgör grunden för boken »Hus 
och härd». 1 förordet säges ifrån att man avstått ifrån att närmare framhålla 
eller behandla milstolparna inom byggnadskonst och arkitektur utan författaren 
har med hjälp av forskningens resultat och med talrika citat från öst och väst 
och teckningar byggt upp en rent logisk framställning av själva boendets utveck
ling frän de primitiva kulturerna fram till de senaste direktiven från Stålens 
Planverk och Byggnadsstyrelsen. En liknande tankegång gär som en röd träd bl. a. 
genom Erik Lundbergs skrifter i allmänhet och i synnerhet i dennes småskrifter 
lör Samfundet liir Hembygdsvård, men dessa iir tyvärr sedan länge rara avi» i 
antikvariaten. Dravnieks' analyserar med hjälp av en nästan förkrossande citat
samling hur under skilda förutsättningar och tidevarv olika problem uppstått 
och lösts, tolkats och utretts. Byggnadens helhetsbild och uppfattningen om denna 
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utgör ramen för framställningen där de separata kapitlen av typ vägg, taket-härd, 
skorsten-dörr, läs, för läsaren in i seklers teknik och tankegångar. Författaren är 
en ömsint och objektiv guide som hela tiden vandrar med, men låter tingen själva 
och andra bära vittnesbörd om utvecklingen — men genom boken strömmar hela 
tiden ett medryckande intresse för människans värderingar och ställning i sam
manhanget. Kritikerna för utvecklingen illustreras på ett omväxlande och huma
nistiskt sätt och ger Hus och Härd en intresseväckande mångfald och spännvidd. 
Det rika illustrationsmaterialet är ofta försett med intressanta texter, som i sig 
ger nya aspekter på eller kompletterar vad som anförts i huvudtexten. Man vill 
gärna ge författaren en uppriktig eloge för dennes försiktiga och insiktsfulla 
redogörelse om det tekniska och etiska förloppet, även om det här och var kunde 
ha varit önskvärt med en större differentering mellan olika exemplifieringsgriin-
cler. I kapitlet »Bakad sten» lider redogörelsen för teglets användning i Sverige 
av en viss brist på exakthet och förtrogenhet med det medeltida materialet. En av 
de fä subjektiva värderingarna förekommer som text till en bild — en i och för 
sig talande illustration till hur illa det kan gä när det vill sig verkligt vidrigt — 
en söndagstorpares idealvilla. Författaren slär fast att »de värsta marodörerna be
träffande vårt äldre byggnadsbestånd är söndagstorparna, som har bäde resurser 
och romantiskt sinnelag». Visserligen förekommer många olycksfall i arbetet, 
men annars måste man nog erkänna att utan lyxtorparnas insatser hade det varit 
ganska tunnsått med väl underhållna hus pä landsbygden vid det här laget. För
fattaren visar sig även vara en skicklig fotograf, vars bilder synes tekniskt vara 
fullt i klass med och mer relevanta i sammanhanget än de som i övrigt fär utgöra 
helsides vignetter till de olika kapitlen. 

Dravnieks har i sin bok lyckats med att transformera ett rikt kunskapsstoff 
till en bitvis riktigt fascinerande lektyr, som man önskar tär en vid spridning — 
även till fackmannens bokhylla. I synnerhet vore det lämpligt om boken kunde 
ingå som åskådningsmaterial i universitetens bibliotek dä författaren visar att ett 
tvärvetenskapligt och bilclningshistoriskt intresse gär mycket väl att förena med 
det praktiska livets krav. I övrigt kan man bara hoppas att författaren i fram
tiden tar upp likartade problem inom byggnads- och miljövårdens områden som 
t. ex. människan i staden eller husgruppens utveckling. 

C.-F. Mannersträle 

Hyla A. Troxell . The Norman Davis Collection. Greek Coins in 
North American Collections, published by T h e American Numisma
tic Society. New York 1969. 53 s., 58 pl. 

Föreliggande katalog över Norman Davis' samling av grekiska mynt i Seattle 
(Washington State) är den första i en av American Numismatic Society planerad 
serie, som skall omfatta mindre samlingar i nordamerikansk ägo. Uppläggningen 
av katalogen följer samma principer som det moderna, internationella standard
verket Sylloge Nummorum Graecorum, som är en numismatisk motsvarighet till 
Corpus Vasorum och avser att i bild och text publicera alla större grekiska mynt-
samlingar av betydenhet och därigenom göra ett rikt och mångskiftande material 
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lätt tillgängligt för forskaren. Då den nystartade serien skall behandla numerärt 
mindre samlingar är formatet nedskuret till ungefär hälften av Sylloges. En annan 
skillnad är att den nu utkomna katalogen är uppdelad i separat text- och planch-
del, medan i Sylloge text och bilder alltid är samordnade och följs åt. 1 övrigt 
är här liksom i det större verket alla mynt avbildade och tonvikten lagd pä 
bildmaterialet medan lextkommentarerna är kortfattade. Endast i de fall då en 
myntserie blivit föremål för en eller flera ingående studier ges referenser till 
dessa arbeten samt datering. I övriga fall lämnas dateringen öppen, vilket är fullt 
i sin ordning liir en katalog av denna typ. Vad man däremot saknar är uppgifter 
om myntens proveniens. Referenser till bl. a. auktionskataloger är en stor hjälp 
för den som skall använda materialet fiir vidare bearbetning. Samlingens ägare 
har själv nyligen givit ut en populär bok kallad Greek Coins and Cilies, illustre
rad enbart med förstorade bilder av mynt ur hans egen samling. Till dessa avbild
ningar ges inga referenser. Däremot gör författaren egna utförliga och välkomna 
kommentarer till en del nummer. 

Bilderna är gjorda efter originalmynt och ej efter gipser, som eljest iir vanligt 
i myntkataloger. I princip är väl fotografier efter original att föredraga men ge
nom att fotografierna utfaller olika och originalmynten har mycket olika patine-
ring är det ocksä svårare att fä en jämn kvalitet på planscherna. I Troxells kata
log är bildkvaliten som helhet god men något ojämn. 

Norman Davis' samling är hopbragt under de senaste tjugo åren och omfattar 
345 exemplar, som tämligen jämnt representerar de viktigaste präglingarna inom 
det geografiskt vidsträckta omräde från Iberiska halvön i väster till Baktrien och 
Indien i öster, som traditionsenligt räknas till grekisk numismatik. De hellenis
tiska myntserierna är proportionsvis rikast representerade i synnerhet de frän 
Baktrien-Indien. Inom denna kategori finns några av samlingens bästa mynt. där
ibland en märklig tetradrachm från Heliokees, avbildad på ett sätt som pä mynt 
endast förekommer inom detta avlägsna område: huvudet ses i profil och skulde
partiet snett bakifrån med aigis över vänster axel och ett spjut i den lyftade högra 
handen. Samlingen innehåller ytterligare några sällsynta exemplar, men som hel
het iir det inte en samling av märkliga dyrgripar utan av normala präglingar av 
en jämn och tämligen god kvalitet. Under de är den kommit till har inte bara 
priserna ständigt stegrats utan även bristen på mynt i marknaden blivit alltmer 
kännbar. Den innehåller emellertid i likhet med många andra samlingar i enskild 
ägo ett värdefullt material. Privata och andra mindre samlingar är ofta svårtill
gängliga och i mänga fall helt okända utanför det egna landet, och det iir därför 
all hoppas att denna första välgjorda katalog i den nya serien snart skall följas av 
flera. 

Ulla Westermark 
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Mats. P. Malmer, Gropkeramikboplatsen Jonstorp R.4. Kungl. Vitter
hets Historie och Antikvitets Akademien. Antikvariskt Arkiv '56. Alm
qvist 8c Wiksell. Stockholm 1969. 

Denna bok iir resultatet av fältundersökningar, som författaren utförde 1952 
och 1954 på en av de många gropkeramiska lokalerna inom det stora Jonstorps-
komplexet vid Skälderviken i Skåne. De rika boplatslämningarna där, tillhörande 
Erteböllekultur och gropkeramisk kultur, känner vi tidigare främst till tack vare 
Oskar Lidéns mångåriga insamlingsarbeten, redovisat i de klassiska Jonstorps-
arbetena av år 1938 och 1940. Malmers bok kompletterar och kontrasterar pä ett 
utmärkt sätt dessa arbeten. 

Malmers mycket noggranna utgrävning av den gropkeramiska lokal Liden be
tecknade med »RA», avslöjade tvä svarta kulturlager, klan åtskilda av ett ljusare 
men likaså fyndförande skikt. Malmers grundliga analys av elet stratigrafiska 
materialet har på flera punkter kunnat bekräfta Lidéns slutsatser, t. ex. beträf
fande keramikens underrepresentation i ytlagren på grund av luftens inverkan 
eller ifråga om den lokala kronologien. I en rad andra frågor liar författaren 
avvikande åsikter eller helt nya synpunkter. Dateringen av boplatsen sätter Mal
mer till MN III och troligen början av MN IV. Ett stöel liir tidsfästningen har 
bland annat varit fynd av skärvor av trattbägarkeramik i det undre skiktet och 
skärvor av stridsyxekärl i det övre. 

Ett genomgående tema i boken iir jämförelsen mellan del utgrävda och elet 
av Liden insamlade materialet. Malmer har intressanta källkritiska synpunkter 
på värdet av ett ytsamlat boplatsmaterial, som inle bara underlättar tolkningen 
av fynden frän Jonstorp utan iir giltiga viel bearbetningen av varje material 
som är ytplockat — och hur mänga är inte det? Vill man invända något i det 
aktuella fallet, iir det att Lidéns fynd från RA-boplatsen uppenbarligen härrör 
frän en yta som är mycket större än de utgrävda 37 kvadratmetrarna, något som 
även avspeglas i att grävnings!niorna trots fyndtätheten endast uppvisar tion
delen av antalet typbestämda flintor som ytfynden. Även om man utgår frän att 
samtliga fynd tillhör en enda samtidig bosättning, iir det rimligt att räkna med 
all vissa sysslor bedrivits på särskilda platser inom boplatsen, och att somliga 
av dessa helt eller delvis kan ha varit förlagda utanlor den begränsade utgrävda 
ytan. Här finns alltså en risk fiir missvisning fiir ele många jämförande frekvens
analyserna av föremålstyper från det utgrävda respektive- elet ytsamlade området. 
Som författaren nämner hör också till svårigheten med Lidéns material att fynd-
lägena inte ordentligt redovisats. En annan felkälla finns också 0111 författarens 
förmodan är riktig, att det mellersta fyndskiktet avsatts genom ras från kullen 
och att denna varit bebodd innan det understa svarta lagret bildats. 

Malmers bok iir mycket klar och överskådlig. Hans framställning iir som vanligt 
full av vitalitet och den fördunklas inte av modefraser som endast är sitt eget 
mål. Bokens omfång är anspråkslöst, men innehållet komprimerat och rikt på 
synpunkter. Begreppsapparaten är enkel och definitionerna klara. Definitioner 
har främst formulerats för spän, spånredskap, skrapor och keramik. Artefaktana-
lysen bygger till stor del pä proportionsjämlörelser och olika slag av frekvens-
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beräkningar, allt illustrerat med ett stort antal tabeller, med korrelationsdiagram 
och typfotografier. 

Mänga avsnitt vittnar om fin inlevelse i den forntida verkligheten och känsla 
för funktionens roll vid artetakternas tillblivelse. Som exempel kan nämnas 
en analys av hur höger- och vänsterhänthet inverkat på utformningen av spånpil-
spetsamas tänge. 

Samtidigt är andra resonemang väl abstrakta, t. ex. ifråga om spändefinitio-
nerna. Spän och spänfragment hänvisas till samma definitioner. A-spän skiljer sig 
från B-spån genom att de har en hel äs och en tjocklek som inte överstiger 
i cm. Men det är inte givet att bada fragmenten av ett brutet spän kommer 
att motsvara definitionen på detta, dä ju tjockleken kan variera pä ett och 
samma spän. Pä samma sätt kan ett definitionsriktigt B-spån utan någon hel ås 
delas i tvä fragment, ett med en hel äs enligt definitionen fiir A-spän och ett 
som saknar hel äs enligt definitionen för B-spän (det kan också om den rela
tiva bredden blir fiir stor hamna i gruppen övriga avslag). Onekligen kan detta 
inverka pä typbestämningen, inte minst i delta fall diir en stor del av de typ
bestämda spänen bedömts som skadade (92 % av de 400 A-spänen och 74 % av 
de 95 B-spånen). 

Om en äs, som löper hel i spånets fulla längd, delas, bildas tvä hela äsar och 
därför kan inte A-spän bilda fragment som motsvarar definitionen för B-spän. 
Visserligen kan en hel äs enligt definitionen vara kortare, men måste dock alltid 
vara längre än halva spänet. Därigenom torde även A-spån med mindre fulländad 
hel ås normalt ge upphov till fler fragment av A-typ än av B-typ. Förklaringen 
lill den stora överrepresentationen av A-spän pä Jonstorp, som författaren finner 
anmärkningsvärd, skulle alltså kunna ligga i konstruktionen av definitionerna. 
Riktigast vore att ha skilda definitioner för spän och fiir fragment. Fiir att und
vika missförstånd bör i varje fall fragmentbeteckningeii inte vara bunden till ett 
tänkt originallöremål, i stället fiir fragment av A- och B-spån beir man hellre 
tala om spänfragment av A- och B-typ. 

Malmer vänder sig med eftertryck mot den ganska allmänt omfattade tesen 
om gropkeramikernas invandring till Skandinavien frän öster eller annat håll. 
Hans uppfattning är att den gropkeramiska kulturen utvecklades ur de in i 
neolitisk tid kvardröjande mesolitiska kulturgrupperna (Ertebölle-Nöstvet-F"osna-
och trindyxkulturerna) under ett parallellt inflytande från den neolitiska tratt-
bägarkulturen, och att denna utveckling först efter hand koordinerades till en 
enhetlig gropkeramisk kultur. 

Malmer är inte den förste som hävdar åsikten om en autokton uppkomst fiir 
den gropkeramiska kulturen, men hans hypotes bygger på den grundligaste ma-
terialjämförelsen och är väl underbyggd. Med särskild ingångspunkt från Jons-
torp jämför Malmer främst Erteböllekulturens och gropkeramikkulturens recl-
skapsinventarium och miljö, vilka han pä mänga sätt finner likartade. Den 
väsentliga skillnaden i redskapsbeståndet skulle vara den äldre Erteböllekultu
rens kärn- och skivyxor och den yngre gropkeramikkullurens spänpilspetsar och 
cylindriska spånblock. Båda grupperna övertar redskapstyper frän trattbägarkul-
turen och upptar därifrån också kulturelement, såsom viss sädesodling och hus
djursskötsel. Malmers slutsats att det finns en kulturkontinuitet mellan Ertebölle-
och gropkeramikkulturen förefaller berättigad. 



Smärre meddelanden 75 

Säkert är sista ordet ännu inte sagt, men Malmer har skalat bort åtskilliga 
lösa hypoteser och lämnat en utgångspunkt för vidare diskussion som kan be
fordra en nyktrare syn på den gropkeramiska kulturens ursprung. På samma 
sätt som tidigare beträffande stridsyxkulturen har Malmer pä ett utmärkt sätt 
satt ursprungsproblemet under debatt och återfört denna till ett sundare agnos-
tiskt plan. Boken om Jonstorp har otvivelaktigt brutit ett långvarigt dödliigc 
inom den gropkeramiska forskningen. 

Intimt förbunden med föreställningen om gropkeramikernas och även strids
yxfolkets invandring har bland annat varit tanken att dessa kulturer varit präg
lade av ett speciellt rörligt, ja t. o. m. halvnomadiskt levnadssätt, något som ofta 
har tillvitats även vär bronsålderskultur. Recencenten vill endast fästa uppmärk
samheten på ett element i gropkeramikernas hushållning som kan ha betydelse 
liir bedömningen av denna fräga, nämligen förekomsten av ben efter tamsvin 
på en rad viktiga gropkeramiska lokaler i syd och östsverige. Detta gäller i hög 
grad även bronsålderns boplatser, medan benfynd frän stridsyxkullurens boplat
ser ännu är mycket fä. Svinet är nämligen konstitutionellt ovilligt att föra ett 
alltför rörligt liv och det lyser med sin frånvaro i varje känd historisk nomad-
kultur i egentlig mening. Svinet finner sig naturligtvis i lättare cirkulation på 
det lokala planet, men det lämpar sig avgjort illa för t. ex. längre säsongvisa 
vandringar. Mer än nägot annat husdjur anger svinet en fast bosättning. Det 
finns naturligtvis inget skiil att överdramatisera betydelsen av detta, vi vet ju f. ö. 
ännu så oerhört litet om näringsunderlaget, men det kan vara en fingervisning. 
Vad just gropkeramikerna beträffar kan för övrigt deras delvis markanta kust-
bundenhet ha tillåtit bäde livliga och långväga yttre förbindelser även om bo
sättningen varit tämligen permanent inom ett lokalt område. 

Bo Gräslund 
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Erling Albrectsen, Fynske jernaldergrave I I I , Yngre romersk jernal
der. Fynske studier VII. Odense bys museer. 1968. 406 s. 141 pl. 

Med Fynske jernaldergrave III har Erling Albrectsen avslutat publiceringen av 
det viktiga fynska gravmaterialet frän äldre järnålder. Arbeten, som redovisar ett 
klart avgränsat geografiskt områdes hela material frän en viss period, har stort 
värde fiir forskningen. Faran ligger endast däri att dessa verk kommer att stå för 
ensamma. 1 brist pä lämpligare referenser grips alltför lätt de få existerande ver
ken till för att stödja resonemang som rör andra områden, vilket innebär vissa 
risker fiir felslut. Det är nödvändigt att vi får fler verk endast med målet redo
visning, då de utgör en god grund för fortsatt forskning. Man kan bara hoppas 
att det vetenskapliga värdet i sådana arbeten skall uppskattas i paritet med den 
stora méida det innebär att samla det. Det är rimligt att inte ställa krav pä origi
nella slutsatser niir elet gäller redovisande arbeten. 

Tyngdpunkten i Albrectsens bok ligger ocksä i katalogdden som omfattar 
drygt halva volymen vad gäller textsidor. Här redovisas alla fynd frän gravfält 
på Fyn och Langdand. Varje fynd beskrivs kortfattat vad gäller lokal, fynclom-
siiindigheter, innehåll och tidigare omnämnande i litteraturen. Detta är utmärkt, 
men tyvärr iir källangivelserna till uppgifterna om fyndets tillvaratagande i allt
för mänga fall så oklara att man tvingas gä till den anförda litteraturen för att 
kunna avgöra fyndets värde. Fyndförteckningen sammanfattas i schema I »Grav
former. Oldsagstyper.» Detta är lovvärt detaljerat men svårläst. 1 schemat skulle 
en redovisning av säkra-användbara och osäkra-oanvändbara fynd ha varit till 
stor hjälp. 

Illustrationerna utgörs av foton och författarens egna teckningar. I texten finns 
planer över gravfält och utgrävningsbilder, i planschdelen gravinventarierna. 
Principen fiir uppställandet av bildkatalogen har varit att hålla samman kombi
nationerna, dvs. att presentera hela gravfynd. Detta har flera fördelar; bl. a. fär 
man snabbt en god bild av kombinationsmöjligheterna. Då föremålen ej samlats 
i kategorier och perioder blir risken för missbruk av planscherna som ett slags 
dateringsfacit mindre, nägot som t. ex. drabbat de båda arbetena om Gotlands 
äldre järnålder som är uppställda enligt denna princip. Däremot ställer jag mig 
tveksam till värdet av att sortera gravfynden efter de antagna perioderna. Det 
hade avgjort varit till fördel om fynden hållits samman i gravfält som i fyndför
teckningen. När det gäller hänvisningar hade mycket onödigt arbete besparats 
läsaren om konsekvent förutom ortsnamn givits även gravfälts- och anlägg-
ningsniimmer. 

I den resonerande texten tas upp några skilda problem. Kapitlet »Grave og 
gravpladser. Topografi» behandlar frågan om kontinuitet mellan äldre och yngre 
romersk tid. Albrectsen anser att nyanläggningen av många fält i början av 
yngre romersk tid beror pä en befolkningsökning. I det följande kapitlet »Grav-

I 2 — 704493 Fornvännen H. 2, 1970 
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lormerne» las problemet om ursprunget till skelettgravskicket i romersk tid 11 pp. 
Efter en genomgång av litteraturen kommer slutsatsen att »utvivlsomt ingen di
rekte sammenhaeng» finns mellan skelettgravarna från äldsta järnålder i öst
sverige och de från sen keltisk och tidig romersk tid. 

Arbetet har dock som huvuduppgift att kronologiskt indela materialet. »Det 
metodiske grundlag på hvilket denne ordning af stoffet er gennemfort, hviler på 
den oppfattdse at fibulatypernes raekker er tidsalgraenseele og danner rygraden 
i et kronologiskt relativt system med tre underperioder. Fiblerne har for adskil-
liges vedkommende haft en kort levetid, underkastet modens veksling som de var. 
Synspunktet er ikke nyt.» — »Kan nu en tidf0lge af fiblerne i tre tidsgrupper, 
I—III. begrundes og bevises, åbner sig herved muligbeden for at tide det store 
keramiske materiale i tilsvarande horisonter. Ved förankringen til fiblerne får da 
lerkarrene siden selvstendig dateringsmessig betydning.» Importvaror anses ej ha 
stort värde i förhållande till det inhemska materialet utom i de fall de kan ge 
hällpunkter för den absoluta kronologin. 

Fynske jernaldergrave 111 är en doktorsavhandling och innehåller därför trots 
karaktären av materialpublikation bearbetande avsnitt. Att metodfrågor dock inte 
varit väsentliga för författaren framgår av att två av de mest betydelsefulla metod-
verken från senare är saknas, Bertil Almgrens Bronsnycklar och djurornamentik 
och Mats Malmers Metodproblem inom järnålderns konsthistoria. Att de 36 fibu-
latyper som förekommer i boken inte är logiskt korrekt definierade i enlighet 
med Malmers krav iir lätt att konstatera. Än värre är det med keramiken. Då 
periodindelningen helt sägs baserad pä fyndkombinationer hade det varit befogat 
att ta hänsyn till de oundvikliga svagheterna hos kombinationsmetoden, vilka 
Almgren lägger fram. Aven typologiska resonemang förekommer och invänd
ningarna bos Almgren borde ha vunnit beaktande. 

Vår uppmärksamhet koncentreras tyvärr ofta till gränserna mellan perioderna. 
Två forskare kan stängas evinnerligen om huruvida etl lynd p. g. a. faktor A skall 
föras till period X eller om det inte med tanke pä faktor B borde ligga i period 
Y. En negativ konsekvens av detta periodtänkande kan ses i schemat s. 244-245 
där fibulornas periodplacering redovisas. Period II karakteriseras egentligen en
dast av en typ, praktfibulor som står under starkt främmande inflytande. Detta 
förefaller inte rimligt. En period beir som redan Montelius krävt bestå av mänga 
fynd med återkommande typer — »en fyndmiljö». Denna utgör tyngdpunkten i 
perioden. Problemet uppstår när man har ett fynd med få föremål ur »fyndmil-
jön» och med atypiska eller till en annan »fyndmiljö» hörande typer. Det natur
liga tycks mig inte vara att, som hittills vanligen gjorts, genom en definition be
stämma dessa fynds periodtillhörighet utan att de placeras utanför kärngruppen, 
lämpligt i förhållande till andra »fyndmiljöer». Forskarna ovan torde vara över
ens om att fyndet med A och B ligger mellan »fyndmiljöerna» X och Y. Bely
sande för det vanliga periodsystemet är uttalandet s. 214 om »en kulturhistorisk 
jaevn udvikling, som kun brydes kunstigt af de for klassificeringen ncidvaendige 
periodeskel, . . .». Att periodindelning är möjlig beror ju på att utvecklingen alls 
ej förlöper jämnt utan ryckigt så att komplex av likartat sammansatta enheter 
uppstår, vilka skiljer sig från andra. Vad som med arkeologiska metoder iir svårt 
att gripa är övergångsskeden. 
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Utrymmet medger inte en fullständig genomgång av grunderna för del krono

logiska schemat s. 244—245; några anmärkn ingar skall dock göras. Typdefinil io-

nerna är ej klara och det är många gånger svårt att förstå de bestämningar som 

görs. T e x t e n uppvisar flera motsägande uppgifter; jämför 1. ex. s. 226 om fibulan 

Nyb0lle 70: 37 med s. 234 diir en a n n a n bestämning görs. Schema II »Specifika

tion af fibeltypeme» vimlar av felaktigheter och kan ej användas utan noggrann 

kontroll i text och bilder. Redan dessa oklarheter gör resonemangen lite osäkra 

på sina ställen. En allvarligare invändn ing iir att illa dokumente rade fynd an

vänds som likvärdiga med väldokumenterade fynd (med undan tag för de gänger 

det dåligt upplysta fyndet inte s tämmer in pä hypotesen). 1 min genomgång har 

jag uteslutit fynd som inte följer Montel ius definition i in ledningen till f em-

ålderns kronologi: »Med ett 'fynd' menar jag då naturligtvis summan af de saker, 

som af trovärdig och med nödvändig iakttagdseförmåga utrustad person blifvit 

anträffade ti l lsammans under sådana förhållanden, att de mäste anses halva blif

vit på en och samma gång nedlagda på det ställe, tier de hittats.» 

Antalet användbara kombinat ioner innehål lande för per iodbestämning betydel

sefulla fibulor iir liir Albrectsens period I tre, liir fynd med typer gemensamma 

tör per ioderna I och II nio, liir period II fyra och för period III noll. Det är 

inget stort material . Många typer dateras dock huvudsakligen med hänvisning 

till tysk forsknings resultat. I Tyskland förefaller man ha starka skäl fiir sin in

delning av den yngre romerska järnåldern, främst från ele slora urnegravfälten. 

som kontinuerl igt utvidgats i en bestämd r ik tn ing så att eu kronologisk spr idning 

uppståt t . För att dessa resultat i detalj skall kunna överföras på danskt material 

fordras dock stor överensstämmelse i kul turbi lden. Skall fibulor dateras lika bör 

ele också i övrigt vara lika. Formerna fär ej uppvisa stora regionala skillnader. 

En i Tyskland vanlig fibula fär ej u tan vidare anses vara lika säkert avgränsad 

i t id på Fyn om den är ovanlig där. Om en fibulatyp är lika vanlig i två om

råden kan det ej sägas råda fullständig samtidighet om andra med dem samtida 

typer visar högst olika antal och/e l le r form i de två regionerna. En förlängd 

produkt ion av en viss typ p. g. a. konservatism eller isolering frän visst inflytande 

kan t. ex. ocksä tänkas. Någon jämförande analys av detta slag med positiv argu

menter ing fiir att da ter ingarna i Tyskland iir relevanta på Fyn har jag inte fun

nit. Därför är jag benägen att tillmäta parallelliseringen med tyska kronologier 

relativt litet värde; särskilt som väsentliga olikheter förefaller finnas mellan om

rådena. Likheten med övriga Danmark verkar vara större men då antalet goda 

fynd där ej redovisas i avhandl ingen kan jag ej i delta sammanhang ta u p p frågan 

om giltigheten hos dessa fiir Fyns kronologi. 

Milt intryck av genomgången av fibulamaterialet iir att elet ej säkert låter sig 

indelas i tre perioder pä grundval av det fynska kombinal ionsmater ia le t . En 

polarisering mellan typerna 6-18 respektive typerna 23-26 kan dock anses riktig. 

Att låta en typ, typ 31, ensam beteckna en period om 75 är är ej välgrundat . Möj

ligt är emellertid att typen, som kommit utifrån, blivit al lmän fiirst efter någon 

tid för at t snart omformas till den s.k. silverblecksfibulan. Albrectsen skisserar 

en utveckling av typen som visar »let avancerende typologiske trin, der samtidig 

gennem fundenes milieu viser en bevegdse i tid» (s. 240). A u Åbergs schema 

upprepas ofta gör det inte sannolikare. Udden är givetvis r iktad mot Norling-
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Christensens avvikande lösning av gränsproblemet mellan romersk och germansk 
tid. En mer stringent framställning hade bättre bidragit till frågans belysning. 

Om Albrectsens tre-periocl-system bar fog för sig bör det kunna återfinnas i det 
omfattande kerarniska materialet. Med en pä korrekta definitioner grundad typ-
indelning och en kombinationsclatering utförd på det stora antalet användbara 
lerkärlsgravar hade grunden kanske blivit stabilare. Fibulor och import hade då 
tjänat att knyta den lokala, relativa lerkärlskronologin till omgivande områden 
och till den absoluta kronologin. Jag har dock intrycket att det även här rör sig 
om en polarisering. nu mellan de varierat ornerade och mjukt formade periocl-
I-kärlen och de stelt och hårt ornerade och formade frän period III. Att periocl-
II-gruppen konstruerats i kraftfältet mellan tvä dominerande grupper framgår 
dels av att antalet typer kännetecknande för avsnittet är endast hälften av det 
för polerna, dels av citatet »Mens de aeldre lerkargrupper fra 1 og de sene fra 
111 som helhetl er vel forankrede i hver af de naevnte perioder, er det undertiden 
vanskligere at fiksere keramiken fra periode II, dels fordi den optraeder i över
gångsformer, dels fordi der nu i stigende grad mangler claterende metalsager». (s. 

s«s)> 
Den absoluta kronologin är ett problem fiir sig som ej kan granskas här. Al

brectsen har flera nya viktiga fynd, bl. a. från det betydelsefulla gravfältel han 
grävt vid M0llegårdsmark. Den fullständiga redovisningen av materialet därifrån 
blir ett mycket viktigt bidrag. Albrectsen anser att yngre romersk järnålder 
sträcker sig från ca 175 till ca 375. Lägges en osäkerhetsmarginal pä plus minus 
en generation till ter detta sig rimligt. 

Behållningen av denna avhandling är enligt recensentens mening den omfat
tande redovisningen av ett centralt material samt polariseringen av fibula- och 
keramikmaterialet. När det gäller skapandet av en mellanperiod kring en enda 
fibulatyp har dock en optimistisk övervärdering gjorts av ett källkritiskt betraktat 
alltför litet fibulamaterial. Skattningen av terra sigillata och mynt för den abso
luta kronologin är ocksä väl optimistisk. 

Ulf Näsman 

Torsten Capelle, Der Metallschmuck von Hai thabu. Studien zur wi
kingischen Metallkunst. (Die Ausgrabungen in Haithabu. Fiinfter 
Baud.) Karl Wachhol tz Verlag. Neumiinster 1968. 

Föreliggande arbete framlades vären 1966 som dissertation vid Georg-August 
universitetets filosofiska fakultet i Göttingen. Det behandlade materialet utgöres 
av de ca 150 fynd av metallföremål, huvudsakligen smycken och andra driikttill-
behör som framkommit vid utgrävningarna i Hedeby sedan de påbörjades pä 
1920-talet. Större delen av materialet är förut opublicerat. Avhandlingen ingår 
som en del i en skriftserie som behandlar Hedeby-undersökningarna och förfat
taren har känt sig nödsakad att i fräga om materialet från Hedeby snävt begränsa 
sitt arbete till vad som innefattas i avhandlingens rubrik. Läsaren förutsattes så
ledes vara väl orienterad i de resultat som publicerats på annat håll i serien. 
Författaren har gjort omfattande resor och mycket ingående studier i nordiska 
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och kontinentala museer fiir att finna jämförelsematerial till Hedebyfynden. 
Ungetär halva avhandlingen upptages av en genomgång av ele vikingatida orna-
mentsstilarna med särskild tonvikt på deras utbredning och datering. Materialet 
från Hedeby spelar hiir en underordnad roll. Den återstående delen av arbetet 
behandlar huvudsakligen på samma siitt vissa föremälstyper, men bar även karak
tär av »uppsatser i skilda ämnen». 

Till avhandlingen är fogad en föremålskatalog, en förteckning över jämförelse
material med tillhörande utbredningskartor samt fotografiska avbildningar av 
flertalet hedebyfynd. Efter en genomgång av forskningsläge och tillgänglig littera
tur över vikingatida material lar författaren upp dateringsproblemen. Han fram 
häller att när det gäller elt tidsavsnitt, »dessen Unterstufen jeweils mehrere Ge
nerationen oder gar (ahrlumderte umfassen, ist eine Datierung, die ausschliess-
licfa auf typologisch ausgewerteten Fundkombinationen und deren Vergleich 1111-
tereinander beruht, durchaus gerechtfertigt, ja als Unterbauung fiir jede auf an
dere Weise gewonnene Chronologie als festes Geriist geradezu unendbebrlich». 
Författaren ger J. Petersen och P. Paulsen en eloge liir att de »mustergiiltig» 
genomfört en sådan uppdelning av det nordiska materialet. Men, framhåller han, 
för vikingatiden som endast omfattar tvähundrafemtio är iir inte detta tillräckligt. 
En sådan metod kan endast leda till en relativ kronologi, »in giinsligen Fallen 
durch einige absolute Daten unterstiitzt». »Die relative Chronologie känn heute 
jedoch nicht mehr als Zid einer Untersuchung aufgefasst werden, die einen Zeit-
raum betreffen soll, fiir den wir bereits schriftliche Quellen besitzen". Capelie 
ifrågasätter om det finns anledning att satsa pä en ytterligare förfining av den 
typologiska-stilistiska metoden, när resultaten ändå alltid måste bli osäkra. »Ge
rade fiir die hier zu betrachtende Wikingerzeit bieten sich nälimlich weiter-
liihrende Datierungsmöglichkeiten an . . . " De medel som skall ställa allt till 
rätta är »Miinzdatierungen» och »historische Datierungen». 

Av författarens framställning får läsaren den uppfattningen att myntdatering 
skulle vara något helt nytt och epokgörande inom vikingatidsforskningen eller i 
varje fall att ett nytt fynclmaterial skulle ha framkommit i Hedeby som skulle 
revolutionera de hittillsvarande resultaten. 

Detta synes emellertid inte vara fallet. Författarens metod iir att samla alla 
fynd där något föremål ornerat i en viss stil förekommer i kombination med 
mynt. Dessa kombinationer fär sedan bilda ett facit varur man kan utläsa san
ningen sedan man beaktat ifrågavarande mynts omloppstid. Det iir att märka att 
ev. övriga föremål i fyndkombinationen varken namnes eller diskuteras, ja, man 
får inte ens veta vilket föremål i kombinationen som företräder resp. stil. Av de 
talrika fyndkombinationer som anföres utgöres kärnan av Birkagravar, således 
delvis samma material som redan Montelius på 1870-talet utgick ifrån när han 
arbetade med de ovala spännbucklornas datering. Hedeby har däremot inte läm
nat något bidrag. 

Fiir en sådan dateringsmetod spelar givetvis definitionerna av de olika stilarna 
en avgörande roll. Författaren betonar detta och ondgör sig över att de vikinga
tida stilarna inte blivit klan definierade. Han kan dock själv knappast sägas bi
draga till att rätta till detta missförhållande. 

Hiir skall endast granskas kapitlet om Borrestilen. »Die Tierfiguren des Borre-
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stils sind clurcli einen gescblossen wirkenden Aufbau charakterisiert; ihre Köpfc 
sind slets en face oder von oben gesehen und — im Gegensatz. zu den rundlichen 
Berdalköpfen — meist in Dreiecksform dargestellt und in allén Fallen halbplas-
tisch hervorgehoben; der Leib der Tiere ist entweder symmelriscb aufgespalten 
oder in einem scharfen Bogen gefiihrt, so class er der jeweiligen Tiergestalt als 
Rahmen eine rundliclie form gibt (Abb. 3); die Fiisse ergreifen einen Körper-
teil oder einen Gegenstand, bleiben aber im wesentlichen innerhalb des vom 
Körper gegebenen Rahmens». 

I denna definition finns knappast nägot som iir karaktäristiskt enbart för 
Borrestilen. Ett av de mest typiska elementen, bandflätan, saknas. Om definitio
nen prövas på det material förf altaren uppger vara »Berdalstil» finner man att 
det nästan lika gärna kan anses vara Borrestil. Den skillnad författaren särskilt 
framhäver, att Borredjurens huvuden skulle ba triangulär form, i motsats till 
Berdaldjuren, motsäges direkt av det anförda bildmaterialet (Abb. 2). 

Sä har vi dä frägan om Borrestilens datering. 
Författaren anför 17 slutna fynd där föremal med Borrestilsornameniik påträf

fats tillsammans med mynt. Av dessa dateras 5 till tiden före 920, 7 st mellan 920 
och 950 samt 4 efter 950 och slutligen en efterprägling »nach 816». Av dessa fynd 
drar författaren slutsatsen att Borrestilens »Bliitezeit» är att datera till åren 900— 
940. Emellertid saknas ett i sammanhanget intressant fynd i författarens uppräk
ning, nämligen skattfyndet frän Hon där även Borrestilen finns företrädd. Fyn
det finns nämnt i kapitlet om »Karolingische Pflanzen und Spiralornamente» och 
dateras där till mitten av 800-talet. Schetelig som i Osebergsfundet III präglat 
begreppet Borrestil daterar stilen till senare hälften av 800-talet och förra hälften 
av 900-talet. Föreliggande arbete ändrar knappast denna tidsättning. En hastig 
översyn av författarens övriga dateringar ger också det intrycket att nägra väsent
liga förändringar inte åstadkommits med den tillämpade metoden. Nägot sådant 
var väl heller inte att vänta. Spåren iir upptrampade av säväl Montelius som 
Petersen och Paulsen. 

Capelles avhandling har sitt värde som materialpublikation. Bakom den ligger 
ett rejält arkeologiskt grovarbete och fiir alla som arbetar med vikingatid iir den 
ett värdefullt komplement till de övriga vikingatidsmonografierna. 

Gustaf Trotzig 

L'art scandinave, Bd. 1 von Peter Anker, mit einem Beitrag von Aron 
Andersson, 28. Bd. der Collection „La nuit des temps", Sondernum-
mer der Vierteljahresschrift „Zodiaque" 1969; Bd. 2 von Aron Anders
son, 29. Bd. der Collection „La nuit des temps", Sondernummer der 
Vierteljahresschrift „Zodiaque" 19(18, Abtei Sainte-Marie de la Pierre-
qui-vire (Yonne). 

Die vorziiglich ausgestattete Zodiaque-Reihe, die sich eine „Inventarisation" der 
romanischen Kunst zum Ziele gesetzt hat, Ut längst bekannt und bei Fachleuten 
wie Laien gleich beliebt. Es konnte nicht ausbleiben, daB auch die Vorausset-
zungen fiir die Ausbildung der romanischen Kunst eingeschlossen wurden, wobei 
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fiir das französische Publikum besonders die völkerwanderungszeillichen und 
nordischen Voraussetzungen neu und anziehend sind. Auf ,,L'Art gaulois" und die 
drei Bände „L'Art irlandais" folgt nun diese Gesamtdarstellung der vorgotiscben 
Kunst Skandinaviens, fiir die es im französischen Sprachgebiet keinen Vorgänger 
gibt. 

Dariiber hinaus wird auch der Mediävist das Erscheinen einer solchen Zusam-
menfassung begriiBen. Drei Vorziige des Werkes sollten besonders hervorgehoben 
werden: die reichhaltige sachliche Bebilderung, die klare Disposition und die
den neuesten Forschungsstand resumierende, noch offene Problematik nicht aus-
klammernde Abhandlung. Das Buch ist ein handbuchartiges Kompendium des 
Stoffes. In iiberwiegend neuen. Effekthascherei vermeidenden Aufnahmen (darun
ter vorziigliche Farbaufnahmen) sind alle wesentlicben Sparten der nordischen 
Kunst repräsentiert: im ersten Band Schmuck- und Funeralkunst der Völker-
waiiderungs- nnd Wikingerzeit und elie sogen. Stabkirchen mit ihrem Skulpturen-
sebmuck, im zweiten Bände die kirchliche Monumentalkunst von der Mitte des 
11. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts; auBer der Steinarchitektur, Bauplastik 
und Waiidmalerei sind auch der Holzskulptur, der Schmiede- und Goldschmiede-
kunst und der Textilkunst besondere Abschnitle gewidmet. Zahlreiche fiir die 
Analyse von Ornamenten und Ikonographie unentbelirliche Zeichnungen und 
Grundrisse, sowie Karten, die sorgfältig den gesamten vorgefiihrien Bestånd kunst-
geographiscb erfassen, runden das Inventar ab. Aus den Literaturangaben geht 
hervor, daB mit ganz wenigen Ausnabmen die Spezialforsclumgen nur dem 
Sprachkenner zugänglich sind. Umso wertvoller, diesen Wegweiser zur Hand 
zu haben. Der Text bringt nicht nur die jiingsten Forschungsergebnisse, sondern 
auch die Forscbungsgeschichte, und konfrontiert die verscbiedenen Positionen, 
z. B. in der Frage nach dem Ursprung der nordischen Schmuckkunst. Der be
sondere Wert auch fiir den Spezialisten liegt aber letztlich darin. da/5 der ge-
samte Stoff hier aus der Perspektive des Nordens selbst gesehen und, mit histo
rischen und kirchengeschiclitlichen Einfiibrungen unterbaut, dargestellt ist, und 
daB durch elie Zusammenfassung der Kunst in Dänemark, Norwegen und Schwe
den das Gemeinsame ihrer Stilbildung und Ikonographie, das Skandinavische, in 
konzentrierter Form zur Geltung kommt, umso einprägsamer, als viel bisher Ver-
borgenes und neu Entdecktes, das durch die otfizidlen Inventare noch nicht 
erschlossen ist, vorgefiibrt wird und als exempla naturgemäB elie bervorragenden 
Werke ausgewählt sind. 

Die Schwerpunkte, die Anker im ersten Bände setzt, liegen bei den Fragen 
nach Entwicklung und Ursprung des Tierstils, und dem „monumentaleii" Rah
men dieser Kunst, den groBen Denkmalplätzen Oseberg und Jellinge und den 
Wikingerfestungen. Mit eindringlicben Analysen des einzelnen Kunstwerks ver
bunden, werden die groBen historischen Perspektiven der nordischen Kunst 
herausgearbeitet. Ihre Einheit und die von Einfliissen zwar nicht freie, aber 
durch keine karolingische Renaissance unterbrochene Entwicklung bis an die 
Schwelle des holien Mittelalters tritt als cbarakteristisches Pbänomen klar zu 
Tage. Hier liegt der Akzent auf der Formgescbichte; Anderssons Beitrag behan
delt die literarischen Inhalte der darstellenden Kunst der Wikingerzeit. Zur 
Vervollkommnung einer solchen synthetiscben Arbeit wunschte man sich noch 
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zweierlei: eine Zusammenstellung der wicbligsten exakten Datierungsgrundlagen, 
auf denen die stilgeschichtliche Beurteilung der friihen Schmuckkunst berulii. 
und Vergleichsbeispiele zur Ursprungstheorie. Damit ist aber wahrscheinlich der 
Typus der Publikation bereits iiberfordert. 

Das Gelenk zwischen Friihzeit und Mittelalter biidet der Holzkirchenbau. An-
kers Darstellung — Musterbeispiel die Monographie iiber Urnes — karm an 
Sorgfalt und Objektivität im Abbanddn der verschiedenen Theorien kaum iiber-
boten werden, erweist aber auch die Stichhaltigkeit strenger stilkritisther Analyse, 
wenn sie einen weiten Horizont und sichere Kenntnis der europäischen Kunst 
voraussetzt. Auf diese Weise entstand hier eine neue, sehr instruktive Einfiihrung 
in diesen wichtigen, vidseitig interessanten Gegenstand, der in der kunstlerischen 
Uberlieferung Europas unbestritten ein bedeutendes Reservat des Nordens ist. 

Andersson faBt im zweiten Bände in einem ersten grot5en Abschnitt tlie Stein-
baukunst und die Steinskulptur zusammen und liilit die Behandlung der anderen 
Gattungen in Einzelabschnitten folgen. Dies entspricht der Natur der Sache. 
Nicht nur in der Bauplastik, sondern auch in Grab- und Taufsteinskulptur, fiir 
die dieselben Steinmetzen verantwortlich sind, leben die einheimischen Traditio
nen weiter; auch die christliche figcirliche Steinbildhauerei verläBt bis zum 13. 
Jahrhundert nicht das volkstumlich-primitive Stadium (mit vereinzelten Ausnah-
men), während auBer der Baukunst Wandmalerei und Kultbildschnitzerei längst 
den AnschluB an europäische Matistäbe gewonnen haben. In der Wissenschaft 
sind Anderssons Forschungen iiber die skandinavisclie Kunst des Mittelalters zu 
bekannt, als daB man noch unterstreichen miifJte, wie sehr eine solche Synthese 
aus seiner Feder zu begriiBen ist, obwohl man sich vorstellen känn, daB ihm der 
EntschluB, sich einem solchen Auftrag zuzuwenden, nicht leicht gefallen ist. 
DaB sich, wie oft in solchen Fallen, Einzelforschung und Gesamtschau gegensei-
tig befruchten und bedingen, ist auch hier Gewinn und Lohn der Arbeit. 

Richard Harnann-MacLean 

Arnold Wolff, Chronologie der ersten Bauzeit des Kölner Domes, 
Kölner Domblatt 28-29, Köln 1968. 

Kölnerdomens egenskap av stor turistattraktion svarar inte mot konstvetenskapens 
uppskattning. Tvärtom kan man nästan tala om en viss nonchalans i facklittera
turen. Ofta förbigås den i det stora sammanhanget (Marcel Aubert, Otto von 
Simson, Robert Bränner, Hans Sedlmayr) eller man intar en reserverad hållning. 
Detta kan inte bero på annat än osäkerhet inför äkthetsproblemet och inför be
dömningen av höggotikens idéer, som här förverkligats. I Pelican History of 
Art, vars band om gotikens arkitektur hade Princetonprofessorn Paul Frankl till 
förf., finns dock en mera uppskattande syn på Kölnerdomens lösningar av vissa 
gotikproblem. 

Vad som i denna byggnad härslammar från tiden eller är verk från 1800-talet 
är visserligen efter Rosenaus, Geimers och Clemens forskningar i stort sett täm
ligen klart. Men byggnadshistoriens förlopp i detalj har ingen vägat sig pä, mest 
därför att man ansett att huvuddragen varit tillräckligt redovisade och att man 
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inte kunde komma längre. En närmare granskning visar emellertid att koret och 
en del av tvärskeppet frän tiden 1248—1322 måste ha uppförts under flera etapper. 

Nu har en ung konsthistoriker, Arnold Wolff, diplomingenjör och sedan ett 
10-tal är anställd vid Dombauhiitte, samlat sina mycket grundliga studier till en 
fängslande byggnadshistorisk framställning, som behandlar koret och östra (alltså 
den medeltida) delen av tvärskeppet. Att denna undersökning blir föremål fiir 
omnämnande här beror inte bara på att den reviderar åtskilligt i den konventio
nella uppfattningen av Kölnerdomen utan även pä att den är i tekniskt avseende 
föredömlig. 

Förf. börjar sin studie med fundamenten. Arbetet med denna bildar den första 
etappen i byggnadshistorien med början år 1248. Att det var mycket omfattande 
förstås av grundmurens djup — ända till 10,75 m me(^ 4>6 m bredd. Ett sådant 
grundgrävningsarbete var t. o. m. i Köln något sä ovanligt att det noterades i en 
samtida krönika. Wolff beräknar hela murvolymen till 54 520 m3 med en vikt av 
130000 ton, därav 20860 m-'! på koret. Per dag kunde man utföra 4—16 m:! (upp
skattat efter räkenskaper under 1800-talets nybygge). Stenleveransen med båtar 
på Rhen från Unkel och Linz måste ha uppgått till 40-50 st. stenar per dag. En 
flodbåt tog på den tiden endast 6,3 m", och två båtar mäste lossa per dag. Dessa 
murvolymer fördelar förf. på olika byggnadsetapper under tiden 1248—1256; inte 
mindre än nio sådana avsnitt kan konstateras. Grundläggningen omfattade inte 
bara kor och tvärskepp utan även en provisorisk västmur, som gick mitt genom 
tvärskeppet (den togs inte bort förrän 1863), vidare södra långhusväggen, torn-
griinderna och pelarfundamenten i långhuset. 

Ännu mera givande är författarens framställning av kormurarnas och kapell-
kransens uppförande (period tvä). Man tycks först på prov ha uppfört ett stycke-
mur invid det blivande sydvästligaste kapellet (intill tvärskeppet). Först därefter 
tog man itu med kapellkransen frän väster mot öster både på södra och norra 
sidan. Viiggmurningen omfattade korets nedre våning upp till den stora takge-
simsen. Så kom uppförandet av pelare med sina fint profilerade baser och rika 
kapital samt fönstren med sina masverk. Arbetet utfördes av tvä arbetslag, som 
arbetade var för sig på norra och södra sidan. En beräkning visar att det måste 
ha funnits ungefär följande arbetsstyrka: 3—4 transportarbetare, ett stenhuggarlag 
av 10-12 man, 3—5 timmermän och åtskilliga hantlangare vid lastning och loss
ning, grovarbetare 6-8 st., 3-5 lärlingar, samt ett antal grundgrävare (fundamen
ten i väster fortsatte alltjämt). Kvalificerade arbetare var — utom dombyggmäs-
tåren — arkitekten — 2 parlier, 2—4 bildhuggare och 20—24 stenhuggare vid hyt
tan. Tillsammans bör antalet anställda uppgå till 69-100 man. Senare tillkom 
målare, förgyllare, glasarbetare och glasmålare. Studiet av kapitälornamentiken 
har varit givande inte bara ur konsthistorisk synpunkt utan även ur botanisk. 
Naturalismen är så utvecklad att förf. har kunnat examinera och namngiva 23 
st. blad av träd, buskar och örter. Överhuvud taget har byggnadsformerna under
kastats en granskning, som givit rikt utbyte åt byggnadshistorien. Dess speciella 
konsthistoriska sammanhang har emellertid legat utanför författarens uppgift. 

Den tekniska sidan av arbetet har förf. ingående studerat. Den stenteknik, som 
kom till användning under denna period, var ny i Tyskland (anmälaren måste 
dock hänvisa till några partier i domen i Mainz, där samma teknik förekommer 
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några tiotal år tidigare), nämligen användn ing av bred tandmejsd . som åstadkom 

en yta med tunna oftast diagonalt ställda streck. Ytan bar sedan finiserats, dvs. 

ytbehandlats med sten och vatten, vilket förf. tycks ha förbisett. 

Efter korkapellens uppförande fortsatte arbetet med rundkore ts åtta pelare, 

mit tskeppspelarna i längkoret och korskvadratens pelare. Detta arbete låter upp

dela sig i tre e tapper . Därefter kom välvningen, vars teknik beskrivs ingående. 

Under denna byggnadsperiod användes större sten (utpräglad kvaderbyggnad) 

med logning, som komplet teras med j ä rnkrampor och järndubbar . H ä r tycks man 

ha arbetat med ett arbetslag, som gjort fiirdiga serier, alltså inte trave efter trave, 

som var vanligt under medel t iden. 

Studiet av korpelarnas utsökt vackra kapitiil iir ä n n u mera givande än kapellens 

under den första per ioden. H ä r avbildas för första gängen 40 av de 44 st. stora 

kapitalen, som tidigare ej studerats i detal j . Aven i detta s tudium har förf. hållit 

sig till elet byggnadshistoriska sammanhanget och avstått frän alla stilistiska ana

lyser. Eljest uppvisar denna praktfulla samling bladkapi täl en provkarta pä kan

ske det miisterligaste ornamentbi ldluiggeri från gotisk tid i Tyskland. 

Långkorets disposition ger varje betraktare intryck av exakthetens triumf. Det 

förefaller som om arkitekten — byggmästaren lagt ut ett millimeterniit, som 

följts slaviskt. Därför är det överraskande att höra, att korets sidoskepp har olika 

bredd: inre skeppen 6,10, yttre 5,40 och tvärhusets sidoskepp 5,85 m. Ingen pelare 

stär på exakt rätt plats och axlarnas parallelli tet felar. Detta förhällande måste 

med tanke på exaktheten i övrigt vara gjort med en medveten estetisk avsikt, som 

förf. ämnar ta u p p i en särskild studie. 

Den tredje byggnaelsperioclen omfattar uppförandel av sakristian och nordbygg-

nåden. Det skedde redan under korkapellens byggnadstid, men hallen-sakristians 

fullbordan infaller under period två eller fyra. 

Korets sista byggnadsperiod, den fjärde, gäller tvärskeppets östra axel med nord

lie h sydporta lema samt innerkorets provisoriska avstängning. Arkadväggama i 

norr och öster slöts till med tillfälliga murar , 18 m höga, varefter takarbetet 

kunde börja. Den södra yttre tvärskeppsväggen med portal kan helt rekonstrueras 

och visar en egenartad stil, som förf. inte närmare går in pä. Så snart koret 

färdigställts kunde arbetet börja med fönstren, som försägs med målade glas. 

H ä r kommer förf. med en intressant nyhet. Rester av de målade glasen tillvara

togs och avtecknades 1811 — 1812. Rekonst rukt ionen av det ta överraskande rika 

avbildningsmateria] kommer snart att publiceras av H. Rode i Corpus vi trearum 

Medii Aevi. Alla fönster utom det mellersta var dekorerade i grisaille med geo

metriska o rnament . Fiirst vid den stora korinvigningen 1322 ersattes de fyra 

nedre fälten med t igurkomposit ioner i färg. Aven en kalkmålning har kunna t bär-

linas lill denna period, nämligen framställningen av Marias död, som påträffats 

på väggen bakom Stephan Loeliners Dombild. 

Den kronologiska fixeringen av de fyra per ioderna har inte mänga dokumenta

riska s tödpunkter utom grundläggningsåret 1248, nedbrytn ingen av hus pä södra 

sidan fiir g runden 1251, invigningen av ett altare i sakristian 1277 och slutligen 

invigningen av koret 1322. Är 1257 kröntes här (väl i den gamla domen) Richard 

av Cornwall lill tysk kejsare av ärkebiskop Konrad, som begagnade tillfället att 

begära kejsarens hjälp fiir en penninginsamling i England fiir sitt stora bygge. 

BIBH-JIIIIIIH ĴIIIIIIH ĴIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
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Författaren snuddar i det sammanhanget vid frågan om Kölnerdomen avsetts att 
bli tysk kröningskatedral. Han hade bär kunnat ta upp Hans Sedlmayrs tes om 
ele europeiska kröningskatedralerna till diskussion. Ett annat datum till byggnads
historien iir 1271, då en ny byggnadsledare namnes, Arnold. Just vid den tiden 
sker en växling av ledningen, som kan förklara flera nya detaljer i byggnaden, 
t. ex. kapellkransens sockel i förhållande till rundkorets nästan romanska former 
samt fönstrens former och vissa slutstenar. Period två sammanföll således med 
Arnolds verksamhet men började med fullföljandet av företrädarens mäster 
Gerhards verk, som hade omfattat två fullt färdiga och lem halvfärdiga korkapell. 

I motsats till tidigare forskning har Wolff måst fränkänna Gerhard inte bara 
övre delen av koromgångens kapell utan även strävverket och längkorets pelare. 
Hans insats blir rumsligt mindre men hans storhet som projektor, planläggare 
och organisatör iir tillräckligt betydande för att man skall beteckna honom som 
en stor mästare. Respekten för honom växer när man tar del av Wolffs forsk
ningar. Gerards plan var sä ingående studerad och genialisk att den inte be
hövde ändras; placeringen av den nya domen med hänsyn till äldre byggnader 
och särskilt till den äldre korolingiska domen, som skulle användas en lång tiel 
framåt, var så genomtänkt att allt stämde och byggnadsarbetet kunde fullföljas 
under de följande sexhundra åren. Ett annat svårt problem, som Gerard löste pä 
etl överlägset sätt, var kapellkrahsens anslutning till det raka längkoret. Det ut
fördes pä ett nytt och originellt sätt. Hans efterföljare Arnold kunde lugnt fort
sätta i Gerards fotspär. Det gällde valvteknik och masverksteckning i fönstren, 
som f. ö. fortsattes oförändrad ännu på 1400-talet. Ärkebiskopen Konrad von 
Hochstaden, som dog 1261, begrovs i det mellersta korkapellet; då bör kapell-
kransen ha varit fullbordad. Fiirst 1322 skedde den högtidliga invigningen av-
koret. 

Wolff avslutar med en liten antydan om porträtt av de båda första stora bygg
nadsdelarna. 1 östra mittkapellet finns i mitten av bågens bladfris ett ansikte av 
en man med påtagligt personliga drag, blicken är riktad mot öster och hans mun 
är öppen (det betyder att han återges som död). Ett annat huvud, som ses pä 
pelarkapitälet mellan ett par av de sydöstra kapellen, återger dragen av en ung 
man med mycket distinkt utseende. Blicken är riktad ned mot högaltaret. Enligt 
Wolffs byggnadskronologi är pelaren ifråga den första, som Arnold fullbordade. 
Stolt betraktar han (om det nu är Arnold) sitt verk, som skulle bli kristenhetens 
största gotiska katedral. Att de bada ansiktena är porträtt av Gerard och Arnold 
är naturligtvis bara ett antagande men inte utan sannolikhetsvärden, 

Detta korta referat av Arnold Wolffs byggnadshistoriska undersökningar ger 
inte alls rättvisa åt hans framställning med dess minutiösa detaljarbete, skarp
sinniga iakttagelser och samtidigt en klar helhetsbild. Som tekniker [n. b. med 
konsthistorisk skolning] har han haft större förutsättningar att penetrera byggna
den än de flesta konstforskare av facket. Som grundval — och en ovanligt solid 
sädan — fiir kommande formhistoriska och stilistiska studier kommer denna ge
digna undersökning att tjäna länge. Och vi behöver inte längre nalkas Kölner
domen med så mycken kritisk tveksamhet. 

Bengt Cnattingius 
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Rotterdam Papers, A contribulion to medieval Archaeology. Rotter
dam 1968. 

Efter andra världskriget har intresset för meddtidsarkeologien vuxit sig allt 
starkare. Medvetandet om ämnets betydelse som historisk vetenskap börjar ocksä 
bli allt klarare, efterhand som materialet växer, metoderna utvecklas och ett för
sök till samordning sker inom de flesta europeiska länder. Nödvändigheten av en 
praktisk verksamhet och ökad kunskap inom området framstår pä grund av den 
enorma omdaningen av den gamla kulturbygden och de starka ingreppen i äldre 
bebyggelse. Inte minst gär den våldsamma exploateringen av markområden med 
gamla kulturlämningar fram över städerna och deras ytterområden. I det krigs
härjade Europa tog verksamheten fart i och med att de bombskadade områdena 
gav rika tillfällen till mer eller mindre metodiskt utförda undersökningar. Lyck
ligtvis har man i dag på de flesta håll börjat inse nödvändigheten av att i möj
ligaste mån kontinuerligt försöka följa upp undersökningar av detta slag. även 
niir de gamla städernas kulturjord inte drabbas av krigets men av det ekonomiska 
utvecklingsmaskineriets härjningar. 

1 mars 1966 avhölls i Rotterdam ett symposium kring ämnet »Medeltidsarkeo
logi i gamla stadskärnor». Rotterdams stad och de Rijksdienst voor het Oudlieid-
kundig Bodemonderzoek stod som arrangörer och inbjudare av meeldtidsarkeo-
loger och stadsplanerare inte blott trän Nederländerna utan även frän andra 
europeiska länder. Föredragen frän symposiet har publicerats i en 1968 utkommen 
bok med titeln »Rotterdam Papers, A contribution to medieval archaeology». En 
del författare har tidigare eller senare i varierad och någon gång utvidgad form 
publicerat redogörelser kring samma undersökningsområde, som här är behand
lade. Dessa uppsatser är emellertid spridda i skilda tidskrifter. De samlade redo
görelserna kring ett bestämt tema ger därför en god föreställning om den aktuella 
situationen och de skilda problemen i olika länder. 

I uppsatsen »In search of the Lines of Development of Dutch Towns» ger 
J. C. Visser en summarisk redogörelse fiir stadsarkeologiska initiativ och under
sökningar i en rad holländska städer. Författaren är ej arkeolog utan stadsplane
rare, och det är just av denna anledning hans framställning synes sä värdefull. 
Han understryker nämligen kraftigt, hur viktig den stadsarkeologiska forskningen 
är inte blott såsom traditions- och kulturbevarande utan ocksä såsom ett ofrån
komligt fast underlag för all modern planering av de medeltida städerna. De 
arkeologiska beläggen för Rotterdams förhistoria, som mera konsekvent börjat 
följas upp frän början av 1960-talet, berörs av C. Hoek i uppsatsen »Archaeolo
gical Excavations in the area of the Nieuwe Maas». Man kan följa den plötsliga 
omvandlingen av ett lantbruksområdes hastiga övergång till stadsomräde under 
högmedeltiden, vilket i begränsad omfattning också synes ha varit fallet beträf
fande del äldsta Amsterdam, där man konstaterat indicier fiir en påtaglig kom
bination av lanthushåll och handelsaktivitet omedelbart före stadens begynnande 
framväxt under 1300-talet. H. van Regteren Altenas insiktsfulla redogörelse för 
sina undersökningar i Amsterdam får man del av i uppsatsen »Town-centre rese
arch in Amsterdam». Bland annat får man hiir ocksä intressanta belägg för den 
skiftande pälningsteknik, som frän högmedeltiden och framåt förekommit under 
Gamla kyrkan och de stenbyggda husen. 
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Asbjörn Herteigs artikel »The hansa town of Bergen and its commercial rela
tions, seen in the light of excavations at Bryggen» ger en föreställning om det 
enorma och betydelsefulla material, som de många årens grävningar på Bryggen 
bragt i dagen, och som nu väntar pä en bearbetning. Den första systematiska 
stadsgrävningen i Ribe har beskrivits av Hans Stiesdal i »An exeavation in the 
town of Ribe». Man uppmiirksammar den utförda beskrivningen av träkonstruk
tioner efter den äldsta bebyggelsen. Detsamma gäller även beträffande vissa flät-
verksförsedda hustyper i Van De Walles redogörelse »Het boelemonderzoek in 
het centrum van de stad Antwerpen». Det engelska bidraget frän stadsarkeolo-
giens område utgöres av J. Pallisters redogörelse över »Medieval Southampton. 
Excavations 1946—66». Det rör sig ej om stora och märkliga ting, men väl sä 
viktigt är författarens klart uttalade strävan att på organisatorisk grund syste
matiskt följa upp och kartlägga varje ingrepp i jorden såväl som i äldre bygg
nader. Beträffande dessa sistnämnda framhålles ocksä vikten av att medeltida 
byggnader restaureras med sikte pä att kunna vara i bruk för ett lämpligt ända
mål. 

Huvudparten av de stadsarkeologiska uppsatserna rymmer eller visar pä spe
cialproblem med hänsyn till stadens speciella karaktär eller grävningens och mate
rialets art. Detta kan i högsta grad ocksä sägas om Werner Neugebauers, redo
görelse fiir »Die Ausgrabungen in der Altstadt Liibecks». Speciella omständigheter 
har gjort, att de konstaterade anläggningarna i huvudsak utgöres av brunnar, av 
vilka dessutom en lång rad efterhand omvandlats till avfallscisterner. Det rik
haltiga fyndmaterialet i dessa har i många fall inte blott kunnat kronologiseras 
utan även, genom att det skriftliga källmaterialet beträffande gårdsinnehavare 
under medeltiden är relativt rikligt, direkt kunnat koordineras med den histo
riska utvecklingen. Detta är av den största betydelse inte blott för kunskapen om 
Liibeck utan även om alla de platser i Europa, som under hansatiden stod i di
rekt kontakt med staden. 

Bland de bidrag, som rör eller tager sin utgångspunkt i föremål, finner man 
några rörande keramiken. R. Borremans ger i »La produetion de 1'artisanat 
mosan et du potier medieval en particulier» en presentation av främst Andenne-
keramiken. 1 »Het latere volksaardewerk en archéologie» påpekar J. de Kleyn 
med all rätt önskvärdheten av att arkeologi i teknisk bemärkelse även bedrives 
för de århundraden, som följer efter den tid, som i den historiska periodindel
ningen benämnes medeltid. En keramikuppsats, som fordrar några fler ord är 
G. C. Dunnings bielrag »The trade in medieval pottery around the North Sea». 
Ingen person har väl med egna ögon sett så mycket av västeuropeisk medeltids-
keramik som Dunning. Problemen är emellertid i dag både många, stora och 
olösta samt inte minst betydligt mer komplicerade iin när Dunning började sin 
pioniärgärning. Det gäller inte blott beskrivning och analys utan även värdering. 
Dunning ger med korta beskrivningar, egna teckningar och rekonstruktioner av 
kärl samt utbrednings- och förbindelsekartor en mycket lättillgänglig bild av de 
viktigaste centra för tillverkningen inom främst Nordsjöområdet, typernas art 
och deras spridning. För att i de fall där det skriftliga källmaterialet inte är väg
ledande kunna draga de eleganta slutsatser om handelsförbindelser, som han gör, 
bör man emellertid först ha grundligare genomarbetat större material. Men 
framför allt får man akta sig för att bygga alltför djärva slutsatser pä fynd av 
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enstaka skärvor, vilkas här ledning kan åstadkommas i bästa fall enbart genom 

mineralogisk analys. Man lår inte heller hemfalla åt lättsinniga jämförelser grun

dade på ytliga och odefinierade formkriterier, vilket rakat bli fallet niir en kanna 

funnen i Lubeck utan vidare anses härstamma från London . Såsom en presenta

tion av nägra av de viktigare till medelt idskeramiken knu tna ortsbegreppen, som 

vi i dag arbetsmässigt rör oss med, kan uppsatsen vara värdefull, om man sam

tidigt är medveten om alla ele skilda faktorer, som mäste ligga till g rund liir en 

bedömning av medelt idskeramiken och dess problem. Ett hjälpmedel vid be

skrivning och analys kan vara utnyt t jandet av ett t i l lämpat »Gardin»-system. 

Men om del under alla omständigheter skall kunna vara användbar t vid behand

lingen av medelt idskeramiken kan ifrågasättas. Det praktiseras emellertid i Caen. 

vilket också påpekas av Michel ele Bouard i hans uppsats om »Carchéologie 

medieval en France». Förutom en al lmän presentat ion av den meddt idsarkeolo-

giska si tuat ionen i Frankrike lär vi i hans uppsats ocksä en kort redogörelse för 

undersökningarna av två sydfranska ödelagda byar, som utgrävts i samarbete med 

polska arkeologer. Bland (ivriga bidrag beir nämnas Hans Dreschers värdefulla 

och på tekniska til lverkningsdetaljer g rundade analys och kronologisering av 

trelotade bronsgrytor i uppsatsen »Mittelalterliche Dreibeintöpfe aus Bron/e». 

Slutligen har B. W. Spencer i uppsatsen »Medieval pilgrim badges» utifrån i 

första band engelskt material pä ett fylligt och synnerligen insiktsfullt sätt belyst 

den a l lmänna problemat iken kring pilgrimsmärkena. 

Även om en del av uppsatserna i »Rot terdam Papers» tyvärr iir överlastade av 

korrektur- och synbarligen också stav- och språkfel är volymen ytterst läsvärd med 

sin presentat ion av det varierande sloff och de skilda problem som medeltids-

arkeologien i dag kan rymma. 

E.rik Cinthio 

Sveriges kyrkor. Vol. 126. Dädesjö och Eke kyrkor, Småland, Baud 
II: 3, Stockholm 1969, av Marian Ullen. — Vol. 725. Stånga kyrka, 
Gotland, Band VI: 2, Stockholm 1968, av Erland I^agerlöf och Bengt 
Stolt — Vol. 131. Hemse kyrkor, Gotland. Band VI: 3, Stockholm 
1969, av Erland Lagerlöf och Bengt Stolt. 

H a r looo-talet blivit fullständigt u tp lånat ur den kristna svenska konsthistorien? 

Got land var kristet u n d e r större delen av 1000-talet men ändå vill man inte gärna 

datera vare sig sten- eller stavkyrkor till detta sekel även om de uppvisar detaljer 

av prydlig vikingat idsornamentik, om än av tämligen sen årgång. Det är klart att 

Ekhoffs da ter ing av Hemse stavkyrka till början av 1000-talet var för tidig men 

därför behöver den ju inte flyttas in i 1100-talet på grund av att en fågelvinge 

finns i den eljest regelrätta runs tensornament iken. »Kontakten med romanska 

stil impulser börjar göra sig gällande», heter det. Det kan den ju ha gjort i senare 

hälften av 1000-talet också. Och Gad Rausing 1 drar sig inte för att datera Hemse 

till omkring 1050. Stavkyrkan beskrivs fiir övrigt utförligt i huvudsak efter Ekhoff, 

och den fär sitt intressanta komplement (i stil med bonaden från Skog) i och 

1 Fornvännen 1968: 4. 
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med att förf. ansluter sig till S. Lindqvists teori att den på 1700-talet upptäckta 
byggnadsgrunden nära kyrkan uppburit en med stavkyrkan samtidig klockstapel. 

1 den nuvarande kyrkans interiör är det kalkmålningarna som främst fångar 
besökarens intresse. Hela kyrkan är smyckad med målningar av den 8. k. Passions
mästaren, De blev mycket hårt restaurerade 1896 och delvis kompletterade med 
nymålningar, men det finns som korrektiv fotografier tagna före restaureringen 
och dessa — liksom jämförelser med andra mästarens verk — visar att i form och 
drapering inga större avvikelser skett från originalen. Det är ett av den flitiga 
skolans mest omfattande arbeten, och det skiljer sig från alla andra nu befintliga 
dekorationer av denna art (inemot 50 stycken) genom att det i ställe) liir veck-
band eller bladstav som bård ovan draperiet har en fortlöpande minuskelinskrift 
som uppräknar dygder. Denna inskriftbård iir sålunda unik inom Passionsmästa 
rens oeuvre, något som förf. borde ha påpekat. Jag känner bara ännu en pä 
samma vis anbragt inskriltbård med samma innehåll, nämligen i Halltorps kyrka 
i Småland; detta tyder onekligen pä ett samband av ett eller annat slag mellan 
Passionsmästaren och Vadstenaskolan, elit Halltorpsmålningama kan räknas; dess 
figurer är besläktade med Nils Håkanssons stil. 

I tornrummet finns ocksä äldre målningar, daterade till slutet av 1200-talet. 
Utom av en rankbaldakin i valvet består de av ett livsträd på norra väggen, mot 
vilket två kentaurer med höjda svärd galopperar fram. Under dem stär en in
skrift i majuskler: FINIS ADEST VERE PRECIVM VLT SCR1PTOR CHRE. 
Förf. återger denna inskrift så vitt jag förstår enligt min tolkning i Svenska kyrko-
målningar: »Slutet är nära och i sanning den yttersta vedergällningen, skri
vare . ..» Nedanför raden bar de liksom jag läst CHRE (Christe), men de båda 
sista orden ger ingen begriplig mening. Senare har jag emellertid funnit att in-
skriflen publicerats av C. Fr. Läffler,2 som givit den en belt annan tydning; 
den är visserligen ganska sällsam men har den fördelen att den omfattar alla 
orden: »Slutet (på målandet) är i sanning inne. Målaren vill hava sin lön.» Vad 
jag läste som ett något slängigt »C» gör han till en parentes kring det nedflyttade 
ordet H(ABE)RE. En högst märklig målarinskrift utan tvivel, men kanske ändå 
den rätta tolkningen av inskriften, iiven om min översättning har en högtidligare 
och mera ödesbetonad klang; jag sammanställde inskriften med de onda makter
nas angrepp pä livsträdet. Det finns iögonenfallande och självsäkra medeltida 
målarsignaturer som t. ex. den väldiga skrivarfiguren i Veta kyrka i Östergötland 
med orden »Magnus scripsit me» i stora majuskler eller Nils Håkanssons inskrift 
över triumfbågen i Ysane i Blekinge men knappast någon så krass som denna. 
Eftersom den är gjord i majuskler borde den ju höra samman med 1200-tals-
1nalni11g.il na. men förf. i Hemse har påpekat att den böjer av vid Passionsmästa
rens bild av S. Filippus och därför bör ha tillkommit när denna målats. Men var
för skulle målaren, som kunde åstadkomma så dekorativa minuskler, här ha till
gripit urmodiga majuskler? Inskriften förblir gåtfull. Det är emellertid en lapsus 
av förf. att inte ha observerat Läfflers tolkning och dragit in denna i en diskus
sion av inskriftens innebörd. Jag erkänner gärna att min översättning av »pre-
dum» med »vedergällning» kan synas pressad, men ordet betyder faktiskt »lön» 

1 Inscripliones Gotlaneliae medii aevi versibus lalinis compeisitae. Ant. Tidskr. XXI, 
1918-24. 

http://1nalni11g.il


192 Recensioner 

även i form av straff, och tolkningen har — så långt den räcker — en viss mening 
i samband med målningen. 

Stånga kyrkas sydfasad är en makalös arkitektur- och skulpturgåta som nog 
aldrig kan lösas. Att det blev ett stort debäde när Egyptieus långhus skulle full
bordas kan alla vara med om. Förf. till kyrkobeskrivningen ger sitt aktningsvärda 
bidrag till förklaringen av hur de monumentala skulpturerna kan tänkas ha fun
gerat i en planerad utbyggnad av kyrkan som aldrig blev av: de tänker sig en 
vertikal komposition med relieferna flankerande en »mittstam», bestående av 
Mariabilden, ett förlorat krucifix och Uppståndelsen överst. Gravläggningen, 
Korsbärningen och Flykten till Egypten skulle pä högra sidan ha motsvarat de 
befintliga relieferna, och denna enastående skulpturpelare skulle ha smyckat tor
nets västfasad — ett unicum på Gotland och i Sverige överhuvudtaget, men 
Egyptieus var ju också unik. Pä mig gör skulpturerna fortfarande intryck av att 
ha ingått i en horisontal fris; en monumental komposition av den föreslagna 
arten bör ha haft en arkitektonisk inramning som inte iir sä alldeles lätt att före
ställa sig. Om relieferna huggits för Stänga kyrkas fasad mäste man tänka sig att 
långhuset avsetts att fä ännu en trave, och dä mäste tornet ha uppförts från grun
den efter det reducerade programmet; de romanska detaljerna, som väl övertagits 
frän den gamla kyrkan kan dä styrka föreställningen om nägot brådstörtat och 
krisbetonat i byggnadsförloppet. En mängd verkslycken till en större arkitektur 
ingår otvivelaktigt i sydfasadens skulpturkonglomerat, och jag vidhåller att ma
donnans konsol verkar att ha avsetts för att uppbära en gördelbäge i en in
teriör. 

Förf. säger att rövaren med sitt abrupt uppåtvända huvud blickar upp mot 
Kristi kors, men i själva verket avger han pä detta sätt sin själ — om åt en 
ängel eller en djävul vet vi inte — och han tillhör en typ av brynjeklädda rövare 
med armarna bakom korset som vi finner på flera häll vid i3oi)-talets mitt bl. a. 
i Björsätersmälningarna men också i målningarna i Dalhem pä Gotland, vilka 
otvivelaktigt iir utförda av en till Egyptieus verkstad knuten mästare. 

En utmärkt bildserie har ägnats dopfunten av Hegvald, den kanske bäst be
varade av hans hand, och den borde övertyga var och en om att dateringen till 
11 oo-talets slut mäste vara fel. I hans våldsamma kraftutspel finns ingenting av 
efterklang. Denna konst hör hemma i den romanska expressionismens stora skede 
omkring 1100. 

Beträffande skildringen av Dädesjö ödekyrka, som ligger mig nära om hjärtat 
eftersom jag skrivit en bok om den, kan jag inte annat än uttala min glädje över 
att dess märkliga målningar fått en så utmärkt behandling av Marian Ullen, 
med alla de korrigeringar och utvidgningar — som till stor del grundar sig på 
Anna-Lisa Stigells ikonografiska studier — av min egen skildring som den inne
bär. De ikonografiska analyser som nu lagts fram beträffande svårtolkade scener, 
säsom Josefs dröm och Marie kyrkogäng, synes mig vara mycket mer plausibla 
— eftersom de ger en »röd träd» ät takets bildidé — än de som jag i anslutning 
till äldre forskare framfört. Att Dädesjömålningarna ingår i en småländsk — eller 
snarare ännu vidare spridd men sparsamt företrädd — måleritradition med tysk 
bakgrund iir jag den förste att skriva under. 

Bengt G. Söderberg 
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Mårten Stenberger, Sten brons järn. Svensk förhistoria i korta ka
pitel. Aldusserien 264. Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1969. 

Att författa en sammanhängande skildring över Sveriges förhistoria är förvisso 
ingen lätt uppgift, om man samtidigt har ambitionen att söka förmedla kunskap 
om varje enskild period och alla olika delar av värt land. Åtagandet är svårt 
av mänga skäl men kanske framför allt därför, att den arkeologiska verksam
heten i fält under senare är varit intensiv som aldrig förr och därigenom sä 
mycket ny information i form av rapporter (ofta endast preliminära) och fynd 
strömmat in till museer och arkiv. Endast att bekanta sig med detta nya stoff 
är en väldig arbetsuppgift, som kräver mycket tid och energi, och än svårare 
är att bedöma det, att ta ställning till vilka bidrag det ger i skilda samman
hang. Härtill kommer, att arkeologien nu börjar lämna en epok i sin utveckling 
bakom sig och man ställer skärpta krav pä förnyelse, pä noga genomtänkta defi
nitioner och överhuvud på formuleringarnas logiska stringens och innebällsmässiga 
bärkraft. 

Mårten Stenberger utgav 1964 den synnerligen omfattande och detaljrika boken 
»Det forntida Sverige», ett arbete som visat sig ovärderligt som uppslagsverk. 
Men vid användningen av boken i universitetsundervisningen med nuvarande 
krav pä snabba studieresultat visade det sig tyvärr snart, att studenterna säl
lan rätt kunde utnyttja den och ofta missade väsentliga ting. Det var därför 
med stor glädje man mottog »Sten brons järn», en ny svensk förhistoria av 
Mårten Stenberger. Visserligen skall man inte av det blygsamma formatet 
låta sig förledas att tro, att det är en liten bok. Den är nämligen pä 375 
sidor, och man återfinner här en stor del av de redogörelser för nya grävnings-
resultat och andra rön, som ingick i »Det forntida Sverige». Men de är i regel 
disponerade pä ett för den icke alltför initierade läsaren lämpligare sätt, och 
oftast utelämnas utgrävarens eller forskarens namn. Erfarenheten frän Lund visar, 
att huvudlinjerna i det förhistoriska utvecklingsförloppet nu mycket lättare upp
fattas av nybörjarstudenterna, som ocksä spontant karakteriserat boken som lätt
läst. 

Boken är indelad i många små avsnitt med klara, enkla rubriker, som visar, 
att den även i hög grad vänder sig till en intresserad allmänhet. Framställningen 
är populär i bästa mening, och man fär samtidigt fylliga redogörelser för vad 
man i nuvarande forskningssituation vet om skilda epokers kulturella nivå, om 
materialbestånd, utbredning, bosättning och gravseder. Helt kort antydes olika 
slags kontakter med angränsande eller mera avlägsna områden. När det gäller 
periodindelning redovisas denna ingående fiir stenålderns vidkommande, och även 
järnålderns olika avsnitt fär en löpande skildring. Bronsåldern uppdelas däremot 
endast i ett äldre och ett yngre avsnitt, och Stenberger undviker därvid av
siktligt den gamla invanda montelianska indelningen i sex perioder. 

17 — 704507 Fornvännen H. 3, 1970 
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De tecknade illustrationerna av Svenolov Ehrén är visserligen skickligt gjorda 
men i sparsammaste laget, och även fotografierna är sä fä, att de mäste anses 
otillräckliga för den, som vid läsningen av texten samtidigt vill se hur forn
lämningar och fynd ser ut. Men det är ju alltid en avvägningsfråga, vilken balans 
det bör vara mellan ett verbalt förmedlat stoff och ett illustrationsmaterial, 
och ofta har förf. inte full frihet alt själv göra denna avvägning. 

En förteckning över viktigare litteratur och ett ortregister avslutar boken. 

Märta Strömberg 

J. H . F. Bloemers, Flintdolche vom skandinavischen Typus in den 
Niederlanden. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, Jaarg. 18, 1968. 

Arbetet skall framför allt ses som en inventering av flintdolkar av skandinavisk 
typ i Nederländerna. Ämnet begagnades ursprungligen av Bloemers som »Ne-
benfacharbeit», då han 1966 doktorerade vid Groningens universitet. Det har sedan 
bearbetats på nytt och nägot utvidgats till föreliggande skrift. 

Publikationens förtjänst är bland annat det sorgfälligt och tydligen till icke 
föraktlig kostnad framställda bildmaterialet. Varje dolk — 88 stycken inalles — 
har avbildats fotografiskt på ett tilltalande och modernt sätt. Konturteckningar 
ur två perspektiv och tvärsnitt för varje fynd kompletterar fotografierna i en 
Utförlig, föredömligt uppställd och därför lättläst katalog, som även redovisar 
var respektive fynd förvaras och eventuell litteratur om varje fynd. Katalogens 
uppgifter om föremålens färger har objektiviserats genom hänvisning till »Mun
seli Soil Color Charts». 

Bloemers målsättning har varit att katalogisera de nederländska dolkfynden, 
inte att gä djupare in pä de klassifikatoriska och kronologiska frågorna. Min 
kommentar borde väl därför inskränka sig till författarens sätt att uppfylla 
denna målsättning. Men eftersom Bloemers tagit ställning för och valt att forma 
sitt arbete pä grundval av en av de äldsta typologiska uppställningarna i 
nordisk arkeologi (Mullers 1888), har jag lockats att kommentera framställningen 
nägot utförligare ur just detta perspektiv. 

Induktivt arbetande vetenskaper, till vilka ju också arkeologien mäste räknas, 
vederlägger äldre slutsatser med hjälp av via olika empiriska metoder vunna 
nyare resultat. Ofta visar sig även de äldre metoderna vara otillräckliga och 
remplaceras när mera givande metoder kläcks. Nya resultat vitsordar ofta i sig 
själva en ny metod. Pä samma sätt överlagras ocksä äldre arkeologiska forsknings
resultat av nyare. Många av dessa äldre resultat har kommit till med hjälp av 
vad Montelius kallade den typologiska metoden. Den sä kallade dolktypologien 
är ett sådant exempel. I överensstämmelse med den har Bloemers ordnat sitt 
material. Ett par av hans uttalanden visar, att han övertagit inte bara den gamla 
typseriens uppställning utan också det sätt att resonera, som brukar ätfölja den 
med föreställningar om föremålens egenutveckling förknippade typologien. Han 
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använder uttrycket »typologiskt äldre» och talar om typologiens »kronologiska 
värde» pä ett sätt som avslöjar, att han inte är främmande för att se typolo
gien som en exklusiv metod (dvs. som ensam skulle besitta fullt bevisvärde). 

Trots Sophus Mullers redan mycket tidigt insatta, mot den svenska arkeologiska 
skolan (Montelius) riktade, härda kritik i hans uppsats: »Mindre Bielrag til 
den forhistoriske Archaelogies Methode» i Aarbeger 1884, där hans yttrande 
— »Typologien er saaledes enten ikke nogen ny, eller ikke nogen videnskabelig 
Methode» (s. 163) — borde ha blivit bevingat, kom ju typologien verkligen att 
gälla lör och användas som en exklusiv metod av allt fler arkeologer. Tanke
gången bakom var tydligen — enkelt uttryckt — att olikheter mellan artefakter 
eller typer om inte helt sä i varje fall till allra största delen berodde pä en 
tidsskillnad. Ehuru frägan om varierande likhet mellan föremål är ett problem 
med bokstavligen talat flera dimensioner, tog den exklusiva typologien i huvud
sak endast hänsyn till tidsfaktorn bland flera likvärdiga, möjliga orsaker till 
typvariationer. 

Föremålen eller typerna ordnades ofta i serie synbarligen utan andra hällpunk
ter än respektive forskares energiska strävan att söka åstadkomma en tidsserie, 
vilken Åtgärd kan föras tillbaka på en hypotes, som kan sammanfattas: den 
typologiska serien = en tidsserie. 

Ur en elementär lärobok i logik kan man inhämta, att en hypotes är en för
modan, »att en allmän regel kan uppställas, som är sådan, att det iakttagna 
fenomenet kan betraktas som ett fall av den (Marc-Wogau, Modern logik 1961, 
s. 165).» 

Det iakttagbara i en samling föremål är emellertid inte sådant, att det utan 
vidare kan förvandlas till en typologisk serie. Logikbokens »det iakttagna feno
menet» är i arkeologiens fall endast olika grader av likhet mellan föremålen. 
Översättningen av dessa likheter till tid mäste föregås av ett antagande om ett 
kausalt samband enbart eller huvudsakligen mellan tid och form (!). I själva 
verket kan likhetsvariationerna helt självklart ha flera olika orsaker, till exempel 
närhet i tid, synkront rumsligt avstånd, likhet i funktion; och eftersom det ur 
den förutsättningslöst arbetande forskarens synpunkt kan vara vilken orsak som 
helst, som spelat in för den aktuella föremålsgruppen, så kan ingen allmän regel 
uppställas, giltig även för varje ny lypologisk serie. 

Det logiska kravet skulle vara uppfyllt endast om vi rörde oss med cn encli-
mensionell arkeologisk verklighet. Men eftersom denna bevisligen har flera di
mensioner än tiden och vilka vi inte kan bortse ifrån, fär vi i stället lov att 
acceptera, att det inte är möjligt att forma en hypotes, som skulle förutsäga 
strukturen hos varje ny typologisk serie och därigenom förutsätta den typologiska 
metoden. Vi tvingas att instämma i Sophus Mullers 86 år gamla ord: »Typolo
gien er da en Methode til at opstille Formodninger eller, om man vil, ikke 
verificerede Hypotheser» (Muller 1884, s. 174). 

När Bloemers (eller vilken annan skribent som helst) använder till exempel 
ett uttryck som »typologisch älter (s. 48)», har han visat prov pä ett endimen-
sionellt arbetssätt och bör som alla andra kritiseras ftir detta. 

1 likhet med flera andra har Bloemers inte observerat, alt Mullers lypologi 
1902 gär tillbaka till 1888 med den osäkerhet detta — oavsett den bakomlig-
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gande metoden — medför för typserien. Sä mycket större anledning att i stället, 
vilket Bloemers inte gjort, fästa vikt vid Lili Kaelas förslag, att nära tids-
ställa dolktyperna III och IV (Tor 1964, s. 138). Lili Kaelas förslag har sin upp
rinnelse bland annat i hennes statistiska behandling av dolktypernas frekvenser 
i det västsvenska lösfyndsmaterialet. Trots att han själv har ett kvantitativt dia
gram över dolktyperna (Abb. 10), lika Kaelas 1964, s. 137, gör Bloemers dock inga 
jämförelser, vilket eljest i förening med hans utbredningskartor kunde ha givit 
avkastning. 

Kartorna visar, att dolkarna nästan uteslutande påträffats norr om Rhen och 
dess mynningsarmar, vilket — konstaterar Bloemers — ocksä gäller s. k. Stachel-
drahtkeramik. Keramikens samband med dolkarna styrks ocksä pä annat sätt. 
Bland annat har nägra svenska hällkistor — till exempel Skogsbokistan (som av 
Forssander felaktigt tillskrivits stratigrafisk betydelse för dolkdateringarna) — 
fynd av keramik. Tvä C14-dateringar av Stacheldrahtkeramik frän Anlo har givit 
talen 1670 + 65 BC (GrN 852) och 1645 ± 85 B C (GrN 1977). Fynd av 
dolkar och Stacheldrahtkeramik frän fem platser i Nederländerna tyder pä ett 
samband. Två av dessa dolkar är av den enkla typ I. 

Bloemers arbete tangerar pä ett förtjänstfullt sätt frågor av stort intresse, som 
givetvis vore betjänta av en långt utförligare analys med större geografisk räck
vidd än författaren haft möjlighet eller anledning att göra i detta sammanhang. 

Lars Löfstrand 

Wilhelm Holmqvist, Helgo, den gåtfulla ön. Med bidrag av Agneta 
Lundström, Lena Thålin och Kristina Lamm. Rabén ic Sjögren. Udde
valla 1969. 

Arkeologisk sett har siste etterkrigstid her i Norden vaert preget av de store 
undersökelser, som har strukket seg över en ärrekke, enkelte över ärtier. Det 
har bragt forskningen pä nesten alle felter meget långt fremover pä utrolig 
kort tid. Men mange har med vel begrunnet engstelse spurt seg selv om det 
ville vaere mulig å få publisert materialet fra disse mammututgravningene i 
noenlunde takt med feltarbeidets gäng? 

Ett av de prosjekter som har gjort store anstrengelser i så mate er Helgö-
undersökelsen. Herfra foreligger som kjent allerede to bind rapporter og ett 
tredje skal vaere under förberedelse. 

I tillegg har professor Holmqvist og noen av hans naermeste medarbeidere 
nå sendt ut en liten, populaer bok om gravningene. Det er en ide som burde 
fölges opp ved flere av de andre store prosjekter. 

Ingen av de store etterkrigsgravninger har vel gitt slik gjenlyd i den arkeo
logiske verden her nord som nettopp Helgo. Gjennom aviser, radio og T.V. 
nådde rykter om gullskattene, bispestaven, Buddahen — for bare å nevne noen 
av de helt store sensasjonene — oss her pä denne siden av Kjolen. Etter
hvert äpnet det seg ogsä muligheter for å komme över og få se det hele på 
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naert hold. Da mätte fornemmelsen av sensasjon vike plassen for erkjennelse 
av de enorme vanskeligbeter professor Holmqvist og hans team av medarbeidere 
hadde å slite med derute — både av rent praktisk-gravningsteknisk og av da
terings/tolkningsmessig art. Det mä ha vaert og er vel fortsatt et nervepress 
å vaere ansvarlig for eller engasjert i et sä krevende forskningsprosjekt som dette. 
Bare en så enkel ting som at man åpenbart aldri synes å öyne slutten pä under-
sökelsen, må vaere en belastning — selv om det selvsagt ogsä er en sti
mulans i disse stadig nye og överraskende funn, som äpner nye vyer. 

Dette oppfattes vel noksä omgående av kolleger, men neppe av det store pub-
likum, som äpenbart har strömmet til plassen. Og det er först og fremst til 
d e t boken henvender seg. 

Som trykksak er boken ualminnelig tiltalende. Den har et hendig format, 
er lettlest og billedstoffet veksler mellom blikkfangere som er en fryd for öyet, 
karakteristiske scener fra feltet og en del av Lennart Elsworth' herlige smä teg
ninger av »Dagligt liv på Helgo». 

Fortatterne har äpenbart önsket ä gi meget av s p e n n i n g e n ved selve un-
dersökelsen videre til sitt publikum. Og det har i stor grad lykkes for dem, 
samtidig som de ikke legger skjul pä alle vanskelighetene de har hatt ä kjempe 
med bäde i felten og ved etterarbeidet. 

Hovedkapitlene om Utländsk lyx i inhemsk handel ved Agneta Lundström, Jär
net på Helgo ved Lena Thålin og Svensk konstindustri för 1500 är sedan ved 
Kristina Lamm, er alle preget av nettopp dette. 

Mange kolleger vil savne en mere detaljen omtale av bakgrunnsstoffet for disse 
iremstillingene, nemlig en gjennomgåelse av husformene, gravtypene, funnkrono-
logien osv. Men dette ville vel sprenge rammen for boken, slik den er tenkt — 
som en dokumentasjon av Helgös betydning for Nordens tidlige handelshistorie 
for folk utenfor fagarkeologenes snevre krets. 

Det er derfor rimelig at det blir lagt sä stor vekt på verkstedmaterialet, som 
vel mere enn noe annet setter Helgömaterialet i en saerklasse handelshistorisk 
sett. 

Kristina Lamm forteller levende om selve oppdagelsen en forsommerdag 1966 
da man bokstavelig tall snublet över det i den mörke, myggsvermende skogsom
rådet, som viste seg å vaere Helgös händverkerkvarter. Alle lesere — amatörer 
eller fagfolk — vil gjennom Kristina Lamms skildring umiddelbart fornemme selve 
funn-opplevelsen. 

Gjennom hennes videre fremstilling vil man ogsä etterhvert oppfatte bctyd
ningen av dette funnkomplekset som danner epoke i diskusjonen om handelens 
og håndverkets stilling og organisasjon i de s.k. »mörke ärhundreder». Dr. Kurt 
Schietzel har nylig kastet litt av en brannfakkel inn i diskusjonen om händ-
verkets stilling i Hedeby. Det ca. 300 är eldre verkstedmateriale fra Helgo vil 
utvilsornt fä sin meget store betydning her. 

Det er ingen tvil om at Helgömaterialet har fört nordeuropeisk »by»-arkeologi 
sekler tilbake i tid, men det har samtidig komplisert problemene omkring markeds-
plassenes og byenes fremvekst her i Norden i bemerkelsesverdig grad. 

Birka, Hedeby, Kaupang — i tur og orden har de svinget vikingtidsforsk-
ningen över i en ny led. Synet pä vikingtiden som de ville sjöröveriers tid har 
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mättet vike plassen for erkjennelse av at virkelig produktivt håndverk og handel 
med derav folgende exploitering av markeder og organisering av virkelige byer 
er et saerkjenne for perioden. 

Så kommer Helgömaterialet og kullkaster mange av de teorier som syntes vel 
funderte. Her mangler de klare, markante levninger av boplassomrädet i form 
av Svartjord, som er sä karakteristisk for vikingtidens handelsplasser. Og sam
spillet mellom boplass og gravplass —, som er så vel etablert bäde på Birka 
og Kaupang, synes også svakt. Det er problemer som man gjerne hadde sett 
mere klart betonet, när först hovedvekten i fremst ill ingen er lagt pä Helgös 
handelshistoriske betydning. Men det hörer vel snarere hjemme i en mer viten
skapelig publikasjon enn denne. 

I et avsluttende kapitel berörer professor Holmqvist selve hovedproblemet: 
Hva er Helgo egentlig? Som han selv sier: »Helgo är ingen stad. Men det är 
heller inte någon vanlig gård eller bondby.» Han föreslår forsiktigvis »ett kol
lektiv, som brutit sig ut ur det omgivande bondesamhället för att fylla andra 
funktioner inom den stora gemenskapen. Där har handeln centraliserats, och där 
har hantverket intagit en framträdande plats i verksamhetslivet.» 

Jeg tror kollektiv er ett noe uheldig ord definisjonsmessig sett. 
For meg stär det slik — berört som vi alle er av kollektivtanken i disse dager 

— at et kollektiv innebaerer et fellesskap såvel organisasjonsmessig som socialt. 
Det arkeologiske materiale fra Helgo lar seg vel neppe tolke slik? Et päfallende 
trekk ved det er, sävidt jeg kan se det, f. eks. misforboldet mellom det äpen
bart fattige og i tid begrensete gravfunnmateriale og det til dels ufattelig rike 
boplass-materiale. Dette tåler vel snarest for at man i stor utstrekning i k k e 
har bodd på selve plassen, men bare oppholdt seg der sesongmessig i embeds 
medför? Kan det ikke tenkes at Helgo var en i u v n i den vide förstånd en 
slik synes å ha hatt i middelalderens eldre del, da havnene äpenbart har hatt 
en strandbebyggelse, men ikke noen större bofast befolkning? Det er selvsagt 
dristig ä fremkaste en slik tanke om et materiale man ikke er fortrolig med, 
men boken har som undertitel »den gåtfulla ön», og det innbyr til gjetninger. 

Charlotte Blindheim 

Ulrika Ljungman, Bidrag till tydningen av bilderna i Dädesjö öde
kyrkas tak. Antikvariskt arkiv 37. Stockholm 1969. 

Varje nytolkning av Dädesjö-takets fängslande bildserie väcker intresse och för
väntningar. Ulrika Ljungmans bidrag behandlar dess problem ur en delvis helt 
ny aspekt. Hon inleder sin 34 sidor omfattande uppsats med en god översikt 
av tidigare tydningsförsök och deras källor. Hon understryker därefter sin avsikt 
att bygga genomgående på »idén om psalterier som förlagor — direkt eller in
direkt», varefter hon utgående frän Utrecht-psaltarens tidiga biltlgestaltning med 
dess bokstavstrogna ordillustration relaterar psaltarhandskrifternas bildprinciper 
i en populär sammanfattning. 
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Trots att taket illustrerar julevangeliet — eller kanske just därför — betrak
tar förf. Jungfru Maria som dess huvudperson, vars liv framställs »bild för bild 
med medeltidens noggranna följdriktighet». Betydelsen av de skildringen omslu
tande änglagestalterna behandlar törf. i samband med sin tolkning av seriens 
sista berättande motiv. Fiir deras inledning, Abraham med saliga själar i skötet 
och invid honom en tronande konung, omfattar förf. det ursprungliga antagandet 
att denne senare är David och för sin äsikt ger hon helt övertygande psaltar-
citat. Likaså ger hon genom utdrag ur Ps. 45 och 85 intresseväckande syn
punkter pä Bebådelse och Besökelse. — Beträffande medaljong 7 med Maria 
och Josef samt den i runskrift namngivna ängeln Gabriel har förf. oberoende av 
de senaste årens likartade tolkningar kommit fram till motivet Josefs dröm och 
Marias upprättelse. Men när hon anser namnet Gabriel indicera en bebädelse-
bild som medaljongens förlaga bortser hon bl. a. frän dopfuntarna och frän de 
spanska framställningarna av Josef med ängeln i födelsebilderna i Solsona och 
Vich, den senare har dessutom namnet Gabriel utskrivet. Vägarna mellan Norden 
och Santiago de Compostela trampades av mänga pilgrimsfötter, inflytelser och 
gemensamma förlagor är inte uteslutna. 

Medaljongen med födelsebilden leder förf. pä spår, som kan diskuteras. Där 
stär invid krubban en glorieprydd kvinna med en skäl i handen vänd mot 
Maria, som sträcker sina bada händer mot henne eller mot krubban. Förf. vill 
tyda skålen som en kalk och kvinnan som Ecclesia, vilken hon anser profetiskt 
hälla kalken under »det blivande offerlammet» på samma sätt som Kyrkans sym
bolgestalt gör det under Kristi sidosär i mänga korsfästelseskildringar. Förf. pres
sar med exempel det mångtydiga kalkmotivets sinnebildliga innebörd rätt hårt 
fiir att fä fram motsvarigheter till sin tolkning. Men hon publicerar likväl en 
reservation i sin fig. 7, en födelsescen från Robert av Jumiéges missale, där 
en kvinna med gloria synes värda Maria och rättar till hennes kuddar. — En 
liknande värderska finns f. ö. i St. Bertin evangeliariet i Boulogne och 
på 1100-tals trätaket i Zillis i Schweiz räcker en hjälpkvinna skälen mot Maria, 
som äter därur m e d s k e d . Man påminns om Mäles varning att se symboler 
ocksä i de vardagligaste ting, eftersom s a n n symbolism i alla fall intar en 
sä överväldigande stor plats i medeltidens konst. 

Staffanslegenden och Konungarnas tillbedjan går förf. rätt snabbt förbi, dä 
deras ikonografi knappast bereder nägra nya tolkningsmöjligheter. Men när He
rodes från sin kungliga tron ger befallningen om barnamordet har hon funnit 
en otydd figur i en yngling bakom konungen med ett ciboriumliknande kärl i 
handen. Hon ser här identiteten i sakrament och person: Jesusbarnets räddning 
»under ciboriets beskärm». Hon jämför med den romersk-katolska påskliturgin, 
där ciboriet flyttas till Kristi symboliska grav invid altaret. Åtminstone på vissa 
orter konkretiserade våra medeltida päskspel denna grav genom bild av Fräl
saren i träkista; Finlands Nationalmuseum äger en senmedeltida »Kristus i gra
ven», även nägra andra är bevarade i Norden. 

Ulrika Ljungmans tydningsidé är intressant, men är den berättigad? I sådant 
fall borde man kunna påträffa paralleller i konsten. Den enda förf. trott sig 
finna är uppgiften om en illustration i en bysantinsk psaltarhandskrift, som 
J. J. Tikkanen beskriver endast med ord i sin »Die Psalterillustration». Den 
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parallellen är dock icke giltig. Ljungman nämner den bugande konung David 
»framför ett ciborium med barnet i», men Tikkanen beskriver en »unter einem 
Ciborium mit dem Kinde thronende Gottesbärerin, vor welcher sich König David 
verbeugt». Förf. har synbarligen förväxlat kärlet ciborium med den lika be
nämnda altarbaldakinen. — Men ifall man kan anse att ynglingen med ciboriet 
har följt med frän en tidstypisk härskarapoteos säsom förlaga — en tanke som 
redan Söderberg varit inne på i »Mäster Sighmunder» — så bidrar gestaltens 
av Ljungman framhävda sakramentala innebörd att han icke skall uppfattas 
som en obestämd hovman utan säsom en representant för den andliga makten 
på förlagan, pendang till den beväpnade världsliga på andra sidan härskaren. 

När förf. sedan behandlar Flykten till Egypten och den därmed förenade le
genden om Skördeundret gör hon det nägot oförsiktiga påståendet att legenden 
vid Däclesjö-mälningarnas uppkomsttid varit så sällsynt att den knappast funnits 
i nägon psaltare. Efter min uppsats är 1964 om denna legend (SLS i Fi. Hist. 
& Litt. 39) lärde jag känna »Die Kornfeldlegende» av Hans Wentzel, vilken 
ingått redan år ig57 i Festschrift Kurt Bauch, Miinchen. Han påpekar där 
(s. 185-186) att legenden bl. a. fått plats i ett franskt 1200-tals glasfönster, i 
»Heures de Comtesse Yolanda» frän c. 1275 och i därmed samtida väggmålningar 
i Headington och enligt Mäle i en fransk kyrka samt att den ingått såsom hel
sidesillustration omramad av legendlextcn i Holkham-bibeln frän tidigt 1300-tal. 
Nyligen har jag påträffat skördemannen jämte de fallande avgudarna i margi
nalbilderna vid en illustration av Flykten i The Cloisters faksimilutgåva av 
»Heures de Jeanne d'Evreux» frän 1320-talet. Vilka psalmer som skulle illu
strerats, ifall tidcböckerna funnit förlagor till dessa sina bilder i psaltarhand-
skrifter är inte utan vidare klart, uteslutet är det i ingen händelse. 

Ulrika Ljungman påpekar att Jungfru Maria i Dädesjö-taket framställs bäde 
med och utan krona, med och utan gloria. Hon antar att det beror pä olika 
förlagor, men utesluter inte möjligheten att »Sighmunder velat uttrycka nägot» 
därmed. Jag undrar om icke det senare antagandet är riktigt. Efter rättfär
digandet i medaljong 7 bär Maria »himmelens krona, inseglet pä hennes renhet» 
i alla bilder — utom pä flykt undan Herodes' utsända. Det iir den enda bilden 
där hon t. o. m. saknar gloria. Mig förefaller det symbolisera att flyktingarna 
vill dölja sig. Det finns en version av Skördeundret, där Maria söker gömställe 
i sädesskylarna. Gloria och krona fick inte lysa i flyktnattens mörker. 

När förf. behandlar tolkningen av medaljongerna 22 och 23, tre kvinnor i 
procession resp. Maria i eu tempel, förenar hon sig med samtliga tidigare fors
kare om åsikten att dessa två rundlar motiviskt hör ihop. Men sedan gör hon 
en logisk kullerbytta, som leder henne fram till konstlade tydningar och lik
nelser med Maria som Ecclesia och kyrkiiiteriören som himmelen. 

1 behandlingen av de legendbilder, som skildrar Staffan, Barnamordet och 
Konungarnas tillbedjan har förf. uppmärksammat att de inte följer nytestament-
lig tidsordning utan liturgisk, det är »kyrkoäret som vandrar framåt steg fiir 
steg». Varför hon dä anser Staffans stenande anakronistiskt förstår jag icke. Och 
niir hon lämnar den äldste av de tre konungarna vid Gudsmoderns fötter så 
lämnar hon också kyrkoärets liturgiska följdriktighet. Hon påpekar visserligen 
att takets bilder har sammanhållning och att urvalet är noga genomtänkt. Och 
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hon vill fritaga Sighmunder »frän alla beskyllningar för självsvåld och otrohet 
mot kyrkans legendmaterial», uppenbarligen med rätta. Men avviker hon inte 
själv frän bildcykelns logiska konsekvens, frän dess »noggranna följdriktighet» 
(s. 9), när hon som slutskede i takets skildring av händelserna kring Jesu 
f ö d e l s e ser en »Marie upptagelse vida skild från kyrkväggarnas och kyrkpor-
talernas» (s. 31)? — I förbigående må här noteras uppsatsens konsekventa 
översättning av Assumptio med upptagelse i motsats till Ascensio = himmelsfärd. 

Ursprungligen har det framför allt varit runskriften Gabriel pä medaljong 7 
som förbryllat konsthistorikerna. Men om dess bildmotiv nu av forskningen accep
teras säsom en skildring av Jungfru Marias upprättelse — utöver Ulrika Ljung
man har Marian Ullen i Sveriges kyrkor 126 och Armin Tuulse i FV 3/1969 
nyligen redan gjort det — sä bör det anses berättigat att jag i detta samman
hang framför ytterligare nägra skäl för min tolkning i FV 4/ig68 av den sista 
omstridda bildsekvensen i Dädesjö-takets julsaga säsom Jungfru Marias kyrkogäng, 
Purificatio Beatae Virginis. 

Den andra februari var överallt i medeltidens kristenhet totum duplex, en 
stor helg som observerades i alla kalendarier, i psaltare och bönböcker, i brevi-
arier och missalia. Ulrika Ljungman präglar uttrycket »Jungfru Marias trenne 
brudegångar» om tempelgäng, bebädelse och upptagelse. I Sveriges kyrka blev 
tempelgängen en rätt oviktig festdag först under medeltidens senhöst långt efter 
det Dädesjö-taket var målat. — I otaliga bildcykler har Bebådelsen och dess 
korollarium Besökeisen inlett framställningen av Jesu födelse. Och Frambä
randet har i barndomsskildringarna blivit återgivet inte endast i bokillustra
tioner utan på kyrkväggar och dopfuntar, i glasfönster och i altares utsmyckning. 
Hade medaljongens Maria burit fram ett barn till prästen i ärkebiskopsdräkt 
sä skulle det aldrig ha uppstått nägot tvivel om vad de tre efterföljande kvin
nornas procession äsyftade. Men nu bär Maria intet barn utan den stav med 
grenar Andreas Lindblom försökt tolka som en palmkvist frän paradiset. Det 
skulle då vara den palmkvist som Maria enligt legenden p ä s i n d ö d s b ä d d 
överräckte till aposteln Johannes. Men i tidens bildkonst har palmkvistarna väl 
alltid den b l a d l i k a s t r u k t u r , som syns pä fig. 2 och fig. 17 i Ljung
mans uppsats. Och mig veterligen uppträder Johannes varken som evangelist eller 
som apostel med t o n s u r . Detta är redan tre med döds- och upptagelsemotivet 
svärförenade ikonografiska detaljer i denna medaljong, vars otvetydiga karaktär 
av kyrkinteriör fått de förunderligaste förklaringar. 

Redan under mitten av det första årtusendet och långt in i medeltiden bar 
den andra februari namnet Purificatio Mariae. För en modern människa har 
»Marie renselse» ingen gripbar innebörd: det är en gammaltestamentlig sed, 
nämnd i tredje Mosebok, längesedan förgäten. Men för medeltidsmänniskan var 
barnaföderskors kyrktagning mycket mer än en tom ceremoni. Kvinnan var 
»oren» innan hon fått prästens välsignelse, hon »läg utom kyrkan» likt det 
odöpta barnet. Hon fick ej gå in varken i Guds eller grannars hus och rörde 
hon sig utom hemmets väggar skulle hon ha »vasst emot», nål eller eggjärn 
som skydd mot fan och trollen (Louise Hagberg ig2g). 

Efter det västerlandet förenat Frambärandet, det bysantinska Hypapanle 
med dagen för Purificatio anslöt dess kyrkor, ställvis redan på goo-talet, men 
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senast under loppet av de bada följande seklen till denna fest de ceremonier, 
som småningom blev dagens huvudsak, nämligen kyrkljusens välsignande och den 
Ijusomsträlade processionen vid Missa Candelarum, Nordens högtidliga Kyndels-
rnässa. Dess symbolik och innebörd är således mångtydig, vilket framgår redan 
av de fyra skäl, som Fornsvenskt Legendarium anger till firande av »Vår Frus 
andra högtid». 

Olaus Magnus berättar hur barnaföderskor »vid sin rening pä fyrtionde dagen 
ställa sig vid kyrkodörren med ett ljus i handen, vilket de sedan överräcka 
ät prästen». Dädesjö-medaljongen syns mig vara en tydlig illustration till kyrk-
tagningens andra skede: välsignelsen vid altaret efter det barnaföderskan av präs
ten blivit inledd i kyrkan frän dopfuntens plats vid ingångsdörren. T. o. m. 
på den lilla bilden i Antikvariskt arkiv fig. 15 skimrar en ljusläga i stavens 
topp. Jag hade kallat staven en kandelaber och Ulrika Ljungman underkänner 
min tolkning med den nägot skruvade invändningen att det är »ljusen, icke 
staken (som) hör kyndelsprocessionen till». Medeltida processionsstavar för ljus 
är dock bevarade, t. ex. i Ethelhem på Gotland, och de var säkert av nöden när 
vaxljusen, de enda i kyrkan tillåtna, var bäde smä och dyrbara. 

Men frän kyrktagningen av Jungfru Maria skall vi blicka tillbaka på hennes 
följeslagerskor i medaljongen bredvid. Ser vi »Vär Frus andra högtid» som en 
»brudegång» blir den av Ulrika Ljungman föreslagna anknytningen till både 
Höga Visan och till brudpsalmen, vår bibels Ps. 45, en tacknämlig inspirations
källa till Kyndelsmässans bildgestaltning. »Jungfrur, hennes väninnor, följa henne 
ät», ja, det är processionens två sista kvinnor med obetäckt här. I Wäreiiel 
skulle fordomdags barnaföderskan mötas i kyrkdörren av »danneqvinnor, som äro 
henne skylda och unna henne godt» (Hyltén-Cavallius 1863). Klädd i hustrulin 
bär en sådan i vår medaljong salvokärlet eller nardusflaskan, f. ö. bäde Maria 
Salomes och Maria Magdalenas attribut — detta sagt utan anspråk pä tydning 
av den legend, som troligen har skildrat Vär Frus kyrkogäng i glansfulla orda
lag. Och när Mosebokens tvä duvor här är en enda kan man med skäl förmoda 
en brist i Sighmunders förlaga, ty pä mänga medeltidsframställningar är de båda 
duvorna tecknade med tunna parallella linjer, som optiskt lätt sammansmälter. 

Ifall denna min bildtolkning blir godtagen så är Ulrika Ljungmans föreslagna 
identifikation av Jungfru Maria med Ecclesia överflödig i Däclesjösammanhang. 
Hon har utgått frän en antagen hypotes — ordillustration som förlaga — och 
uppställt jämförelser mellan ord och bild, som ger intresseväckande synvinklar 
i de fall, där hon bygger pä bildens egen utformning. Men när hon pressar 
in sin tes ocksä där bilderna själva inte erbjuder en naturlig utgångspunkt, då 
ställer man sig tveksam. Hon utropar på sida 33: »Bibelordet kommer man inte 
ifrån!» Javäl, men när detta sägs för att bestyrka hennes egen obekräftade hypo
tes om den ciboriebärande ynglingen invid Herodes, då är det inte bibelordet 
man betvivlar utan hennes tillämpning därav. 

Jag tror det vore ett givande studium att i medeltida bildkonst ännu söka 
belägg för Jesusbarnets symboliserande medelst det ljus Gudsmodern i Dädesjö 
torde bära. Denna i litterära källor flerfaldigt framhävda sinnebild har i Spe
culum Humanae Salvationis ytterligare blivit förenad med tanken att Vär Fru 
»själv är kandelabern och själv är lampan», men »Christus, Mariae filius, est 
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candela accensa». Kandelabern bär ljuset säsom Maria har burit Jesus. Den tan
ken kommer fram redan i en urgammal hymn, som tillskrivits Epifanios, 300-tals 
biskop på Cypern: »O du jungfrukandelaber, som förjagat mörkret och låter 
ljuset stråla!» 

Till sist måste jag med beklagande konstatera att förf. råkat ut för en in
kompetent översättare av sitt Summary, vilket dessutom vanpryds av mänga kor
rekturfel; ocksä den svenska texten har nägra sådana. En kritik av det engelska 
språket faller utom detta sammanhang, men ett sakfel av fatal art måste jag 
ändå påtala: evangelist har blivit översatt med »apostle». 

Anna-Lisa Stigell 

Slott och herresäten i Sverige. Ett konst- och kulturhistoriskt sam
lingsverk. Dalarna och Norrland. Malmö 1969. 

Allhems brett upplagda och påkostade rad av imponerande byggnadsskildringar 
närmar sig sin fullbordan. Verket har glädjande nog, enligt uppgift, fått en sprid
ning som vida överstigit initiativtagarnas förhoppningar. Till denna välförtjänta 
framgång bidrar i hög grad huvudfotografen Erik Liljeroths tekniskt omsorgsfulla 
arbele och den frikostighet varmed förlaget illustrerat verket. Den omväxling som 
bildmaterialet ger är i det närmaste nödvändig fiir att lätta upp och understryka 
författarnas lärda mödor, där — naturligt nog — fastighetsförvärv och dödsår 
ofta blir den stabila grunden i framställningen. 

Den aktuella delen, som omfattar i det närmaste landets norra hälft har till 
författare fil. dr Hans Beskow, som redan tidigare genom sin gradualavhand-
ling »Bruksherrgärdar i Gästrikland» och verksamhet i denna del av landet 
som kullurminnesvärdare verksamt bidragit till att rikta en mer allmän upp
märksamhet pä den dignitet som är utmärkanele för denna landsdels arkitektur. 
I inledningen framhålles alt den ståndsmässiga herrebyggnaclen i denna region 
vanligtvis förbleknat vid jämförelsen med jordbruksdistriktens borgar och paläer. 
Beskow tecknar emellertid en bild, som ger bakgrunden till den rika bebyggelse
utvecklingen och framhäver de mänga verkligt betydelsefulla arkitekturmonu-
ment som bevarats här, trots att den en gäng inkomstbringande bergsbrukshante-
ringen eller skogsdriften helt förändrats eller rent av upphört. Denna ofta obe
hagliga omstrukturering av ägoförhällanden och driftsverksambelen har givetvis 
bidragit till att det sedvanliga kulturhistoriska iraditionsgodset i stort sett sak
nas här. Byggnaden och boendeformen har emellertid överlevt fast den mänsk
liga ägarkonlaklen fått en neutraliserad dimension. 

Den byggnadshistoriska utvecklingen löper frän Ornässtugans loflbod via den 
stilfulla karolinerbyggnaden Fleräng, 1700-talets många klassicistiska verk fram till 
höjdpunkten under 1800-talets förra hälft med anläggningar som Gjörwells Gy-
singe och Garpenberg samt Chiewitz' Hammarby. Den begynnande industrialismen 
illustreras genom verk som Åboms Axmar och I. G. Clasons Merlo. Den intres
santa serien av omväxlande byggen avslutas med landets kanske sista herrgård i 
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vedertagen mening nämligen A. von Schmalensee's Högfors från ig45 och som 
i dag utgör ett värdigt hölje för en av landets förnämsta privata konstsamlingar. 

Om de naturliga förutsättningarna för uppkomsten av det bostadskick som herr
gärden utgör här med fog kan sägas skilja sig från de villkor som rått i Mellan-
och Sydsverige, så har även den snabba strukturförändringen i samhället under 
det sista seklet också satt sin obönhörliga stämpel pä livet i och kring dessa 
kulturhistoriska miljöer. Det stora flertalet av anläggningarna förvaltas i dag 
av börsnoterade aktiebolag och endast cirka en sjundedel stär under direkt värd 
av ägaren. Bolagens svårigheter att finna en meningsfull användning för husen 
har säkerligen varit avsevärda och de dryga utgifter för underhåll och moderni
seringar som verifieras i boken vittnar om ett storartat intresse och ansvarskänsla. 
På sä sätt aktualiserar Beskows framställning även ett samhällsproblem, som gärna 
lämnas olöst i dagens kulturdebatt. Höga och fiktiva fastighetsvärden och om 
konfiskering erinrande arvsskatter kan inte annat än bidraga till att de värden 
för kulturminnesvärden som dessa »slott och herrgårdar» de facto representerar 
snart är förödda om inte lämpliga stödåtgärder vidtages från statsmaktens sida. 
Den som till äventyrs ställer sig skeptisk till att nägon form av bistånd till 
denna sektion av kulturminnesvärden för närvarande är politiskt genomförbar 
kan i Allhems gärdsserie finna en föredömlig dokumentation över ett bostadsskick 
före den sakrosanta jämlikheten. 

Skall en anmärkning riktas mot redigeringen av detta imponerande verk, sä är 
det den njuggbet varmed planer av själva byggnaden och kartor över dess miljö 
fär beledsaga texten. Särskilt i den hiir aktuella delen är den sistnämnda bris
ten påtaglig, dä bruksherrgården knappast kan tänkas utan den naturliga inram
ning som smedjor, vatten, smedsstugor och kolhus utgör. 

Till sist får man kanske uttala en förhoppning nu när Allhems serie snart 
slutförts att förlaget medverkar till att sammanställa en sammanfattning och låter 
översätta denna till nägot kulturspråk. Informationen om svensk kultur är brist
fällig och ständiga förfrågningar om just monument av denna art visar att in
tresset utomlands är mycket stort. Det som förvånar den besökande utlänningen 
kanske mest är — näst kyrkogårdarnas perfekta skötsel — nämligen den här 
förhållandevis intakta herrgärdsmiljöns betydelse för landskapet och det stycke 
av en europeisk kulturtradition, som fortfarande lever kvar där, fjärran i tid 
och rum frän de metropoler varifrån impulserna en gäng kom. 

C.-F. Mannersträle 

Aron Borelius. Öland. Fornborgar, väderkvarnar, kyrkor och slott. 
Håkan Ohlssons Förlag, Lund 1969. 178 s, 122 ill. 

Mänga resehandböcker om Öland och andra reseminnen i bokform har sett dagens 
ljus under igoo-talet, allt fler, ju närmare vår egen tid vi kommer, beroende 
på den ökande turismen. 

I en kort inledning vidrör förf. med lätt hand Ölands natur och antyder öns 
betydelse som inspirationskälla för skalder och konstnärer. Bokens ämnesområden 
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begränsas till ungefär de fyra, som anges i underrubriken, det råder dock en 
viss diskrepans mellan dem och de i boken ingående kapitlen. 

I kapitlet om Borgholms slott saknas beklagligtvis Vasahuset, uppfört av Gustav 
Vasa före 1500-talets mitt för kungsladugården vid Borgholm — det är tro
ligen just det projekt som förf. på tal om Borgholms slott påstår aldrig kom 
till utförande! Gärna hade man ocksä sett, att resterna av ett annat kungligt 
slott frän ungefär samma tid, den romantiska ruinen vid Hornsjön, hade blivit 
omnämnd (på alla officiella kartor felaktigt benämnd St Ottos kapell). 

I avsnittet om Solliden nämns även den ute på Alvaret stående kolossalbys
ten av drottning Victoria, utförd av Axel Waleij ig38. Konstnärens namn är 
dock utelämnat, trots att man kostat pä den en stor kliché. 

Huvudparten av boken behandlar öns kyrkor (men ej de medeltida kapellen). 
Dessa beskrivningar är ordnade alfabetiskt, enligt författarens utsago med Johnny 
Roosvals gotländske Ciceron som mönster. Läsaren fär därför den uppfattningen, 
att man med boken i handen skall kunna studera kyrkorna. Det är oundvik
ligt, att urvalet i en bok som denna mäste bli subjektivt, men de fakta som 
meddelas bör dock vara korrekta. Författaren uppger, att kyrkobeskrivningarna 
»till väsentlig del» bygger pä excerperingar i ATA, utförda av fil. lic. Bengt 
Rapp. Det framgår emellertid av innehållet, att författaren även nägot studerat 
arbeten av vissa under rubriken Litteratur angivna författare (samt troligen även 
Birgitta Ahlberg). 

Urvalet förefaller mig alltför slumpartat, varför nämns exempelvis ej de medel
tida skulpturerna i Alböke kyrka, den gamla predikstolen i Runstens kyrka med 
Edvard Orms målningar eller fler än de redan nämnda porträtten, utförda av 
denne konstnär, medeltida kalkmålning i Venllinge kyrka eller den av Wadsten 
och Berggren utförda altaruppsatsen i Gärdslösa kyrka? Nog borde en kultur
historiskt intresserad turist även fä upplysningar om de moderna inredningsföre-
mälen, t. ex. Hans Fagerströms triptyk i Persnäs eller Einar Forseths altartavla 
i Segerstad. Man efterlyser ocksä namnet pä fler arkitekter och andra konst
närer än dem som rakar nämnas i boken. 

I de fall kyrkorna har haft en medeltida föregångare, inleds de flesta (tyvärr 
ej alla) beskrivningarna med en bild av denna. Vanligen är det J. H. Rhe
zelius' teckningar från 1634 som återges, fult beskurna och dåligt reproducerade 
i alltför kraftig förstoring. 

De flesta inledningarna med de medeltida kyrkornas historia kunde saklöst 
ha gjorts kortare till förmän för kyrkornas nuvarande tillstånd. Utrymmet kunde 
hellre, med tanke pä bokens föregivna praktiska syfte, ha använts till att förklara 
eller fästa uppmärksamheten pä vissa detaljer, t. ex. de som är karakteristiska just 
för Ölands försvarskyrkor: små, i murtjockleken utsparade, ofta tunnvälvda göm
ställen (Bredsätra, Hulterstad, Löt, Källa, Äs, Vickleby), kasttrummor e. dyl. till 
murtrappornas skydd (Hulterstad, Högsrum, Venllinge), det i Föra västtorn in
rättade avträdet, kanske det äldsta i Sverige, eller resterna efter en murtrappa 
i sydvästra hörnet av N. Möckleby kyrka. 

Beträffande de historiska inledningarna är i många fall intet väsentligt att 
erinra, med undantag för Hulterstad, Runsten, Segerstad, Smedby, Stenäsa, Tors
lunda, Vickleby och Ås. Dessa är delvis obegripliga, delvis felaktiga, stundom bå-
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dadera. Uttrycket »bygga om» används pä ett olyckligt sätt både om ändringar 
och om nybyggnader. 

I stället för en regelrätt litteraturförteckning förekommer ett besynnerligt 
avsnitt med rubriken Litteratur, där om vartannat räknas upp namn pä för
fattare till säväl tryckt som otryckt material, utan au det närmare anges, var 
eller hur man kan finna det, jämte en hyllning till den industriledare pä Öland 
till vilken boken är dedicerad (varför placerades ej denna i förordet?). Vem 
utanför specialisternas krets kan räkna ut, att Solve »Gardell» (Gardell) med
arbetat i Håkanssons bok om Öländska personminnen (ig42), att exempelvis 
Rhezelius' samlingar är otryckta och förvaras i Kungl Bibi eller att Johnny 
Roosvals forskningar rörande Ölands kyrkor ingär dels i Die Kirchen Gotlands 
( igu) , dels i band II av det är 1917 utgivna verket Sverige? — I detta av
snitt efterlyser man författare som Manne Hofrén och Birgitta Ablberg, fiir all 
bara nämna nägra fä. 

Om uppslaget att göra en lättläst och användbar bok om Öland är allt gott 
all säga. Den hade, framför allt genom sina illustrationer, kunnat bli ett lämp
ligt komplement till Birgitta Ahlbergs lilla utmärkta resehandbok över Öland, 
utgiven av STF 1958. Borelius' bok är i stora delar slarvigt ihopkommen och 
de bilder som tagits av författaren (även urvalet) gör ej alltid full rättvisa 
ät materialet. 

De mänga tryckfelen är förargliga, emedan de framför alll drabbar årtal och 
namn på personer eller orter. Mänga sakfel och missförstånd hade säkert und
vikits, om författaren hade givit sig tid att själv läsa korrektur pä platsen. Lä
saren bibringas alltför ofta den felaktiga uppfattningen, att många inrednings
föremål, som tillkommit pä 1600-talet eller senare, fortfarande pryder kyrkorna, 
trots att de är ersatta med yngre arbeten och antingen iir helt försvunna eller 
endast bevarade i fragment (detta gäller bl. a. altaruppsalserna i Bredsätra och 
Långlöt, äldre predikstol i Löt, läktarbröstningar i Vickleby och Mörbylånga 
samt en klocka i Högsrum). Den i avsnittet om kvarnar omnämnda kvarnraden 
i Störlinge illustreras säväl inne i texten som pä omslaget med en annan i 
mitt tycke väl sä vacker kvarnrad, den i Lerkaka, belägen drygt en mil längre 
söderut, trots att bildtexten anger Störlinge. En annan felaktighet är den under 
Runsten avbildade dopfunten som i själva verket stär i Bredsätra. 

Ragnhild Boström 

Göran Lindahl, Grav och rum. Svenskt gravskick från medeltiden 
till 1800-talets slut. Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Aka
demiens handlingar. Antikvariska serien 21. Stockholm 1969. 

Begravningsceremonier, gravmonument och gravbyggnadcr har vid upprepade till-
lälle-n varit föremål för den konsthistoriska forskningens uppmärksamhet — en 
blick i Maja Lundqvists nyttiga konsthistoriska bibliografi upplyser oss om att 
det varken saknas översikter eller specialstudier samt att siirskilt de medeltida 
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gravstenarna i ganska stor utsträckning beskrivits. Värdefulla bidrag till känne
domen om barockens gravkonst och gravarkitektur ger bl. a. Sigurd Wallin, Bertil 
Waldén, Göran Axel-Nilsson och Mårten Liljegren. Men gravkonsten i dess 
historiska och sociala sammanhang liksom gravens förhållande till kyrka och 
kyrkogärd har inte blivit föremål för några mera omfattande undersökningar, 
även om problemet inte alldeles förbisetts. Jag tänker dä å ena sidan på N. G. 
Gcjvalls analys av gravarna kring Westerhus, där han ansluter sig till arkeo
logiska metoder och problemställningar, samt å den andra arkitekten Harald 
Wadsjös förtjänstfulla utredningar och synpunkter i ett par arbeten om grav
konst och kyrkokonst frän 191g och igso med syfte att ge riktlinjer för en 
förbättrad kyrkogärdskultur. 

Det arbete som Göran Lindahl författat och vars titel läses härovan är därför 
ett välkommet bidrag till den konsthistoriska litteraturen. Det utgöres av en 
serie detaljanalyser av monument och därmed sammanhängande förhållanden 
hemmahörande i tiden frän medeltidens början till våra farföräldrars dagar. Pä 
ett utomordentligt distinkt och pedagogiskt klarläggande sätt presenterar förfat
taren sitt material ur för en konsthistoriker mindre vanliga perspektiv. Av gra
varnas belägenhet i och vid kyrkan, i deras utformning och ikonografiska inne
hall kan han avläsa kulturhistoriska och sociala sammanhang som framstår som 
mycket essentiella. Trots att författaren inte är angelägen om att nämna konst
närer och arkitekter vid namn — längt mindre att komma med nya bidrag till 
pågående diskussion i de kvistiga fallen — utgör hans bok ett konstruktivt bi
drag till kunskapen om de konsthistoriska sammanhangen. Hans analys av 
gravarna, deras funktion, och inplacering i miljön ger oss många värdefulla infor
mationer och ofta helt nya utgångspunkter för värt sökande efter fördjupad kun
skap. 

Lindahl har formulerat resultatet av sina studier oberoende av Erwin Panof-
skys stora verk »Tomb Sculpture», med dess skildring av gravskulpturens ut
veckling från Egypten till Bernini. När Panofskys bok utkom ig64 förelåg Lin
dahls arbete redan i huvudsak färdigt. De båda böckernas målsättning och inne
håll är givetvis i hög grad olika, men i en väsentlig sak deklarerar de en ge
mensam uppfattning. Det gäller gravkonstens dubbla funktion att dels sörja för 
den bortgångne i hans tillvaro efter döden i väntan pä den yttersta domen, 
dels att för efterkommande här i livet vittna om hans person och verk. Dessa 
tvä olika uppgifter framträder många gånger mycket renodlade. Författaren läm
nar som exempel pä den förstnämnda typen de anonyma, osmyckade träkistor 
frän 1000-talet man funnit i Lund, där endast några pä käppar inristade ma
giska tecken vittnar om de närmastes önskan att trygga den dödes frälsning. 
Han nämner ocksä det undangömda enkla vilorum, som beskärdes den danske 
kungen Waldemar den store i Ringsted. Till denna gravform sluter sig ocksä 
de mestadels inskriftslösa liljestenarna kring Västergötlands romanska kyrkor. 
De kristna runstenarna, Botkyrkamonumentet och i allmänhet också ele medeltida 
gravstenarna pä Gotland hugfäster genom sina inskrifter minnet av den bort
gångne och hans gärning. Pä Gotland blir på 1300-talet figurframställningar inte 
ovanliga. Lindahl avbildar i detta sammanhang bl. a. en gravsten i Dalhems kyrka 
över Laurentius Widerkirku och hans dotter. Pä gravstenen avbildas en man och 
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en kvinna. Kvinnan till vänster på stenen uppfattas av författaren liksom Roos
val i Sveriges Kyrkor som Laurentius' i inskriften nämnda dotter. Men den krona 
som kvinnan bär, boken i hennes hand och den gest hon gör tyder snarare pä 
att hon är ett helgon, som beskyddande stär vid mannens sida. 

Mot medeltidens slut gör sig viljan att hugfästa den dödes minne allt starkare 
gällande. Anstoltheten tar sig uttryck i vapenhällar och om personlighetens själv
hävdelse vittnar väldiga stenar, där den döde skulpterats samt snart ocksä figurför-
sedda tumbor med tillhörande skrank. Under 1600-talets förra hälft kom monu
ment av denna art mänga gånger att pä ett störande sätt inkräkta pä utrymmet i 
kyrkorna. De olägenheter, som härav vållades, kunde inte ens den mest ser
vila herremansrespekt bortse frän. Man fann då andra utvägar. Väggepitafierna 
nådde mot 1600-talets slut en höjdpunkt i konstnärlig prakt under utnyttjande 
av såväl skulptörens form som målarens talanger. Genom att särskilda gravkor 
uppfördes intill kyrkan, mänga gänger i form av ett nytt högkor med gravvalvet 
under golvet, kunde man på en gång tillgodose stormannens krav pä represen
tativ viloplats och låta kyrkorummet vidga sig. 

Axel Oxenstierna lät uppföra ett nytt församlingskor vid sin kyrka i Jäder 
med gravvalvet inunder, och han nöjde sig med minnestavlor över sig och sin 
släkt pä väggarna. När kort därefter liknande kor byggdes säväl pä norra som 
södra sidan kom kyrkans östra del att få en regelrätt korsform. På liknande 
sätt arbetade senare Jean de la Vallée — som gjorde en uppmätning av Jäders 
kyrka i samband med tillbyggnaderna — i Ludgo och Askersund liksom i ett 
av sina förslag till ombyggnad av Riddarholmskyrkan. De gravkor, som Nikode
mus Tessin d. ä. utformade för olika uppdragsgivare vid Veckholm och Spänga, 
fick karaktären av kupolkrönta ståtliga kapell av romersk art vid öständan av 
den gamla kyrkan och något liknande gäller ocksä de gravkapell, där Erik 
Dahlberg hade ett finger med i spelet, säsom i Flöda och Turinge. 

Lindahl studerar de svenska gravkoren ur andra synpunkter än vad Mårten 
Liljegren gjorde i sin avhandling om dessa byggnader. För Liljegren framstod 
de som ett uttryck för det romerska sinnelag Ragnar Josephson fann sä känne
tecknande fiir den svenska stormaktstidens klassicism. Förvisso kan flera av de 
nämnda gravkoren liksom Tessin d. y:s utkast till ett liknande kapell för sig 
själv vid Boo kyrka på Värmdön te sig som sentida motsvarigheter till anti
kens heroon. I förhållande till de rationella synpunkter, som Lindahl lägger 
pä ämnet, förefaller Liljegrens karakteristik emellertid mer retorisk än verkligt 
klargörande. Hos Lindahl kan man följa hur gravkoren omsider lösgöres frän 
kyrkobyggnaden och placeras på kyrkogärden som en särskild monumentalbygg-
nad i liten skala. Ja, även på de begravningsplatser, som från och med slutet 
av 1700-talet började anläggas utanför städerna, bereddes vid flera tillfällen plats 
för dylika gravtempel. Ett nära till hands liggande exempel är det av Fredrik 
Blom på 1830-talet uppförda Wetterstedtska gravkoret pä Norra begravningsplat
sen i Stockholm. Den översikt som i Lindahls bok lämnas över detta material 
kompletterar på ett värdefullt sätt Liljegrens förteckning. Slutligen är de upp
lysningar som Lindahl, om än i största korthet, ger om gravplatserna under stä
dernas kyrkor samt om dispositionen av kyrkogårdarna och begravningsplatserna, 
av stort intresse. 
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Avslutningsvis framhåller Lindahl den förändrade betydelse som graven med 
tiden kommit att fä. Från att ha spelat en väsentlig roll i människans föreställ
ningar om en existens bortom jordelivet fyller i våra dagar gravskicket upp
gifter som främst dikterats av sociala och hygieniska krav. Mot detta kan väl 
invändas att döden alltjämt är en realitet, som inte lämnar människan oberörd. 
Den rör vid känslor och ställer frågor, som ingen kan besvara. Den har be
varat sin oätkomlighet och sin höghet förvisso även för den irreligiöse. Den 
nutida begravningsplatsen ger ocksä, även om den ej sällan kan synas formlös, 
uttryck häråt. Den har bevarat nägot av forntidens heliga lund liksom av de 
paradisföreställningar, som trädgårdskonsten hållit levande. Bland härskaran av 
gravstenar och inhägnade gravutrymmen, bland häckar och blommor och under 
mäktiga parkträd finner man alltjämt vittnesbörd säväl om omsorgen om den 
bortgångnes själ som om ärekär stolthet och skrytsamt övermod. Trots civilisa
tionens sekularisering utgör de dödas viloplats alltjämt ett irrationellt inslag i 
vår värld och kommer ej minst därför att bli föremål fiir konstnärliga omsorger. 

Sten Karling 

Helmut Ottenjann, Die nordischen Vollgriffschwerler der älteren und 
mittleren Bronzezeit. Römisch-germanische Forschungen 30. Verlag 
Walter de Gruyter k Co, Berlin 1969. 

Ingen kulturprovins i Europa eller Främre Orienten kan kvantitativt eller kva
litativt mäta sig med den nordiska ifråga om funna bronsälderssvärd. En på
minnelse om den sällsynt höga konstnärliga genomsnittsnivån på de nordiska 
vapensmedernas produkter ger Helmut Ottenjanns nyutkomna monografi över 
den äldre nordiska bronsälderns s. k. Vollgriff-svärd. 

Egentligen är den brukliga termen Vollgriffschwert ganska misslyckad. Alla 
svärd har ju frän början haft hela handtag, även om en tänge, grepptunga etc 
ofta är vad som återstår, och mänga tängesvärd torde en gäng ha varit Voll
griff-svärd som förlorat sina bronshandtag. Sannolikt har de olika handtagsty-
perna trots materialskillnaderna haft stora likheter i form och dekor och be
träffande svärdsklingorna är ju uniformiteten uppenbar. Ingen anmärkning finns 
naturligtvis mot Ottenjanns begränsning av sitt ämne, men hans kommen
terande diskussion blir missvisande när Vollgriff-svärden behandlas som en fri
stående föremälsart utan närmare samband med övriga svärdstyper. Som orsak 
till det mindre antalet svärd frän per. III jämfört med per. II (204 mot 350) 
anger O. handelsgeografiska förändringar. Man hade här gärna sett en ungefär
lig uppgift om antalet svärd i allmänhet från perioderna ifråga, för att inte för
bli i tvivelsmäl om att orsaken endast varit ett allt vanligare bruk av organiska 
handtag i en i övrigt jämn svärdsproduktion. Om nu inte orsaken helt enkelt 
ligger i olika periodlängd eller i brandgravskickets genombrott under tredje 
perioden. 

Även ifråga om typanalysen saknas i viss män helhetssynen pä materialet, bäde 
formalt och stilistiskt. Klingorna behandlas föga, knapp och fäste visserligen ut-
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förligt, men själva typindelningen sker ändå blott pä grundval av greppet, eller 
snarare greppets dekor. Ottenjanns ig svärdstyper är i själva verket svärdsgrepp-
ornamenttyper. 

Författarens slutsatser pä grundval av de korologiska förhållandena synes mig 
ofta väl kategoriska, t. ex. ifråga om de olika verkstadskretsarna, sårskilt i be
traktande av att de felkällor som kan påverka kartbilden inte diskuteras och 
att en annan typinclelning skulle kunna ge en annorlunda bild. Ottenjann synes 
höra till dem som uppfattar sina typer som nägot faktiskt och han tycks anse 
att hans typinclelning endast kan ruckas av framtida fynd. Men det finns ju 
mängder av sätt att indela detta material, allt efter den valda utgångspunkten 
eller arbetsmetoden. All typinclelning är subjektiv trots att forntidsmänniskan 
säkert uppfattade typer i sin egen utrustning och trots att vi ibland har skäl 
tro oss kunna återupptäcka dessa. Men även det sker i sä fall frän vär person
liga utgångspunkt, någon objektiv typindelning i egentlig mening finns inte. Pä 
samma sätt återger en korrekt punktkarta objektivt det funna materialet medan 
vär tolkning av den förblir subjektiv. 

Ottenjann säger sig inte ha kronologiska ambitioner med sitt arbete, hans 
huvudmål har varit att samla och typindela materialet och att studera hur typerna 
grupperar sig korologiskt. Resultatet har blivit ett mycket nyttigt katalogverk, 
illustrerat med utomordentliga och enhetliga teckningar efter författarens egna 
originalteckningar. En väsentlig del av bokens resultat är de mänga utmärkta ut-
bredningskartorna. 

Bo Gräslund 

Henrik Lilius, Birgittinerkyrkan i Nådendal, Finska fornminnesför
eningens tidskrift 69, Helsingfors 1969. 

I samband med en omfattande restaurering av Nådendals klosterkyrka under 
åren ig63 till 1965 företogs byggnadsarkeologiska undersökningar. Kulturhistorisk 
kontrollant var Henrik Lilius som i ovanstående publikation redogör för resul
taten av dessa undersökningar. Men Lilius' arbete är mycket mer än blott och 
bart en redogörelse; det är en fyllig monografi över Finlands enda klosterkyrka 
av birgittinerorden. 

I en kort introduktion ger författaren klostrets data och relaterar hur Nä-
elendal kom att bli ett birgittinskt kloster istället för ett dominikanskt som ur
sprungligen var planerat. Vid undersökningen påträffades rester av en träkyrka 
inom stenkyrkans sträckning och författaren menar att det är den som ett pro
visorium uppförda kyrkobyggnad som användes innan stenkyrkan stod färdig att 
tagas i bruk. Han anser vidare att man börjat uppföra stenkyrkan medan trä
kyrkan ännu stod kvar och att detta skulle förklara vissa skevheter och felaktig
heter i stenkyrkans arkitektur. Förvånansvärt nog var träkyrkans stensockel lagd 
i bruk och ej i kallmur som man kunnat vänta. 

Av speciellt stort intresse är kapitlet om kyrkans välvning. Här kan författaren 
påvisa ett direkt samband med dansk tegelarkilektur, främst Maribo, medan där
emot moderkyrkan i Vadstena inte synes utövat något som helst inflytande. Sam
tidigt ger detta kapitel ett viktigt bielrag till vär kunskap om pseudobasilikan; 



Recensioner 275 

det har nästan blivit en översikt över pseudobasilikans utveckling i Syd-Skan
dinavien. En utvidgning av ämnet hade varit intressant, men hade sprängt ramen 
tör bokens omfång. 

Beträffande den medeltida kyrkans interiör, om vilken man med nödvändighet 
har ringa kunskap, har det lyckats författaren att påvisa några birgittinska, 
liturgiskt betingade element. Man noterar ocksä med intresse att miiralmålniiigar-
nas helgon inte är identiska med dem vi känner frän altardedikationer. 

I Finland som i Sverige innebar reformationen klostrens indragning till Kro
nan och detta, i sin tur, innebar för kyrkornas del antingen ödeläggelse eller 
omvandling till församlingskyrka. Det senare blev Nådendals lott och författaren 
följer den forna klosterkyrkans (iden även under nyare tid. Dä författaren emel
lertid själv ägnat huvudparten av den med talrika fotografier och utmärkta 
uppmätningar illustrerade boken ät medeltiden mä det förlåtas en recensent 
atl göra sammaledes. Säkerligen har vi med Lilius' arbete fält en sä klarläggande 
bild av birgitlinernas klosterkyrka i Nådendal som det för närvarande är möj
ligt att ge. 

Ingrid Swartling 

Genmäle 
I häfte 4 1969 Fornvännen recenserar Mats P. Malmer »On Arlifact Analysis». 
l i l l denna recension har jag följande kommentarer. 

Malmer börjar sin anmälan med ett påstående om att min strävan efter öppen
het mot läsaren endast försvårar läsningen av boken. Han talar sedan inte om 
varför han anser detta utan går över till OAA:s tillkomsthistoria. Enligt min 
mening skall man inle i en anmälan av ett vetenskapligt arbete förfara pä detta 
sätt. 

Nästa steg i recensionen är att Malmer förklarar att kronologikapitlet inte 
redovisar forskningens ståndpunkt i början av 1960-talet utan griper tillbaka 
närmast på traditionen frän Forssanders arbeten från 30-talet. Det Malmer dä 
samtidigt skulle ha meddelat läsaren är i vilket sammanhang som detta kapitel 
skulle ses. Det är nämligen ett försök att kronologiskt bygga samman de enligt 
Metodstudierna 1—3 skapade grupperna av kantyxor med den arkeologiska u p p 
fällning som iir förhärskande pä kontinentalt kronologiskt arbetande håll. Jag 
anser själv i avhandlingen att jag skulle önskat en C-14-analys per yxa men 
när nu detta inte finns mäste jag pä nägot vis kommunicera med den kronolo-
gidiskuterande forskningen pä kontinenten fiir att nä fram till en datering. Och 
elär arbetar man på det sätt för vilket Forssander var en av banbrytarna. Mitt 
kapitel om kronologieliskussionen är alltså en del av en levande forskning. — Detta 
framgår inte av Malmers recension utan läsaren bibringas en uppfattning om 
nägot föråldrat 30-talsaktigt. 

Beträffande Metodstudie 1 i avhandlingen (Mi) citerar Malmer mitt uttalande 
om att denna typ av arbete är »outmoded». Han menar att jag trots delta pub
licerar ett kapitel som jag istället skulle ha omarbetat. Vad Malmer inte nämner 
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i detta sammanhang är att Mi tillsammans med M2 och M3 ingår som led i ett 
försök att steg efter steg testa ett material med först en bearbetning efter gam
maldags »outmoded», intuitiv metod (Mi), sedan med »a procedure based upon 
a counting of discrete features» (M2) och till sist »a measuring of continuous 
features» (M3). Dessa tre metoders resultat jämföres sedan. Jag anser att 
detta är ett viktigt metodiskt arbete att genomföra. Pä så sätt skapas nämligen 
möjlighet att föra en meningsfylld diskussion om de olika arbetssättens metodiska 
förhållanden till varandra. I stället för att visa att Mi skall ses i detta sam
manhang rekommenderar nu Malmer mig att omarbeta kapitlet sä att det inte 
blir sä föråldrat! Skulle jag göra det skulle inte längre kapitlet fylla sin roll 
som en metodstudie i intuitiv klassificering. Man frågar sig onekligen om Malmer 
förstått innebörden i metodstudierna. 

Angående Malmers påpekande om dubbelpublicering av analyserna vill jag 
tillägga att det dä proverna togs ansågs lämpligt att de nordiska analyserna 
publicerades i Norden. OAA översattes också till engelska för att nå ut till 
en vidare publik än SAM 1 och 2. 

Malmer kommenterar utförligheten i katalogens »datadel» med att han inte 
förstår hur det skall underlätta arbetet för framtida arkeologer. Det är inte 
heller meningen att underlätta arkeologernas arbete utan instansarnas arbete. 
Avsikten är nämligen att vilken som helst arkeolog var som helst skall kunna 
låta t. ex. en stansoperatris föra över data pä hålkort. Sedan kan materialet 
sättas på magnetband eller bits för att arkeologen därefter själv via systemana
lytiker och programmerare skall kunna ta ut de svar han önskar ur det. För 
att operatrisen skall kunna arbeta helt mekaniskt ger man henne helst alla data 
varje gäng. — En annan sak är att jag tycker nu, 1970, att detta är ett för
åldrat sätt. En organisation av boken för optisk läsning genom dator var en 
bättre metod. Eller ett inlevererande av materialet till en databank där alla 
intresserade arkeologer kunde lösa ut det. 

Malmer anser beträffande t. ex. depåfynden att utländska forskare »förleds att 
tro att hela det relevanta materialet i de besökta museerna upptagits i kata
logen». Jag citerar ur första stycket i det appendix som berör depåfynden »..., 
the 21 hoardfinds listed in the table below do not pretend to constitute more 
than a representative portion of the hoard find material». Man fär alltså hoppas 
att de forskare som är intresserade av depåfynden också läser appendixet om depå-
fynden. . . I övrigt anser jag att Malmers påpekanden i detta stycke är riktiga. 

I nästa stycke frågar Malmer varför jag inte t. ex. behandlat också nålar spjut
spetsar och dolkstavsklingor. De skulle ha utgjort ett mer nyanserat material, 
anser han. Detta visar återigen att Malmer inte satt sig in i betydelsen av metod-
studierna. Meningen med dem är ju just att testa ett tämligen enhetligt »svårt» 
material. 

För metodstudiernas del citerar Malmer mitt uttalande att jag avser att genom
föra dem som ett experiment utan att föra en fortlöpande litteraturdiskussion 
och att jag därvid hänvisar till »the natural scienees». Dessa påstår Malmer att 
jag missförstått därför att just i denna litteratur finns »en kontinuerligt fort-
gäende metoddiskussion». — Javisst, men det var ju inte den det gällde utan 
experimenten! 
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Därefter påstår Malmer att jag inte visar mig vara medveten om den metodo
logiska diskussion som förts i den arkeologiska litteraturen det senaste årtiondet. 
Han förtiger därvid fortsättningen av den text han tidigare citerat och där 
jag säger »I wish here to acknowledge emphatitally my dependence upon Swe
dish and other scientist who have worked in the same or related fields of 
study». I not 4 efter denna sats hänvisar jag sedan till ett särskilt avsnitt 
i litteraturförteckningen innehållande en förteckning över metodisk litteratur 
som jag anser haft betydelse för mig. Malmer har alltså fel i sitt påstående 
om min obekantskap med metodisk litteratur. Det faller för övrigt pä sin egen 
orimlighet eftersom hela OAA är otänkbar utan en medvetenhet om metodproble
men i arkeologiens nuläge. — Det saken gäller är naturligtvis att jag med detta 
arbetssätt har visat det möjligt att arbeta radikalt olika mot det sätt som prak
tiserats av Malmer själv, där han fyller sida efter sida med angrepp pä äldre 
forskare. Fiir min del anser jag inte det vara mödan värt att behandla Malmer 
som denne behandlat Forssander. 

Beträffande utformningen av metodstudierna förklarar Malmer att mina meto
der är pä det matematiska planet enkla, att det saknas tabellnummer och ru
briker, att det finns för många förkortningar och att de schematiska teckningarna 
inte är tillräckliga. Till detta vill jag säga att mina matematiska metoder är 
medvetet enkla för att nå ut till så många arkeologer som möjligt, att jag med
vetet tagit bort rubriker och tabellnummer samt medvetet använder förkort
ningar och »abstrakta» teckningar just för att jag — och detta är viktigt — 
inte betraktar metodstudierna Mi—M3 som nägon lärobok eller nägot metodsystem 
utan endast som vad det ger sig ut för att vara — ett publicerat experiment; en 
djupdykning i deskription, systematik och klassifikation av ett begränsat material. 
Malmers anmärkningar av detta slag ligger alltså pä samma nivå som dem om 
avsaknaden av litteraturangivelser i metodstudierna. 

Malmers anmärkning att jag baserar studiet pä endast en begränsad del av 
materialet är besynnerlig, särskilt när den motiveras med att de typologiska 
elementen bör studeras på hela materialet. Det jag gjort är att först välja objekt 
med optimalt antal »features», klassificera dem och därefter lägga pä de objekt 
som endast har ett begränsat antal features för ett studium av möjliga korre
lationer. Det borde ha förklarats av Malmer för läsaren. 

Malmer påstår därefter att Mi är meningslös eftersom vi inte när längre med 
denna metod. Jag upprepar att det är inte detta som saken gäller utan att 
undersöka hur Mi förhäller sig till Ma och Mj . Det förvånar mig att Malmer 
inte förstått detta. 

I kommentaren till Ms och M3 säger Malmer att det var ett misstag från min 
sida att i Mg kombinera formgrupper och metallanalysgrupper. Detta skulle 
ha skett först i undersökningens slutstadium. Vad Malmer förbiser är att Mi— 3 
är tre olika attacker mot samma problem och att i var och en av dem används 
alla möjliga tillgängliga aspekter pä objekten. Sålunda tinns metallanalysgrup-
perna med också i Mi och Mä. Varför de dä skulle uteslutas i just M3 är mig 
obegripligt. 

Till sist påstår Malmer att jag envist upprätthäller attityden att min tanke 
att ett objekts former kan uttryckas i matematiskt-geometriska termer är origi-
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nell. Jag vill här ytterligare klart säga ifrån att jag inte menar detta. Jag säger 
pä s. 13 (vilket också Malmer citerar) »I make no dame to originality» och jag 
ger en lista pä författare från Krieger till Gardin som arbetet inom samma fält. 
Jag förstår belt enkelt inte varför jag skulle vilja hävda en sådan sak. 

Jag anser mig ha varit sä klar pä denna punkt att jag inte bör kunna miss
förstås. För min del är detta en allvarlig fräga som berör min hederlighet som 
forskare och jag anser inte att en recensent i några satser har rätt att betvivla 
den. Själv avstår jag frän att vidare kommentera Malmers handlingssätt. 

Det kan pä grundval av ovanstående konstateras att Malmers anmälan endast 
berört yttre aspekter pä avhandlingen. Malmer flyter endast omkring pä ytan 
utan att följa med i den djupdykning i taxonomisk problematik som jag försökt 
mig pä. Varför analyseras och kommenteras inte de viktiga delar av boken där 
resultaten av metodstudierna framlägges och slutsatser dragés ur dem? Malmer 
är besynnerligt ointresserad av att jag korrelerat resultaten av t. ex. Mi med 
M2/M3. Denna intuitiva metod, som Malmer av nägot underligt skäl kallar 
impressionistisk, angrips ju häftigt av Malmer i hans avhandling. Och varlör 
inte diskutera de viktiga förhållandena kring SAGs och FOGs? Eller metoden 
att behandla ornamentiken pä skafthålsyxorna? — Exemplen kunde mångfaldigas. 
Eller omvänt: varför inte angripa mig pä de punkter där jag verkligen är svag, 
t. ex. första grupperingsmetoden i kapitlet om de flata yxorna? 

Jag anser i varje fall att jag gjort en undersökning som kommit till resultat 
som borde vara värda en seriös diskussion och inte en recension av detta under
måliga slag. 

För att Fornvännens läsare till sist skall få en uppfattning om andras åsikter 
än minas och Malmers hänvisar jag till en recension i Norwegian Archaeolo
gical Review av Olfert Voss. 

I samma nummer av NAR placerar jag in Malmers sätt att arbeta i dess 
metodiska sammanhang. För de som är intresserade av att få reda på var grän
serna går i dagens metodiska diskussion rekommenderas en läsning av denna 
uppsats. Den heter »A Contribulion to the Discussion of the Typologieal 
Concept in Archaeology». 

Carl Cullberg 
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Fr. Henry, Irish Art, Vol. I—III. Vol. I, Irish Art in the Early Chris
tian Period to A.D. 800. Vol. II, Irish Art during the Viking Inva
sions 800-1020 A.D. Vol. III, Irish Art in the Romanesque Period 
1020-uyo A.D. London 1965, 1967 och 1970. Methuen & Co Ltd. 

Francrjise Henry har bakom sig en livsgärning ägnad är utforskandet av den 
senkeltiska konsten på Irland. Redan 1932 utkom hennes magnifika arbete »La 
sculpture Irlandaise» och sedan har den ena avhandlingen följt pä den andra i en 
snabb följd, vilket gjort vännerna av irisk konst alltmera förtrogna med ämnet. 
Francoise Henry torde för närvarande vara den främsta kännaren pä sitt omräde 
i hela världen. 

Sä mycket mera glädjande är det då att hon fått tillfälle att avrunda sitt verk 
med de tre vackra volymer, som utgivits genom Methuens i London. Det räcker 
med att nämna att man där finner mer än 40 utsökta färgplanscher samt inte 
mindre än 336 planscher i svartvitt för att man skall fär ett begrepp om presenta
tionens fyllighet. Därtill kommer sä en stor mängd kartor och teckningar i texten. 

Det skulle föra för långt att här gä in pä en vetenskaplig detaljkritik av detta 
omfattande verk. Det finns sä mycket mindre anledning till detta, eftersom 
Francoise Henry redan i tidigare arbeten dokumenterat sina ståndpunkter, vilka 
upptagits och ventilerats i den hithörande litteraturen. 

Inför en presentation av irisk konst i en sä förtrollande utstyrsel som i detta 
fall ville man helst stanna i en stilla beundran och eu begrundande av de konst
närliga böjelser, som drev den keltiska konsten till manifestationer, som är oupp-
nåelda i sin art inom den västerländska konsten. Detta gäller säväl den äldre 
keltiska-förkristna-konsten som den senkeltiska, dvs. den tidiga kristna konsten på 
Irland. 

Henry utvecklar inte närmare detta intressanta tema, och hon brottas även up
penbarligen med stora svårigheter att finna en klar kontinuitet mellan äldre 
keltisk och senkeltisk konst, men hur skulle hon ocksä lyckas där ingen före henne 
funnit några övertygande förklaringar. 

Vi fär nöja oss med erkännandet att det finns en keltisk stilkänsla och form
vilja av ett alldeles speciellt kynne, som man när det gäller förkristen tid givet
vis studerar bäst pä kontinenten och när det gäller tiden efter Kristi födelse 
bäst pä de Brittiska öarna. Sambandet mellan det tidiga och det sena stär helt 
uppenbart, även om det ännu finns lakuner att fylla. Svårare att förklara är 
själva den keltiska stilens uppkomst. Man har därvid framför allt hänvisat till 
grekisk och etruskisk konst, men frägan är om inte det rent orientaliska under
laget kanske är ännu viktigare. Jag tänker därvid framför allt pä alla de impulser 
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av iranskt och annat asiatiskt ursprung, som förmedlades till Europa via Svarta 
havsområdet. I skytisk och thrakisk konst återfinner man många av de ingredien
ser, som även bär upp den keltiska. Det skytiska fägelhuvudet med krumböjd 
näbb finner man även i keltisk version och skriver man in själva den krumböjda 
näbben i en cirkel finner man en häpnadsväckande överensstämmelse med kel
tiska virvelrosetter i olika utförande. Just ansvällningen vid näbbens bas och bå
garna frän denna ut mot den avsmalnande spetsen beskriver den keltiska kurva-
turen bättre än nägot annat. Det som man mest beundrar hos denna är nämligen 
den spänstiga, livfulla rytmen, ansvällningar och förtoningar som ett hjärta i ar
bete, en fågelnäbb, eu muskelknippe. Kanske är det ocksä på detta sätt genom 
zoomorfa förebilder och inte så mycket genom grekiska palmetter etc. som den 
stiliserade keltiska rankan, virvelrosetten m. m. animerats och fått sin egenartade 
karaktär. 

Man skulle inte behöva tvivla pä möjligheten av att orientaliska konstimpulser 
kunnat förmedlas även till Västeuropa under äldre keltisk tid. Man behöver en
dast tänka pä den skytiska guldskatten frän Vettersfelde i Brandenburg eller pä 
det faktum att keltiska folkstammar länge behärskade ett brett bälte av Mellan
europa frän Svarta havet till Nordsjön och Atlanten. Sä sent som vid tiden för 
Kristi födelse nedgrävdes en silverskatt av sannolikt thrakiskt ursprung på en av 
Kanalöarna, Sark, vilket utgör ytterligare en bekräftelse pä kontakterna tvärs 
över Europa. 

Som redan nämnts har Henry — liksom alla andra — svart att överbrygga 
lakunen mellan den äldre keltiska och den senare utvecklingen, men hon har 
trots allt åtskilliga tänkvärda synpunkter. Jag fäster mig här särskilt vid nägra 
ord i samband med hennes behandling av Book of Durrow, som väl rimligen 
betecknar hennes principiella inställning. Henry säger där (s. 173) bl. a. följande: 
»There may be a Durrow style rather than a Durrow phase». 

Om jag förstått Francoise Henry rätt, menar hon därmed helt enkelt att man 
inte kan använda en »stil» rätt och slätt som dateringsmedel. Eller för att uttrycka 
det enklare, barock och nybarock är i grunden samma »stil» men tidsmiissigt 
vitt skilda. Antik och nyantik, gotik och nygotik osv är »stilar», som återupptagits 
efter seklers intervall, eller de kan ha fört en undanskymd tillvaro — som en 
folkspillra i ett ockuperat land — i väntan på bättre tider. I Orienten har »stilen» 
eller kanske vi kan säga »kurvaturen» bibehållit sin suveränitet genom århundra
den, för att inte säga årtusenden, i Västerlandet har stilarna växlat men åter
kommit. Allt detta gör att man knappast kan betrakta enbart stilen eller kur-
vaturen som ett dateringsmedel. Om det är så Francoise Henry menar är jag 
fullständigt enig med henne. Kanske skulle man däri även finna en förklaring 
till den egenartade »luckan» i keltisk konst. Den uppträder samtidigt med rom
arna på de brittiska öarna och med romarnas försvinnande börjar man sä smält 
återknyta till det gamla igen. — Skulle det romerska trycket sålunda ha varit så 
starkt att den keltiska traditionen för en tid saknat livsrum? Skulle keltiskt 
konstutövande sä totalt kommit i skuggan av det romerska att det inte kunnat 
göra sig gällande? Irland blev visserligen aldrig erövrat av romarna, men under 
alla förhållanden måste man räkna med att kelterna på de Brittiska öarna under 
det romerska herraväldets tid knappast haft nägon period präglad av välstånd 
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och kraftutveckling. Det kan säledes vara många orsaker, som bidragit till alt den 
keltiska konsten just under romersk tid — och inte förr och inte senare — varit 
så obefintlig. 

Allt detta tillhör emellertid utanverken i Henry's skildring. Tyngdpunkten i 
hennes stora arbete faller pä presentationen av iriskt metallkonsthantverk, bok-
illumination och stenskulptur frän den äldsta kristna tiden (St. Patriks tid) fram 
till 1170 e. Kr. Det är en i mänga avseenden beundransvärd genomgäng grundad 
pä en detaljerad självsyn och en högst omfattande litleratiirkännedom. Framställ
ningen är rik pä fina iakttagelser och detta jämte de utsökt vackra detaljfoto-
grafierna gör läsarens genomgäng av verket till ett sant nöje. Man skymtar här 
och där inte så litet av nationell stolthet, men samtidigt mäste man medge att 
den har sitt stora berättigande. Man måste även erkänna att Henry beredvilligt 
redovisar mänga av de främmande konstriktningar, som kunnat päverka den 
iriska. Hon talar om det keltiska arvet, om de romerska impulserna och framför 
allt om det kristna inflytandet frän Italien och östra Medelhavsomrädei, där elet 
koptiska spelat sådan framträdande roll. Hon gär även in pä den germanska 
och särskilt dä den anglo-saxiska konstens betydelse. Pä denna sistnämnda punkt 
hade jag personligen gärna velat se en nägot fylligare framställning. Man får inte 
riktigt klart för sig hur Henry ser pä förhållandet mellan givande och tagande i 
detta fall. — Hur var det exempelvis med djurornamentiken? — Från svensk och 
nordisk sida är detta en fräga av största intresse, men Francoise Henry endast 
snuddar vi den och finner den uppenbarligen utan större betydelse. 

När var det sålunda, som den germanska (anglo-saxiska) djurornamentiken satte 
in i irisk konst, och när var det, som den iriska djurornamentiken började på
verka den anglo-saxiska resp. den skandinaviska? Henry svarar inte på den frägan. 
Men ett tänkbart svar vore att djurornamentikens första uppträdande pä irländsk 
botten (Book of Durrow) vore ett kontinentalt inflytande, eventuellt förmedlat 
via anglo-saxisk konst. Den senare utvecklingen skulle dä ha gått i motsatt rikt
ning, nämligen sä att irisk (?) djurornamentik (Book of Lindisfarne) påverkat 
bl. a. den skandinav iska. I sjäva verket skulle det vara möjligt att visa ett stort 
antal exempel pä detta. — Francoise Henry är emellertid mycket sparsam med 
att ge nägra tips och data pä den punkten. 

Man kunde ur skandinavisk synpunkt även ta upp frågan om »Irland-Oseberg», 
vilken var titeln pä en avhandling av en framstående svensk arkeolog. Närmast 
avsägs det starka iriska inflytande som under 800-talet gjorde sig gällande i nor
disk konst. 

I ett par egna arbeten har jag haft tillfälle att taga upp andra iriska kontak
ter, exempelvis beträffande filigran och insulära inflytelser under 900 och 1000-
talet. (The Syllöda silver pin, Suomen Museo 1959, Övergångstidens metallkonst, 
Stockholm 1963). Det skulle emellertid föra för längt att här gä in på en detalj
analys av hithörande frågor, hur frestande det än vore. Principiellt tror jag dock 
att Francoise Henry nägot överskattar det skandinaviska inslaget i irisk konst 
medan hon underskattar det iriska inslaget i Skandinavien. Detta gäller för hela den 
yngre delen av den tidsperiod, hon skildrar. Förhållandena under det äldre skedet 
torde däremot ha varit helt annorlunda. Vid tiden för den germanska djurorna
mentikens födelse förde den iriska konsten ännu en starkt undanskymd tillvaro, 
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allenast mottagande de incitament, som sedan skulle utvecklas och bli dess storhet. 
Man har anledning att vara Francoise Henry mycket tacksam för hennes nu 
föreliggande, eminenta skildring av denna den iriska konstens storhetstid. 

Wilhelm Holmqvist 

Konrad Strauss, Die Geschichte der Töpferzunft vom Mittelalter bis 
zur Neuzeit und die Kunsltöpfereien in Alt-Livland (Estland und Lett
land). 272 sidor + 148 planscher, Basel 1969. 

Konrad Strauss har författat en grundlig undersökning om Estlands och Lettlands 
keramik, med kakelugnar som specialproblem. Författaren hade redan före det 
andra världskriget gjort flera studieresor i Baltikum, och har sedan under kriget 
ytterligare kompletterat sitt material — samlat fotos, gjort arkivundersökningar 
och analyserat det bevarade beståndet pä museer, slott, herrgårdar och i städer
nas borgarhus. Hans materialkännedom är stor — frän forntidens lerkärl till 
renässansens, barockens och nyklassicismens konstrika alster. Vid sidan av mate
rialet av internationell karaktär har han ocksä behandlat den folkliga keramiken 
och ger en instruktiv översikt över lergodsets tillverkningshistoria. 

Historiskt sett är Alt-Livland ett sammansatt begrepp som alltid har vållat 
orienteringsvårigheter för den internationella publiken. Frän medeltiden till 1918 
förekom flera gränsdragningar. Det är givet, att detta har haft betydelse även för 
den kulturella utvecklingen, vilket kan avläsas t. o. m. på keramiken. Författaren 
har i en viss utsträckning tagit hänsyn till detta men i övrigt är bokens dispo
sition ganska inkonsekvent genomförd. Även om framställningen är nägot mosaik-
artad, finns det dock kapitel, vars konturer är fastare och där materialanalysen 
kombineras med arkivuppgifter på ett givande sätt. Författaren har ett utpräglat 
detaljsinne, boken innehåller bl. a. länga förteckningar över mästare och gesäller 
i olika städer. Det är omöjligt att kontrollera uppgifternas korrekthet. Nägra stick
prov pä de namn och boktitlar som är kända för rec. visar emellertid, att såväl 
kontrollen av uppgifter som korrekturläsningen lider av bristande akribi. 

Kapitlen om keramikens historia i Riga, Reval, Dorpat och Narva kan särskilt 
framhävas. Av dessa städer har Dorpat i södra Estland fått en fyllig behandling. 
Att keramiken i detta tegelomräde hade goda förutsättningar, visar bl. a. de terra-
kottafigurer som pryder Johanniskyrkan i Dorpat (sedan 1944 ruin). Dessa unika 
konstverk dateras av författaren omväxlande till 1300-talets förra och andra 
hälft. Det hade varit givande att i detta samband studera Voldemar Vagas under
sökningar frän 1960 (se Fornvännen 1961, s. 142 ff). Vad kakelkonsten beträffar, 
har Dorpat haft framstående verkstäder med västliga kontakter under renässans-
tiden, vilket bl. a. jordfynden, fragment av matriser och reliefkakel bekräftar. 
Inga intakta ugnar finns bevarade frän den tiden. En ny glansperiod börjar under 
1700-talets slutskede och kulminerar under 1800-talets förra hälft, då det klassi
cistiska Dorpat fick sina yttre konturer. Alla offentliga byggnader och borgarhem 
frän den tiden var försedda med präktiga kakelugnar, ofta komponerade som tem-
pelfrontoner med rik arkitektur och reliefer. Dessa vittnen om Alexanderempiren 
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blev till övervägande del förstörda under det senaste kriget, likaså de herrgårdar 
pä landet som hade överlevt tidigare härjningar. 

I Reval var utvecklingen mångsidigare. Frän sengotikens tid finns enbart frag
ment bevarade; samma är förhållandet med de blämälade kakel, utförda av lokala 
verkstäder med Delftgods som förlagor och dit förda som barlast av handelsfar
tyg. En övergäng frän reliefkakel till blämälade sådana betecknar de s. k. 
Caroli-kakel. påträffade av rec. i samband med utgrävningarna vid slottet 1935. 
Frän början var carolikakel dekorerade med Karl XI:s spegelmonogram i relief, 
vilket efter kungens död 1697 kompletterades med ett målat streck, så att mono
grammet blev Karl XILs. Dessa kakel hade tillhört ugnar i slottets förnämsta 
rum — den s. k. Rikssalen — uppförd under Johan IILs tid. 

Såsom var att vänta, bjuder Narva pä eu överrikt material frän 1600-talets 
slutskede och tiden omkr. 1700. Blämälade kakel dominerar, i räkenskaperna 
ofta kallade för holländska; författaren har övertygande visat, att dessa målades 
på platsen av lokala mästare med Delftkakel som förlagor. Vad ugnarnas upp
byggnad beträffar, uppstod en säregen fasadkomposition med infällda kolonnetter 
som det mest karakteristiska draget. Dylika ugnar har funnits även i det kur-
ländska hertigslottet Ruhendal, ritat av Rastrelli. När denne mästare under 1700-
talels mitt uppförde Tsarskoje selö, fick slottet liknande ugnar i s. k. Narvastil, 
som illa rimmade med gemakens italienska formspråk. Detta leder författaren till 
en av hans intressantaste och djärvaste teser, att den beskrivna ugnstypen skapades 
i Narva och därifrån spred sig till omrädet kring S:t Petersburg. Inga säkra bevis 
finns; antagandet är intressant som arbetshypotes. 

Fröts vissa inkonsekvenser i dispositionen och textens bristande akribi har Kon
rad Strauss avhandling ett stort värde. Med denna bok har han ät forskningen 
räddat ett viktigt material från ett omräde mellan öst och väst, där det andra 
världskriget har härjat svart och där det bevarade materialet är svårtillgängligt. 
De rikliga planscherna har rentav urkundsvärde. 

Armin Tuulse 

Alf Nordström, Vira Klingsmedja och Liebruk. Utgiven av Stock
holms läns Kulturminnesråd. P. A. Norstedt & Söners förlag, Stock
holm 1969. 

Vira gamla bruk i Roslagen, fem mil norr om Stockholm, är särskilt känt som 
tillverkare av de karolinska värjorna under 1700-talet. När man hör namnet 
nämnas, tänker man ocksä pä viraspelet, som lär ha uppfunnits där. 

Bruket anlades av amiralen Claes Fleming pä hans egen gård, Mälby i Riala 
socken — numera Roslags-Kulla — sedan konung Gustaf II Adolf hösten 1621 
ålagt Fleming att införa klingsmidet i riket. Visserligen smiddes värjor redan i 
mitten av 1500-talet i Arboga, men det räckte ej utan armén mäste beväpnas 
huvudsakligen med importerade sidogevär. Arbetet vid bruket har pågått med 
växlande framgång under 31x1 år tills hamrarna tystnade pä 1920-talet. Under de 
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närmast följande årtiondena var det huvudsakligen »tidens tand» och hänsynslösa 
souvenirsamlare, som ägnade sig ät anläggningarna. 

Vid ett besök på platsen i slutet av maj 1963 tillsammans med landsantikvarien 
Alf Nordström, Sigvard Strandh, Tekniska Museet och Per Carlberg, Sandviken, 
fick jag ett starkt intryck av hur långt förfallet hade framskridit och att här 
fordrades snabba ätgärder, om nägot av bruket skulle kunna räddas. De ansvariga 
var raska i vändningarna! Arbetsmarknadsstyrelsen anvisade sammanlagt 140000 
kronor till beredskapsarbeten och pä hösten 1964 kunde äterställningsätgärderna 
börja. En stiftelse har bildats för handhavande av restaureringen. Man strävar 
också efter att fä igäng nägon smidesverksamhet, åtminstone fiir presentartiklar. 
Ordförande i stiftelsen är landshövding Allan Nordenstam och däri ingår även 
representanter för bl. a. Stockholms läns landsting och Österåkers kommun, dit 
Vira numera hör. Smedjorna och en del andra byggnader har utan ersättning 
överlämnats till stiftelsen av godsägaren E. S. Boström pä Östanä. 

För att upplysa om vad som har hänt och stimulera intresset bland allmänheten 
för det återuppständna Vira, har Alf Nordström skrivit en liten prydlig bok med 
titeln; »Vira klingsmedja och liebrnk», utgiven som nr 2 i Stockholms läns kultur-
minnesräds skriftserie. 

Författaren tar läsaren med på en rundtur genom bruket sådant det ter sig i 
dag. Skildringen iir illustrerad med både äldre och nytagna bilder. Den siste 
virasmeden John Dahlgren, som levde till 1948, beskriver hur smedjorna var in
redda, hur arbetet utfördes och hur det gick till, när mellersta Roslags domsaga 
höll vinterting i det ståtliga tingshuset, uppfört före mitten av 1700-talet. I stora 
smedjan kan man se ett minne frän Mauritz Stillers inspelning av nägra scener 
i »Gösta Berlings saga», nämligen Gösta Berlings »gravsten». 

Vira bruks första kungliga privilegiebrev var daterat den 28 april 1635, utfärdat 
av drottning Christinas förmyndarregering. Fleming försökte förmå nägra smicles-
mästare från Solingen alt slå sig ner vid Vira, men sådan värvning måste ske med 
stor list och förslagenhet. Man var givetvis rädd om sina yrkeshemligheter. Det 
lyckades verkligen att få hit bäde klingsmeder, slipare och svärdfejare. År 1646 
förnyades privilegierna med tillägget att bruket fick ensamrätt till kronoleveran-
ser och att importgods belades med tull. Rättigheterna bekräftades upprepade 
gänger, men frän är 1720 fick även andra verk leverera värjor till armem, näm
ligen Jäders bruk, Wedeväg och Norrköpings faktori. Men det verkliga dråpslaget 
kom 1775, dä Gustaf III drog in Viras privilegium. Anledningen var att under 
de närmast föregående åren ett stort antal av de för kavalleriet levererade kling-
orna måste kasseras, emedan de voro »lama», dvs. ej spänstiga vid böjning. Bruket 
leddes vid denna tid av majoren Christian Robert von Schantz, som tillkallade 
landets främsta experter pä stälbearbetning, nämligen bergsrådet Samuel Schröder 
och svartsmidesdirektören Sven Rinman. Enligt deras rapport 1770 var det olämp
ligt material som orsakade det däliga resultatet. Smederna köpte nämligen själva 
stålet hos järnkrämare, som ofta beställde s. k. vrakstäl frän stälbruken för halva 
priset. Bergsrådet Schröder upprättade dessutom en promemoria med förhällnings-
ordcr om materialet och om hur arbetet skulle utföras för att ge goda klingor. 

Eftersom virasmederna fortfarande hade svårigheter att leverera kvalitetspro-
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dukter och fristaden i Eskilstuna, anlagd 1771, ännu ej hade kommit igång med 
klingsmidet, mäste ett parti om 2 000 värjor beställas frän Solingen. 

I kapitlet om ståletsarna vid Vira nämnas Caspar och David Kohl, Jurgen 
Ollich, Peter Tesche, Johan Bertram och hans avkomlingar samt Johan Wilhelm 
Kindt, den senare en smart och besvärlig man. Smedernas prestanda och inkom
ster samt Viras hantverksskrån och deras ämbetssilver beskrives ocksä. 

Beträffande viraspelet äterges en tradition att vid vintertinget 1810 utbröt ett 
oherrans snöväder, som för flera dagar gjorde all samfärdsel omöjlig. Härads
domaren, en skrivare och en advokat blev insnöade liksom alla andra. Dä tog de 
till kortleken för att fä tiden att gä. När de tröttnat på alla spel de kunde, 
uppfann de ett nytt, »och det blev ett invecklat spel». Viraspelet spred sig sedan 
särskilt i norra och mellersta Sverige. 

Under 1700-talets senare del och under 1800-talet övergick man till att smida 
liar, yxor och diverse yrkesknivar. Ett antal smidesmästare bildade »Wira smides-
förening», som försålde sina produkter genom Julius Slöörs Redskapshandel, åt
minstone frän är 1894, enligt ett bevarat kontrakt. Men redan 1872 annonserade 
Slöör om »Viras vackra tillverkningar». 

Av särskilt intresse är den beskrivning av liesmidet, som lämnats av den siste 
virasmeden John Dahlgren (1866—1948). Slutligen mä framhållas den utförliga 
förteckningen över alla hantverkare vid Vira. Den upptar klingsmeder, svärd-
fejare, svetsare, slipare, baljfilare, gjutare och fästesmeder, bäde namn och årtal. 
Där kan man se hur mänga tyskar som kom hit redan pä 1600-talet. Av dessa 
var medlemmar av familjen Bertram Viras ledande klingsmeder under halvt-
annat århundrade. Övriga tyskfödda klingsmeder voro Bandholz, Belitz, Ellen, 
Grasse, Messman, Ramstek, Tormölen, och Zark samt sliparna Henkel, Uhrser, 
Berentz, Rademacher, Retze m. fl. Under förra delen av 1700-talet avtar den tyska 
dominansen och de typiska svenska viranamnen börjar dyka upp, säsom Lycka, 
Stare, Falk, Stigberg, Törnberg och frän mitten av 1800-talet Dahlgren. Stig-
bergarna var den talrikaste släkten, nämligen inte mindre än 27 verksamma mäs
tare och gesäller mellan 1720-talet och 1911 dä den siste, August Stigberg, slutade 
i smedjan. 

Alf Nordström har sälunda åstadkommit en synnerligen innehållsrik och vacker 
volym, ett fynd för var och en som intresserar sig för Vira och dess historia. 
Man fär nu ocksä hoppas att den nybildade stiftelsen skall lyckas fä nägot liv 
i det äteruppståndna bruket. 

Elias Hermelin 


