
Recensioner
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1973_litt
Fornvännen 1973, s. 57-64, 112-128, 178-184, 213-226
Ingår i: samla.raa.se



Recensioner 

Gyula Läszlö, Sleppenvölker und Germa
nen, Kunst der Völkerwanderungszeit, Wien 
- Miinchen - Budapest 1970, 171 sid. text, 
193 planschfig. i svartvitt, 16 färgpl., 79 
textfigurer. 

Östeuropa var efter det senaste stora kriget 
länge ett slutet och svårtillgängligt omräde 
för konsthistoriska och arkeologiska stu
dier. Mycket har med tiden blivit bättre, 
men ännu återstår mycket innan man kan 
säga att det ömsesidiga vetenskapliga ut
bytet fortlöper fullt tillfredsställande. 
Detta är så mycket mera beklagligt som 
särskilt den arkeologiska forskningen i Öst
europa bedrivs med den allra största in
tensitet och under senare är gjort utom
ordentliga landvinningar. Som en följd 
därav har även den vetenskapliga produk
tionen antagit allt mera imponerande pro
portioner, och detta må utgöra en tröst för 
alla dem, som finner vägen till ort och 
ställe alltför lång och mödosam. 

Den publikation, som här skall behand
las, fyller i högsta grad detta syfte att er
sätta det direkta beskådandet av original
materialet i de museala samlingarna. De 
illustrationer i färg och svart-vitt och de 
egna teckningar som Gyula Läszlö erbju
der sina läsare, står pä höjdpunkten av vad 
man kan begära, och boken fyller därige
nom ett länge känt tomrum. Man skulle 
bara ha önskat ännu mera. 

Siirskilt på en punkt hade man önskat 
att såväl text som bildmaterial varit fylli
gare, nämligen när det gäller just behand
lingen av förhållandet »Sleppenvölker— 
Germanen», som ju bokens egen titel ut
lovar. Allt sedan Minns' och Rostovcevs 
dagar har det nämligen pågått en lärd de
batt, som ännu inte torde vara avslutad 
rörande den germanska djurornamentikens 
eventuella rötter i de innerasiatiska stepp-
kulturernas konst. Där har framför allt 

frän nordisk sida hävdats att den kronolo
giska luckan mellan skytiskt och germanskt 
vore alltför svår att överbrygga fcir att man 
skulle kunna tala om någon fastare förbin
delse medan företrädarna för tanken på 
samband varit s. a. s. mera okänsliga inför 
de kronologiska aspekterna. 

Läszlö gär inte närmare in pä dessa frå
gor, vilket är synd, eftersom ett omfattande 
nytt material har tillkommit i Östeuropa 
liksom även i Skandinavien, vilket skulle 
kunna ge anledning till vissa modifikatio
ner av ståndpunkterna. Man behöver så
lunda inte numera se konstutvecklingen i 
Svartahavsområdet under det halva årtu
sendet före resp. efter Kristi födelse såsom 
alltför avlägsen från den germanska kons
ten under folkvandringstid, däri inbegripet 
även djurornamentiken. 

Men, som sagt, Läszlö ägnar inte mycken 
uppmärksamhet åt dessa frågor utom det, 
som kommer till uttryck i hans mytolo
giska avsnitt, vilket dock trots allt handlar 
mera om idéer än om stilar. 

Ä andra sidan kan man inte begära allt
för vidlyftiga utredningar, när författaren 
ägnat knappt mer än 10 textsidor åt ger
manerna och knappt mer än 4 åt hun
nerna. Avarerna blir nägot mera frikostigt 
behandlade, ca 23 sidor inklusive ett stort 
antal textfigurer, men däri ingår då även 
det byzantinska inslaget, slaverna får 3 si
dor och ungrarna själva, dvs. magyarerna, 
fär ca 10. 

Det kan inte hjälpas att de olika stil
faserna blir en smula misshandlade under 
sådana omständigheter, och den överväldi
gande rikedom som den ungerska folk
vandringstida konsten har att erbjuda, 
kommer inte alls till sin rätt — utom i bil
derna. De germanska djurstilarna blir inte 
beaktade ens tillnärmelsevis i den utsträck
ning man hade hoppats, och frågan är om 
inte detta avsnitt av framställningen i 
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själva verket rymmer en hel del missför
stånd rörande de verkliga förhållandena. 

Nu kan man givetvis hävda att de ger
manska djurs t i lama knappast haft så myc
ket med konsten på ungersk botten att 
göra. De lyser snarare med sin frånvaro. 
Men där finns andra ingredienser av fun
damental betydelse för det allmänger
manska konstutövandet. Dit hör arvet från 
»tlie Sleppenvölker», karvsnittdekoren med 
rankor, voluter, S-spiraler osv., och därtill 
hela det polykroma Inslaget med inlagda 
färgskimrande stenar. Där står man fort
farande in fcir en mängd olösta frågor, och 
jag tror att ett inträngande studium av just 
den ungerska kvarlätenskapcn skulle i hög 
grad bidraga till klarläggandet av dessa. 

Utomordent l igt värdefull finner jag för
fattarens behandling av konsthantverkar-
nas tekniska framställningsmetoder. Även 
diir beklagar man givetvis det knappt till
mät ta utrymmet, men det lilla, som finns 
med, iir ändå upplysande. Siirskilt har jag 
fäst mig vid skildringen av gjutningsproce-
duren. Författaren sammanfattar där egna 
och andra östeuropeiska forskares iaktta
gelser, bl. a. Fettich, Erdélyi och Rudenko. 
Dessa gär ut på att man allt efter behov 
kan tillverka nya vaxmodeller i en redan 
förefintlig lermatris och att man därvid 
kan utföra små justeringar av vaxformen, 
ta bort eller lägga till detaljer efter tycke 
och smak. Följden därav blir alt de färdiga 
produkterna sällan i minsta detalj överens
stämma med varandra. De är s. a. s. inte 
gjutna i samma form utan är serieproduk-
ter med variationen 

Dessa iakttagelser stämmer förvånans
värt väl med de resultat, som framkommit 
vid bearbetningen av det stora materialet 
från metallverkstäderna på Helgii. Denna 
bearbetning är lör närvarande i full gång 
och dc-i skall ulan tvekan bli möjligt att 
inom kort berika den gjuteritckniska dis
kussionen ytterligare med nya rein. 

Vid behandlingen av järnsmidet antyder 
Läszlö förekomsten av särskilda verkstä
der lör det mera komplicerade smidet. Han 
nämner till och med att det under 900-
och iooo-talet skulle ha funnits byar, vilkas 

innevånare huvudsakligen skulle ha varit 
smeder. I ännu högre grad måste då brons-
gjutning och ädelmetallkonst ha krävt sär
skilda verkstäder, och även på denna pnnkl 
Utgör sålunda Helgöverkstäderna ett gott 
exempel. 

En betydande del av sin framställning 
ägnar I.äs/lö ät konstens bildspråk och 
framför allt då den mytologiska bakgrun
den. Han talar om »Symbol und Darstel
lung» och skillnaden mellan dessa. Med 
symbolen uttrycker konstnären sådant, som 
betraktaren redan känner, i »Darstellung» 
däremot söker han i bild åskådliggöra så
dant, som endast varit känt genom ord. 
Läszlö gär så långt at t han påstår att den 
germanska djurornament iken ingalunda är 
någon söderifrån upptagen omeringskonst 
utan innebär förkroppsligandet av en le
vande mytologi. 

H a n är därmed inne på ett svårt och 
vanskligt kapitel, som tidigare — och sär
skilt hos oss — varit mycket försummat, 
men som numera återigen börjat ägnas en 
hel del uppmärksamhet. 

Vad man utan vidare beir kunna medge 
är alt den germanska djurornament iken 
inte alltid bara har varit menad just som 
ornament ik och ingenting annat . Utan tve
kan innehåller den symboler av olika slag, 
vilka hall sin alldeles bestämda betydelse. 
1 liera skilda sammanhang har jag snuddat 
vid dessa frågor, men jag har alltid stop
pats av problemens komplicerade natur . 
Säkerligen skall det ännu dröja länge in
nan vi fär en djupare insikt i detta ger
manska bildspråk, men man skall därför 
inte upphöra med sina funderingar. 

Inte heller Läszlö kan presentera någon 
patentlösning, men mänga av de innerasia-
liska myter, han hänvisar till, torde ocksä 
haft en viss betydelse även inom germanskt 
område. På detta sätt utvidgas fältet för 
den som från nordiska utgångspunkter vill 
studera symbolers och bildtypers ursprung 
och betydelse. 

Läszlö gör själv ett djärvt försök att 
kombinera framställningarna på den be
kanta svärdslidan frän Snartemo i Norge 
(500-talet e. Kr.) med legenden om den he-
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lige Läszlö i Ungern. Legenden om honom, 
menar författaren, går tillbaka på äldre 
förlagor, varvid han hamnar i bildlram-
ställningar i skytisk konst och i bronser 
frän Ordos. 

I själva verket menar Läszlö alt den kamp 
mellan två män, som det här alltid är fråga 
om, gär tillbaka på striden mellan ljuset 
och mörkret, mellan Alnna Mazda (det go
das princip) och Ahr iman (det ondas prin
cip). Snartemosvärdet skulle sålunda ha en 
hildlramslällning med denna hisnande 
länga förhistoria. Och visst är den ung
erske författarens exempelsamling på sitt 
sätt väl vald och bestickande. Men här 
kommer vi också in på det svåra och kom
plicerade i studier av denna art. Man 
måste nämligen räkna med att det samti
digt funnits många mytologiska föreställ
ningar i omlopp, många symboler osv. 

Snartemosvärdets figurframställning skulle 
därför kanske lika väl kunna syfta på nå
got helt annat . Fcir egen del skulle jag vilja 
fästa uppmärksamheten vid det i sanning 
yppiga hårsvallet och de uppsträckta ar
marna med hand flätor och uppåtr ik tad 
tumme. Sådana stilelement återfinner vi på 
en mångfald nordiska guldbrakteater men 
även på andra föremål inom hela den väst
germanska världen, de »långhåriga» mero-
vingemas värld. Där använde man »Kaiser-
gestus», dvs. hand och tumme, som sym
bol, där blev Hand and Helmet Style, som 
är nära besläktad med .Snartemoligurerna, 
en samtida konststil i England, och från 
Italien upp till England och Skandinavien 
utbredde sig kristna orantframställningar, 
som knappast kan lämnas obeaktade vid 
interpretat ionen av Snartemoligurerna, 

Wilhelm Holmqvist 

Ruper t Bruce-Mitford, The Sutton H o o 
sltiji burial, a handbook published by the 
Trustees of the British Museum, London 

Den rika båtgraven frän Sutton Hoo på
träffades 1939, månaderna innan världskri
get breit u t och man hann inte mer än att 
göra en snabbutgrävning och nödtorftig 
konservering innan fynden fick evakueras. 
Omedelbar t efter kriget satte dr Bruce-Mit
ford igång- med en första bearbetning som 
han redovisade bäde i flera vetenskapliga 
skrifter och i en Provisional Guide från 
British Museum varav den första upplagan 
utkom 1947. 

De nya och rika fynd av furstegravar som 
framkom pä kont inenten under slutet av 
femtiotalet och början av sextiotalet 
gjorde emellertid att Bruce-Mitford kom 
att intressera sig för att ånyo göra en pri-
märbearbetning av Sutton Hoo-graven. 
1969 fick han möjligheterna att igen öppna 
gravhögen där båten påträffades och sam
tidigt började ett omfattande preparerings-
.11 hele där samtliga föremål blev konserve
rade pä nytt varvid alla gamla passningar, 
skarvar etc. noggrant granskades. Det är 

tör den som själv har haft tillfälle att stu
dera äldre fyndkonserveringar inte förvå
nande att detta arbete gav helt nya och 
delvis sensationella resultat. Detta beror 
inte på att äldre konserveringsarbete är så 
mycket sämre än nutidens utan på att nya 
fynd ger nya erfarenheter. De länga studier 

Kig. 1. Miniatyrbrynen (rån Birka av gråsvart 
skiffer — miniatyrer a\ scepter ae Sutton Hoo-typ? 
Ritning Bengt Handel. 1/1. — Mlnjature wbet-
stones from it i 1 k ;• made ol greyUh-black slate— 
in in ia 111 its e>f sceptres i>f ihc Sutton I lon type? 
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som Bruce-Mitford redan hade ägnat Sut
ton Hoo-fyndet och dess paralleller på kon
tinenten gjorde att förut helt oförstådda 
fragment nu lät sig fogas in i ett klarare 
mönster. Man kan på detta sätt jämföra 
de arkeologiska fynden med de skriftliga 
källor som historikerna tolkar; liksom be
träffande de skriftliga källorna erbjuder 
tolkningen av fynden de största problemen 
och endast en minutiös källkritik av det 
slag som Bruce-Mitford utfört i Sutton 
Hoo kan giira resultaten tillförlitliga. 

Så har Bruce-Mitford vid den förnyade 
bearbetningen fått fram spår av en fosfatrik 
massa som läg i höjd med svärdet i bå
tens botten och det är möjligt att detta är 
spår av den upplösta kroppen varav följer 
att graven ej har varit en kenotaf såsom 
tidigare antagits. Den tidigare kända bryn-
stenen hade redan på grund av sitt märk
liga utseende med dekor av människoan
sikten av flera forskare tolkats som ett 
scepter. Det har nu visat sig att den hjort-
figur som tidigare placerats på det s. k. 
standaret suttit på brynet och härvid får 
detta verkligen ett scepterliknande utse
ende. Ett stiirre intresse får nu ocksä de 
mer eller mindre dekorativa brynstenar 
som påträffats bl. a. i Birka, jfr fig. i. Av 
intresse är också att det s. k. standaret nu 

fått ett utseende som gör att man är allt
mer benägen att anse att Nermans tolk
ning (Antiquaries Journal 1970) av detta 
föremål såsom en blosshällare eller lampa 
är mer sannolikt än en s. k. Stufa. Av stor 
betydelse för inte bara engelsk historia 
utan också för forskningen i hela mero-
vingertidens historia är den nya datering 
av mynten i Sutton Hoo-fyndet som erhål
lits. Det var 1960 som Lafaurie genom en 
komparativ studie av merovingiska mynt 
kom till slutsatsen att Sutton Hoo-mynten 
skulle dateras redan till o. 625. Kents 
grundliga genomgäng med bl. a. metallana
lys av legeringen av varje enskilt mynt kon
firmerar Lafauries hypotes och detta inne
bär att Sutton Hoo-graven är äldre än vad 
som i allmänhet antagits dvs. tillhör 600-
lalets törsta del. Myntskattens säregna sam
mansättning där varje mynt är från olika 
myntorter gör emellertid att det är farligt 
att direkt använda mynten fcir en datering 
av graven. Här liksom beträffande många 
andra problem i Sutton Hoo-fyndet väntar 
man med spänning på Volym 1 av den 
slutgiltiga bearbetningen, enligt uppgift i 
tryck, där dessa även för svensk vendeltids-
forskning så vitala problem ytterligare 
kommer att belysas. 

liirgit Arrhenius 

Tryggve Lunden, Svenska helgon, Verbum, 
Stockholm 1972, 267 s., ill. 

1 »Svenska helgon» har Tryggve Lunden 
samlat och överarbetat sina i olika sam
manhang publicerade värdefulla uppsatser 
om sådana personer med helgonrykte, som 
varit födda i Sverige eller haft en väsent
ligare del av sin verksamhet förlagd dit. 
Ett mindre antal av biografierna är ny
skrivna. Det har blivit en lättläst och vac
ker liten volym, vars användbarhet som 
uppslagsbok torde ha ökat, om förf. valt 
att föra upp biografierna i bokstavsordning 
och ej som nu i en osäker kronologisk 
följd; innehållsförteckning och register 
skulle därvid ha blivit överflödiga. Det 
kunde även ha övervägts att göra en upp

delning mellan de i medeltida legend och 
kult välkända helgonen och de mer lokal-
betonade och i källorna svagt eller först 
sent belagda. Diskrepansen i avsnittens 
omfång hade ej blivit så iögonenfallande. 
Birgitta ägnas tjugofem sidor, medan en 
lokal storhet som Birte av Ryssby klaras av 
pä en. 

Inalles biograleras inemot ett sextiotal 
helgon. Med avseende på deras dödssätt — 
helgonets födelsedag var ju människans 
dödsdag — kunna de delas i tre ungefär 
lika stora grupper, varav en lidit martyr
döden och en fått närmast bekännarens 
oblodiga slut, medan fcir den tredje döds
lättet är obekant. Beklagligtvis sakna vi en 
motsvarighet till August F. Schmidt, Dan
marks Helligkilder. Khvn 1926 (Danmarks 
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Fig. i. S. Ragnhilds epitafium. Senmedeltida upp- chral. Late medieval rccoreling. Parchment frag-
tcckning. Pergamentsfragment i Uppsala universi- mcnt in the University Library, Uppsala, 
tetsbibliotek. Skala 5 : 6 . — St. Ragnhild's sepul-
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Folkeminder, 33), varigenom offerkällorna 
och deras historia säkrare skulle ha kunnat 
analyseras. Det är väl nu ej helt säkert, att 
det bakom en Sissela (Cecilia) i Borrby el
ler en Lucia i Bellö verkligen behöver 
dölja sig ett lokalhelgon. Överhuvud taget 
är det svårt att avgöra, om sena traditions
uppgifters användande av helgonprefixet 
verkligen kan uppfattas som belägg på en 
äldre folklig kult. J. Rosengren & L. Lin-
nell, Beskrifning öfver Sunnebo härad, 
Vexici 1905, s. 51 omtalar frän Dörarp soc
ken exempelvis en »Helge Storks» källa. 
Bakom redogörelsen för den ovan nämnda 
Birte, som följer omedelbart efter David 
av Munktorp, ligger egentligen blott ett 
enda välkänt internationellt vandringsmo
tiv. Liknande är förhållandet med den av 
Lunden ej nämnde »S. Steenbiörn», över 
vilken ett kapell säges ha blivit rest i Gran
gärde socken; han skall ha kittlats till döds 
av två pigor (C. I. Ståhle (red.), Rannsak
ningar efter antikviteter, 1: 1, Upps. 1960, 
s. 151, äv. Gränge. 4. 1969, s. 23 med litt., 
utan helgonprefix i G. Hasselberg (ed.), 
Fåle Burmans anteckningar om Jämtland i 
urval, Lund 1930 (Skrifter ulg. av Jämt
lands fomskriftssällshap, 1), s. 111, V. E. V. 
Wessman (ed.), Finlands svenska folkdikt
ning, 2: 3: 2, Hfors 1931 (Skrifter ulg. av 
Sv. Lilt.-Sällsk. i Finland, 227), s. 5 nr 11: 1, 
s. 33 nr 37: 4 och i romanens form P. Nis
ser, Den röda mår den, Sthlm 1954, s. 65). 

En bred översikt över Ansgar lämnar S. 
Helander, Die (Jberlieferung vom heligen 
Ansgar in Schweden (Schriften des Vereins 
fiir Schleswig-Holsteinische Kirchenge
schichte, Reihe 2: 25, 1969, s. 1-31). Ett 
fragment av Davids av Munktorp legend 
med miraklen varur breviarictextcma för 
Västerås och Uppsala hämtats, har utgivits 
av rec. (Fornvännen 1962, s. 26-40). Ett 
stadssigill fcir Skövde med Helenas bild 
fanns redan under medeltiden; det nya an
knyter till detta. En svit kalkmälningar 
med intressanta scener ur Henriks legend 
har nyligen framtagits i Osterunda kyrka. 
Den senmedeltida uppteckningen av texten 
på Ragnhilds epitafium i Södertälje, som 
många författare uppgivit vara försvun

nen, återfanns häromåret vid den invente
ring Vitterhetsakademiens undersökning av 
medeltida pergamentomslag företog bland 
Uppsala universitetsbiblioteks latinska per
gamentsfragment. Texten, som överens
stämmer med avtrycket i J. Vastovius, Vitis 
aquilonia, Ups. 1708, s. 80, kan nu för 
första gängen meddelas i faksimile (Fig. 1). 
Ragnhilds bild förekom även under ett 
skede i stadens sigill. Som cn liten kuriosi
tet kan nämnas, att de vallfärder till Gam
mel Vartovs källa, som omtalas i Holbergs 
»Kilderejsen» (Lunden, s. 226), i den 
svenska översättningen förlagts till Ragn
hilds källa i Söderköping (P. E. Wahlund, 
Kammarrådinnans konterfej och andra äre
minnen, Sthlm 1970, s. 70). Ett beaktans-
värt bidrag till Holmgers biografi lämnar 
H. Gillingstam, Holmger, Filip och He
lena (Personhistorisk tidskrift, 67, 1970, s. 
1-4). I samband med Sven av Arboga åter
gives en folktradition, där ett led bör för
klaras. En höna dragande ett halmlass vi
sar sig för dem, som försöka draga upp 
Svens klockor ur Kambohav. Företaget 
måste vid sådana skaitsökarsägner ske un
der iakttagande av fullständig tystnad, men 
den befängda synen får folk att bryta den. 
Medeltida bilder av Torgils finnas beva
rade; ett 10-tal belägg redovisas i R. Nor
berg, Torkel martyren, Kumla kyrkas 
skyddspatron (Från bergslag och bonde
bygd, 1972). Nyfunna fragment av Hall-
vards legend behandlas i Lilli Gjerlow 
(ed.), Ordo Nidrosiensis Ecdesiae (OrÖu-
he')k), Osloaie 1968 (Libri liturgici Pro-
vinciae Nidrosiensis medii aevi, 2), s. 421-
424. 

Det är högst ovisst, om Andreas Sunesen 
någonsin vördats som helgon. Förvand
lingen av vatten till vin just under julnat
ten tillhör ett vidsträckt föreställnings
komplex (H. F. Feilberg, Jul, 1, Khvn 1904, 
s. 270 ff., s. 256 ff., H. Celander, Nordisk 
jul, 1, Sthlm 1928, s. 238 f., K. R. V. Wik
man (ed.), Svenska skrock och signerier, 
Samlade av Leonhard Fredrik Rääf, Sthlm 
1957 (KHVAAts handl. Filol.-filos. ser., 4), 
s. 237 nr 1357 a-b, H. Gustavson 8c Asa 
Nyman (edd.), Gotländska sägner, Upp-
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tecknade av P. A. Säve, 1: 2, Upps. och 
Khvn 1960 (Kungl. Gustav Adolfs Akad. 
Svenska sagor och sägner, 12: 1: 2), s. 294 
nr 408, Gunnel Weidel, Helgon och gen
gångare. Gestaltningen av kärlek och rätt
visa i Selma Lagerlöfs diktning, Lund 1964, 
s. 117). En bekräftelse på Ingrids av Skän
ninge skrinläggning lämnar ett brev från 
Märta Ivarsdotter 8/7 1507 (C. G. Styffe 
(ed.), Bidrag lill Skandinaviens historia ur 
utländska arkiver, 5, Sthlm 1884, s. 191 ff. 
nr 143). Hon avser att begiva sig dit, då 
Ingrid skall skrinläggas »nw om Olss-
messe». Ingrid synes ha varit känd även 
utanför dominikanernas hus; en kalkmål
ning med hennes bild uppgives ha funnits 

i Forssa kyrka (N. Wettersten, Forssa och 
Högs ålder och wärde, Sthlm 1902, s. 94). 
På liknande sätt torde Magnus Ladulås ha 
vördats också utanför franciskanemas kret
sar; en kalkmålning från senast 1460-talet 
har med tvekan identifieras som Magnus 
(R. Norberg i Söderm. hembygdsförbunds 
årsskrift 1954, s. 75-80). Slutligen mä näm
nas, att Brynolf Algotssons författarskap 
till de lyra officier, som vanligen tillskrivas 
honom, helt nyligen bestritts av 1. .Milve
den, Neue Funde zur Brynolphus-Kritik 
(Svensk tidskrift för musikforskning, 54, 
1972, s. 5—51, jfr härtill T. Lundens gen
mäle i Sv.D. 18/7 1972, s. 3). 

O. Odenius 

Elias Brenner, Thesaurus Nummorum 
Sveo-Gothicorum, Thet är En Skatt af 
Swenskt Mynt [1-2]. Suecica Rediviva nr 
23. (Med kommentarer av Nils Ludvig Ras
musson och Ernst Nathorst-Böös). Bokför
laget Rediviva. Stockholm 1972, 1:48 s., 
11 pl. 2: 130 s. inkl. planscher; härtill 19 
tilläggsplanscher, varav tre utviksplan-
scher; 23 s. kommentar och English sum
mary. Cirkapris inb. 230 kr inkl. moms. 

Miniatyrmålaren och assessorn i Antikvi
tetsarkivet Elias Brenner (1647-1717) är 
känd som den svenska numismatikens fa
der. Han var själv en ivrig myntsamlare, 
men hans värdefulla kollektion hamnade i 
utlandet på grund av att svenska staten ej 
förmådde inlösa denna. Frän 1729 fanns 
den i Ryssland, där den ansetts ha gätt för
lorad 1812; Ernst Nathorst-Böös har dock 
1958 påträffat resterna i Pusjkin-museet i 
Moskva. 

Brenner hade 1686 ansökt och erhållit 
Karl XI:s privilegium att utge ett verk över 
svears och götars forna penningar. En 
första upplaga utkom 1691, dedicerad till 
den numismatiskt intresserade Karl XI — 
det märkliga är, att den finns i två ver
sionen en på svenska och en på latin, en
ligt uppgift av hänsyn till den föga språk
kunnige konungen. Den första delen inne
håller en svensk mynthistoria samt plan

scher tram till Gustav Vasa, den andra 
planscher och nägra korta texter från Gus
tav Vasa t. o. m. Karl XI. Brenners plan 
var att detta förstlingsverk skulle avlösas 
av en mera definitiv publikation, innehål
lande ej blott beskrivningar och avbild
ningar av alla svenska mynt, utan även 
ujipgifter om skrot och korn, myntord
ningar, enskilda svenskars medaljer, vi
kingatidens utländska mynt och mycket 
annat. Detla kunde han aldrig genomföra, 
men han arbetade till året före sin död med 
att komjileitera den första upplagan med 
vad han fått kännedom om sedan den ut
kommit samt med att fullborda textdelen. 
Först 1731 kunde en andra upplaga — ge
nom Nic. Keders försorg — utges, inne
hållande alla planscherna med beskriv
ningar (detta hade fattats i första upjila-
gan), men tyvärr ej den mynthistoriska 
översikten. 

Trots sina brister — särskilt gäller det 
medeltidsdelens ofta fantastiska attribue-
eringar av mynten och de någon gång in
smugna s. k. antikvitetsförfalskningarna — 
iir Brenners förstlingsverk en märklig jires-
tation och det blev normgivande långt in 
på 1800-talet; även om man inte trodde 
j)å att vissa mynt tillkommit under t. ex. 
»Björn på Haga», citerade man likväl i 
katalogerna efter plansch och nummer hos 
Brenner. 
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Den första upplagan från 1691 är ytter
ligt sällsynt — mindre än 20 exemplar är 
kända, flertalet i offentliga bibliotek. Detta 
förklaras av att Brenner aldrig släppte ut 
verket »i bokhandeln». Han band ujij) ex
em [ilar — med latinsk eller svensk text, 
allt etter behov — under lojij^et av flera 
år och de ursprungliga mottagarna erhöll 
kompletterande planscher allteftersom 
dessa blev färdiga; detta är orsaken till 
att intet exemplar är det andra likt. Ut
givarna har i nytrycket medtagit alla me-
deltidsplanschema i sina olika varianter — 
varigenom verkets tillväxt belyses — me
dal jjilanscherna från slutet av 1600-talet, 
ett par andra jjlanscher som illustrerar Sve
riges rätt till trekronorsvapnet och en som 
behandlar ordnar. Rasmusson har (s. 1-9 

i kommentaren) gjort en förteckning över 
bilderna jiå samtliga planscher, omtalande 
rätt bestämning enligt nutida litteratur (i 
några fall rör det sig dessutom, som sagts 
ovan, om antikvitetsförfalskningar), samt 
skrivit en analys av Brenners verk (s. 
13-15); Nathorst-Böös har bidragit med en 
närmare redovisning fcir arbetets tillkomst 
och en datering av planscherna samt med 
en kort sammanfattning av sin uppsats i 
Nordisk Numismatisk Årsskrift 1963 om 
Brenners samling och dess öden. 

Facsimilujjjilagan av Brenners första 
upplaga mottas med tacksamhet av alla in
tresserade numismatiker, som härigenom 
fått en möjlighet att studera dess rika bild
material med sakkunnig kommentar. 

Lars O. Lagerqvist 
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Klavs Randsborg, Von Periode II zu III. 
Chronologische Studien iiber die ältere 
Bronzezeit Siidskandinaviens und Nord-
deutschlands. Acta Archaeologica Vol. 
XXXIX. Kopenhagen 1968. 

Klavs Randsborg, From Period III to Pe
riod IV. Chronological studies of the 
Bronze Age in Southern Seandinavia and 
Northern Germany. Publications of the Na
tional Museum. Archaeological-Historical 
Series I Vol. XV. Copenhagen 1972. 

Som framgår av boktitlarna behandlas i 
dessa båda arbeten kronologiska problem 
rörande dels övergångsskedet mellan brons
ålderns andra och tredje period dels över
gångsskedet mellan äldre och yngre brons
ålder. Undersökningsområdet är Sydskandi
navien och Nordtyskland. Dess avgränsning 
åt söder men kanske framför allt åt norr är 
nägot oklar och man hade önskat en preci
sering i detta avseende. 

Författaren utgår från den grundläg
gande indelningen av bronsåldersmateria
let, som gjordes av Oscar Montelius och 
som framlades som ett genomarbetat system 
första gången 1885 i det för bronsålders-
forskningen klassiska arbetet Om tidsbe
stämning inom bronsåldern med särskild! 
afseende på Skandinavien, med de juste
ringar som gjorts senare av en rad forskare. 
1 Montelius' arbete kan man urskilja i hu
vudsak två problemkomplex. Det ena gäller 
de enskilda formernas tidsmässiga förhål
lande till varandra och det andra gäller an
knytningen till kontinentala dateringar. Ef
ter Montelius har en rad forskare med 
hjälp av ett ständigt utökat material och 
nya infallsvinklar bearbetat och i vissa av
seenden förfinat Montelius' system för det 
nordiska materialet. Även Montelius var 
under sin långa livstid sysselsatt med detta 
och gjorde själv vissa justeringar, vilket 
framgår av hans kända arbete frän 1917 

Minnen från vår forntid. Samtidigt bear
betade han systematiskt även kontinentalt 
material. Det är inte motiverat att här gå 
in på den omfattande detaljanalysen av 
kontinentalt material, som successivt ut
förts av en mängd forskare. Jag begränsar 
mig till att påminna om att Reineckes 
grundläggande arbete och Miiller-Karpes 
förhållandevis moderna bearbetning är 
hörnstenar i den kronologiska byggnaden. 
I det första av Randsborgs arbeten gäller 
den kontinentala anknytningen sambandet 
mellan de nordiska bronsäldersperioderna 
II och III och Reinecke C 2 och D samt i 
det andra arbetet sambandet mellan de nor
diska perioderna III och IV och de konti
nentala Hallstatt A 1 och A 2. 

Av intresse i detta sammanhang är att 
framhålla att den successiva bearbetningen 
av säväl nordiskt som kontinentalt material 
medfört differentieringar på två punkter: 
en längre driven finindelning och upptäck
ten av lokala variationer i materialbilden. 
Till detta kommer den ständiga diskussio
nen om den absoluta kronologin, ett pro
blem som författaren till dessa arbeten dock 
inte behandlar. Det förbigås därför här med 
påpekandet att Nancy Sandars' uppsats i 
festskriften till C, F. C. Hawkes från 1971 
visar, att problemet ännu inte är slutdisku
terat. Den enkla bild som materialet frän 
början visade, då det förhållandevis villigt 
lät sig infogas i avgränsade perioder giltiga 
tor steine områden har genom den fortsatta 
bearbetningen av olika forskare kommit att 
framstå som mindre klar. Särskilt inspire
rande för Randsborg har utan tvekan varit 
Kerstens och Lomborgs studier av lokala 
variationer i materialbilden inom det nor
diska kulturområdet vid bronsålderns bör
jan och de lösningar av de kronologiska 
problemen som detta givit upphov till. 
Man kan säga att Randsborg från den ti
digare forskningen har fått ärva en rik skatt 
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av uppslag, som han kunna t utnyttja, dä 
han givit sig i kast med materialet. Med 
denna utgångspunkt liar lian fortsatt bear
betningen av de problemkomplex som va
rit aktuella alltsedan Montelius ' lid näm
ligen ett s tudium av löreniålsforiiiernas 
tidsmässiga inbördes förhållande och sam
bandet med kont inentala kronologisystem. 
Ti l l detta kommer det nämnda, på ett se
nare stadium aktualiserade studiet av even
tuella lokala variationer inom det nordiska 
kulturområdet 

I båda de här aktuella undersökningarna 
har Randsborg gett sig i kast med materia
let på ett ur metodiskt synpunkt l ikartat 
sätt. Bearbetningen börjar med en typolo-
gisk och kronologisk analys av importfor-
inerna samt av former som är så beroende 
av dessa att man inte med säkerhet kan av
göra om det rör sig om impor t eller om 
efterbildning. Därefter analyseras sådana 
inhemska former, som bedömes som bety
delsefulla i s ammanhange t Analysen be
gränsas i huvudsak till den formvärld, som 
bildar övergången mellan de nämnda perio
derna. De slutna fynden är den miljö, där 
kombinat ionen av former kan studeras. På 
s. 6 i det förstnämnda arbetet förklarar för
fattaren att analysen skall grundas på grav
fynd medan han avser att använda depå
fynden »nur in ganz vereinzelten Fallen». 
De föremälsformer som för det första arbe
tet dominera inom impor tgruppen är dol
kar, nålar och svärd. Bland de inhemska 
formerna är fibulorna en huvudgrupp, 
som kompletteras med former som svärd, 
dubbe lknappar och armringar. Det arbete 
som behandlar gränsen mellan perioderna 
I I I och IV inledes likaledes med en analys 
av de främmande formerna, där svärd och 
nålar dominerar . Av de inhemska formerna 
är fibulor och spännen den största grup
pen. Den kompletteras med svärd, bältedo
sor, armringar, nålar och framför allt dub
belknappar, l i l l detta kommer ett antal 
former, som förekommer endast i starkt be
gränsat antal . 

Genomförandet av analysen fordrar så
lunda ett typologiskt och kronologiskt stu
d ium av ett stort antal former. En sådan be

arbetning är oerhört krävande, fordrar en 
stor arbetsinsats och vid överblick. Förfat
taren har i detta arbete dokumentera t en 
ingående mater ia lkännedom om säväl nor
diskt som mellaneuropeiskt material , en 
kännedom som onekligen imponerar . Den 
lätthet med vilken han kombinerar mate
rial frän olika områden förutsätter verklig 
kunskap och väcker förtroende för hans 
möjligheter att upptäcka väsentliga sam
band: likheter och differenser. 

Resultatet av analysen blir kort sagt att 
författaren upptäckt skillnader i material-
bilden inom olika delar av det sydskandi
naviska ku l tu rområde t Utvecklingen har 
inte försiggått parallellt överal l t Vissa om
råden har varit mera progressiva på sä säll 
att man snabbare accepterat nya impulser 
och omformat sitt material därefter, medan 
man 1 andra områden länge höll kvar den 
äldre formvärlden och utbi ldade lokala va
rianter. Detta kommer till synes i fynd-
kombinat ioner med oväntad b landning av 
gammalt och nytt. På övergången mellan 
perioderna I I och I I I gick utvecklingen 
snabbast i Västdanmark, som synes ha balt 
nära kontakter med delar av norra Tysk
land framför allt med det nuvarande Meck
lenburg, medan materialet i det östliga Syd
skandinavien visar en långsammare utveck
ling. Vid övergängen mellan perioderna III 
och IV gick utvecklingen däremot snabbare 
i de centrala delarna av Sydskandinavien 
med Själland som centrum medan delar av 
Jylland — siirskilt framträdande är i delta 
fall den nordvästra delen — samt östliga 
Sydskandinavien med Bornholm och an
gränsande delar av Skäne visar en eftersläp
ning. För att i sina scheman ge uttryck för 
denna eftersläpning använder författaren 
uttrycket sub-period. Som framgår av hans 
uppstäl lningar har på övergången mellan 
perioderna II och I I I de östra delarna dvs. 
Själland och Bornholm en sub-period II 
parallellt med period I I I i väster. På över
gången mellan 111 och IV har endast Själ-
land varit progressivt och snabbt övergått 
till period IV, medan övriga delar har en 
eftersläpande utveckling karakteriserad som 
sub-period I I I . 
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Utredningen av de kronologiska förhål
landena inom olika delar av undersöknings
området ställer stora krav på dateringen av 
de olika formerna i förhållande till var
andra. För denna analys göres en detaljerad 
gruppindelning efter typer. Detta är stom
men i den kronologiska byggnaden. Man 
måste därför livligt beklaga, att denna 
grundläggande gruppering av de olika före
målsformerna har så påtagliga brister ifråga 
om definitioner och terminologi. Definitio
nerna är i stor utsträckning oklara och 
ofullständiga. Även indelningsprinciperna 
varierar på ett sätt, som ger en känsla av 
osäkerhet. Man kan säga att det är en för
åldrad redovisningsmetod, som går igenom 
arbetet och som irriterar. Avhandlingarna 
blir på detta sätt svårlästa och deras an
vändbarhet begränsas. Läsaren får inte hel
ler den hjälp, som sammanställda typsche
man kunnat erbjuda. Det finns upprepade 
exempel på att typerna presenteras genom 
beskrivningar, som inte skiljer ut dem frän 
varandra. Man kan till författarens försvar 
framhålla att materialet i mänga fall är 
ofullständiga föremål, vilket gör det mot
spänstigt och frestar till systematisering av 
detaljer. Vad gör man med fibulor t. ex. där 
i ena fallet bågen är bevarad men i andra 
fall endast huvudet? Frägan är vilka krav 
man skall ställa på ett material avsett att 
användas för så vittgående slutsatser. Om 
en definition skall fungera måste den vara 
så konstruerad, att den skiljer ut olika ty
per från varandra. En annan men närstå
ende fråga, som aktualiserats av Randsborgs 
arbeten, gäller terminologin. Begrepp som 
grupp, typ och variant användes omväx
lande som benämningar på populationer 
men man saknar en systematisk, varje gång 
likvärdig användning, vilket gör framställ
ningen mindre klar och svårare att över
blicka. Till detta bidrager också den oen
hetliga namngivningen på de diskuterade 
typerna. Namn på fyndplatser omväxlar 
med termer som betecknar formelement av 
olika karaktär. Den oenhetliga namngiv
ningen är ingen nyhet i Randsborgs arbe
ten utan ett arv frän tidigare generationer 
av forskare. Efterhand som materialbilden 

blir mer och mer komplicerad är det emel
lertid nödvändigt att radikalt förändra me
todiken pä denna punkt, så att exakta och 
likvärdiga begrepp kommer till användning. 
Detta förhållande har dock livligt diskute
rats i den moderna litteraturen, där man 
kan finna användbara förslag till lösningar 
av problemen. Mängden av danska namn 
på fyndplatser applicerade på typer av fi
bulor, dubbelknappar, armringar, knivar, 
etc. mäste för en utomnordisk läsare vara 
ytterst besvärande. 

Resultatet av undersökningen står helt 
naturligt i direkt relation till den grad av 
noggrannhet, som man kan få fram beträf
fande dateringarna av de olika fynden. Me
toderna för datering kommer därmed att 
vara av central betydelse. Materialet är om
fattande och ställer stora krav på författa
ren. Randsborg behärskar materialet till 
fullo men det är ibland motspänstigt och 
ger inte alltid de önskvärda hållpunkterna. 
Det uppställda kravet att till stiirre delen 
arbeta med gravfynd har inte kunnat upp
rätthållas vid analys av materialet i arbetet 
frän 1972. Datering på enstaka om än till 
synes karakteristiska ornament eller date
ring genom komparation av fynd i flera led 
ger en känsla av osäkerhet. Om man skall 
få en användbar standard för datering av 
det inhemska materialet måste man nog 
som Randsborg bygga på fibulor och andra 
rikligt förekommande former. Frågan är 
bara vilken noggrannhet man uppnår i 
fråga om dateringarna och i vilken utsträck
ning man omedvetet kommer att hamna i 
cirkel, då man bygger upp dateringsked-
jorna? Om man som exempel tar den kända 
dubbla gravläggningen från Äker sn, Born
holm, finner man s. 44 i arbetet 1972 att 
en dolk av det slag som räknas till Born-
holmsgruppen kommer »from the double 
grave at Åker, which is dated by means of 
its Bornholm brooch.» S. 41 läser man: 
»The Äker brooch was found with objects 
all of which are ascribed to Montelius Pe
riod III, thus i.a. a loose-pommelled dagger 
with rhombic pommel . . . It should be 
added, however, that the Åker grave also 
contained a fragment of an iron knife. Iron 
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is known in Southern Seandinavia from Pe
riod IV, but hardly earlier.» Bornholmsfi-
bulan från Äker tillhör en liten grupp av 
tre spännen, av vilka ett kommer frän 
Sandby i sydöstra Skåne. »On account of 
the Sandby brooch's catch-plate, the three 
brooches should be ascribed to Period IV, 
a placing which is supported by the associa
tions. The Sandby brooch was found (in a 
hoard) with . . . a neck-ring with flat 
underside (not until Period IV do neck-
rings attain a flattened section, cf. p. 61).» 
På den hänvisade s. 61 diskuteras halsring-
arna. 

Det valda exemplet visar vilka svårigheter 
som tornar upp sig vid arbetet med date
ringarna. Akerfyndet är intressant även ur 
den synpunkten att man här har det äldsta 
kända skandinaviska järnfyndet. I Monte
lius' arbete om det äldsta järnet 1913 och i 
annan litteratur om samma problem be
handlas fyndet under beteckningen 
GrcAdeby, Äker sn. Det av Randsborg i ma
terialsamlingen använda namnet Selvejer-
gård, som förresten även användes av Bro
holm och som även finns införd i inventa
riet i Nationalmuseet, anger samma fynd
plats. Det i litteraturen införda namnet 
Gr0deby (namn på nägra gårdar), även an
vänt av Vedel då han 1886 första gången be
skrev fyndet, borde som inarbetad beteck
ning ha bibehållits i någon form. Rands
borgs presentation av fyndet i katalogen är 
ofullständig genom att en pincett samt en 
spiralfingerring fallit ur förteckningen av 
påträffade föremål. Genom sin fyndrike
dom och framför allt genom inslaget av ett 
järnföremål är fyndet av stort intresse. Det 
är därför beklagligt att anläggningen inte 
är sakkunnigt undersökt. Eftersom dess till
förlitlighet ofta har diskuterats och dess 
centrala roll i analysen är uppenbar, hade 
man önskat en utredning om fyndförhål
landena. Dessa kan styrkas genom ett brev 
från Vedel som jämte fyndet sändes till 
Nationalmuseet och som finns tillgängligt i 
arkivsamlingen. Man får i detta brev veta 
att fyndet överlämnades till Vedel några 
timmar efter påträffandet, hur föremålen 
var fördelade i de båda gravrummen samt 

att brevet och fynden insändes två dagar ef
ter fyndtillfället. Väsentlig är ocksä Vedels 
uppgift i detta brev att det inte är något 
tvivel om att järnstycket hittades i kistan. 
Trots att Sophus Miiller inte tar upp fyn
det i Aarbcrtger 1914 måste man anse att 
fyndkombinationen är väldokumenterad. 

Diskussionen om Akerfyndet får här be
lysa dels svårigheterna som tornar upp sig 
vid arbetet med dateringarna dels den nog
granna kontroll av tillförlitlighet, som i 
själva verket behövs, om man skall använda 
dateringarna för att testa sådana hypoteser 
som framförts av Randsborg. 

Då det bereder stora svårigheter att få ett 
fast grepp om dateringarna av fyndkom-
binationer med inhemska former, är fynden 
med främmande former särskilt värdefulla 
för analysen. Det är därför intressant att 
granska detta material. Genom sin vida 
överblick över kontinentalt material är 
Randsborg väl förberedd för analys av im
porten. Även här stöter man emellertid på 
svårigheter. Man kan inte klart skilja mel
lan import och efterbildning. Fynden med 
otvivelaktiga importföremål inom för ana
lysen centrala områden är i vissa fall 
mycket fåtaliga. Själland har under över
gångsskedet mellan perioderna III och IV 
varit progressivt. Man skulle då vänta sig 
att detta svarar mot en förhållandevis stor 
import, ett tecken på kontakt och aktivitet. 
Granskningen av materialet visar emeller
tid, att det bara finns ett par säkra fynd-
kombinationer med import. Det innebär 
dels att man av importen inte får den hjälp 
för dateringarna som man skulle önska dels 
att sambandet mellan nordisk och konti
nental kronologi på denna punkt är svagt. 
Så långt kombinationerna bär, har Rands
borg emellertid kommit fram till att H A 1 
ligger parallellt med slutet av period III 
och H A 2 parallellt med början av period 
IV. För det äldre materialet tecknas sam
bandet så att gränsen mellan Reinecke C 2 
och D sammanfaller med gränsen mellan 
perioderna II och III. Det är ett resultat 
som har starkt fog för sig. 

Det är förvånande att Jylland, som har 
förhållandevis många importfynd under 
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övergångsskedet mellan 111 och IV, vid den 
t idpunkten inte visar progressiva ten
denser. Uppenbarl igen hänger progressivi-
teten, snabbheten att med en gäng skifta 
former, inte samman med den kontakt sö
derut, som importfynden markerar. Den på
fallande ojämnheten i spridningsbilden — 
och det gäller framför allt det inhemska 
materialet — som framgår av mänga spritl-
ningskartor gör läsaren tveksam inför slut
satsen. Man behöver egentligen en jämn 
spridningsbild lör att kunna diskutera hur 
olika typer av fynd kvantitativt förhåller 
sig till varandra inom olika områden. Kraf
tiga koncentrat ioner av den art man finner 
inom ett litet område i nordvästra Jylland 
lordrar egentligen en analys av spridnings-
kartans relevans. 

Om man skall kunna se långsammare och 
snabbare förändringar i ett material och 
göra jämförelser mellan olika områden är 
förutsättningen att man förfogar över meto
der, med vilkas hjälp man säkert kan visa 
tidsförhållandet mellan fynd och mellan 
grupper av fynd. Alla som arbetat med en 
sådan uppgift vet hur vanskligt det i själva 
verket är. Den successiva förändringen av 
former och stilar innebär i själva verket att 
man alltid mäste ha en viss kvantitet av 
biandfynd. Man kan alltsä inte vänta sig att 
finna en bestämd gräns mellan perioder, 
även om man mäste använda periodindel
ningar som arbets ins t rument Detta med
vetande om verkligheten aktualiseras 
många gänger vid läsningen av Randsborgs 
avhandlingar. Det innebär att man gärna 
vill ha ett förhållandevis stort material , så 
att man kan se frekvensen av fynd som av
viker från det man tror iir det normala 

mönstret vid en viss t idpunkt . Randsborg 
har säkert varit medveten om detta men bar 
vågat försöket att göra analysen med det 
ojämna material som är känt och har fått 
fram ett resultat, som kan betecknas som 
intressanta hypoteser. T ro t s materialets 
otillräcklighet på mänga punkter har man 
efter läsningen kvar övertygelsen att han är 
på rät t väg, även om mycket arbete eller 
tlessa linjer återstår lor forskningen. 

Eftersom publikat ionen över det äldre 
materialet med titeln Von Periode I I zu I I I 
ingår i Acta Archaeologica har den denna 
series utstyrsel i fråga om bilder och mate-
rialredovisning i noter. Arbetet med titeln 
Proiii Period I I I In Period IV har appendix 
iiver fyndkategorier och en liten fyndkata-
log samt utbredningskartor och bilder så
väl i text som i planschdel. Textbi lderna 
har där en del brister, som sannolikt kun
nat undvikas. Felaktigheter i fråga om 
namn pä fyndplatser förekommer i en del 
tall men inte talrikt. T i l l läsarens hjälp 
skall påpekas att Kvarnbyfynden från hög 
1 fält felaktigt inventar ienummer, ett fel 
som övertagits från Folke Hausens publika
tioner Skånska bronsåldershögar. Numren 
pä de olika gravarna i högarna stämmer 
med uppgifterna i Hausens arbete men inte 
med inventariet i Statens historiska mu
seum. 

Det har här endast varit möjligt att på 
några punkter beröra Randsborgs inne
hållsrika och st imulerande avhandlingar. 
Genom sitt material och sina hypoteser är 
de båda centrala för bronsåldersforsk
ningen. 

Berta Stjernquist 

Erik Nylén, Mellan brons- och järnåldern. 
Antikvariskt arkiv 44. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. Stock
holm 1972. ISBN 91-7192-007-2 

Dateringen av övergängen från bronsålder 
till järnålder är ett intr ikat problem med 
långa kombinationskedjor från Medelhavet 
till Norden. Oscar Montelius, som en gång 

upprä t tade dessa kedjor, satte för sin del 
gränsen till ca 600 1. Kr., men den har se
nare skjutits framåt mot Kr. f. Vissa över
siktsverk, som t. ex. M Stenberger, Det forn
tida Sverige 1964, eller J. Brc/indsted, Dan
marks Oldtid 111 1940, placerar gränsen ca 
400 I. Kr., varvid dock Stenberger hän liir 
materialgrupper t i l lhörande övergångsske
det och period I till tiden före detta årtal. 
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Allmänt sett torde emellertid årtalet 500 
f. Kr. utgöra den gräns de flesta arkeologer 
räknar med för en kulturform, som i Nor
den kan räknas som järnålder. 

Inom svenskt område finns endast un
dantagsvis fynd, som kan ge bidrag till en 
diskussion om denna datering. Huvuddelen 
av dessa är koncentrerade till Gotland och 
har framkommit i samband med de stena 
undersökningar, som sedan 1950-talet har 
pågått där under ledning av Erik Nylén. 
Nylén har i ett nyutgivet nummer av An
tikvariskt arkiv, Mellan brons- och järnål
der, lämnat en utförlig redogörelse för ett 
av de viktigaste gravfynden i detta samman
hang, nämligen grav 6/59 vid Prästgården 
i Fole socken. Detta innehåller inte mindre 
än nio föremål av yngsta bronsålders- eller 
äldsla järnålderskaraktär, alltså en bland
ning av period VI- och period I-fynd. Des.sa 
visar alltså, liksom fynden i flera av de i 
uppsatsen endast obetydligt berörda gra
vaina på samma gravfält, en parallellitet 
mellan de båda perioderna, något som vis
serligen av mänga forskare har ansetts rim
ligt men dock inte möjligt att bevisa. 

Det intressanta är att man numera med 
hjälp av radioaktiv datering av collagen
innehållet i obräncla ben kan nä fram till 
en »absolut» datering av fyndkomplex av 
detta slag u tan omvägen över de länga jäm-
lörelsekombi nat ionerna till Medelhavet. 
Nylén har lagt ned ett betydande arbete 
pä att välja ut fynd, som tillhör den ak
tuella perioden och innehåller obränt ske
lettmaterial. Han har också låtit datera en 
jämförelsegrupp frän romersk järnålder . 

I båda grupperna lår han en delning av 
analysresultaten i två huvudgrupper , den 
ena i nära anslutning till den förmodade da
teringen, den andra ca 300-400 år yngre. 
Det anmärkningsvärda är emellertid, att när 
den rät tdaterade gruppen i kontrollmate
rialet från romersk järnålder faller inom 
rätt tidsavsnitt konventionellt sett, så faller 
motsvarande g rupp i materialet från över
gångstiden bronsålder—järnålder i 200-talet 
i stället för omkring 500 f. Kr. Nylén me
nar, att dessa värden, som enligt de senaste 
reinen rörande C 14 med ändrad halverings-

tid, kontroll mot en dendrokronologiskt 
uppbyggd årtalsserie och förhållandet till 
utgångspunkten 1950 e. Kr. mäste omräk
nas, kalibreras för att ge exakta årtal. Det 
sammanlagda tillägget utgör enligt Nyléns 
beräkning ca 100 år och det genomsnittl iga 
absoluta värdet för övergångstiden skulle 
alltså bli ca 350 f. Kr. Denna diskussion av 
ärtalen för Gotlands del är särskilt värde
full, då den bygger pä ett material , som är 
oberoende i förhållande till det konventio
nella arkeologiska fyndmaterialet. Jag tror 
emellertid, att det kan vara anledning att 
närmare granska grundvalarna för Nyléns 
kalibrering. 

För att ta det enklaste först: När labora
torierna för radioaktiv datering använder 
1950 som utgångspunkt, sä innebär detta 
inte, att man kan dra ifrån 20 år för att nå 
fram till dagens läge. Som kontinuerl ig! 
jämförelsevärde använder man nämligen 
standardprover av oxalsyra med en till 1950 
års värde kalibrerad radioaktivitet. Pro
verna åldras i samma takt som övrigt C 14-
material varför en ytterligare korrigering är 
meningslös eller felaktig. För övrigt skulle 
ett felvärde på 20 år ligga inom de statis
tiska felgränsema för dateringsberäkning
arna. 

Beträffande de båda övriga faktorerna 
har de olika utgångspunkt. För det första 
finns det numera exaktare beräkningar av 
halveringstiden, som innebär ca 3 % högre 
värden än de av Libby ursprungligen an
vända 5570 år. Det nya värdet är 5730 + 
40 år, men enligt internationell s tandard 
anges alla värden fortfarande i C 14-är en
ligt det konventionella Libbyska värdet. 
Därigenom har trots en viss felmarginal en 
stor fördel nåtts, dä man kan ställa alla er
hållna dater ingar i relation till varandra 
u tan omräkningar . 

Den andra vägen att korrigera C 14-vär-
clena är att jämföra dem mot en absolut 
tidsskala av annat slag, nämligen en den-
drokronologisk skala. Den längsta av dessa 
dendrokronologiska skalor är den, som byg
ger på uråldrig tallskog i Cali lornien och 
Nevada och når ca 7 000 är bakat från nu
tiden. Ett stort antal smä grupper av års-
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Fig. i. Utdrag ur Sucss' jämförelse-diagram för C 14-
och elenilrokroiioleigiska ilatcringar, i huvuilsak ut-
förela på Pinus aristata och Setjuoia giganlea. Er
hållna C 14-värden BP markeras enligt den vänstra 
skalan, varviel absoluta år enligt elcn ilenilrokrono-
logiska skalan erhålles till höger. Efter plansch I, 
Suess 19711, Bristletone-pine calibration ot the radio
carbon time-scale 5200 B.C. to the present, Radio
carbon Variations anel Absolute chronology, eelitcel 
by Ingriel V. Olsson, Uppsala 11)70. — Extract from 
Suess' comparison diagram for C-14 anel denelro-
chroiiological elatings, cbiefly carried out 011 Pinus 
aristata anel Sequoia giganlea. The C-14 values 
obtaineil are BP marked according to the left scale, 
wherebv absolute- ve-ars according to the elenelro-
clinmological scale are foiinel on the right. After 
Plate I, Suess 1970. 

ringar ur denna kurva har C 14-daterats 
och man har lyckats analysera des.sa värdens 
variationer i förhållande till de absoluta, 
pä träringsjämförelse byggda ärtalen. Varia-
tionskurvan består numera av så mänga 
prover att osäkerhetsgraden kan antas vara 
obetydlig. Analyser frän olika laboratorier 
visar likaså ett entydigt resultat. Kurvan vi
sar, att efter Kr. f. sammanfaller C 14 och 
den dendrokronologiska kurvan med ett 
undantag, 1600-1700-talen, bra. Men frän 
Kr. f. och bakåt börjar kurvorna att diver
gera. Under vissa tider blir variationerna 
synnerligen kraftiga, under det att andra 
perioder ger jämnare värden. De största av

vikelserna, många hundra år, finns under 
neolitisk tid och kommer att ge en full
ständig omdatering av denna tid och av en 
rad senmesolitiska företeelser. 

Väsentligt är att variationskurvan är an
given i konventionella år, dvs. enligt Libbys 
okalibrerade halveringstid. Skillnaden mel
lan dessa två kurvor innefattar alltså även 
den 3%-iga ökningen av halveringstiden 
och man kan inte som Nylén gör summera 
dessa effekter. 

H. Tauber har i Aarbeger 1970, s. 123 
gjort ett försök att framställa en utjämnad 
korrigeringskurva på grundval av H. Suess" 
år 1970 i redogörelsen för Nobelsymposiets 
över Radiocarbon Variations 1968 av 
Ingrid U. Olsson utgivna handlingar redo
visade kurva. Nylén har i sin tur gått till 
Taubers kurva och använt de utjämnade 
värdena. Dessa är emellertid genom för
minskning och omritning svåra att läsa och 
använda. Går man till den av Suess själv 
som Plate I-II redovisade kurvan finner 
man, att det första årtusendet före Kr. f. är 
en mycket besvärlig period med slora lokala 
variationer, beroende på variationer i in
flödet av C 14 från rymtlen. 

Dessa stora variationer bör alltså påverka 
tolkningen av Nyléns värden. I fig. 1 bar 
jag pä Suess' diagram lagt in ett rutnät för 
att medge läsning av århundradena på ett 
bättre sätt. Det visar sig då, att Nyléns vär
den 2 150-2 250 BP (BP= 1950), faller inom 
en av de kraftigaste anomalierna, där 
t. o. 111. inverterade värden kan väntas. I 
själva verket täcker Nyléns värden hela pe
rioden från 150 till 400 f. Kr. Det kan alltså 
här vara frågan 0111 C 14-värden, som sam
manfaller med de konventionella, men de 
kan också vara ett hundratal år äldre. Den 
aktuella provserien befinner sig vid diver-
genspunkten mellan den konventionella 
C 14-kurvan och den dendrokronologiska 
kurvan och påverkas dessutom av en kraf
tig anomali i inflödet av C 14 från rymden. 

Detta gör att en bestämning av över
gången mellan bronsålder och järnålder till 
år 350 f. Kr. är en sanning med stor mo
difikation. Däremot visar Nyléns analys-
serie med all önskvärd tydlighet en sak: 
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Den konventionella övergångstidsdate
ringen 500 f. Kr. är ett alldeles fiir tidigt 
årtal. Sanningen torde vara tidigast det av 
Nylén föreslagna värdet eller ända till ett 

par århundraden senare. Tills vidare kan 
C 14 dock inte ge oss exaktare datering än 
275 ± 125 f. Kr. 

Björn Ambrosiani 

Untersucliungen /ur Technologie des 
Eisens. Berichte iiber die Ausgrabungen in 
Haithabu 5. Utg. av Kurt Schietzel. Neu
miinster 1971. 

Redan under 1950-talet ledde undersök
ningarna i Hedeby också till forskningar i 
den lokala järnhanteringen där. Dessa 
forskningar intensifierades, när år 19G3 ut
grävningarna i det centrala Hedeby fort
sattes och bl. a. gav som resultat fynd av 
ämnesjärn, slagger och järnföremål, ägnade 
all ge ytterligare aspekter på järnets tekno
logi i området. Ett viktigt samarbete mel
lan arkeologer och tekniker kom till stånd 
och har nu resulterat i rapporter, publice
rade i »Bericht 5». 

Möjligheterna att nå resultat inom den 
tekniska forskningen rörande förhistoriskt 
järn är främst beroende av tre faktorer: Ar
keologer, som är så väl insatta i problem
ställningarna, att de redan vid fältunder
sökningarna vet vad som är av speciellt in
tresse ur järnhanteringens synpunkt, tekni
ker, som väl känner till de arkeologiska 
frågeställningarna och som har tid, möjlig
het och intresse att ägna sig åt dessa pro
blem samt, slutligen och inte minst, ekono
miska resurser. 

Enbart förekomsten av »Bericht 5» visar, 
att arkeologerna varit väl medvetna om vik
ten av tekniska undersökningar. Som hu
vudledare fiir dessa undersökningar bar civ. 
ing. Robert Thomsen, Varde Staalverk, 
Danmark, fungerat. Thomsen är en av de 
främsta tekniska experterna på förhistoriskt 
järn, något som bl. a. hans danska under
sökningar visat. Fyra av bokens 6 uppsatser 
är också författade av Robert Thomsen, 
nämligen: 

Metallografische Untersuchungen an 
wikingerzeitlichcn Eisenbarren aus Hait
habu. 

Metallografische Untersuchungen an drei 

wikingerzeitlichen Eisenäxten aus Hait
habu. 

Metallografische Untersuchung einer wi
kingerzeitlichen Lanzenspitze aus Hait
habu. 

Essestein und Ausheizschlacken aus Hait
habu — Zur Technik des wikingerzeit
lichen Schmiedens. 

Undersökningarna har utförts med an
vändandet av de modernaste tekniska me
toderna. Sålunda ingår kemiska analy
ser, strukturundersökningar, mikrohård-
hetsmätningar samt dessutom förslag till re
konstruktion av framställningstekniken. Il
lustrationerna är genomgående goda och in
formativa. 

Ämnes järnen — ett bandformigt och två 
bitar av liknande ämnen samt ett klimp-
formigt — var sammansmidda av små järn
stycken med växlande kolhalt, där de bög-
kolhaliiga partierna var väl ägnade till eg
gar i redskap och verktyg. Försök har ul
lörts med järn framställt av myrmalm vid 
nyligen utförda reduktionslörsök. Makro-
och mikrostrukturen hos de nyframställda 
ämnesjärnen visade sig vara fullständigt 
analoga med de förhistoriska motsvarighe
terna. 

I detta kapitel finns även för arkeologer 
nyttig information om de metallografiska 
förutsättningarna med definitioner av me-
tallografiska termer. (Ett tryckfel nederst pä 
s. 18 är »kohlenstoffreinen» i st. f. »kohlen-
stoffreichen».) 

Av de tre undersökta skafthålsyxorna har 
en jämnt utsvängd egg, två är något asym
metriska. Samtliga yxor har skafthälet fram
ställt genom omvikning, en har hammare, 
de övriga är rundsmidda. Samtliga yxor är 
sammansmidda av järn med olika kolhalt, 
yxorna 2 och 3 även med växlande fosfor
halt. Trots att också smidet varierar starkt 
anser Thomsen det troligast, att de tre 
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yxorna återspeglar de lokala smedernas 
kunnande . Yxa nr 3 är av så vekt material , 
att den enl. Thomsen knappast kan ha an
vänts som arbetsredskap; sammansmid-
ningen av järn med olika kol- och fosforhalt 
bar här troligen avsett at t ge ytan en deko
rativ effekt. 

Spjutspetsen är av Petersens typ D, med 
vingar på holken. Spetsen är damascerad 
och av mycket hög kvalitet. Den jämförelse
vis höga fosforhalten tyder pä, att utgångs
materialet kan ha varit myrmalm. Kvalite
ten på smidet jämförs av Thomsen med de 
frankiska vapnens. 

Ordet »Essestein» översätts i al lmänhet 
i svenska med blästermunstycke, vilket iir 
missvisande, eftersom munstycket har suttit 
på själva bälgen medan däremot de före
mål, det här är fråga om, utgörs av det eld
fasta material, genom vilken forman gick 
och som ofta består av täljsten eller eldlast 
lera. Ordet blästskydd förefaller mera ade
kvat. 

Ett blästskydd av täljsten har påträffats i 
Hedeby och bör enl. Thomsen ha använts 
i smedjan. Detta tör Thomsen över till en 
beskrivning av sinidesslagger och till en 
diskussion om möjligheten att genom ana
lyser och rönlgendilfraktion skilja pä smi-
desslaggei och reeluklionsslagger, nägot som 
ofta har diskuterats i l i t teraturen. Smides-
slaggema tycks utmärka sig genom en högre 
halt av kvarts, pä grund av tillsatsen av 
sand som flnssmedel vid smidet, samt ge
nom en lägre halt av M n O och P^Og än re-
duktionsslaggema. (Pä s. 108 finns i sista 
stycket ett tryckfel. Där står »geringere 
Mengen Quarts» i stället fiir tvärtom.) 

Bokens övriga två uppsatser är författade 
av Friedrich Karl Niiiiniiinn: Meiallkund-
liche Untersuchungen an drei wikinger-
zcitlichen Zieheisen aus Hai thabu» och av 
Radomir Pleiner, Jifi Pelikan och Miloslav 
BartuSka: Untersucliung einer Eisenschlacke 
;ins Hai thabu. 

Naumai in betonar i sin redogörelse lör 
undersökningarna av de tre tråddragnings-
instrumenten vikten av, att man låter de 
kemiska analyserna föregås av strukturun
dersökningar och hårdhetsmätningar, så att 

provet icke uttages slumpmässigt. Också 
Naumann ger en kort överblick över vissa 
metallografiska termers innebörd. 

Träddragnings ins t rument nr 1 är tillver
kat av järn med övervägande medelhög till 
hög kolhalt; man har alltså eftersträvat 
att använda ett hårt och härdbar t järn, väl 
lämpat till föremål av denna typ. Enl. Nau
mann tyder den låga mangan- och fosfor
halten på, att jä rnet framställts i blasta. 
Den låga fosforhaltens beviskraft kan väl 
diskuteras, vilket även framgår av analy
serna av instrument nr 2, där den höga fos
forhalten enl. N a u m a n n tyder pä att fosfor
rik myrmalm varit utgångsmaterialet. 
Också nr 2 beir ha tillverkats i blasta, som 
var den enda kända reduktionsugnen vid 
denna tid. 

Ins t rument nr 3 behandlas mera kort
fattat. Det har låg kolhalt, vårtor bind
ningen givit dåligt resultat och järnet är 
mjukt. 

Den av Pleiner, Pelikan och BartuSka 
undersökta konkava slaggkakan, slutligen, 
har mänga motsvarigheter bland slaggerna 
i Hedeby till sin yttre form. Resultaten av 
de mineralogiska och kemiska undersök
ningarna samt av smältpiinktsbestämniiig-
arna ger enl. författarna icke möjlighet att 
avgöra, om det bär är fråga om smidesslagg 
eller reduktionsslagg. Det är huvudsakligen 
slaggstyckets form, som hänvisar det till 
smidesslaggerna. Denna har uppstäl l vid 
upphet tn ing av järnet under användning 
av slaggbildande medel, sand och lera (jfr 
Thomsen ovan). 

Sammanfattningsvis skall sägas, att del är 
en nyttig bok med mänga väl presenterade 
undersökningar och att den rekommende
ras som en liten lärobok för de arkeologer, 
som tänker ägna sig åt den historiska järn-
forskningen. 

Stora mängder tekniska jämundersök-
ningar har under senare är utförts i Europa 
och varje bidrag till dessa är väsentligt. 
Men l i t teraturen är svåröverskådbar och 
vad man nu längtar efter är en de tekniska 
järnundersökningarnas J a n Petersen, som 
delar in smidesteknik och järnkvaliteter i 
typer och som gör en sammanstäl lning av 
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de oerhört slora mängderna av kemiska 
analyser, som Utförts, så att de blir lättare 
användbara för slutsatser om järnhante

ringens utveckling och dess roll för den för
historiska människans situation. 

Inga Serning 

Iwar Anderson, Vadstena gård och kloster. 
1. Text . 2. Planscher. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitetsakademien. Stock
holm 1972. ISBN 91-7192-014-5. 

Man överdriver knappast om man säger, att 
utforskningen av klosterkomplexet i Vad
stena under åren 1956-1909 ledde till rent 
sensationella resultat, som i fråga 0111 över
raskningar och överträffade förväntningar 
saknar motsvarigheter i den antikvariska 
verksamheten i Sverige. När resultaten av 
de byggnadshistoriska undersökningarna 
därtill publicerades endast tre är efter arbe
tets avslutande, därti l l i förening med en 
till alla delar perfekt uppsät tn ing fotogra
fier, uppmätningsr i tn ingar och rekonstruk-
liinisskisser, kan man blott konstatera, att 
Vadstenaundersökningen också genom sitt 
konsekventa fullföljande av arbetets alla 
skt-dc-n, inberäknat publiceringen av mate
rialet, är värd ett högt betyg. 

I sin år 1946 framlagda doktorsavhand
ling »Studier i birgit t inerordens byggnads-
skick 1» kunde Bertil Berthelson utgå frän 
begränsade grävningar 192(1-1932 och forsk
ningar i arkiv, samt frän jämförande stu
dier i andra birgittinska kloster. Han erfor 
då, liksom andra före honom, att de skrift
liga källornas ujipgifter var motstridiga, 
och att det var mycket svårt att bedöma 
vilka uppgifter som man kunde lita på. 
Nu, efter de senaste undersökningarna, iir 
situationen en helt annan, ty åtskilliga be
skrivningar i brev och särskilt Birgittas in
struktioner kan tolkas utgående från de 
återfunna byggnadsfragmenten. En ut
märkt karakteristik av det verkliga förhäl
landet gjordes redan i början av 1400-talet, 
i ett odaterat brevkoncept: »Då våra enkla 
förfäder, befriade frän världens snaror, kom 
lill denna plats för att utöva munklivet, 
fann de här några delvis förstörda Stenhus, 

som de använde som grund. De restaure
rade dem och de byggde till andra hus. 
icke så lyckade, som iakttagaren lätt kan se. 
Eftersom det är olämpligt all riva ned det 
redan uppbyggda och att åter bygga upp 
det nedrivna beslöt vi oss för att nöja oss 
med dessa enkla byggnader.» 

Även om man av olika skriftliga källor 
har kunnat förstå, att klostret anlades pa 
platsen för folkungarnas gårdskomplex och 
att man kunde utnyttja vissa äldre byggna
der, hade väl ingen kunna t tro, all lolk-
ungapalatsei kunde återfinnas och därtill 
rekonstrueras till sina väsentligaste delar. 
överraskningsmomentet inskränkte sig inte 
bara till att detta plötsligt var möj l ig t En 
lika stor sensation var formatet på den bygg
nad som kunde prepareras fram: en 56 meter 
lång ( = ca 100 alnar) och 14,5 meter bred 
länga, som, om man betänker att den i 
huvudsak uppfördes under 1200-talets 
tredje fjärdedel, helt förändrade bilden av 
stenbyggnadskonsten i Sverige under 1200-
talet. Om man frånser borgbyggen, som be
står av sammansatta komplex (Stockholm, 
Kalmar, Abo) skulle det dröja inemot 300 
är innan man i det svenska riket uppförde 
profana byggnader av detta format. 

Klostergårdens norra sida upptas av en 
länga, som under åren 1828-1951 användes 
som mentalsjukhus och som i Birgittas skrif
ter går under namnet »stora stenhuset». Det 
är just den byggnaden som enligt under
sökningarna ursprungligen uppfördes som 
palatset i folkungarnas gårdskomplex. An-
derson lyckas påvisa, att byggnaden till 
hela sin längd och till 14 meters höjd upp
fördes av tegel i två och delvis tre vå
ningar redan före ca 1275. Arbetet gjordes 
dock inte i en följd, även om grundmu
rarna visar, att längan redan från början 
planerades i sin slutliga omfattning. Den 
första etappen omfattade dels uppförandet 
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av västra delen till full höjd (två våningar 
+ källare), dels anläggandet av östra hälf
ten med 1,5-2 meter höga yttermurar. Spär 
innanför mura rna i den östra hälften tyder 
på, att här under den första byggnadsperio-
den stod ett trähus, som förhindrade ett 
fullföljande av byggnadsplanen i sin helhet. 
Efter en tid fortsatte arbetet dock, palatset 
utbyggdes i hela sin längd och fick höga 
murade gavlar i väster och öster. Vid två 
mindre byggnadsskeden kort därefter till-
lögades dels den utbyggnad i nordöst, som 
senare kom att inrymma Birgittas s. k. böne
kammare, dels ett galleri av sten utmed 
södra fasaden. Anderson finner det troligt, 
att palatset började byggas av Bjälboätten 
under tiden närmast efter 1250 och att det 
var fullbordat då Valdemar Birgersson år 
1275 kallades till herredag i Vadstena. 

Byggnadens tre största rum låg i väster, 
mit t ovanför varandra. 1 markvåningen 
fanns ett enkelt inrett utrymme, som av 
vissa spär att döma har tjänat som stall. 
Motsvarande rum i bottenvåningen var en 
stenvälvd stuga eller sal, och överst fanns 
ett förnämt gestaltat rum, säkerligen en 
sal, Anderson räknar med att möjligen hela 
denna del av huset var reserverad för mö
ten med rikets ledande män under kungens 
presidium. I bottenvåningens östra ända 
läg husets bostadsdel, omfattande två rum 
med en gemensam eldstad. Trol igen var det 
fräga 0111 gärdsherrens bostad med dagiig-
stuga och inre kammare. I östra delen av 
ovanvåningen fanns ett stort rum, som tro
ligen användes som kapell. Osäkrare är 
funktionerna för rummen i de båda vå
ningarnas mittpart ier , i båda fallen två 
rum, av vilka det ena var mycket smalt. 
Det är u tmärkande för Andersons försik
tiga metod, att han beskriver rummen in
gående, men undviker att komma med 
några teorier. Vi har lyckligtvis kommit 
förbi den tid då varje detalj måste förkla
ras, också i de fall då materialet inte räckte 
till för vettiga slutsatser. 

Byggnaden, som utmed södra fasaden 
hade ett mura t galleri, ett solarium efter 
kontinentala mönster, var alltså ett utpräg
lat furstepalats och därmed en fungerande 

byggnad på ett helt annat sätt än de tidiga 
stenhusen i adelsmännens borgar. När det 
gäller formgivningen finner man ett påtag
ligt sammanhang med den äldsta domkyr
kan i Strängnäs och de tidigaste delarna av 
Tynnelsö hus. Med tanke pä den höga kva
litet som präglade både murverket och öpp
ningarnas formgivning är det dock natur
ligast att räkna med att palatset i Vadstena 
uppfördes av från ut landet inkallade mur
mästare. Anderson går egentligen inte in på 
det problemet — det får bli en senare u p p 
gift — men han pekar i alla fall i korthet 
pä l iknande former i trakterna av Köln och 
Lybeck. Det är inte otänkbart , att Birger 
Jarl i samband med sina kontakter med den 
tyska hansan på 1250-talet fick kontakt 
med någon byggmästare, som kom till Vad
stena med sina murare och byggde palatset. 

Palatset utgjorde den dominerande hu
vudbyggnaden i en anläggning, som ocksä 
omfattade andra hus. Iwar Anderson har 
trott sig kunna spåra lämningar efter ytter
ligare lem olika hus, som fanns redan före 
klostertiden. T r e av dem formerade en gärd 
framför palatsets solarium så att palatset ut
gjorde den fjärde sidan i norr. I bredd med 
palatset var det dock fråga om små och 
tämligen obetydliga stenhus, som främst 
torde ha tjänat olika praktiska ändamål . 

T i d e n mellan färdigställandet år 1275 
och klosterepokens början ungefär hundra 
år senare är inte u tan problem. Palatset 
blev i nägot mellanskede svårt skadat vid 
en brand, och den västra gaveln störtade 
då antagligen ned, eller ocksä blev den så 
svårt skadad att den mäste rivas. Också i 
andra delar av huset har man konstaterat 
skador, som tyder på en mycket häftig 
brand. Ä andra sidan är det uppenbar t , att 
den nya västgaveln och andra lappningar 
är gjorda innan ombyggnaden till ett klos
ter påbörjades. Det finns alltsä ett svårdcli-
nierbart mellanskede. 

Enligt vadstenabrödernas d iar ium igång
sattes arbetena på klosterbygget av väpna
ren Johannes Peterson, som torde ha kom
mit till platsen 1369 eller 1370. Kort innan 
hade Johannes varit i R o m och av Birgitta 
fått instruktioner för klosterbygget. Såsom 
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redan nämndes, framträder problemen nu i 
en ny dager när det är klarlagt, att det ca 
hundra år tidigare uppförda palatset var 
arbetets utgångspunkt. Både palatset och 
de övriga byggnaderna torde visserligen ha 
varit mer eller mindre obeboeliga, men 
väsentliga delar av murverket stod dock 
kvar och kunde utnyttjas. 

Det ligger i sakens natur, att Andersons 
intressantaste iakttagelser också rörande 
klostret gäller den norra längan, »stora 
stenhuset» enligt Birgitta. Det beir dock 
framhållas, att talrika observationer av vikt 
har gjorts också i de övriga byggnaderna 
och att Anderson bl. a. har funnit en södra 
länga vid den inre klostergården, ett hus 
som löpte parallellt med kyrkans nordmur 
och som bl. a. inrymde systrarnas audito
r ium. Mycket intressant är också undersök
ningsrönen i den västra längan, som visar 
sig ha varit ett mycket högtstående bygge, 
innehål lande både vinter- och sommarmat
sal, och uppfört i början av 1400-talet i 
strid med Birgittas föreskrifter. 

Innan den norra längan togs i anspråk 
fiir klostret blev den av spår i murarna att 
döma ruin ytterligare en gång. Arbetena in
leddes troligen med att murkrönen repare
rades, och därefter lades ett nytt tak. För 
det fortsatta arbetet fick man till en början 
av Birgitta noggranna instruktioner, som 
nu framträder i en annan dager än lon 
när man vet att hon utgick från en existe
rande byggnad, som hon själv hade sett. 
Arbetet drog dock ut på tiden, och det är 
uppenbar t att man småningom tog sig allt 
större friheter, någonting som tydligen för
anledde ett ingripande av biskop Knut Bos
son är 1405. 

T v å olika skeden kan särskiljas under 
klostertiden. Det första omfattar 1370- och 
80-talen; då inreddes nedre våningen enligt 
Birgittas intentioner till konventstuga (re-
fektorium, ej fullbordat), kapitelsal och 
sjukrum, medan den övre våningen delades 
i två hälfter med var sitt stora rum, arbets-
sal och dormitor ium. Är 1388, då systrakon-
ventet redan var nästan fulltaligt med 52 
systrar, utbröt en häftig vådeld, som för
störde »båda stenhusen samt en del av 

systrarnas bostad». Det är oklart i vilken 
män norra längan faktiskt skadades, men 
säkert är i alla fall, att man i ett följande 
skede, under 1400-talets första år, nyinredde 
den övre våningen så att den fick tre längs
gående tunnvalv. Valvet i mit ten fungerade 
som en läng korridor med dörrar på båda 
sidorna till de sammanlagt 59 celler, som 
med låga av trä byggda mellanväggar av
balkades under de yttre tunnvalven. 1 den 
nordöstra utbyggnaden fanns ytterligare en 
cell för abbedissan, och den övre våningen 
utgjorde därför ett stort dormi tor ium för 
de sextio systrar, som maximalt fick finnas 
i klostret. 

Vid sidan av rekonstruktionen av palat
set, som man efter restaureringen upplever 
framför allt i bottenvåningen, utgör det 
återuppbyggda dormitoriet restaureringens 
mest anslående resultat. Pä samma sätt som 
i fräga om palatset måste man beundra den 
skarpsynta och skickliga undersökningsme
tod, genom vilken landet har återfått ett 
kul turminne , som rimligtvis kunde anses 
ha gätt förlorat i samband med olika om
byggnader. 

Iwar Andersons bok är fylld med intres
santa iakttagelser, som delvis läggs fram i 
specialkapitel om fönster, portar, eldstäder 
och tegel. Må det uttryckligen framhållas, 
att arbetet inger den största respekt ur 
mänga olika synpunkter. För var och en 
som under de senaste år t iondena har syss
lat med medeltida byggnadsminnen är Iwar 
Andersons speciella förmåga att läsa i mu
rarna och särskilt alt kunna bygga u p p re
konstruktioner välkänd. I Vadstenaunder-
sökningen kommer hans metod alldeles sär
skilt väl till sin rätt. Som exempel på den 
minutiösa undersökning som han har ägnat 
murverket och på hans goda iakttagelseför
måga kan man nämna, att han i ett av pa
latsets rum har hit tat ro t t rådar i det vitt
rade fogbruket, ett fynd som kan anses tyda 
på att byggnaden stod som ruin under nå
gon tid före klosterepoken. Mycket instruk
tiva är de talrika perspektiv- och rekon-
struktionsri tningarna; i ett särskilt plansch
band finns därt i l l ett drygt sextiotal upp
mätningar och äldre ri tningar. 
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Iwar Anderson inger emellertid respekt 
också genom sin ovanligt strikt genom
förda målsättning, att beskriva — men 
också endast beskriva — ett material , som 
han har bättre förutsättningar än någon 
annan att förstå. Med en självkritik, som 
kunde stå som ett mönster för många andra 
byggnadsforskare, avstår han emellertid 
frän både historiska spekulationer och en 
jämförande konsthistorisk analys. I inled
ningen säi>c-r han, att han har försökt »tyd
ligt skilja beskrivningar och tolkningar av 
murverk och dylikt frän byggnadshistoriska 
teorier samt andra spekulationer». Pä ett 
annat ställe heter det, att Vadstenapalatsets 
samband med planer på kungamaktens ut

vidgande »inte beir behandlas av byggnads
forskare utan av historiker». En sådan klar 
bedömning av den egna målsättningen är 
klädsam, och den skapar förtroende inför 
det framlagda resultatet. Det blir en upp
gift för forskare inom andra områden att 
förklara palatsets samband med dels det 
historiska skeendet, dels den samtida arki
tekturen. 

Verket om Vadstena gård och kloster iir 
ett mönstergillt arbete, både när det gäller 
att lägga tram ett material medan ämnet är 
aktuellt och i fräga om greppet på ämnet. 
Det fullbordar en antikvarisk bragd, som är 
unik i den svenska kulturminnesvården, 

C. J. Gardberg 

Dei Medeltida Sverige i, Uppland i, Norra 
Roden. Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademien, av G. Dahlbäck, B. 
Jansson och Gunna r T . Westin. Stockholm 
1972. ISBN 91-7192-018-8. 

Under flera år har det förelegat planer pä 
att skapa eu modernt historiskt—topogra
fiskt verk baserat pä vårt lands omfattande 
källmaterial från medeltiden och 1500-talet. 
1 och med atl forskningsprojektet »Det Me
deltida Sverige» (D.MS) nyligen låtit publi
cera sill första häfte har dessa planer börjat 
ta konkret form. Arbetet beir ses som en mot
svarighet till Carl Gustaf Styffes kända verk 
»Skandinavien under Unionstiden», Före
liggande arbete har emellertid en mera de
taljerad redovisning av källmaterialet. Ra
men utgöres av landets dåvarande admi
nistrativa enheter. Avsikten är alltså all 
skapa en för forskningen ytterst värdefull 
och efterlängtad handbok som genom sin 
detaljrikedom kan utgöra inkörsporten till 
olika slags studier av medeltidens .Sverige. 
För första gången lår kyrka och adel träda 
något tillbaka för en kompakt datamassa 
som kvantitativt sett i första hand återspeg
lar folkets och böndernas Sverige. Därmed 
inte sagt ait uppgifterna som rör adelns 
och kyrkans godsinnehav blivii satta ål si
dan på något vis. Möjligheten att med hjälp 
av handboken pä ett enkelt sätt kunna be

lysa böndernas ekonomiska och sociala si
tuation saml landets medeltida agrara be
byggelseutveckling känns emellertid som en 
betydelsefull nyhe t 

Det föreliggande törsta häftet behandlar 
en del av landskapet Upplands rika käll
material — nämligen vad som ryms inom 
det administrativa begreppet »Norra Ro
den». Verket har en typografiskt ti l l talande 
utformning, och det har fått en smakfull 
yttre ram genom den lantmäterikarta frän 
mitten av 1600-talet som pryder omslaget 
Fre författare, Göran Dahlbäck, Bengt 
Jansson och G u n n a r T . Westin, har bidra
git mcel materia] till detta första häfte — 
alla tre är knutna till historiska institutio
nen i Stockholm. Dahlbäck har därjämte 
fungera) som huvudredaktör . 

Arbetet inleds med en presentation av 
det omfattande tekniska redovisningssystem 
man mås) arbeta tram. Det gäller här redo
visningen av namnformer, 15110-talets ka
merala material (Upplands handlingar — 
U H , tiondelängder och längder över bl. a. 
arv och egetgods, kyrkogods. Sankt Eriks-
gods samt klosterjord) och det medeltida 
käl lmater ia le t Man har lagt ned mycket ar
bete med att skapa delta redovisningssys 
tern, vilket har en logisk klarhet och kon
sekvens som beir la högsta vitsord. Därmed 
är ett väsentligt arbetsmoment undanstö
k a t och introdukt ionen kan — möjligtvis 
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med någon smärre justering — tryckas i de 
kommande häftena. Att så sker häfte för 
häfte är helt nödvändigt om de framtida 
köparna av verket inte skall bli tvungna att 
införskaffa det föreliggande (1:1, innehål
lande Norra Roden jämte förklaringar). 
Redovisningen är nämligen så hårt ratio
naliserad att texten med datamassan blir 
oläsbar utan introdukt ion och förklaring. 
Författarna har också insett detta och ger 
inledningsvis den ovane läsaren några klar
görande och rediga exempel på hur sam
manställningarna skall brukas jämte några 
mera al lmänna kommentarer om innehål
let. Exemplen överträffar faktiskt själva tex
ten i klarhet, dä de för varje socken ger en 
kort översikt över källmaterialets kvalita
tiva tillstånd. En sådan finna visserligen 
centralt uppställd liir textmassan i övrigt 
(s. 142 ff.), men det känns välgörande att få 
den erfarnes sammanfattning av källmate
rialet för det speciella område man för 
ögonblicket intresserar sig lor. (Man kan 
exempelvis befinna sig i den situationen att 
man snabbt behöver genomföra en översikt
lig inventering tor att kunna bedöma det 
historiska källmaterialets kvaliteter inför 
uppläggningen av en ny undersökning.) 
Jag vill i det sammanhanget rekommendera 
ledningen för forskningsprojektet att i de 
kommande häftena meddela erfarenheter av-
ovan nämnda slag i den översikt som före
går källmaterialredovisningen liir varje 
socken. 

Själva materialpresentationen inleds med 
en sammanstäl lning av de källor och belägg 
som rör begreppet Roden. Vid sidan av 
det övriga excerperingsarbeiet och själva 
materialsammanställningen finner vi här 
en forskningsinsats, som lett fram till att 
Roden som begrep]) kunna t klarläggas till 
sin innebörd rent regionalt vid olika tid
punkter. Ursprungligen synes det som om 
Roden utgöres av kustsocknarna från Älv-
karleö i norr till Länna söder om Norrtälje 
(möj ligen också socknarna Hamrånge, 
Hille och delar av Valbo i Gästrikland). 
Norra Roden omfattade kuststräckan mel
lan Älvkarleby och Edebo (Tiundalands rod) 
medan Södra Roden omfattade kusten mel

lan Häverö och Länna (Attundalands rod). 
De skeppslagsindelade kustområdena kring 
Stockholm ingick med andra ord inte i Ro
den. Sedermera blir Roden (Roslagen) ett 
a l lmännare begrepp, likställt med det upp
ländska kus tområde t Mig veterligt är det 
första gången som man på detta överty-
gande sätt lyckats definiera Rodens regio
nala innehåll . 

Sedan begreppet Roden diskuterats ger 
författarna en föredömlig och kortfattad re
gierna Igeograf isk presentation av undersök
ningsområdet — Norra Roden. Studien är 
baserad pä äldre kartverk, och författarna 
ger en värdefull belysning av undersök
ningsområdets naturgeografiska bakgrund. 
I samband med diskussionen av landhöj
ningen saknar man måhända något mera 
preciserade data för detta kustområde. Så
dana finns att tillgå i Lars-Erik Äses av
handling om strandregresstonen i östra 
Svealand. Ä andra sidan har inte förfat
tarna varit ute efter att belysa själva be-
byggelseetablet ingen inom omrädet. Upp-
gifter av ovan nämnt slag har emellertid sitt 
intresse dä det gäller alt utreda de admini
strativa gränsdragningarna inom det kust-
bundna undersökningsområdet. Flera av de 
förekommande grämföirändringarna beror 
uppenbarl igen just pä den pågående land
höjningen. Detta antyds också i den före
kommande sammanställningen av områdets 
administrativa indelning (s. 35 ff.). Läsaren 
får i denna en redogörelse för undersök
ningsområdets kamerala, judiciella och 
kyrkliga förvaltning så långt nu dessa för
hållanden går att klarlägga. Vidare redovi
sas i detta sammanhang vissa uppgifter ur 
1312 års markgäld — en extraskatt från 
norra Uppland. Maikgäldslörteckningen 
ger upplysning om varje skattskyldigs hem
ort i några av socknarna. Dessa kvantitativa 
uppgifter är ytterst intressanta och låter sig 
exempelvis jämföras med förhållandena un
der 1500-talet sådana vi möter dem i UH-
mater ia le t Det finna anledning att åter
komma till detta material. Översikten över 
Roden avslutas med statistiska samman
ställningar för varje socken vad avser jorde
tal och penningskatt . Dessa hopsumme-
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ringar under lä t tar naturligtvis regionala 
jämförelser beträffande redovisningsområ
denas betydelse för kronan. 

Jag noppar tills vidare över kommenta
rerna till själva materialdelen och ägnar i 
stället bokens avslutande kapitel den stora 
uppmärksamhet det förtjänar. Författarna 
har lagt ned ett avsevärt arbete pä att kort
fattat, men ändå på ett tillgängligt sätt, 
ge översikter över förekommande o r tnamn 
och källmaterial som ligger bakom namn-
förteckningen. Inom undersökningsområ
det har varje n a m n på gårdar och andra 
nyttigheter redovisats i alfabetisk ordning. 
Sådana namn som av nägon anledning före
kommer i källmaterialet och som syftar på 
orter och platser utanför Roden har redovi
sats i ett lättöverskädligt, regionalt upp
ställt register. Vidare finner vi ett person
register — främst adliga godsinnehavare — 
samt ett register över kyrkors och klosters 
godsinnehav under medelt iden. Det senare 
registret komplet terar 1500-talets samman
ställningar som återfinns i samband med de 
statistiska sammandragen (s. 45 ff.). De 
olika jo rdna turerna i materialet har där
med en fullständig registertäckning under 
såväl medeltid som 1500-tal — en tidskrä
vande arbetsinsats ligger bakom dessa för
teckningar. 

För att återgå till häftets huvudsakliga 
innehåll kan nämnas att de olika registre-
ringstekmkerna finns utförligt presenterade 
i inledningskapitlet (s. 9 ff.). I pr incip är 
varje by /gård /brukningsenhe t presenterad 
med modern namnform, där sådan före
kommer. Äldsta belägg återges i original
form. Vidare hänförs varje enhet till rät t 
ekonomiskt kartblad i rikets system. Där
efter redovisas enheterna till j o rdna tu r och 
antal . Jordata l har återgivits där så ske 
kan. Förändringar av ju rdna tur eller jorda
tal under redovisningsperioden (ca 1540-
1570) anges. 

Redovisningen avslutas med en summe
r ing av jordatalen per enhet samt en för
teckning över eventuella medeltida belägg. 
Enheterna är sammanförda sockenvis. Varje 
sockenbeskrivning inleds med kommentarer 
kring den administrativa indelningens ut

veckling, kyrkan och förekommande run-
stensfynd. Någon gäng finns speciella kom
mentarer kring administrat ion och närings
liv där läget så påkallar. Jag kan hiir inte i 
detalj uppehålla mig vid redovisningssyste
met. Den intresserade hänvisas i stället di
rekt till verket för en mångfacetterad och 
spännande läsning. Nägra speciella iaktta
gelser och kommentarer beir ändå med
delas. 

Eftersom redovisningen är utpräglat nu
meriskt utformad borde redovisningstekni
ken sä långt som möjligt anpassats till auto
matisk datateknik. Det gäller t. ex. lägesan
givelser, klassificeringar etc. Med hänsyn 
till att verket kommer att utges under en 
läng serie av år, blir denna aspekt väsentlig. 
Med grundmaterialet t i l lhands borde man 
direkt kunna genomföra automatisk karte
ring av alla kända enheter, klassindela ma
terialet på mångahanda sätt osv. Nu finns 
inga bearbetningar utförda — naturligtvis 
helt beroende på att vissa t idsramar mäste 
hällas. Den som ämnar utnytt ja DMS-mate-
rialet står emellertid omedelbart inför upp
gifter av ovan nämnda slag. Automatisk 
databearbetning beir därför så långt möjligt 
underlät tas och redovisningssystemet såle
des rättas därefter. 

1 det sammanhanget kan nämnas att re
dovisningsenheterna inte alltid är valda ef
ter ett helt invändningsfritt mönster. Byn/ 
gården/brukningsenheter avser stundtals 
samma kategori enheter, stundtals frän var
andra helt skilda grundbegrepp. Här inbe
grips t. ex. bondgårdar , utjordar, kvarnar 
etc. Med hänvisning till den moderna inne
börden av begreppet brukningsenhet blir 
redovisningen ibland därför något oklar. Vi 
kan belysa detta genom att jämföra uppgif
terna i 1312 års markgäldslörteckning med 
1500-talets kamerala uppgifter. Antalet en
heter är nästan genomgående stiirre 1312, 
vilket skulle tyda på att en tämligen stark 
bebyggelseregression ägt rum inom områ
det; så är säkerligen inte fallet — åtmin
stone generellt sett. Det är istället sannolikt 
fråga om olika typer av (bruknings-)enhe-
ter. Det vore önskvärt med en betecknings
förändring eftersom brukningsenhet (be) 
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närmast för tanken till en agrar driftsenhet 
(gård), skild från varje annan driftsenhet. 
Jag föreslär istället redovisningsenhet — ett 
neutral t och tämligen invändningsfritt be
grepp. 

Enheterna inom exempelvis en by har åt
skilts genom ett plustecken i redovisningen. 
Ibland förekommer det att en bruknings
enhet redovisas i två skilda delar (!). De
larna förenas med ett »och». Möjligheten 
till felläsning är uppenbar . Redovisningsen
heterna borde typografiskt sett åtskiljas 
bättre. Ex. Grönö i Österlövsta socken (s. 
72): 
. . . U H 3 sk, 0:4:1 + 0:3:2 och 1:0:0:4 . . . 
(0:4:1 = 4 öresland 1 örtugland; 1:0:0:4=1 
markland 4 penningland) . 

Dä det gäller den detaljerade redovis
ningen av siffermaterialet ställer man sig 
naturligtvis frågan om den ofantliga mängd 
data som excerperats av trebetygsstudenter, 
l icentiander och andra verkligen i grunden 
kan vara helt korrekt. Det finns ingen möj
lighet att inför en granskning av förelig
gande slag ge sig i kast med en kontroll av 
grundmaterialet . Jag har dock själv då och 
då haft anledning att utnyttja DMS-mate-
rial som befunnit sig på bearbetningssta
diet. Fel har förekommit, men de bar varit 
ytterst få. Dessutom har det tryckta mate
rialet i föreliggande fall kontrollgranskats 
av huvudredaktören. Med hänsyn till svå
righeterna att korrekt följa en redovisnings
enhet under en följd av år samt det faktum 
att flera mindre vana personer bidragit vid 
insamlandet av data kan naturligtvis ett 
och annat redovisningsfel så småningom 
komma i dagen. Författarna har emellertid 
varit ytterst medvetna om att handboken 
»måste» vara korrekt för att helt fylla sin 
uppgift. 

Jag skulle i samband med diskussionen 
av innehållet vilja upprepa vad som tidi
gare sagts om de sockenvisa källredovis-
ningarna. Sockenöversikten borde enligt 
min mening även innehålla en kommentar 
angående källkvaliteten. Man efterlyser na
turligtvis framför allt upplysning om bris
ter, avvikelser och l iknande. En sådan redo
visning finns som nämnts i tabellarisk 

form. Ett verbalt komplement vore önsk
värt. 

Jag vill avsluta min anmälan med några 
mer a l lmänna kommentarer . Få kritiska 
synpunkter har kunna t framföras. Detta be
ror naturligtvis i första hand på att läsaren 
möter en omsorgsfullt redigerad och ge
nomarbetad bok om Norra Roden. Stor 
miida har lagts ned då det gäller att upp
fylla de noggrannhetskrav som kan ställas 
på en handbok av detta slag. Anförda av
vikande uppfat tningar mellan mig och för
fattarna i en del detaljfrågor beror väl sna
rast på det förhållandet att personer med 
olika intresseinriktning lägger olika vikt 
vid de detaljer som skall redovisas. Skall 
mera betänksamma synpunkter framföras 
gäller dessa närmast arbetets uppläggning 
på mycket lång sikt. Det har hittills tagit 
drygt 10 år att få fram det första häftet av 
»Det Medeltida Sverige». Kommer arbetet 
även i fortsättningen att drivas med hjälp 
av personal som inte kontinuerl igt kan leda 
materialinsamlingen, torde det vara stor 
risk att verket aldrig fullbordas — åtmin
stone inte under överskådlig tid. Svensk ort
namnsforskning och svensk fornminnes-
forskning har f. n. ett riksomfattande ma
terial under insamling. I och med tillska
pandet av arbetskommitté fiir »Det Medel
tida Sverige» var avsikten den, att även låta 
landets rika kamerala källmaterial ligga till 
g rund för en landsomfattande material
sammanstäl lning rörande Sveriges senme
deltid. Det torde stå klart att även om ett 
par permanenta tjänster inrättas för att 
leda materialsammanställningen, kommer 
det att ta avsevärd tid innan verket h inner 
fullföljas. Uppordningen av det världs
unika datamater ial som möter i Gustav Va
sas jordeböcker är emellertid helt nödvän
dig om moderna forsknings- och arbetsme
toder skall kunna utnyttjas. Det är en för
hoppning att kommit tén fiir projektet till
sammans med sin uppdragsgivare skall 
lyckas knyta ett par permanenta forsknings-
tjänster på tillräckligt hög nivå, så att den 
fortsatta utgivningen av verket kan säker
ställas. Svensk historisk forskning behöver 
det! En lätt överskådlig sammanstäl lning av 
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föreliggande slag är idéskapande och hiir I. n. insamlas i Riksantikvarieämbetets regi 
vara incitamentet till en rad nya grepp (fornminnesinventeringen). Svensk historisk 
inom den historiska bebyggelseforskningen. bebyggelseforskning får genom tillkomsten 
Det gäller detaljer såväl som stora regionala av verket »Det Medeltida Sverige» ovärder-
översikter och jämförelser. Vidare skapas liga möjligheter att arbeta vidare på såväl 
här förutsättningar att knyta an det histo bredd som djup. 
tiska materialet till det förhistoriska som Ulf Sporrong 
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Jernkontorets forskning, serie H. 7-7. Nr i: 
Nils Björkenstam, Osmundtillverkning ur 
tackjärn, april 1971. Nr 2: Om osmund. 
Erik Tholander, Osmundgruppen. Karin 
Calissendoi ff, Om ordet osmund. Martin 
Fritz, Den äldre svenska järnexporten. Gun
nar Pipping, Om vikt och mått i osmund-
sammanhang. Helfrid och Sten Modin, Me
tallografiska undersökningar av äldre järn
föremål i syfte att bestämma osmundjärnets 
struktur, november 1971. Nr 3: Hans Hag-
fcldt. Metod att bestämma förhistoriska 
blästslaggers sammansättning och smält
punkt, oktober 1971. Nr 4: Diskussion rö
rande osmundtillverkning ur tackjärn. In
lägg I av Erik Tholander. Inlägg II av Nils 
Björkenstam, februari 1972. Nr 5: Sven 
Rydberg. Arbetsmetoder och arbetsvillkor i 
Falu gruva under äldre tid. Nr 6: Ake 
Hyenstrand, Järnframställning i randbygd 
och problemet Järnbäraland. En kartogra-
fisk studie, augusti 1972. Nr 7: Ivar Bohm, 
Den svenska masugnen under 1800-talet, 
december 1972. 

Osmundjärnet spelade under närmare ett 
halvt årtusende stor roll för värt lands eko
nomi. Kunskaperna om denna kvalitetspro
dukt och innebörden av dess benämning är 
fortfarande ganska blygsamma. Egentligen 
vet vi nu ej mycket mer därom än vad 
forskningen på 1920-talet kom fram till. 
Inte ens ett enda järnstycke lär finnas som 
med visshet kan sägas vara en osmund. Då 
ökad kunskap om osmundjäniet kan leda 
till bättre kännedom om medeltida förhål
landen samt problemställningarna rymmer 
aspekter av såväl arkeologisk, historisk och 
språklig som metallografisk, metallurgisk 
och smidesteknisk art, hälsades med till
fredsställelse tillkomsten av den år 1970 bil
dade Osmundgruppen (jfr Fornvännen 
1970: 4, Tholander). Detta tillfälliga och 

fristående samarbetsorgan har rapporterat 
vissa resultat i den nya, av Jernkontoret 
startade publikationsserien i offsettryck, Se
rie H, av vilka här de sju första numren 
skall anmälas. 

I häfte H 2 presenteras först Osmund
gruppen av dess ordförande, Erik Tholan
der. Med hjälp av främst utförsellängder 
visar Martin Fritz att osmundjäniet under 
den aktuella tiden dominerade järnexpor
ten och utgjorde jämte koppar, smör och 
skinn/hudar en av landets tre främsta ex
portvaror. Stockholm var största utskepp
ningsort och Lubeck, senare Danzig viktiga 
mottagarorter. I samma häfte beräknar 
Gunnar Pipping osmundamas vikt till 
3~31/2 hg under medeltiden, till 21/.,-3 hg 
under 1500-talet. Antalet osmundar per fat 
bibehölls oförändrat till 480 st., men man 
fick laborera med särskilt s. k. utfatnings-
järn för att kompensera minskningen i vikt 
och skatteintäkter. Förf. anser med rätta att 
»osniundsvikten» genom det manuella till
huggandet och vägning pä osäkra vägar är 
en medelvikt med stora variationer eller 
snarare en fastställd minimivikt. En för lä
saren välbehövlig tabell med sammanställ
ning över äldre mätt- och viktsystem åtföl
jer och rekommenderas. Helfrid och Sten 
Modin har på slumpvis utvalda järnföre
mål, som kan tänkas vara tillverkade av 
osmundstycken (murankare, ämnesjärn och 
blästklimpar) samt på prov frän smältförsök 
i modern tid, utfört metallografiska under
sökningar för att bestämma strukturen på os-
mundjärnet, vilket redovisas med ett tjugo
femtal instruktiva bilder i olika förstorings
grader. Karin Calissendorff anser slutligen 
atl det mest troliga av olika språkliga tolk
ningsförsök är osmundsjärn = mynnings-
järn, alltså flytande järn som tappats ur en 
mynning eller hål på en effektivare tack
järnsugn. Hon ansluter sig därmed delvis 
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till Nils Björkenstams uppseendeväckande 
teori i skriftseriens törsta häfte, Osmundtill
verkning ur tackjärn (se nedan). 

En ganska god metod att genom kemiska 
analyser av blästslagger bestämma deras ur
sprungliga sammansättning och smältpunkt 
presenteras i häfte H 3 av Hans Hagfeldt, 
som även utför ett beräkningsexempel pä 
blästslagg från en lokal i Dala-Floda. Det 
var nog ej ovanligt vid förhistorisk järn
framställning att man råkade ut för kala-
miteten alt endast slagg producerades! 

I häfte H 4 bemöter Tholander kraftigt 
Björkenstam (se ovan), som i samma num
mer i ett inlägg tillbakavisar kritiken och 
besviket konstaterar att diskussionen inte 
tillförts något nytt material, som kan be
lysa frågan om osmundtillverkningen. I 
starkt sammandrag kretsar den förda dis
kussionen främst kring osniundbegreppet i 
tidigare svensk litteratur (B. anser, att licli-
gare författare liksom anhängarna av en 
direktframställd osmund »starkt besvärats* 
av förekomsten av tackjärns tillverkad os
mund och finner ingen litteratur som be
skriver tillverkning av osmundjärn från 
direktframställt blästjärn; T. menar att »all
mänt kända och vardagliga händelser som 
denna tillverkning ej ansetts värda någon 
skrivarmöda»), kring räiineverksugnai na 
(T. hävdar att med »ränneverkstckniken» 
avsågs vattenbyggnadskonsten, ej ugnspro
cessen och efterlyser bevis för att all svensk 
osmund har tillverkats inom den statligt 
reglerade bergshanteringen; B. finner stöd 
för ugnsprocessen hos Johannsen och Dress 
m. fl. samt praktiska försök, för den senare 
frägan hos Märta Eriksson), kring osmund-
järnets kvalitet och orsakerna därtill (B. 
och T. överens om den förra, däremot ej 
om de senare), kring osmundtillverkning i 
Tyskland (B. finner flera belägg härför; T. 
åberopar häremot en i andra hand återgi
ven uppgift av Agricola), kring tyska me-
deltidsugnar som osmundtillverkningens 
ursprung samt tackjärnets stora uppsving 
på 1500- och 1600-talen (enligt T. betingad 
av tackjärnets intåg; enligt B. resultat av 
statsmakternas förändrade ekonomiska po
litik: bergmännens tid var ute, bruken 

kommer). Tydligt är atl Björkenstams båda 
inlägg kan komma att bidra till ett nytän
kande i diskussionen kring osmundjäniet! 

I häfte H 5 beskriver Sven Rydberg de 
speciella förutsättningar, som präglade drif
ten under äldre tid vid Kopparberget i 
Falun. Dess väldiga malmkropp angreps 
uppifrån genom tilhnakning (senare även 
med krut), vilket resulterade i stora dag
brott och rum i berget. Den ofta planlösa 
brytningen övergavs under 1600-talet för 
modernare teknik med schakt, siollar och 
fältorter, vilket förbilligade uppfordringen. 
Man slapp bära malmen länga sträckor 
nere i gruvan och stegvis vinda upp den 
från nivå till nivå. Vattenkonster och pall-
brytning var andra produktionsökande för
bättringar. De båda konstmästarna Christof
fer Klein och hans mer kända namne Pol
hem berörs, liksom gruvdrängarna och de
ras arbetstider i denna märkliga gruva med 
in i våra dagar obruten arbetstradition se
dan 1200-talet. 

Äke Hyenstrand söker medelst kartogra
fiska studier i häfte H 6 (Järnframställning 
i randbygd och problemet Järnbäraland, 
även publicerat på engelska i Antikvariskt 
arkiv 46) främst utifrån material framtaget 
vid Riksantikvarieämbetets fornminnesin
venteringar — gravar och järnframställ
ningsplatser skiktade i tre horisonter — in
dela det vendel- och vikingatida Mellan
sverige i cn centralbygd (Mälardalen) och 
ett landområde (Dalarna och Gästrikland 
samt norra Västmanland och norra Upp
land), det senare utgörande en »fornbergs-
lag» med spridd bosättning baserad på 
främst järnframställning. Han ser de rika 
gravfälten med båtar, ryttare och vapen ut
med centralbygdens nordvästra och västra 
gräns avspegla dessa platsers betydelse som 
omlastningsstationer längs de viktiga na
turliga handelslederna, främst åsarna men 
även intilliggande vintervägar. Den tidigare 
forskningens teorier om lärnbäralands pla
cering är bl. a. grundade på omfattningen 
av det medeltida bergsbruket och den sen
tida myrjämsbränningen. Med hjälp av 
uppgifter ur medeltida historiska källskrif
ter och den stora mängden av primitiva 
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järiiframställningsplatser med slagg frän ler-
klädda ugnar i Dalarna (ca 500 bara i östra 
delen), av vilka ett tjugotal C 14-daierais 
till yngre järnålder, vill H. slutgiltigt fastslå 
att Järnbäraland ligger i det inre av Da
larna och ser Sollerön med sina på vapen 
och järn rika gravar som en strategisk, till 
sveakungen hörande bevakningsstation med 
dubbla ujipgifter att kontrollera järnfram
ställningen och övervaka handeln med 
Norge. Detta innebär ett hävdande av svea
rikets gränser mot norr och väster. Sagorna 
om Järnbäraland avspeglar därmed 1000-
taleis politiska utveckling i centralbygden 
vid Mälaren, där Birka försvunnit och efter-
trätts av en stark kungamakt. Denna upp
sats torde bli av grundläggande betydelse 
för diskussionen om de ekonomisk-politiska 
skeendena i det centrala Mellansverige un
der yngre järnälder och tidig medeltid. 

Driften vid den sista träkolshyttan i Sve
rige (Svarta) upphörde 1966 och därmed 
sattes punkt lör en epok i svensk järnhan
tering. Jernkontorets bergshistoriska utskott 
har slutfört en angelägen inventering av 
de bäst bevarade hyttanläggningarna i 
Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Väst

manlands, Uppsala och Örebro län. Resul
taten kommer att redovisas länsvis i Serie 
H. Som inledning till dem lämnar Ivar 
Bohm en redogörelse för tekniken vid de 
svenska masugnarna på 1800-talet i häfte 
H 7. Konstruktionsmässigt gick utveck
lingen från de väldiga byggnaderna av sten, 
jord och timmer till slankare och tunnare 
dimensioner pä de allt högre hyltpiporna. 
Trots detta erhölls allt bättre värmehåll-
ningsförmåga. Processtekniskt markerade 
varmblästern (o. 1830) och gasrostugnen 
(o. 1850) liksom varmapparaten och slutna 
uppsättningsmål (1880-90) led i de olika 
förbättringar, vilka medförde en enastående 
produktionsökning (är 1800 framställdes 
vid ca 400 masugnar 70000 ton tackjärn, 
hundra är senare klarade 133 hyttor 500000 
ton). Jämfört med flertalet av de tidigare 
häftena i serien är detta rikligt försett med 
bilder, planer och sektioner samt inte minst 
med en illustrerad ordlista, ett led i infö
randet av en enhetlig terminologi, vilket 
är av stor betydelse lör järnforskningen. 

Lars Löthman 

(.linier P. Fehring, Unterregenbacb — 
Kirchen, Herrensitz, Siedlungsbereichc, 
Band 1. Forschung inni Berichte der 
Anhäologie des Mittelalters in Baden-
Wiirltemberg. Stuttgart 1972. Verlag Miil
ler & GrälI. 

Unterregenbach med idag knappt 100 in
vånare ligger vid floden Jagst i ett område 
som bör till staden Langenburg i sydvästra 
Tyskland. Där har under 1960-talet utförts 
omfattande arkeologiska och byggnadsar-
keologiska undersökningar i regi av Staatl. 
Amt fiir Denkmalpflege Stuttgart. Det är i 
huvudsak resultaten frän undersökningarna 
under perioden 1960-1963 som nu förelig
ger i en innehållsrik publikation, omfat
tande tre volymer. Denna är första delen i 
en ny publikationsserie, som skall förmedla 
medeltidsarkeologiska aktiviteter och forsk

ningsresultat i omrädet Baden-Wiirttem-
berg. 

Verket består av cn textdel, 311 till större 
delen tvåspaltiga sidor, en bilddel om 117 
sidor och en lösbladsdel innehållande 84 
bilagor (planer, sektioner, byggnadsdetaljer 
och föremål). Huvudförfattare iir Giinter P. 
Fehring, som även varit grävningsledare. 
Redovisningen av de olika anläggningarna 
är systematiskt och överskådligt genomförd. 
Till varje anläggning följer kortfattat upp-
gifter 0111 läge, avbildningar, beskrivning, 
Stratigrafi och tillhörande föremål 

I publikationens första huvuddel behand
las de olika anläggningstyperna och i den 
andra analyseras de olika föremålsgrup
perna var för sig av olika författare. Denna 
specialbehandling av ett stort föremåls-
komplex har sina fördelar men man saknar 
otvivelaktigt deras inplacering i det lokala 
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kulturhistoriska sammanhanget. Huvudför
fattaren är medveten därom och förmodli
gen kommer en sådan bearbetning att pub
liceras i ett annat sammanhang. Bearbet
ningsresultaten av såväl det humana som 
det animala osteologiska materialet förelig
ger även i denna publikation jämte ke
miska och dendrokronologiska analyser. 

Grävningsundersökningarna bar varit 
koncentrerade till fyra huvudområden, A-
D. I omräde A finns under prästgården en 
krypta som ingått i en tidigmedeltida basi
lika. Huvudobjektet i omräde B är socken
kyrkan S:t Veit (Vitus). Hof Frankcnbatier 
(C) och området med den tidigare prästgår
den (D) innehåller profanbebyggelse. Det är 
i första hand områdena B och C som be
handlas i den här aktuella publikationen. 

För historiker och konsthistoriker har 
Unterregenbach med dess intressanta me
deltida sakrala byggnader sedan decennier 
varit en svårlöst gåta, emedan de äldre 
skriftliga urkunderna förtiger deras 
existens. Det finns bl. a. en detaljrik stad-
fästelseurkund vari kejsare Konrad II lill 
biskopsdömet i Wiirzburg skänker sin ge
mål Giselas med immunitetsrätt ärvda be
sittning Unterregenbach. Kyrkliga byggna
der och anläggningar nämns överhuvud la
get inte. 

I den tidigmedeltida basilikan i omräde 
A har man i äldre forskning urskilt olika 
byggperioder. Under senare tid har emeller
tid flera hävdat att endast en byggperiod 
har existerat. De nu redovisade grävnings-
resultaten styrker däremot de äldre åsik
terna. Kyrkans tillkomsttid dateras på sti
listiska grunder med utgångspunkt från ka-
pitälema i kryptan till omkring 800 eller 
800-talets beii jan. En påträffad inskriftsför-
sedd sten dateras till samma lid. Den utom
ordentligt höga kvalitén på kapiiäler och 
inskriftssten kan enligt G. P. Fehring knap
past påträffas utanför den karolingiska hov
kretsen. Han anser vidare utifrån gräv
ningsresultaten alt denna karolingiska 
byggnad måste ha byggts om ganska snart 
efter dess tillkomsttid. Förekomsten av bygg
nadsavfall i det äldsta kulturlagret under 
den äldsta kyrkobyggnaden S:t Veit och 

inom omräde C kan ej förklaras på annat 
sätt. 

Giinter P. Fehring kom i början av maj 
1960 till Unterregenbach för besiktning av 
den dä pågående restaureringen av socken
kyrkan S:t Veit. Då det vid nämnda tillfälle 
framkom att en del frågeställningar var 
olösta erhöll Fehring i uppdrag att utföra 
en kompletterande, mindre grävningsun
dersökning. Den konsthistoriker, som före
stått restaureringsarbetet, hade i sin strävan 
att nå klarhet i vissa arkitekturhistoi iska 
frågor på ett häpnadsväckande okunnigt 
sätt låtit utföra schaktningsarbeten inne i 
kyrkan utan att hänsyn tagits till de till 
murarna anslutande golv- och kullurlager-
horisonterna. Graden av förstörelse redovi
sas på planen i bilaga 6 och belyses även 
genom uppgiften om att över 100 mynt hit
tades vid sälhiingen av de uppkastade hö
garna. Det var en komplicerad uppgift som 
Ci. P. Fehring ställdes inför men blev sam
tidigt en god demonstration av vad medel-
tidsarkeologins undersökningsmetodik och 
dokumentationsprinciper betyder. Trots de 
uppkomna komplicerade förhållandena 
ledde undersökningen av kyrkan fram till 
intressanta och värdefulla resultat. 

Den befintliga sockenkyrkan är cn en
skeppig gotisk kyrka som haft två före
gångare av olika typ. Den äldsta byggnaden 
var i likhet med den nuvarande enskeppig 
och hade indraget, rakslutet kor. Det var cn 
tämligen liten kyrka, 11,7 meter lång och 
5,6 meier bred. Kyrkan företräder en under 
600- och 700-talen i hela västra och mel
lersta Europa utbredd grundtyp. I långhu
sets längdaxel påträffades två av kalksten 
murade likarmade korskanaler, som av 
G. P. Fehring tolkas som relikgravar. Den 
enda parallell som hittills påträffats utan
för medelhavsomrädet framgrävdes 1959 av 
1. Borkovsky' i kyrkan S:t Georg i Prag
borgen. Enligt honom skulle denna korsfor-
miga kanal höra till en dopanläggning, som 
tillkom vid cn av Bodeslav II omkring 970 
uppförd tillbyggnad. Fehring anser emeller
tid att denna anläggning i likhet med de i 
Unterregenbach beir ha varit en relikgrav. 
De ansluter sig i typen lill de korsformiga 
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markgravarna under huvudaltarna i de ti-
digkristna bysantinska kyrkorna i Konstan
tinopel, Saloniki, Ephesus etc. under 400-
och 500-talen. 

De två korsformiga anläggningarnas cen
trala läge föranleder Fehring att tolka 
denna äldsta föregångare till S:t Veit som 
ett relikkapell. Vad dateringen beträffar så 
är den svagt underbyggd vilket tyvärr sam
manhänger med skadegörelsen av golvni
våer och intakta kulturlager i kyrkan. Den 
allmänna historiska situationen, den ak
tuella kyrkans ställning i det inhemska 
kyrkokomplexet, keramikfynden och C 14-
analyserna av skelettmaterialet pekar enligt 
G. P. Fehring i samma riktning dvs. till en 
datering omkring 800. Med tanke på Fch-
rings datering av den äldsta basilikan, om
råde A, beir tillkomsten av det förmodade 
relikkapellet flyttas en bit in i 800-talet. 

Det tidigmedeltida enskeppiga relikka
pellet ersattes vid mitten av iooo-talet med 
en basilika, längd ca 25 meter och bredd ca 
11 meter. Kapellets grundmurar utgjorde 
fundament för mittskeppsstödsystemet och 
blev därmed samtidigt måttenhet för dess 
grundplan. Utöver sidoskeppen hade denna 
tvärskepp med samma bredd som det tre
skeppiga långhuset och i direkt anslutning 
därtill en absidavslutning. Långhuset hade 
fem par mittskeppsarkader och ett kvadrat
system har legal till grund för kyrkans upp
byggnad. Detta uppbyggnadsschema över
ensstämmer med förhållandena i den större 
basilikan i område- A. 

Fiirekomsten av ett runt stenfundament 
i långhusets mittaxel har av Fehring tol
kats som ett fundament till en dopfunt. 
Han kastar med anledning därav fram hy
potesen att det kan ha skett en funktions-
förändring i och med att basilikan byggdes. 
Det äldre relikkapellet skulle ha ersatts 
med en dopkyrka. Denna hypotes kan knap
past sägas vila på någon stabilare grund. 

Inom område C (Hof Fninkenburg) har 
konstaterats talrika rester efter byggnader 
av trä och sten, som i tid motsvarar de äldre 
kyrkorna. Här har även framgrävts funda
ment av ett stenhus med trapptorn. Bygg
naden som mätte 7 x 95 meter, har varit 
en tornbyggnad för bostadsändamål. Till 
denna har hört ett antal ekonomibyggnader 
av trä och en dammanläggning. Särskilt bör 
ett grophus med vävtyngder samt en kera-
mikugn nämnas. Denna bostadsanläggning 
har byggts under iooo-talet i samband med 
de omfattande om- och nybyggnadsarbe
tena inom de sakrala anläggningarna. Inom 
område D har även påträffats lämningar 
efter profan bebyggelse från och med 
samma period. För samtliga fyra områden 
gäller att större delen av anläggningarna 
ödelades vid en omfattande brand under 
1200-talets törsta hälft och flertalet över
gavs. Det var endast S:t Veit som återupp
byggdes. 

Slutomdöme: en omsorgsfullt genomförd 
undersökning som framlägges på ett före
dömligt systematiskt sätt. 

Anders W. Alar lensson 

Is och eld. En bok om Island. Olov Isaksson 
och Sören Hallgren, I.Tis förlag, Stockholm 
"J71-

När Islandia, en utställning om det forna 
och nutida Island, öppnades i historiska 
museet hösten 1971 förelåg samtidigt en 
behändig handbok om Island med titeln Is 
och Eld, författad av Olov Isaksson och 
med foton av Sören Hallgren. Den ger lä
saren utmärkta informationer om landet 
bäde i ord och bild. Hallgren har lyckats 

fånga dess särart väl i sina utsökta foton 
(en och annan färgbild utom omslaget hade 
kanske inte skadat). 

Island iir ett annorlunda land. 1 la län
der upplever man sådana snabba växlingar 
i natursceneriema som här. En gäng i ti
dtinas giv ning steg landet flammande upp 
ur havet efter väldiga konvulsioner i jor
dens inre. En motsvarighet härtill fick vi 
1963 då ön Surtsey föddes genom ett vul
kanutbrott utanför Västmannaöarna. Is
lands vulkanområden tillhör de mest aktiva 
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i världen. Man anser att minst 200 vul
kaner varit verksamma under de sista 
15000 åren. Så finns också en tredjedel av 
den lava som producerats på jorden under 
de sista 500 åren på Island där man ocksä 
kan få se gigantiska stenöknar eller lava
lalt (braun). Det var detta egendomliga 
land som koloniserades under senare delen 
av 800-talet och början av 900-talet, huvud
sakligen från Norges västkust — en följd av 
Harald Härlägers härda regemente. Båtar 
fullastade med folk, husdjur, redskap, virke 
m. m. stävade mot ett land som ingalunda 
flöt av mjölk och honung. I ständig kamp 
mot is och eld — drivisen från Grönland, 
som försämrade klimatet och som åtmins
tone vid ett tillfälle höll på att helt öde
lägga de mödosamt koloniserade bygderna 
— har islänningen byggt upp och utvecklat 
sitt land, som idag har ca 200 000 invånare. 
I början av boken lämnar författaren upp
gifter om Island ur geografisk, geologisk 
och klimatologisk synpunkt liksom om 
äldre och nyare reseskildringar om Island. 
Om färdvägar till lands och sjöss handlar 
ett annat avsnitt. Island var ännu på 1900-
talet ett nästan väglöst land. Hästen och 
båten var de enda kommunikationsmedlen. 
Uråldriga lidvägar, mångenstädes nednötta 
i berghällen, är icke ovanliga. En plank-
bärande häst i brons står utanför Reykja
vik som en erinran om vad detta tåliga djur 
i alla tider betytt för islänningarna. Nu
mera finns det ett hyggligt nät av bilvägar 
om än icke av så hög standard. 

Om några gårdar under Vatnajökull — 
Europas största glaciär — och deras öden 
berättar författaren i ett avsnitt med rubri
ken Det förödda landet. Det ena vulkanut
brottet efter det andra ödelade rika och 
blomstrande bygder. Men efter varje kata
strof vände människorna åter och började 
på nytt Om Islands förflutna minner själv-
lallct i högsta grad den rika sagolitteratu
ren, vilken författaren åberopar i olika sam
manhang. Men det är naturligtvis inte bara 
denna skatt som berättar för oss om perso
ner och händelser i Islands historia. Det 
finns även annat. Från tiden före kolonisa
tionen finns vissa spär efter besök av iriska 

eremiter s. k. papar, säsom ristningar i grot
tor. 

Dessutom finns det förhistoriska minnes
märken, fastän sparsamt, ganska naturligt 
eftersom landet koloniserades vid övergången 
mellan hednisk och kristen tid. Omkring 300 
gravar (skelettgravar) från förkristen tid har 
hittills undersökts. De har kommit i dagen 
genom erosion. Som bekant har gravarna 
från den tiden behandlats i en avhandling av 
Islands nuvarande president Kristjån Eld-
järn, tidigare riksantikvarie. I sagolittera
turen omnämnes ofta högsättningar, men 
på Island finns det inga gravhögar av den 
monumentala typ som finns i det övriga 
Norden. År 1890 undersöktes en gravhög 
i Hrafnkeklalen i Östlandet. Den var plund
rad. Enligt traditionen skulle högen vara 
lagd över Hrafnkel Freygode, en berömd 
isländsk hövding enligt sagolitteraturen. 
1902 fick historiska museet i Stockholm i 
gåva av Oscar II ett svärd som enligl upp
gift skulle ha tillhört hövdingen och kanske 
hittats av gravplundraren. Det är ett svärd 
frän början av 900-talet, tillverkat i Fran
ken. Vid vernissagen på Islandia överlämna
des svärdet efter ett lysande anförande av 
riksantikvarien Sven B. F. Jansson till Is
lands riksantikvarie, beir Magnusson, så
som cn ständig deposition i Nationalmuseet 
i Reykjavik. 

Ar 1104 fick Hekla ett av sina många ut
brott genom tiderna och då föll ett åskregn 
bl. a. över gården Stöng som helt begrav
des utan att fatta eld. Är 1939 undersöktes 
gårdskomplexet av nordiska arkeologer och 
härigenom fick man veta hur en storbonde 
bodde under århundraden närmast efter 
landnamet. Huvudbyggnaden täckes nu av 
ett trätak. Mellan Stöng och de gamla is
ländska grästorvgårdarna med sina sam
manbyggda gavelhus lör olika ändamål 
kring en central förbindelsegäng finns en 
viss släktskap. Undersökningarna har publi
cerats genom Mårten Stenberger (Forntida 
gärdar i Island, 1943.) 

I våra dar finns endast enstaka exemplar 
kvar av de en gång så talrika grästorvs-
gärdama — en gammal byggnadstradition 
har försvunnit. Den äldsta bevarade gärden, 
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Keldur, ligger sydöst om Hekla. Den stam
mar delvis från 1600-talet och står som ett 
museum. Glaumbaer gamla prästgärd på 
norra Island är kanske den mest kända — 
komplex med 16 rum. Några byar har ald
rig funnits pä Island. 

Torvhusen — dunkla och fuktiga — har 
ersatts av betonghus. Förändringen har 
skett snabbt efter kriget. Men det är inte 
bara de bevarade gamla torvgärdarna som 
minner om en svunnen kul tur pä Island 
u tan även andra anläggningar som författa
ren beskriver, såsom övergivna kreatursfål-
lor och fiskelägen. Med känsla och inle
velse skildras Dritviks fiskeläge på Snae-
fellsnes, där husgrunderna från en mång
hundraår ig fängstbebyggelse höjer sig över 
torven i en ödslig nejd. I den moderna 
isländska arki tekturen uppt räder bär och 
var vissa drag frän de gamla gavelhusens 
exteriör. 

Fiir de dunkla och trånga torvhusens in
vånare måste 1700-talsherrgårdarna ViÖey 
(ritad av den berömde danske arkitekten 
N. Eigtved i början av 1750-talet) och Bes-
sastaffir, belägen på var sin sida om Reykja
vik, ha tett sig som enastående byggnads
verk. Båda gårdarna t i l lhörde en gäng 
Snorre Sttirlasson. Nu tillhör de staten och 
Bessastaöir är presidentens residens. Med 
de båda gårdarna är många personer och 
dramatiska händelser i Islands historia för
knippade. 

När representanter för den danska över
högheten regerade här var Reykjavik ett li
tet fiskeläge med ett hundra ta l invånare. 

Reykjavik — en vänlig, vackert belägen 
stad med härligt ren luft har givetvis lått 
ett särskilt kapitel med utförliga uppgifter 
om dess historia och utveckling till en mo
dern huvudstad (ca 80 000 inv.). Man får 
en mycket levande bild av Reykjavik av 
idag genom Sören Hallgrens bilder. I stans 
centrala delar pägär f. n. arkeologiska un
dersökningar under svensk ledning. M.m 

har spårat den landnamagärd som anlagts 
av Ingölfur Arnarson — en av de första 
landnamsmännen — omkring 874. 

Av Islands kyrkor är det förutom nägra 
torvkyrkor (Saurbaer, Gröf, NupsstaÖur) 
framförallt den forna biskopskyrkan i Skäl-
holt, visserligen nybyggd, men vilande på 
gammal grund, som är värd uppmärksam
het. Under medelt iden läg här den största 
träbyggnaden i Norden. Med Skälholts his
toria är ett tragiskt människoöde fö rkn ip 
pat. Är 1429 u tnämndes Johannes Gere-
chini till biskop i Skälholt. G. hade tidigare 
varit ärkebiskop i Sverige men tvingades 
avsäga sig ämbetet efter en process. H a n 
gjorde sig hatad av befolkningen och greps 
en dag när han mässade framför altaret 
av uppre tade bönder, en sten bands om 
hans hals, han stoppades i en säck och 
dränktes i Bruarå. 

O m det nu t ida Island, dess bekymmer 
och framtidstro, berät tar författaren i 
några översiktliga kapitel. Islands ekonomi 
står och faller med fisket. Endast 1 % av-
landets yta är uppodlad; de gräsrika slät
terna och bergsslänterna i detta skoglösa 
land betas av över 1 miljon får, som an
ställer skador pä växttäcket så att erosionen 
tar fart. Men de ljusa sidorna i Islands liv 
är många. Islänningen lever fortfarande 
nära naturen, men han är inte på samma 
sätt som tidigare beroende av den. Flyget 
bar bru t i t isoleringen, och nya när ingar 
har förändrat livssituationen. Kampen mot 
is och eld förefaller att vara vunnen. Så 
avslutar författaren sin bok, som varmt re
kommenderas till alla som tänker resa till 
Island eller som på ett lättillgängligt sätt 
vill få fram uppgifter av skilda slag om 
landet. Boken ur vars rika innehall endast 
spridda bitar ingår i denna anmälan har, 
vilket man iir tacksam för, ordentliga re
gister och en utförlig- lit teraturförteckning. 

Erik B. Lundberg 
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Welinder, Stig, The Pre-pottery Stone Age 
of Eastern Middle Sweden. Sjövreten-Hag-
torp-Östra Vrå-Överråda. Antikvariskt Ar
kiv 48. Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademien, 1973 

Ett forskningsfält som hittills i stort sett 
utgjort en besvärande vit fläck på vår ar
keologiska kunskapskarta har varit den för-
keramiska stenåldern i östra mellansverige. 
Man har genom denna kunskapsbrist ej 
kunnat med säkerhet fastslå varken kro
nologiska eller kulturhistoriska samband 
lill den tidigneolitiska trattbägarkulturen 
eller till den något yngre gropkeramiska 
kulturen. 

För att få slut på nu rådande dödläge 
har Stig Welinder i detta arbete skisserat 
en ny men ingalunda unik väg att söka nå 
lösningar på problemen, nämligen fältun
dersökningar med ett nytt forskningsma
terial som följd. Det är på detta sätt We-
linders arbete skall uppfattas, dvs. ett för
slag till metodik och inte ett på något 
sätt slutgiltigt resultat. Detta syfte är vik
tigt och lovvärt och kommer att medföra 
snabba kast och förändringar av forsknings
bilden, vilket inte minst Welinders egna 
undersökningar vid Dalkarlstorp i Västman
land visar. 

Arbetet börjar med en forskningshisto
rik. Denna visar hur svag den plattform 
varit, som tidigare forskning stått på när 
det gäller förkeramisk kultur i östra mel
lansverige. Praktiskt taget inga undersök
ningar har företagits. Man har därför byggt 
hypoteser på lösfynd, framför allt trind
yxor, och därigenom fått en alltför ensidig 
bild av förhållandena. Den ende som gjort 
fältundersökningar bar varit Sten Florin. 
Florins undersökningar har också gett stör
re kunskap än all tidigare »skrivbordsforsk-
ning», åtminstone vad beträffar de små 

men för kulturkontakter m. m. viktiga de
taljerna i materialet. 

Kapitel II beskriver vad som är karak
teristiskt för dagens forskningssituation, 
främst gällande indelningsförsök av trind
yxor. Welinder konstaterar i kapitlets slut 
att man tydligen har svårt att nå resultat 
via dessa indelningsförsök. Man måste så
ledes få fram nya fyndmaterial för att kun
na komma vidare. 

I kapitel III beskrivs några för fråge
ställningarna förkeramisk kultur — tratt-
bägarkultur — gropkeramisk kultur vik
tiga boplatser. Särskilt stenmaterialet ge
nomgås. Boplatserna är: Sjövreten, Grö
dinge socken, Hagtorp, Lilla Malma soc
ken. Östra Vrå, Stora Malms socken, Över-
äda och Sköttedal, Trosa socken, Djupvik, 
Västerljungs socken, samtliga i Söderman
land, samt Fågelvik, Ingarö socken, Upp
land. 

I följande avsnitt jämföres den förkera-
miska bosättningen vid Sjövreten, under
sökt av Welinder själv, med dels en annan 
förkeramisk boplats i Södermanland, Hag
torp i Lilla Malma socken, undersökt av 
Florin, dels med trattbägarboplatser (Fågel
vik och Ö. Vrå) och gropkeramiska boplat
ser (Överåda, Sköttedal, och Djupvik). För
fattaren konstaterar vissa skillnader i fynd-
materialet (yxor undantagna) mellan Sjö
vreten och Hagtorp. Han menar att detta 
faktum kanske en dag gör det möjligt att 
indela boplatserna i typologiska grupper 
och kronologiska horisonter. 

Beträffande Sjövreten — östra Vrå, Få
gelvik tyder mycket på att sistnämnda bo
platser (trattbägarkultur) i huvudsak har 
sin bakgrund i syd- eller Västsverige me
dan fångstfolket i Sjövreten mera tycks 
bundet till sin naturliga omgivning. Be
träffande förhållandet Sjövreten — grop
keramisk kultur konstaterar författaren, att 
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det ännu är för tidigt att närmare beröra 
problemen om ett eventuellt samband. Här 
behövs flera undersökningar av boplatser 
med mesolitisk tradition från det tidigneo-
litiska skedet och boplatser typ Fågelvik, 
där keramikmaterialet närmast tillhör tratt-
bägarkulturen medan läget antyder att plat
sen hyst en fångstbosättning. 

Kapitel V behandlar kulturhistoriska för
hållanden under stenåldern i östra mel-
lansverige, främst förhållandet till syd- och 
västsvenska, mesolitiska flintkulturer. När 
Welinder skrev sitt arbete tydde mycket på 
att mesolitiska flintkulturer ej nått mel-
lansverige men undersökningarna vid Dal
karlstorp i Västmanland tycks ändra denna 
bild. Dock synes boplatser typ Sjövreten 
och Hagtorp uppvisa en speciell bild med 
närmare anknytning till norrlandsmateria
let än de sydliga flintkulturerna. 

Kapitel VI är en sammanfattning där 
författaren slutar med det riktiga förmo
dandet att man för förståelsen av de neo
litiska kulturerna i mellansverige måste ar
beta med den föregående, mesolitiska ti
den. Detta bör ske genom fältarbeten och 
arkeologiskt tankearbete. 

I ett appendix behandlas slutligen bo

platsen vid Dalkarlstorp, som ju i hög grad 
tycks kasta nytt ljus över problemen, vil
ket också nämnts tidigare i denna anmä
lan. Denna utgrävning bedrives, som 
nämnts, av Welinder själv och har när
mare presenterats av utgrävaren i två upp
satser: Boplatsen Dalkarlstorp. — Västman
lands Fornminnesförening. Årsskrift 1973 
och Mesolithic sites with flint in Eastern 
Middle Sweden. — The Mesolithic in Eu
ropé. Warszawa. 

Som antytts i början är syftet med We-
linders arbete att söka få igång en aktiv 
fältforskning rörande östra mellansveriges 
förkeramiska kulturer för att med den kun
skap man kan få ut därav söka sätta in 
senare företeelser, främst den östmellan
svenska gropkeramiska kulturen i sitt rätta 
sammanhang. 

Ett i mitt tycke helt riktigt och mycket 
viktigt initiativ har med denna skrift ta
gits för att få till stånd denna forskning 
och det vore synnerligen oklokt att nu 
framföra kritik däremot. Kritiken bör där
för utelämnas tills mera konkreta förslag 
framlagts så att en fruktsam diskussion kan 
föras om detta ämne. 

David Dameli 

Tage Nilsson, Pleistocen. Den geologiska 
och biologiska utvecklingen under istidsål
dern. Scandinavian university books. Lund 
1972. 

Med arbetet Pleistocen. Den geologiska och 
biologiska, utvecklingen under istidsåldern 
har Tage Nilsson, professor emeritus i kvar
tärgeologi i Lund, framlagt en svensksprå
kig motsvarighet till de tvä hitintills domi
nerande verken Woldstedt, Das Eiszeitalter. 
Grundlinien einer Geologie des Quartärs 
(/-///) och Flint, Glacial and Pleistocene 
Geology. Enligt omslagets baksida är »Bo
ken . . . i första hand avsedd för universi
tetsbruk, men den är skriven så att den utan 
alltför stora svårigheter kan läsas av en 
bredare grupp av intresserade.» Till den 
sistnämnda gruppen hör trots allt i detta 

sammanhang arkeologistuderande. Boken 
är dock väl ägnad att användas under inläs
ningen av kurs Ai: 1 i arkeologi, särskilt 
nordeuropeisk. Litteratur som på ett veder
häftigt sätt behandlar såväl paleoliticum 
som pleistocen geologi är faktiskt sällsynt. 

Tage Nilssons arbete kan inte kallas 
populärt. Därtill är det för svårt. Det sak
nas t. ex. förklaringar till mängder av fack
termer. Avsnitten 20. Systematisk översikt 
över den kvartära däggdjursvärlden och 
appendixen 1-3 Stratigrafisk terminologi, 
Jordens biogeografiska indelning och Sam
mandrag av kärlväxternas system, som väl 
är tänkta att underlätta förståelsen av bo
ken, hör till de mest svårlästa. Enligt för
ordet förutsätter studiet av boken »Vissa 
förkunskaper i allmän geologi, särskilt gla-
cialgeologi, . . .» Ur fackmannens synpunkt 
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måste det beklagas att den oerhörda littera-
turkännedom, som Tage Nilsson redovisar, 
inte kommer till uttryck i en fullständigare 
litteraturlista. En sådan avses dock ingå i en 
kommande engelsk upplaga. 

Pleistocen omfattar 2-3 miljoner är allt
ifrån början av avsättningen av Calabrium-
lagren i Italien (enligt rekommendation av 
geologkongressen i London 1948) till isens 
uppbrott från de mellansvenska ändmorä-
nerna vid övergången mellan sen- och post
glacial tid för 10 000 år sedan. Det är detta 
tidsavsnitt, som behandlas av Tage Nilsson. 
Denna avgränsning av ämnet medför att 
Skandinaviska halvöns geologi utgör en 
perifer del av ämnet. Litteratur av över
siktligt slag, som täcker detta område, är 
samlad i litteraturlistan i Tage Nilssons ar
bete. 

Boken är huvudsakligen indelad i geo
grafiskt bestämda kapitel. 5. Det alpina is
tidssystemet, 5. Italien, 7. Brittiska öarna, 
12. Asien, 13. Afrika etc. Värdefullt är att 
sista istiden i Europa fått ett eget kapitel 
utan ytterligare geografisk uppstyckning 
(//.). Därmed har en större överblick vun
nits, som i stor utsträckning saknas i boken 
i övrigt. En sammanfattande överblick över 
nedisningsförloppet i världen som helhet 
saknas. En karta över de pleistocena nedis
ningarna på jorden återfinns sålunda på en 
undanskymd plats som fig. 12.1. i kapitlet 
om Asien. Av stor vikt är att sedimentatio-
nen i världshaven behandlas utförligt (/<?.). 
Liksom inom mänga andra forskningsfält 
kan inom kvartärgeologin stora framsteg 
väntas genom studiet av djuphaven. 

Föredömligt kort och klart är avsnittet 
ig. Metoder för absoluta åldersbestämning
ar inom kvartären. Ett stort antal metoder 
för radioaktiva dateringar behandlas för
utom C 14-metoden. För den senare läggs 
stor vikt vid metodens felkällor. För övrigt 
upprätthålls genom hela boken en stringent 
skillnad mellan relativ och absolut krono
logi. 

Tage Nilsson behandlar paleoliticum 
dels i en serie mindre avsnitt i anslutning 
till den geografiska genomgängen av pleisto
cen (s. 76, 82, 198-203, 255-272, 285, 296-

297> 3 H - 3 1 8 ' 36 6"367' 378 ' 386) d e l s i e t t 

sammanfattande avsnitt 21. översikt över 
människans kulturstadier. Korrelationen 
mellan delavsnitten och översikten fungerar 
nägot olika. Beträffande moustérien iir tex
ten delvis ordagrant densamma, men eljest 
är ibland delavsnitten och ibland översik
ten den mest utförliga. Bildmaterialet är 
av hög klass och representerar i sin liten
het ett gott urval. Olyckligtvis har tältre-
konstruktionen i fig. 11.39. attribuerats till 
hamburgkulturen istället för federmesser-
gruppen. 

Med få undantag följer Tage Nilssons 
framställning av paleoliticum Miiller-Karpe, 
Handbuch der Vorgeschichte I. Därigenom 
har en enhetlig för en lärobok lämplig även 
om i vissa avseenden kontroversiell syn på 
den förhistoriska kulturutvecklingen vun
nits. Även i det paleolitiska avsnittet är 
Tage Nilssons obenägenhet att göra stora 
sammanfattningar märkbar. I det utmärkta 
sammanfattande schemat över människans 
kulturstadier (s. 473) har dessa räknats upp 
i tidsföljd, men de har inte korrelerats med 
den geologiska nedisningskronologin eller 
försetts med absoluta årtal. Det överlämnas 
ät läsaren själv att göra med hjälp av de 
ovan uppräknade delavsnitten. 

Tage Nilsson är en försiktig och nog
grann forskare. Det märks inte minst i den 
kritiska skärpa med vilken han refererar 
andras forskningsresultat i sin översikt över 
pleistocen. Boken är en tryckt, starkt modi
fierad version av de föreläsningar Tage 
Nilsson höll som professor i kvartärgeologi. 
När jag som student åhörde dessa, frappe
rades jag av deras encyclopediska lärdom 
och pedagogiska förtjänster. När jag idag 
läser boken kvarstår dessa intryck oföränd
rade, men tillkommit har en viss saknad av 
visionär djärvhet. 

Arbetet är en unik lärobok. Inte minst 
måste de akademiska lärarna i kvartärgeo
logi känna stor lättnad över att den ut
kommit. Men den är ingen nöjesläsning. 
Ibland glimmar dock den mänskliga sidan 
av Tage Nilsson som forskare fram bakom 
den saklige referenten och kritikern, som 
när han beskriver upptäckten av Circeo-
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fyndet: »Blanc lyckades så småningom 
tränga sig igenom den trånga öppningen 
och möttes då av en syn, som uppenbar

ligen intet mänskligt öga skådat sedan 
paleolitisk tid.» 

Stig Welinder 

Charlotte Blindheim, Roar L. Tollnes, 
Kaupang, Vikingenes handelsplass. Ernst G. 
Mortensens Forlag. Oslo 1972. 103 sider. 

Som et historisk a propos til den heftige 
markedsdiskusjon, som pågår for tiden, 
kommer iär en fredelig, liten bok om Kau
pangen i Skiringsal, det nuvaerende Tjölling 
prestegjcld i Vestfold. 

Det er en forelöpig beretning om de om-
fattende utgravninger på Kaupang i årene 

Mens arkeologene i 1800-årenes annen 
halvdel konsentrerte sitt arbeid om grav-
haugundersökclsene, er igoo-årenes annen 
halvdel blitt by-utgravningenes store tid, og 
i denne serie danner Kaupangundersökel-
sen et viktig ledd. 

Ganske visst var man begynt alt i forrige 
århundre med de store utgravninger på 
Birka (Björkö) i Mälaren, hvis »svarta jord* 
ga et interessant biide av livet i Sverige på 
Ansgars tid. Under Hjalmar Stolpes (1841-
igo8) ledelse ble det i i87i~7g og 1881-85 
avdekket et helt byanlegg og en rekke rikt 
utstyrte gräver fra vikingetiden. 

I Hedeby i Slesvig, den annen nordiske 
by fra vikingetiden ble det omkring år-
hundreskiftet foretatt preliminaere grav
ninger under ledelse av Kielermuseets ar
keologer. Men först i ig30-ärene satte tys-
kerne igång om fattende undersökelser av 
omrädet i Hedeby. Resultatene av disse 
tyske utgravninger på gammelt dansk om
råde er forlengst publisert. I ig24 ble det 
satt i gäng utgravninger i «gamla Lödöse», 
Göteborgs forgjenger, bekostct av Göte
borgs kommune. 

1 vårt eget land ble det ikke foretatt sys-
temaiiske byundersökelser för etter sisste 
krig, men allerede i forige århundre begynte 
Karl Rygh og Th. Petersen å gjöre iaktta
gelser og innsamle byfunn fra det middel
alderske Nidaros, og det samme gjorde Ko-

ren-Wiberg i Bergen da den store nedriv-
ningskampanje begynte på Bryggen i i8gg, 
likesom Blix, Johan Meyer og Gerhard 
Fischer sist, men ikke mindst, har studert 
Oslos topografi og innsamlet byfunn hakk 
i hel med Statsbanenes gravninger i Gamle-
byen. 1 årene etter krigen er dette arbeid 
fortsatt först og fremst på Bryggen i Bergen 
i årene ig55-68, videre i Tönsberg, Oslo 
(Kanslergatekvarterct) og i Trondheim, 
hvor det for tiden pågår store utgravninger 
i de sentrale bydeler. 

I Danmark er arbeidet konsentrert om 
Aarhus og Viborg ved siden av de store 
funn av vikingeskiper i Roskilde Fjord. 

Allerede i ig3o-årene hadde Poul Nör
lund gravet ut vikingeborgen, Trelleborg 
naer Slagelse på Sjaelland, og et liknende 
borganlegg, Akersborg er senere avdekket 
ved Limfjorden. 

II 

Men la oss vende tilbake til Kaupang i 
Vestfold. Flere norske forskere, arkeologer 
og historikere har syssesatt seg med Kau
pang ftir de arkeologiske undersökelser kom 
i gäng i 1950. 

Den förste som omtaler Kaupangen i 
Skiringsal er hålogalenningen, Ottar, i den 
skildring av norke forhold han i 800-årenes 
annen halvdel ga til den angelsaksiske 
konge, Alfred den store. Ottars opplysning-
er er utnyttet både av P. A. Munch og av 
Fritiof Nansen i («Nord i Taakeheimen», 
Chra. i g n ) . Munch omtaler Skiringsal (det 
gamle navn på Tjölling) i tilknytning til 
Ottars beretning i »Det norske Folks His
torie» (Bind I s. 38 ff.), hvor han gir en 
fantasirik skildring av Kaupangens förbin
delse med Hedeby i Slesvig, som alt Ottar 
fortalte om. Munch ser Kaupangen som 
Tönsbergs forgjenger, og så heter det: 

»Skibene fra Slesvig bragte vel saaledes 
ikke alene tyske, vendiske, preussiske, rus-
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siske, graeske og österländske varer til Ski
ringsal, men ogsäa ofte Kjöbmaend og ^Even-
tyrere fra de fleste av de nys naevnte Lande. 
I Skiringsal kunde man saaledes vistnok see 
Helgelaenderen kjöbslaa med Preusseren, 
Trönderen med Saxeren og Venderen, 
Sönd-möringen med Dånen og Svensken, 
ved siden av Tougverk af Hvalroshud, og 
Pelsvasrk fra Nordland kunde man se Rav-
smykker fra Preussen, kostbare Töier fra 
Graekenland og Orienten og byzantinske 
Mynter ved siden av de nordiske Bauge 
(ringer) medens Havnen laa fuld af Skibe af 
forskjellig Bygningsmaade, om af hvilke 
dog isaer de kongelige Langskibe maa have 
tildraget sig opmerksomheden ved deres 
Pragt.» 

Munch röper også i en fotnote et intimt 
kjenskap til gravhaugene, både på Kau-
panggårdene og på Lamöen, og man mä gi 
Charlotte Blindheim rett i at det er san-
synligt at han selv har vaert på Kaupang, 
og foretatt feltundersökelser der. Det mer-
keligste ved Mundis skildring er dog at det 
han forteller om den livlige handelsförbin
delse med Nord- og Östeuropa nettopp på 
dette sted er blitt bekreftet ved de seneste 
års arkeologiskeundersökelser. Det förste 
bind av Mundis verk utkom i 1852. Han 
döde i 1863, og fikk således aldri vite noe 
om hva jorden gjemte på Kaupangen. 

Antikvar A7. Nicolaysen besökte Kaupan
gen ennu mens Munch levde, og konstaterte 
a t der lå »hänger i hundrevis» på de to Kau-
panggärdene. Men först i 1867 kunne han 
gi presise oppgaver: 115 hänger på Nordre 
Kaupang, 9 på Söndre Kaupang, 9 på 
Bjönne og »mange» på nabogärden Lam-
öya. 

Nicolaysen, som drev arkeologiske under
sökelser på en mate, som den nuvaerende 
generasjon av arkeologer betraktar som «fa-
briksmessig produksjon», klarte å grave ut 
80 gravhauger i löpet av en måned. Mange 
av gravene var branngraver, og pä likbålet 
var atskillige av oldsakene blitt sterkt ska-
det, men det fantes dog sverd med sölvinn-
legg, spenner fra Östersjöområdet og rester 
av leirkar fra Ruinområdet. I to av gravene 
lå små vektskåler til vejing av edle me

taller — et utvilsornt vitnesbyrd om kjöp-
mansferd. Nicolaysen var da heller ikke i 
tvil om at gravfeltet på dette sted av-
speilte det Kaupang som Ottar i sin tid 
fortalte kong Alfred om. 

Men noe spor av markedsplassen fant han 
ikke, og for oss fortoner det seg merkelig 
at Nicolaysen i sin översikt över gravnings-
resultatene ikke engang nevner dette prob
lem. (Fortidsfor. Arsberetn. 1867 s. 90.) 

Gustav Storm tok i 1901 i Historisk Tids
skrift 4 R I opp spörsmålet om Skiringsals 
beliggenhet og Kaupangen der i en disku-
sjon med en lokalhistoriker, og kom til 
samme resultat som P. A. Munch. 

Omtrent samtidig, nemlig i 1902 foretok 
Gabriel Gustafson endel utgravninger i 
gravfeltet på Lamöya. Hans gravninger 
bräkte nye trekk inn i biidet sier fru Blind
heim. De döde var der gravlagt ubrente. 
En av haugene dekket to småbåter. I den 
ene lå en mann, i den annen en kvinne 
(hans hustru?). Begge var rikelig utstyrt 
fint gravgods. 

Også i 1930-årene var det planer om ut
gravninger på Lamöya, men pengemangel 
hindret planenes realisasjon. 

III 
I 1947 ble det gjort vikingetidsfunn ved 
tilfeldige gravninger på gården Bikjehol-
berget, som veien til Lamöya delvis hadde 
skåret igjennom. Det var flatmarksgraver 
— altså uten gravhauger över, som markerte 
stedet som gravplass. Universitetets Oldsak
samlings systematiske undersökelse der ble 
päbegynt i 1950, og fortsatte hver sommer 
helt frem til 1957. Arkeologene brukte syv 
sommersaesonger på å undersöke 60 flat-
marks-graver, mens Nicolaysen i sin tid 
hadde gravet 80 hänger på en måned. 

I Söndre Bikjeholberget ble det funnet 
flere båtgraver som var skäret ned i tinder-
grunnen eller auren. Undertiden så man 
kjölstripen i undergrunncn, og klinknagle-
ne lå på plass, slik at bordgangene kunne 
fölges. Når båten med den döde var satt 
på plass, ble den föret opp med steiner på 
begge sider og dekket med stein og jord — 
aldeles som i gravene i parken, Lille Gull-
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krönen pä Jarlsberg Hovedgärd (Oldtiden 
Bind X s. i ff.). I en av disse båtgravene, 
som oklforskene kalle »Ormen Lange», teg-
net spantene seg klart som svart jord. Grav-
gotlset besto av en öks, skjoldbule, spydd-
spiss, sigd, kniver, brynesteiner. 

En annen båtgrav, tydeligvis en kvinne-
grav, var slik utstyrt: Et par ovale spenner, 
en trefliket spenne, og det kunne skjelnes 
noen sparsomme töyrester av dräkten. En
delig rester av et skrin, en saks og en sigd — 
alt därlig bevart. Også på Lamöya ble det 
åpnet gräver, men der lä de under gravhau
ger, hvilket er det mest alminnelige i vi
kingetiden i Norge. En av dem omfattet et 
branngravfunn, nedlagt i et gravkaminer 
av stein. Der fantes bare kullbiter og et lite 
stykke rav — det var alt. Men under brann-
graven bar det vistnokk ligget en skjeletgrav, 
hvori fantes deler av et innfört leirkar, an
tagelig fra Rhinland, og det daterer brann-
flaket til 8oo-årene etter Kristus. 

Under en av haugene ble det påvist spor 
av en åker fra vikingetiden — eldre enn 
selve gravhaugen. I en av båtgravene på 
Lamöya kom klinknaglene pent frem, om
trent midtskips fantes gravgodset, en arm
ring av jet, et spinnehjul og noen andre 
småsaker. Altså en kvinnegrav. 

Ser vi på båtgravene som helhet, medde-
ler Blindheim at båtene har vaert små bruks-
bäter, ca. 12 m. länge. De döde er blitt lagt 
ned, hyllet i klaer, tepper og skind, og 
likene må ha ligget i fullt utstrakt stilling. 
Spor i sandet viste at öksene var blitt lagt 
ned skjcflet og spydene med staken i fålen. 

For egen regning vil vi gjerne tilföye at 
det synes å ha vaert alminnelig å anlegge 
båtgraver naer gamle markedsplasser for-
utcn ved Kaupang også på Jarlsberg Hoved
gärd, på Gokstad — naer Labell — som betyr 
stapelplass, og naer Labell i Oddernes. 

Vårt biide viser et utvalg av de smykker, 
som fantes i gravene, blant disse må frem-
heves en trefliket spenne med frankisk blad-
ornamentikk, og en del keltiske beslag, inn
fört fra Irland eller Skotland. Atskillige 
klebersleinsgryter kom for dagen etter g7o 
år i jorden. Da kleberstein ikke finnes i 
Vestfold, må grytene vaere innkjöpt annen-

steds fra i Norge med tanke på videre om-
setning. Mange norske klebersteinskar er 
funnet i Hedeby i Slesvig, og disse er sikkert 
innfört fra Norge. Blant de innförte sakene 
er et dyrehodeformet keltisk vektlodd og 
et fint hamret angelsaksisk bronsekar, som 
muligvis har vaert brukt av en katolsk prest 
på de britiske öyer til håndtvett för messen. 
Den baerer en sekundaer norrön runeinn-
skrift: 1 muntlaukid d. v. s. i mundlaugen 
(fritt översatt i vaskefatet). Det ansees nu 
for godtgjort at det her, likesom på Birka, 
er farmenns gräver vi står över for. 

IV 
I ig56 begynte jakten på markedsplassen 
under det oppdyrkete område. Etter seks 
somres gravninger fant man frem til en 
brygge, som förte rett opp i åkerlandet, og 
nu trådte arkitekt Roar Tollnes til som 
aktiv medarbeider. Man hadde funnet ste
det hvor kjöpmennenes båter ble fortöyet. 
I de kommende somre ble det avdekket 
rester av seks hus, mer eller mindre skadet 
ved oppdyrkningen. Grunnmurene ble fun
net og rester av lette byggverker og tak-
baerende stolper (se kartet). Bare ett av 
husene synes å ha vaert bygd til vinterbruk, 
de andre antas å ha vaert lettbygde hus til 
bruk for handclsmenn i sommertiden. Hu
sene har hatt halvrunde grunnmurer og 
rekker av stolper naer veggene. Det fantes 
også spor av såkalte kistemurer og liggende 
bordkledning. Hvorvidt vegenes övre del 
har vaert leirklint, i likhet med husene i 
Hedeby i Slesvig, lar seg ikke avgjöre på 
grunn av nydyrkning og drensgröfter fra 
nyere tid. Det er også funnet spor av palli-
sadevegger. For detaljenes vedkommende 
henvises til arkitekt Tollnes's artikel i tids-
skriftet Viking Bind XXXIII (ig6o) s. 41 ff. 

Ved utgravningene kom det frem rester 
av flere bränner. Oldsaksmaterialet fra 
markedsplassen er av den störste interesse, 
ikke mindst av hensyn til de kronologiske 
forhold (altså bosetningens tidfesting), men 
også som vitnesbyrd om, hvorfra de impor-
terte sakene skriver seg. 

Tar vi först for oss gravgodset fra de ut
grävde flatmarksgraver og gravhauger, så 
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kan disse dateres til tidsrummet 800-950. 
Området har vaert tett befolket, og folkene 
som bodde der har hatt en ulik sosial 
stilling. Der var også et tydelig innslag fra 
de britiske öyer. Funnene fra markedsplas-
ser inneholder atskillige mynter, hvorav 
mange er oppklippet. Det kom frem mynter 
fra Arabia, Frankerriket, England og en 
nordisk mynt, slått i Hedeby. De er alle 
fra 700- og 800-ärene. 

Myntene ble dengang oppdclt og vurdert 
etter sin vekt, likesom sölvringer, som det 
forligger oppklipte rester av. De ble veid 
pä små bronsevekter — handelmannens vik
tigste verktöy — skriver Blindheim. Vektene 
har lövtynne skåler, og ble oppbevart i små 
bokser av bronse når de var ute av bruk. 
Muligvis er de alle angelsaksiske. Vi har 
for eks. et slikt vektfuteral med angelsak-
sisk ornamentikk, som er funnet i Brun-
lanes. Folk gjör ofte nar av arkeologene, 
og sier at de samler på potteskår. Og det 
gjör de ogsä. Keramik er nemlig et tit-
merket middel både til tidfesting og til å 
fortelle om handelveier. Keramikken fra 
Kaupang omfatter nettopp 700- og 800-
årene e. Kr. Hver eneste av de ca. 2 000 
skårene, som kjennes fra Kaupang, er inn-

förte. Det er rester av kar dels fra Rhin-
området, dels fra Fricsland (det nuvaerende 
Holland), mens engelsk keramik fra samme 
tid savnes. De fleste av de fremmede leirkar 
fra Kaupang er nokk de tilreisende kjöp-
menns proviant- og kokekar. Av saerlig in
teresse er en tinnfoliert kanne fra Rhi-
negnene, prydet med geometrisk ornamen
tikk. Liknende er funnet i Hedeby, Birka og 
Dorestad. Typen tilhörer 800-årene, og skri
ver seg muligvis fra Mainzområdet. Men 
diskusjonen om dette hörer ikke hit. 

Charlotte Blindheim arbeider for tiden 
med den store boken om Kaupangunder-
sökclsene arkeologiske resultater, sammen 
med flere spesialmedarbeidere. 

Mens vi venter er vi glad for den del av 
stoffet som her er gjort tilgjengelig lor alle 
intcresserte. Litteraturlisten viser vei til de 
seneste avhandlinger om Kaupang, men 
man savner henvisninger til litteraturen om 
Hedeby, Birka og Dorestad. 

Vi slutter med å komplimentere de to 
forfattere ved å si, at boken har bud til 
alle intcresserte. 

Sigurd Grieg 

Paul Lampl, Cities and planning in the 
ancient Near East, Studio Vista, London 
[ig68], 128 s., ill. 

Jorge Hardoy, Urban planning in pre-
Columbian America, Studio Vista, London 
[1968], 128 s., ill. 

Under redaktion av professorn i arkitektur
historia vid Columbia University, George 
R. Collins, ger de två förlagen Studio Vista 
i London och Braziller i New York sedan 
några är ut en bokserie kallad Planning 
and cities. Med hänsyn till den stora bety
delse som stadsbyggandet har i vår tid har 
man velat ta upp olika aspekter av ämnets 
historia i lättillgängliga volymer av begrän
sad storlek och med rikt bildmaterial (om
kring halva antalet sidor). Författarna är 
specialister från olika länder, valda på 
grund av personlig kompetens i respektive 

epoker, och böckerna bör alltså anses repre
sentera en aktuell nivå av kunskap och 
analys. 

Särskild vikt har lagts på stadsbyggandets 
strukturella, arkitektoniska och förmäla 
komponenter, vilka i vanliga översiktsverk 
ofta blivit ytligt behandlade. Detta ger bok
serien en egen profil med konkretion och 
åskådlighet, som gör den mycket värdefull 
för alla som sysslar med stadsbyggnadsbisto-
ria i fysisk bemärkelse. 

Som smakprov skall två av de första 
böckerna i serien anmälas här. Cities and 
planning in the ancient Near East har 
skrivits av Paul Lampl, född i Wien men 
utbildad som arkitekt i Haifa och konst
historiker i New York. Han inleder med 
en översikt över stadsbyggnadsidéerna som 
de framträder i forntida egyptisk och väst-
asiatisk litteratur, varefter han behandlar 
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Assur (övre 
intill.) 

bilden) och Babylon. Observera att skalorna är olika. (Se anmälan av Paul Lampls bok i spalten 
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städerna i regionerna Mesopotamien, Egyp
ten, Levanten (Syrien-Palestina), Anatolien 
och Armenien-Persien. 

Beskrivningar och analyser ger i allmän
het cn ganska klar bild av hur stadsbebyg
gelsen var strukturerad. En geometrisk re-
gelbundenhet finns i huvudsak bara i tem
pel- och gravbyggnader, ibland också i deras 
närmast omgivande bebyggelse (Egypten). 
Bostadsområdena har mer karaktär av 
agglomerationer kring gårdar. Men när 
Lampl talar om dessa kvarter som »opla
nerade», vaknar en viss lust till opposition. 

En lång tradition av planering pä papper 
har fått oss att se en målmedveten vilja 
bara i den geometriska regelbundenheten — 
som också värderats (mer eller mindre) högt. 
Nyare analyser av europeiska medeltids
städer har emellertid visat att även andra 
bebyggelseformer kan betraktas som med
vetet organiserade och att en stad således 
kan vara planerad direkt på platsen med 
topografiska och topologiska faktorer som 
bestämmande i mönstret. Många av de me
sopotamiska städerna visar just en icke
geometrisk regelbundenhet av sådan typ. 
I sig själva reguljära och symmetriska mo-
numentalbyggnader kan där vara ställda 
bredvid varandra på ett skevt och geomet
riskt oregelmässigt sätt. Lampl kallar detta 
»en egendomlig attityd hos de mesopota
miska byggmästarna». Men om han hade 
studerat antikt grekiskt eller medeltida 
europeiskt stadsbyggande, skulle han cliir 
ha funnit samma egendomligheter. Uppen
barligen existerade inte det arkitektoniska 
utomhusrummet som begrepp i dessa kul
turkretsar. 

Underligt nog inser inte heller Lampl 
att de genomgående, relativt raka gatorna 
mäste betraktas som ett nyinfört element 
som tyder på någon form av planering. Han 
vänder sig uttryckligen mot författare som 
velat framhålla denna struktur hos stads
delen Merkes i Babylon som betydelsefull 
och anser själv att den inte innehåller några 
principiella skiljaktigheter mot den starkt 
sammangyttrade bebyggelsen i Assur. 

Även om man således på dessa punkter 
vill dra andra slutsatser än Lampl, så 

minskar det inte intresset i hans ytterst 
informativa bok. Mycket upplysande är 
också argentinaren Jorge Hardoys behand
ling av Urban planning in pre-Columbian 
America. Här är emellertid distansen lill 
den kultur som en gång skapade dessa an
läggningar oundvikligen större, till vilket 
också bidrar att bostadskvarteren är illa 
bevarade. 

Hardoy granskar två separata regioner, 
dels den centralamerikanska från Mexico 
till Honduras, dels nordvästra Sydamerika 
med nuvarande västra Colombia, Ecuador 
och Peru — alltså områdena för de mest 
betydande förcolumbianska byggnadskultu
rerna. En kronologisk tabell ger översikt 
över samhällssystemens utveckling och pe
riodindelningen med tyngdpunkt i den 
»klassiska» tiden under vår tidigare medel
tid. 

Hardoy visar att urbaniseringsprocessen 
gick ungefär jämsides i Central- och Syd
amerika och att ett utbyte av idéer måste 
ha skett. Den arkitektoniska helbetskarak-
tären syns vara starkare i de centralameri
kanska städerna. Egendomligt är att spe
ciellt Maya-kulturens städer tycks ha legat 
som separata »öar» i landskapet, omgivna 
av spridd bondebebyggelse men utan några 
anlagda väger mellan kärnorna. 

I jämförelse med Lampls framställning 
har Hardoys kanske mer av det beskri
vande och mindre av det analyserande. 
Detta kan dock förklaras genom våra bris
tande kunskaper om de äldre amerikanska 
kulturerna och speciellt deras städer. De 
kultiska elementen, främst pyramiderna, 
kan urskiljas, men beträffande bostadssidan 
iir oklarbeten stor. Vissa centrala byggna
der kallas av tradition »palats», men man 
vet inte säkert deras ursprungliga ändamål. 
Om flera av »stads»-anläggningarna vet 
man inte ens i vilken utsträckning de varit 
permanent bebodda. Kanske är det också 
den kulturella diskontinuiteten som ligger 
bakom det faktum att den nutida panameri-
kanska huvudvägen fått hänsynslöst passera 
över några av de märkliga stadslämningarna 
i Peru, såsom flygfoton i boken visar. 

För att slutligen antyda spännvidden hos 
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denna intressanta bokserie kan nämnas att 
i senare volymer finns inte bara medeltidens 
och renässansens europeiska stadsbyggande 
(behandlade av Howard Saalman resp. 
Giulio Argan) utan också Francoise Choays 
utomordentliga systematiska analys av 1800-
talets nya stadsbyggnadsidéer samt två fina 

komprimerade avhandlingar om ett par av 
1900-talets mest betydelsefulla idégivare på 
»den nya stadens» fält, Tony Garnier och 
Le Corbusier. Författare till dessa sist
nämnda volymer är amerikanskorna Dora 
Wiebenson resp. Norma Evenson. 

Björn Linn 

Kungälvs kyrkor. Inlands södra härad, Bo
huslän IV: 1 av Karin Aasma. Volym 132 
av Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inven
tarium, grundat av Sigurd Curman och 
Johnny Roosval på uppdrag av Kungl. Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademien 
utgivet av Sten Karling, Armin Tuulse och 
Per-Olof Westlund. Stockholm (tr. Uppsala) 

1969-

I förordet till ovannämnda volym upply
ser utgivarna att de härmed påbörjar publi
ceringen av stadskyrkorna i Bohuslän ge
nom museilektorn i Göteborg fil.lic. Karin 
Aasma. Innan Bohuslän 1658 definitivt av
träddes till Sverige, tillhörde det Oslo stift, 
varför dess äldre kyrkohistoria är norsk, 
ett förhållande som komplicerar och be
rikar utforskningen av landskapets kyrko
konst. Om Sveriges Kyrkor hade den nu
varande stiftstillhörigheten som inlednings-
grund — nägot som vetenskapligt vore högst 
motiverat — skulle Göteborgs stift framstå 
i all sin komplexitet. Det innesluter delar 
av tre riken, tre olika biskopsdömen. 

Historiskt sett utgjorde »Bohuslän och 
Viken» en viktig del av det norsk-danska 
väldet, men geografiskt sett låg detta kust-
distrikt avskilt från bäde Norge och Dan
mark. Det hade landförbindelse enbart med 
Sverige och fick genom denna belägenhet 
en viss egenart såsom kulturområde. Den 
viktigaste staden under medeltiden, Kunga
hälla, läg längst i söder, vid Nordre älv, 
en skeppshamn nyttig för både svenskar 
och norrmän, under nya tiden nyetablerad 
med hänsyn till den ekonomiska utveck
lingen och därmed sammanhängande kri
giska förvecklingar. 

Med sina fem nyetableringar (Lödöse, 

Nylöse, Älvsborg, Göteborg I och Göteborg 
II) kan väl Göteborg sägas inneha svenskt 
rekord i stadsförflyttning, och det var ock
så denna stad som kom att ta loven av 
Kungahälla. Det skedde redan 1473, när 
Nylöse kom till, och fortsättningsvis med 
holländarnas hjälp. 

Titeln Kungälvs kyrkor på Karin Aasmas 
nya publikation innebär utforskande av 
kyrkliga konstminnen i tre städer: en norsk, 
Kungahälla, (medeltiden, på Kastellegår-
den), en dansk, Kongelf (1612, på Fästnings-
holmen, under Bohus) och en svensk, Kung-
älv (1680 under Fontinberget). Både ar
keologiska och litterära källor omvittnar 
de olika församlingar som avlöst varandra 
i den vandrande staden. Begravningsplat
serna ger oss också en viss föreställning 
om storleken på dessa kyrkliga menighe
ter. I medeltidsstaden fanns två försam
lingskyrkor och tvä kloster, vartill kom 
Kongahella Litzla eller Ytri, den som ruin 
bevarade Ytterby kyrka. Den medeltida 
kungaborgen på Ragnhildsholmen kan ha 
haft ett kapell. Snorre berättar om »Kasta-
lakyrkan», vilken byggts här av Sigurd Jor-
salafar i dennes borg, Kastellet, och in
vigts 1127. Kyrkan var vigd till Det heliga 
Korset och ägde en relik av detta. Kastellet 
intogs 1135 av »vendiska vikingar», och 
Snorre nöjer sig ej med att tro att ort
namnet Kungahälla på denna tid blott be
tecknat en befäst kungsgård med hamn 
utan skildrar erövringen av en blomstrande 
stad, vilket Kungahälla var på hans egen 
tid, 1200-talet. Skildringen av vad venderna 
rövat i Kastalakyrkan och som i sin sak
lighet är mycket givande, inverkar ju detta 
inte på, men Sveriges Kyrkor borde — trots 
att detta varit en norsk kyrka — anfört 
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och kommenterat denna medeltida inven
tariebeskrivning i dess helhet. Nu får det 
i och för sig märkliga Kamminskrinet stå 
för det hela, beroende på H. Sheteligs tro 
att det varit ett relikskrin och att den 
plundrande vikingen Ratibur från Kunga
hälla efter överfallet fört skrinet till sin 
hemort, Ratibor, beläget i Pommern, lik
som Kammin. Visst kan (det väl i Dan
mark tillverkade) skrinet ha funnits i en 
kyrka, hundraårigt vid den tid då Kastala-
kyrkan vigdes. Men för kristna reliker är 
det näppeligen gjort — inte ett kors, inte 
ett helgonnamn. I varje fall gör man de 
personer, som eventuellt intresserat sig för 
helgonens ben, orätt, om man kallar dem 
hedningar. 

Den nägot yngre medeltidsborgen i Nord
re älv, Bohus, ägde bevisligen en kyrksal 
för konung, hov och garnison. När Kunga
hälla bränts av danskarna 1612, uppstod 
Kongelf på Fästningsholmen, en dansk små
stad med regelbunden plan, torg, rådhus 
och en stor korsvirkeskyrka. Den utvidga
des i sten och tjänade också garnisonen. 
Den var enligt Karin Aasma en salkyrka, 
troligen med polygonal koravslutning men 
utan torn. Är 1652 tillbyggdes ett bräd-
fodrat torn på hög stenfot. Med hela Kong
elf blev kyrkan svensk 1658, och inven
tarier därifrån överfördes omkr. 1680 till 
den nya stadens, Kungälvs, kyrka på fast
landet. 

Konsthistoriskt sett är den stora träkyr
kan i Kungälv en sevärdhet. Detta fram
går med önskvärd tydlighet av Karin 
Aasmas uttömmande beskrivning med dess 
rika och förnäma illustrering. Predikstolen 
med sitt stora ljudtak är ett underverk av 

renässansens snickarkonst från omkr. 1630. 
Tillsammans med det skulpterade korskran
ket överfördes den 1682 från Gustavi 
(dom-)kyrka i Göteborg, där den då an
sågs omodern. Det är en ur antikvarisk syn-
punk beklaglig högfärd som kommer våra 
förnämsta kyrkor att på detta vis uppträda 
som välgörare gentemot mindre kyrkor i 
stiftet. Som förmedlande länk uppträder 
härvid närmast den visiterande stiftschefen. 
I Lysekil kan man se Kristine kyrkas (i 
Göteborg) gamla predikstol, också den ett 
offer för det ensidiga nydaningsnit, stor
kyrkorna mödade sig med. Altaruppsatsen 
i Kungälv är ett arbete av bildhuggaren 
Marcus Jäger i Göteborg. Nedtill har den 
Karl XLs och Ulrika Eleonoras krönta 
namnchiffer, vilket väl innebär att den är 
en kunglig gåva. Kyrkan ger i sina stora 
trävalv en avglans av vad som en gång va
rit att se i de eldhärjade göteborgskyrkorna 
genom pompösa, färgrika målningar av 
Erik Grijs. Denne göteborgsmålare utförde 
arbetet åren 1697-98 tillsammans med en 
gesäll och en lärling, far och son. 

Denna första volym om stadskyrkor i Bo
huslän drar, som andra, fördel av det stora 
formatet, den utmärkta grafiska formgiv
ningen. Men den innehåller, som andra, 
besvärliga uppslag, där bilder och bildtex
ter ej utan vidare svarar mot varandra. 
Texterna har figurnummer men bilderna 
saknar sädana. På dessa ställen vore det 
önskvärt att respektive siffror ingraverades 
på tillhörande kliché. Ett ringa grafiskt 
stilbrott till fromma för redan och saklig
heten. 

Harald Widéen 

Grammofonskivan Einar Isacson spelar på 
orgeln i Övertorneå kyrka. NbM 1 

1969-1971 restaurerades Övertorneå kyrka 
i Norrbotten och dess märkliga orgel, som 
utan tvekan kan sägas tillhöra Sveriges »his
toriska» orglar. 

Den byggdes 1608-1609 av Paul Muller 
frän Spandau an der Märkt i Tyskland 

för Tyska kyrkan — S:ta Gertrud — i 
Stockholm. Den utgjordes då av huvud
verk, bröstverk och pedal om tillsammans 
21 stämmor. Tyska kyrkans centrala ställ
ning i det svenska musiklivet gjorde att 
orgeln genom om- och tillbyggnader hölls 
modern; efter Georg Hermans ombyggnad 
1647-50 var den jämte orglarna i Stock
holms Storkyrka och Visby domkyrka störst 
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i landet. Fasaden var prydd med skulptural 
dekor av Mårten Redtmer och Markus He
bel. I Sverige ansågs vid denna tid orga
nisttjänsten i Tyska kyrkan vara förmer 
än tjänsten som slottsorganist. Bland kyr
kans organister märks bl. a. Andreas Diiben 
d. ä., elev till J. P. Sweelinck, och hans 
son Gustaf, de första i raden av denna 
musikersläkt, som skulle komma att verka 
i Sverige i ca hundra år — frän omkring 
1620 till 1720. 

Då orgeln på 1770-talet skulle ersättas 
med en ny, såldes den till Övertorneå för
samling. Huvudverk och öververk monte
rades upp i övertorneå kyrka och bröst
verket i Hietaniemi kyrka, dä kapell un
der Övertorneå. Pedalverket däremot är 
försvunnet. 

Orgeln användes i Övertorneå utan större 
förändringar ända till 1930-talet, då för
samlingen lät bygga en ny orgel bakom 
den gamla. I samband med planerna för 
en restaurering av kyrkan beslöt man att 
åter sätta den gamla orgeln i stånd, nägot 
som utförts av Gustaf Grönlund i Gammel
stad under Axel Unnerbäcks kontrollant-
skap. Om restaureringen skall här endast 
sägas att orgeln försågs med ett rekonstrue
rat pedalverk med i huvudsak samma dis
position som det förlorade. Därmed är allt
så orgeln åter i sina glansdagars skick. 

För att dokumentera att man nu kan 
spela den repertoar som klingade pä or
geln under 1600-talet har nu Norrbottens 
museum givit ut en EP-skiva, där organis

ten i Örnäsets församling i Luleå Einar Isac-
son spelar orgelstycken av två av kontinen
tens mästare från 1600-talets början, Prae-
torius och Buxtehude, samt av tre tonsät
tare som var verksamma i Sverige: Christian 
Ritter och de nämnda Andreas och Gustaf 
Diiben. Skivan är välkommen ur många 
synpunkter. Svenska tonsättare före Roman 
är mycket sparsamt företrädda på gram
moton — jag kan endast erinra mig en 
skiva med klavermusik utgiven av Sveriges 
Radio samt den skiva med musik från drott
ning Kristinas hov som gavs ut i samband 
med Kristina-utställningen 1966. I handeln 
finns för närvarande endast två skivor som 
dokumenterar äldre svenska orglar — en 
skiva från Sveriges Radio med gotländska 
orglar och en på märket Kyrkoton med 
uppländska. Därför är denna nya orgeldo-
kumentation välkommen; man hoppas att 
museer och varför inte turistorganisatio
ner och även församlingar inser vilken hög
klassig souvenir en grammofonskiva av det
ta slag är. 

I skivans konvolut — med färgbilder av 
Övertorneå kyrkas exteriör och interiör — 
ligger ett blad med fyllig text av Axel Un
nerbäck, omfattande orgelns disposition, 
en historik över orgeln samt notiser om 
tonsättarna. 

Orgelhistoriken efter R. Axel Unnerbäck: Barock-
orgeln i övertorneå i Frän bygd och vildmark. 

Göran Tegnér 

Diskografi över alla svenska orglar sora 
finns inspelade på skiva sammanställd av 
Curt Carlsson. Proprius, Stockholm 1973. 

En publikation med ovanstående titel har 
under hösten 1973 utgivits av det lilla men 
djärvt satsande förlaget Proprius. Dlsko-
grafin inleds med en kort historik över 
svenska orgelinspelningar och tar sedan upp 
LP- och EP-inspelningar från och med 
1950-talet (samt några 78-varvsinspelningar 
gjorda och utgivna av Sveriges Radio i slu
tet av 1940-talet). Huvudregistret tar upp 

orglarna i alfabetisk ordning, men dessutom 
finns både tonsättare- och organistregister. 
Häftet har även en uppställning där ski
vorna återfinns i alfabetisk ordning bolags
vis. För varje orgel — äldre som yngre — 
finns uppgift om orgelbyggare och bygg
nadsår. 

Förteckningen visar att det i handeln en
dast finns två LP-skivor med upptagningar 
av äldre svenska orglar; dessutom finns ett 
relativt stort antal EP-skivor, utgivna av 
ett flertal bolag. Till detta kommer så några 
endast lokalt tillgängliga inspelningar, som 
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ovanstående från Norrbottens museum och 
en LP frän Malmö museum med musik 
spelad på Genarpsorgeln. 

Förteckningen upptar inspelningar av 23 
orglar från tiden före år igoo samt av 
några romantiska orglar frän igoo-talets 
början, däribland den nu ersatta äldre 
orgeln i Engelbrektskyrkan. Sedd ur doku-
mentationssynpunkt är siffran inte alltför 
imponerande. En del av inspelningarna 
torde dessutom vara utgångna och ej med 
säkerhet arkiverade i Nationalfonoteket. 
Visserligen har Sveriges Radio alltsedan 
ig4o-talet gjort orgelinspelningar för eget 

bruk, men hur länge dessa kan garanteras 
arkiverade vet jag inte. 

Frågan är, om det inte vore önskvärt att 
man påbörjade en akustisk dokumentation 
av svenska orglar. Detta borde lämpligen 
ske i Riksantikvarieämbetets regi i sam
arbete med t. ex. Sveriges Radio eller Natio
nalfonoteket. Någon av dessa institutioner 
bör ha hand om arkiveringen av banden, 
som på samma sätt som ATA:s material 
bör vara tillgängliga för forskare och all
mänhet. 

Göran Tegnér 

Birger Lundberg, Territoriell indelning och 
skatt i Uppland under medeltiden. Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akade
miens Handlingar, Historiska serien 18. 
Stockholm ig72. 
Diskussionen kring Svearikets äldsta admi
nistration berikades under ig72 med två 
efterlängtade arbeten, dels Norra Roden — 
första bandet av DMS bearbetningar av me
deltida . arkivalier — som anmälts av U. 
Sporrong i Fornvännen 1973: 2, dels B. 
Lundbergs arbete. Det senare inleds med 
en lärdomshistorisk översikt, följd av in
gående analys av medeltida källor som lag
texter, markgäldsförteckningar och skatte
längder. Betydelsefulla är därvid rekon
struktionerna av 1300-talets administrativa 
geometri. Till detta har fogats räkenskaper 
från tiden omkring 1540, varefter följer en 
resonerande sammanfattning av de medel
tida administrationsområdena: folkland, 
hamnor, hundaren, land, Roden, skeppslag, 
socknar, tolfter, tredingar och aningar. Bo
kens andra halva analyserar de stående skat
terna, främst utifrån material frän åren 
1530 och 1540. 1500-talet kommer därmed 
att beröras på ca 1 / 3 av de ca igo sidorna. 
De korta slutorden utgör en sammanfatt
ning kring territoriell indelning och skatt i 
Uppland under medeltiden. 

En arkeologisk läsare utan specialkunska
per kring invecklat, medeltida kameralt 
material kastar sig naturligt nog över de 

lättlästa sammanfattningar som kringgär
dar de tyngre avsnitten, främst i hopp om 
att finna nya synpunkter på t. ex. hundares-
bildningen Resultatet av detta sökande blir 
dock magert, då L:s ambition begränsas till 
tolkning av det framlagda materialet. Något 
klart ställningstagande för nägon av huvud
teserna kring nämnda indelnings historiska 
bakgrund framförs ej. Roden framställs som 
ett förhållandevis sent begrepp och skepps
lagen såsom yngre administrativa begrepp 
än hundarena. Denna tanke är dock knap
past revolutionerande utan naturlig med 
hänsyn till kolonisationsförloppet. L. för
nekar att hundarets primära underavdel
ningar varit hamnor och tolfter och fram
håller därvid i stället halva hundaren, fjär-
dingar och åttingar. Kronologiskt vill dock 
L. inplacera både hundaret och den gåt
fulla tolften tillika med folklanden i forn
tidens slutskede. 

L:s arbete illustrerar det bångstyriga käll-
läget för denna problematik. Det skriftliga 
källmaterialet blir gripbart först under 
1300-talet medan indelningen enligt veder
tagen uppfattning är minst 300 är äldre. 
Under tidig medeltid inträffade dessutom 
radikala förändringar, t. ex. marklandsin-
delning och landskapslagarnas, dvs. land
skapens, tillkomst. Genom fortgående kolo
nisation förändrades bebyggelsebilden och 
därmed skatteunderlaget, vare sig skatten 
utgick från jordatal eller mantal. Så torde 
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t. ex. ha skett i det som exempel ofta an
förda Vendel-Välaomrädet, till stora delar 
medeltida kolonisationsbygd. 

L. avvisar (s. 80) förekomsten av ett upp
ländskt normalhundare: »Redan vid Upp
landslagens tillkomst funnos rika hundaren 
och fattiga, stora hundaren och små, och 
åtskilliga bestämmelser i lagen måste tolkas 
med tanke pä hundarenas inbördes storlek.» 
Detta är visserligen inget ställningstagande 
mot en primär likformighet, men de mate
matiska formler som ibland har anförts som 
baser för indelningen synes ej ha nägon 
övertygad anhängare i L. 

Några synpunkter på det sistnämnda kan 
läggas. Den fastlåsning vid skattesystem och 
ledungsväsen som behäftat diskussionen 
kan ha varit hämmande. Faktorer av denna 
typ, möjliga att spåra i det kamerala mate
rialet, kan snarare ha inneburit en uppluck
ring av ett äldre system än vara upphovet 
till detsamma. Delta påstående grundas pä 
den iakttagelsen — som f. ö. kommer att me
todiskt presenteras i annat sammanhang 
inom kort — att det finns en faktisk regel
bundenhet hundarena emellan. Denna er
hålles genom en sammanräkning av äldre 
bebyggelseenheter, dvs. namnsatta byar med 
tillhörande markavsnitt och försedda med 
gravfält som belägger etablering under 
yngre järnålder. Därvid finner man att 
Attundalands hundaren med tillägg av till
lämpliga skeppslag har en förbluffande re
gelbunden uppbyggnad på ca 95-100 en
heter. I Tiundaland är enheternas antal be
tydligt färre, ofta ca 60. Trögd, som genom 
sin tredingsindelning intar en särställning, 
innehåller ca 120 på motsvarande sätt fram-
räknade enheter, ett antal som gör en sam
mankoppling med det germanska storhun
daret eller det duodecimala hundratalet 
frestande. Simtuna och Torstuna hundaren 
i Fjädrundaland motsvarar i storlek snarast 
en av Trögds tredingar. 

Det uppländska normalhundaret har ald
rig existerat — helt enkelt därför att Upp
land ej existerade vid indelningens tillkomst. 
Däremot synes det vara möjligt att spåra 
»folklandstypiska» hundaren. Trögd faller 
ur denna bild, nägot som kan förklaras med 
att detta område är en yngre kolonisations
bygd än de centrala delarna av Attunda
land och Tiundaland. Tredingsindelning 
kan f. ö. spåras i andra »sena» kolonisa
tionsområden som Dalarna och Närke. 

Tolftproblemet kan knappast sägas ha 
kommit närmare sin lösning i och med L:s 
arbete. Om tolften överhuvud funnits som 
vedertagen term för administrativ enhet, 
kan den som modell sökas på likartat sätt: 
sammanläggning av enheter. Då erhålles det 
anmärkningsvärda resultatet, att mänga 
centraluppländska socknar, främst i Attun
daland, är uppbyggda på 12 eller ca 12 
gamla enheter. Även socknar med 24 och 6 
enheter förekommer, vad gäller det senare 
tydligast i Tiundaland. Om tolften därmed 
skulle motsvara en hypotetisk »primärsoc-
ken» och ursprunglig underavdelning till 
hundaret, överensstämmer den i varje fall 
i Attundaland generellt med hundarets 
åttondel. 

Bevisbördan för sistnämnda resonemang, 
som utgör en utvikning från granskningen 
av L:s utomordentliga arbete, åvilar givet
vis anmälaren. Huvudtanken är dock att 
territoriell indelning primärt uppbyggdes 
på ett betydligt enklare sätt än vad som 
ofta anförs, inte minst från kulturgeogra-
fiskt håll. Att den enskilda, namnsatta en
heten varit den naturliga cellen, oavsett hur 
stor den var, kan vara antytt i en passus i 
den av B. Lundberg (1952, s. 3g) tidigare 
granskade Tröghbolagh: »Varje bonde mä 
betala lika mycket, vare sig han har större 
eller mindre rikedom, i alla utskylder till 
koungen.» 

Åke Hyenstrand 
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