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Recensioner 

Kjerstin Gullberg, Ekehögen und Valters
berg. Zwei Gräberfelder der vorrömischen 
Eisenzeit in Westschweden. Katalog. Studi
er i nordisk arkeologi 11, utgivna i Göteborg 
av Arkeologiska museet och Fornminnes
föreningen i Göteborg. Göteborg 1973. 
Kjerstin Gullberg, Ekehögen — Backa 
Röd — Valtersberg. Frågor om kronologi 
och kulturkontakter under yngre förro
mersk järnålder i Göteborgsområdet. Stu
dier i nordisk arkeologi 12. Göteborg 1973. 

Av de två ovannämnda boktitlarna är den 
ena en katalog och den andra en resone
rande avhandling. Eftersom de berör 
samma västsvenska gravfält och komplet
terar varandra bör de lämpligen presente
ras tillsammans. Det gäller Ekehögen i On-
sala i norra Halland, Backa Röd på Hising
en i Göteborg och Valtersberg i Ytterby 
strax norr om Kungälv. Dessa tre fyndplat
ser, som har fått utgöra bas för författa
rens avhandlingsarbete, är de största fälten 
i en grupp på 13, som kunnat beläggas i 
regionen. 

Av de 3 gravfälten är Ekehögen det för 
nordiska arkeologer mest kända. Någon 
fullständig publikation har emellertid hit
tills inte förelegat. Författaren har nu pres
terat en sådan tillsammans med en katalog 
över Valtersberg, som undersöktes redan 
på 1940-talet men endast kortfattat om
nämnts i en uppsats av Åke Fredsjö. I kata
logen beskrives varje anläggning, och fyn
den redovisas i text och bilder. Undersök
ningen av gravfältet vid Backa Röd är av 
ganska färskt datum, från 1968-70, utförd 
av Monica Lundberg och föredömligt pub
licerad av henne i Arkeologiska museets 
serie Fyndrapporter 1971. 

För de 3 gravfältens vidkommande 
analyseras i avhandlingen samtliga anlägg
ningar, dvs. gravar, härdar, stenpackning
ar och ev. boplatsrester. Och fyndmateri

alet undersökes med hänsyn till dess an
vändbarhet för kronologiska slutsatser. 
Det gäller här ett ganska litet antal föremål 
av brons, järn och glas samt ett betydligt 
större keramiskt material. Det göres försök 
att sätta in de olika föremålskategorierna i 
ett större kulturellt sammanhang för att 
belysa Göteborgsområdets och dess när
maste omgivnings ställning och förbindel
ser utåt. 

Författaren anser sig kunna avgränsa 
gravfältens användningstid till yngre för
romersk järnålder, dvs. det yngre skedet i 
en tudelad förromersk järnålder, som får 
utgöra en preliminär kronologi gällande 
för denna del av Sverige, som hittills inte 
lämnat ett så särskilt differentierat material 
ifrån sig. Det rör sig om en period på i runt 
tal 150 år. 

Efter denna bearbetning undersökes i 
vilken mån gravfälten har några bidrag atl 
ge för lösningen av problemet om den s. k. 
topografiska seriationen, det man kallat 
horisontell stratigrafi eller mera enkelt ett 
iakttagbart system i gravfältens belägg
ning. 

Författaren nämner också, att det finns 
några få boplatser samt en stor grupp 
spridda gravanläggningar, som inte ligger 
samlade i gravfält. Men boplatsmaterialet 
är enligt vad som framskymtar hos förfat
taren för litet och svårtolkat, och flertalet 
av de enstaka gravanläggningarna kan ba
ra misstänkas höra hemma i den aktuella 
perioden. De har alltså sällan något mate
rial, som ger hållpunkter för dateringen. 

Avhandlingens disposition är mycket 
klar och redig, och det är lätt att följa fram
ställningen, eftersom det finns så många 
sammanfattningar. Men samtidigt är bo
ken litet svår att hitta i senare, eftersom 
de tre gravfälten redovisas på flera ställen 
förutom uppgifterna i katalogen. 

Trots den i flera avseenden fylliga bear-

Fornvännen 69 



114 Recensioner 

betningen hade man gärna velat ha det 
viktiga problemet om förhållandet mellan 
gravfält och boplats något bättre belyst, 
t. ex. när det gäller Backa Röd, där man 
har ett antal anläggningar, som utgrävaren 
tolkar som hörande till en boplats. Man 
tänker här också på Tynnered, där det sy
nes ha funnits både grav- och boplats helt 
nära varandra och där bl. a. de facetterade 
mynningarna talar för samtidighet. Av in
tresse i detta sammanhang är det skiftande 
antalet härdar på de 3 gravfälten. Backa 
Röd, det minsta fältet, har det största anta
let härdar. Här kunde det finnas anled
ning att misstänka, att en viss del av de 
många härdarna hör till boplatsen. 

Den största arbetsinsatsen för avhand
lingen har gällt dels anläggningarna, dels 
keramiken. Författarens analys av gravfäl
tens olika komponenter är mycket ambi
tiöst gjord. Det är en stor detaljrikedom, 
som kanske ibland kan förefalla pedantisk 
men som man inte vill ha ogjord, eftersom 
vi ju är på ganska okänd mark, när det 
gäller gravskicket i Västsverige. Ett par 
punkter kan här tas upp till diskussion. 
Den ena gäller problemet om enhetlighe
ten, alltså frågan om man kan betrakta alla 
de olika komponenterna som hörande till 
ett slutet komplex. Detta har framstått som 
en viktig fråga för författaren, eftersom 
just gravar, härdar och stenpackningar är 
kännetecknande för dessa 3 fält. Mycket 
tyder på en begränsning i tiden till just 
yngre förromersk järnålder. Författaren 
säger emellertid klokt nog, att man måste 
räkna med en viss förskjutning i båda tids
riktningar, låt vara att författaren på vissa 
ställen i boken verkar mindre angelägen 
att öppna dessa tidsgränser. Det är natur
ligtvis ett svårbemästrat problem, eftersom 
det stora flertalet gravar var fyndtomma 
och det särskilt i Backa Röd och Valters
berg var mycket ont om metallfynd. Här
darna är också mycket svåra att ta ställning 
till. Man kan fråga sig, hur härdarna skall 
ses i förhållande till gravfältens tillväxt. Att 
de är så få kan ju, om allt är undersökt och 
dokumenterat, tyda antingen på att det an
lagts en härd då och då med långa mellan-
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rum eller att de tillkommit i etl samman
hang, under en kort tid. Men det är uppen
barligen inte något, som hör till varje en
skild gravanläggning. Här har författaren 
sökt efter paralleller utan att ha funnit nå
got säkert. Även stenpackningarna är en 
intressant beståndsdel i gravfältsmaleria-
let. De synes vara ett karakteristikum för 
Västsverige, kanske en form som före
kommer parallellt med andra under en 
längre tid. Man har ju tagit hänsyn till dem 
vid anläggande av nya gravar. 

Den andra punkten gäller gravfälts-
komponenternas härledning, där författa
ren nämner något om en lokal tradition, 
som skulle ha förts vidare. Detta är en hy
potes, och den kan ur metodisk synpunkt 
vara berättigad, om det tidigare i området 
finns samma element belagda. Här hade 
det för läsaren varit klargörande, om man 
mera bestämt fått fram vilka belägg förfat
taren har för en anknytning bakåt inom 
regionen. Man hade då lättare kunnat be
döma rimligheten i hypotesen. 

Författaren använder det något olyckli
ga uttrycket, att man i Göteborgsområdet 
under yngre förromersk järnålder börjar 
anlägga stora gravfält. Man börjar ju inte 
anlägga ett stort gravfält, om man inte för-
anledes härtill av en epidemi e.d. Det blir 
med tiden ett stort gravfält, om det använ
des under ett långt skede och man har ett 
tillräckligt underlag av en befolkning, som 
gravlägger sina döda på ett och samma fält. 
I detta fall behöver det knappast röra sig 
om mer än två eller tre gårdar. Men det 
skall erkännas, att de tre gravfälten är stora 
i förhållande till de 10 andra fyndlokaler i 
Göteborgsregionen, som författaren också 
berör, låt vara mycket kortfattat. 

Intressant är vad författaren på flera 
ställen framför om barn- och kvinnogra
var. Det skulle i Ekehögen och Backa Röd 
finnas vissa tendenser till grupperingar. 
Men det säges ifrån, att benbestämningen 
inte ger otvetydiga resultat och att det 
finns felkällor att ta hänsyn till. Här hade 
man ändå velat ha en jämförelse med re
sultaten på andra gravfält från samma tid. 
På de närliggande västgötska gravfälten, 
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undersökta av Sahlström, synes inte kunna 
påvisas några grupperingar av motsvaran
de art. 

Keramiken har fått stor plats i författa
rens bearbetning, beroende på att den ut
gör det största materialet från alla tre fäl
ten. Här har författaren vid sin formanalys 
haft ett besvärligt utgångsläge både i fråga 
om Ekehögen och Valtersberg, eftersom i 
båda dessa fyndmaterial många kärl re
konstruerats pä ett sätt, som gör det myc
ket svårt att arbeta med dem. För att få en 
möjlighet att arbeta mera objektivt med 
keramiken har författaren kodat materialet, 
och den kod hon använder är Asbjörn 
Herteigs, avsedd för den medeltida kera
miken från Bryggen i Bergen. Herteigs 
kod utgör i sin tur ett från Gardin överfört, 
efter för i Norge funnen keramik modifie
rat registreringssystem. 

Det är förtjänstfullt av författaren att 
som ett experiment ha prövat denna kod. 
Man hade dock gärna sett, att författaren 
haft en inledande teoretisk diskussion om 
lämpligheten att använda just detta system 
och att författaren först prövat det på ett 
litet från arbetet oberoende material för att 
se, hur del fungerar och kunna utvärdera 
erfarenheterna. Vi har inte fått veta, om 
författaren gjort det sistnämnda. Den an
vända koden har inte fungerat på alla 
punkter. Författaren har måst modifiera 
koden för att den skulle passa in på mate
rialet från Göteborg. Det innebär, att för
fattaren själv bestämmer vad som skall be
tyda t. ex. facett. Detta bör i princip vara 
tillåtet, eftersom Herteig själv säger, att re
gistreringssystemet måste vara så flexibelt, 
att det går att utan vidare inkorporera nya 
karakteristika. 

När nu författaren utfört denna regi

strering i kodform hade man väntat sig en 
grundlig utvärdering för att man skulle få 
se ett resultat av det stora arbetet. Någon 
mera utförlig sådan får vi inte. Det har 
dock blivit en tabell samt en kort verbal 
sammanfattning. Här är dock vissa ting, 
som man kan diskutera. Författaren säger 
t. ex. att Ekehögen har fler konkava un
derdelar än Backa Röd och Valtersberg, 
vilket är riktigt såtillvida att det finns två 
konkava bukdelar i Ekehögen och inga i de 
andra. Men detta är ett så litet antal, att det 
knappast kan räknas i %, och det säger inte 
något väsentligt och är alltså ingen an
märkningsvärd egenhet för Ekehögen. 

Bland de intressanta dragen i den eljest 
ofta triviala keramiken med dess föga dis
tinkta förmer är facetteringen av mynning 
och hank och vad detta kan ge för informa
tion om kulturkontakterna. Då är det an
märkningsvärt, att Göteborgsregionen har 
ett så litet inslag av facetterade kärl, om 
man jämför med framför allt det danska 
materialet. Det verkar alltså, som om detta 
drag visserligen nått Göteborgsregionen 
men inte tagits emot på samma sätt som i 
de andra områdena. 

Genom att lägga fram detta material i två 
samtidigt utkommande publikationer har 
författaren gjort arkeologisk forskning en 
stor tjänst. Även om alla tre är kända. 
Backa Röd och Valtersberg dock ganska 
sent, är det ändå långt ifrån detsamma som 
att man skulle ha någon ingående känne
dom om dem. Författarens insats är av 
stort värde just genom att vi här för första 
gången far en samlad bild av västsvenskt 
gravfältsmaterial från yngre förromersk 
järnålder. Man får här en plattform för 
fortsatt intensifierad forskning rörande 
detta viktiga skede. 

Märta Strömberg 
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An Inventory of Greek Coin Hoards, utg. av 
Margaret Thompson, Otto Markholm och 
Colin M. Kraay. Published for the Interna
tional Numismatic Commission by The 
American Numismatic Society. New York 
1973. 

Denna nya utgåva av grekiska myntskatter 
utkom lagom till den internationella nu
mismatiska kongressen i New York-Wash
ington i september 1973. Den utgör samti
digt en ny, helt omarbetad upplaga av S. P. 
Noes pionjärarbete »A Bibliography of 
Greek Coin Hoards» (1925, 2:a uppl. 
1937). Den internationella numismatiska 
kommissionen beslöt 1967 i samband med 
kongressen i Köpenhamn att en ny fynd
publikation skulle utges. Arbetet påbörja
des kort därefter och nu inte som en enda 
mans verk, utan som ett internationellt 
teamwork. Detta var en nödvändighet med 
hänsyn till det ökade materialet. Medan 
Noes publikation omfattar ca 1 200 fynd 
innehåller den nya upplagan 2 387 fynd. 
Det är således en betydande ökning som 
skett under de gångna 36 åren. Detta 
trots det sorgliga och välbekanta faktum 
att större delen av de fynd som görs 
skingras och sprids i öppna marknaden 
i småportioner, medan endast ett mindre 
antal blir tillfredställande registrerade. 
Det är emellertid inte bara fyndmassans 

storlek som skiljer den nya »Inven
tory» från Noes bibliografi. Disposi
tionen av materialet är helt ny. I Noe är 
fynden alfabetiskt ordnade efter fyndplat
sen, varvid både antika och moderna namn 
används. I den nya utgåvan är de geogra
fiskt ordnade. De tre huvudredaktörerna 
har var och en ansvarat för ett stort avsnitt 
(t. ex. »The Balcans and Southern Russia») 
och har till sin hjälp haft medarbetare som 
bearbetat fynden inom ett avgränsat geo
grafiskt område (t.ex. »Greece»). Inom 
varje sådant område är fynden sedan 
kronologiskt ordnade och uppdelade på 
arkaisk, klassisk och hellenistisk tid ned 
lill 30 f. Kr. En uppenbar fördel med 
denna nya anordning är att myntskatter
na från ett bestämt område är överskåd
ligt samlade. En kort inledning ger där
till en sammanfattning av myntcirkula
tionen inom området sådan den återspeg
las i fynden. Utförliga register gör det 
lätt att hitta och lätt att samla ihop upp
gifter om t. ex. hur många fynd som 
innehåller mynt från en viss myntort 
eller av en viss typ. 

Studiet av myntskatterna har under se
nare år tillvunnit sig allt större intresse in
om grekisk numismatik. Alla som sysslar 
med dessa frågor har med denna efter
längtade nyutgåva fått ett oumbärligt 
hjälpmedel i sin hand. 

Ulla Westermark 

Dowman, Elisabeth, A., Conservation in 
Field Archaeology. London 1970. Methu-
en & Co. Ltd. 

Varje material har ett stabilt tillstånd i 
förhållande till varje särskild miljö. Så 
snart miljön ändras, måste materialet i 
fråga anpassa sig till den nya omgivningen. 
Ett arkeologiskt föremål måste anpassa sig 
två gånger, dels sedan det under forntiden 
hamnat i jorden, dels efter att det påträf
fats under utgrävningen. Åtgärder för 
konservering av ett föremål kan därför an
tingen ta sikte på att återställa det i dess 

ursprungliga skick eller att försöka be
hålla den stabilitet, det eventuellt uppnått 
i förhållande till de i marken rådande om
ständigheterna. Förutsättningen är att 
man i museet kan efterlikna den miljön, 
vilket som bekant sällan är fallet. (Wasa
varvet är naturligtvis ett av de stora un
dantagen, eftersom man där genom att 
åstadkomma optimal luftfuktighet och 
genom vattenbegjutning kunde hålla trä
virket i ganska nära samma omständig
heter som i Strömmens vatten.) Normalt 
måste emellertid konserveringen ta sikte 
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på att avbryta pågående, på materialet 
nedbrytande processer. Fornlämningar, 
belägna i hårdexploaterade områden, 
råkar inte sällan ut för grundvattensänk
ningar, som ganska snart torde förändra 
gravgåvornas miljö. Nederbörden har 
alltid men framför allt vintertid en högre 
surhetsgrad än grundvattnet (regnvattnet 
kan hålla mer kolsyra vid lägre tempera
tur). Sjunker grundvattennivån så tränger 
den surare nederbörden djupare ned, vil
ket genast ökar de metalliska gravfyndens 
korrosion. Den under de senaste decen
nierna snabbt ökande svavelsyrehalten i 
från England och Tyskland härrörande 
vädersystem ger en ytterligare försurning, 
som rubbar ytvattnets och därmed säker
ligen också grundvattnets pH-balans ännu 
ett stycke. 

Dowman börjar alltså sin framställning 
med en allmän inledning om olika mate
rials förhållande till olika omgivningar 
och vilka faktorer, som kan bryta ned före
målen. I ett diagram visar hon de ovan 
antydda förändringarna i ett föremåls till
stånd av stabilitet med sin omgivning. 

Strävan efter balans mellan föremålet 
och de för varje särskilt fall olika förhål
landena i jorden leder till ett substans-
flöde åt det håll, där material saknas. Är 
jorden rik på salter, ansamlas dessa sär
skilt i objekt av keramik och annat poröst 
material. En av de viktigaste åtgärderna 
vid konservering av keramik är därför ur
lakning i destillerat vatten av jordsalterna, 
vilka eljest under godsets torkning kristal
liseras under utvidning med sprängning 
av materialet som följd. Skulle något slag 
av föremål vara rikt på salter men jorden 
i stället fattig på sådana går flödet i andra 
riktningen. Materialet kan då bli mycket 
sprött och delvis implodera vid beröring. 
De för kemisk påverkan mycket känsliga 
metallernas »anpassning» till den elektro
kemiska miljön i jorden innebär i det 
långa loppet en övergång till malmlik-
nande föreningar som är metallernas sta
bila fas. Efter tillräckligt lång tid återstår 
av föremålen endast mineralkorn. 

Bokens mest kunskapsmättade och gi

vande kapitel är utan tvivel det om jor
dar. Avsnittet om de kemiska förloppen 
i varierande jordar och deras effekter på 
olika material antyder längre gående ke
miska kunskaper hos författaren än dem 
hon förefaller kunnat inhämta ur littera
turförteckningens »Teach Yourself Che-
mistry» från 1938. 

Författaren belyser samspelet mellan 
fysiska, kemiska och biologiska krafter, 
vilka tillsammans bygger upp jord. När en 
bergart brutits ned fysiskt (t. ex. frost
sprängning) och kemiskt (utlösning genom 
kolsyrerikt regnvatten), bildar nedbryt
ningsprodukterna näring för växter, som, 
när de förmultnar, bildar humus. Vid 
humusbildningen frigörs gaser, som lösta 
i vatten bildar syror, vilka ytterligare 
fräter på berggrunden, varigenom nya 
vittringsprodukter och ny växtnäring upp
står. 

Detta cykliska förlopp skapar så små
ningom en jordprofil karaktäristisk för 
platsens klimat och berggrund. En podsol
profil, som avbildas i boken, består från 
markytan räknat av humus, humusfärgat 
material, en urlakningszon, en anriknings-
zon, vittrade bergartsprodukter och ne
derst morän eller berg. 

Det är viktigt att hålla i minnet, att 
gränserna mellan zonerna förflyttas allt
eftersom profilen byggs på. Detta får den 
av arkeologer inte alltid insedda konse
kvensen att ett lager, som vid en utgräv
ning ser sterilt ut, inte alls behöver ha varit 
det vid den tidpunkt, då förhistorisk verk
samhet förekom på platsen. Likaså kan 
kornstorleken hos partiklarna i ett lager 
förändras såtillvida, att det finare materia
let sköljs nedåt och lämnar en övre zon 
porös och sandig och gör en nedre zon tät 
och hård och frestar på arkeologens hand
leder. 

I ett avsnitt om jord, kemi och klimat 
gör författaren en nyttig elementär genom
gång av kemiska grundfakta och lägger en 
grund till förståelsen av de elektrokemiska 
processer, som sker med bl. a. metallföre
mål i jorden. Hon visar också, att inte bara 
sura förhållanden kan skada metaller utan 
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även och i lika hög grad basiska och hon 
förklarar skillnaden mellan sur och basisk 
som förhållandet mellan vätejoner (som 
när de överväger ger syra) och hydroxyl-
joner (som är i övervikt i alkaliska äm
nen). Joner frigöres i elektrolys, varvid 
det måste finnas två poler, en anod ( + ) 
och en katod (-) samt ett medium för jo
nerna att röra sig i - en elektrolyt. I jor
den består elektrolyten av saltlösning och 
polerna av metaller och andra ämnen med 
olika elektromotorisk laddning. Elektro-
lysen tillgår så, att ämnenas molekyler de
las i en positivt och en negativt laddad jon, 
som vandrar i lösningen till resp. motsatt 
laddad pol. Eftersom de flesta jordar gyn
nar elektrolys kommer ett metallföremål 
att delta i reaktionerna. Ett järnföremål, 
t. ex. i en jord rik på vanlig natriumklorid 
attackeras av klorjonerna (Cl~) och vattnet 
i saltlösningen joniseras till en vätejon 
(H+) och en hydroxyljon (OH~). Därvid 
bildas ett metallsalt, järnklorid (FeCl2) 
och natriumhydroxid (NaOH). Järnklori-
den absorberar vatten och bildar järn-
hydroxid och saltsyra. Saltsyran reagerar 
direkt med järnet och bildar mera järn
klorid. Ett cykliskt förlopp är så igång, 
som alltmer tär på järnet. Till detta kom
mer vanlig rost, som är järnoxid bildat 
direkt vid järnets kontakt med fukt och 
syre. 

Mängden syre, graden av fukt och tem
peraturen bestämmer arten och intensite
ten hos de markprocesser i vilka de be
gravda förhistoriska lämningarna deltar. 

Mot regeln att kemiska processer sker 
lättare ju högre temperaturen är står kol
dioxidens vattenlöslighet. Koldioxid löser 
sig nämligen, som redan nämnts, bättre i 
kallt än i varmt vatten. Trots den rikliga 
nederbörden i tropikerna är dess jordar 
inte sura medan däremot på våra bredd
grader stora mängder C 0 2 löser sig i regn
vatten och följer med ned i jorden. Det är 
framför allt kolsyran i vattnet, som svarar 
för den kemiska nedbrytningen av berg
arterna. I mycket sura jordar — med ett 
pH-värde under 3 (7 är neutralt) — förin
tas järn helt av rost, som bildas lättare i 

närvaro av kolsyra. Finns koksalt i mark
vattnet påskyndas järnets förstörelse, som 
ovan nämnts. Om jorden i stället är alltför 
basisk angrips zink och tenn, dvs. brons
föremål kan med tiden förlora sitt tenn 
och zinkinnehåll. Koksalt (natriumklorid 
och natriumsulfat) är här i vårt fuktiga 
klimat vanligast längs kusten men andra 
klorider finns i inlandet i jorden, bildade 
genom att syra, t.ex. saltsyra, löst ut andra 
ämnen, t. ex. kalcium och magnesium (till 
CaCl och MgCl). 

Ett akut problem hos oss är att keramik 
mättas med salt genom att omväxlande 
fuktiga och torra årstider »pumpar» in 
salt i lösning i keramiken och saltet se
dan kristalliserar. Särskilt dåligt bränd 
keramik tar skada av detta redan i jor
den. Saltet tränger isär skärvpartiklarna. 
Om keramik efter utgrävning torkas för 
snabbt utan att saltet dessförinnan lösts 
bort i destillerat vatten så kan skärvan 
bokstavligen explodera vid saltets kristal-
lation i den torrare luften, vilket, om 
det inte hörs, i varje fall syns då kruk-
bitarna snabbt blir allt fler och allt 
mindre. 

Det tredje kapitlet om speciella beva-
ringsförhållanden består av så korta upp
gifter om så skiftande miljöer som mossar, 
grottor, klippgravar och undervattensfynd 
att dessvärre inte mycket av intresse kom
mer fram. 

Bokens andra del heter »Praktiska syn
punkter på konservering» och behandlar 
tillbehör, behandlingsmetoder, registre
ring, förvaring och förpackning. 

Avsnitten om tillbehör och preparerings-
metoder är de mest givande. En rad kemi
kalier, plaster och lim tas upp med an
givande av hur och till vad de kan an
vändas och — viktigt — hur de inte får an
vändas. Boken är tänkt som en fälthand
bok för arkeologer i England. En av 
bokens nackdelar visar sig i dessa avsnitt. 
En engelsk läsare kan gå direkt till telefon
katalogen och sedan ringa in sin beställ
ning på t. ex. Bedamyl 122 x till den i bo
ken namngivna tillverkaren. Den svenske 
läsaren kan inte göra detta och därmed 
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förfelas för vår del ett av bokens huvud
syften. En eventuell svensk översättning 
skulle därmed inte ha så stort värde utan 
en betydande omarbetning. 

Kapitlet »Some General Methods of 
Treatment» är allmänt hållet och inte 
mycket att hålla i handen när det kommer 
till konkreta problem. Sidorna om avgjut
ningar stämmer möjligen till eftertanke 
om att vi borde vara mera observanta 
på de »negativ» som ibland har bildats 
i finkorniga jordar och att vi ständigt 
borde ha en lämplig gjutmassa med oss i 
fält. Den kan ju ocksä användas till fixe
ring av sköra objekt vid tillvaratagandet. 
Författaren har en beskrivning av tillväga
gångssättet då en avgjutning gjordes av 
Sutton-Hoo-båtens avtryck i sanden. Ett 
par bilder av proceduren hade gjort fram
ställningen mera givande. 

Kapitlet VII: »Treatment of specific 
materials» är det enda avsnitt i boken, 
som har den handbokskaraktär, som för-
lagsreklamen utlovar, och som innehåller 
koncisa beskrivningar av, hur man kan gå 
tillväga för varje särskilt fyndmaterial 
och vilka kemikalier och andra hjälpmedel 
som bör användas. 

I sammanhang med provtagning kom
mer en mycket viktig synpunkt fram be
träffande ben och keramik. Vid rengöring 
av dessa material, vilka som bekant bl. a. 
används för radiometrisk datering, får 
endast destillerat vatten användas. Pro
verna kontamineras eljest och ger fel
aktiga åldersvärden vid C14-analysen. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att Dow-
mans bok inte för våra förhållanden direkt 
kan tas över som hjälpreda för brydsamma 
situationer i fält. Den är emellertid myc
ket väl värd att i vissa delar användas 
som första introduktion i konserverings
tekniska frågor för den, som i likhet med 
anmälaren saknar djupare kunskaper i 
kemi. 

Anmälaren har samtidigt med läsningen 
av Dowmans handbok tagit del av Einar 
Mattssons lärobok »Elektrokemi och korro
sionslära», utgiven som bulletin nr 56 av 
korrosionsinstitutet i Stockholm 1970. 

Denna lärobok ger en för arkeologers 
bruk tillräckligt uttömmande grundläg
gande orientering om, vilka krafter och 
processer, som ligger bakom metallernas 
korrosion. Utom en utförlig orientering 
om elektrokemiska grundbegrepp behand
lar Mattsson de olika korrosionstyperna 
och i vilka olika miljöer de uppträder. 

Avsnittet om korrosion i jord är själv
fallet särskilt intressant. Korrosiviteten 
kan även i fuktig jord vara mycket olika, 
beroende på sådana faktorer som jord
fuktighetens resistivitet (nämligen mot 
elektrisk ström), dess pH-värde, halt av 
löst syre och bakteriefloran (s. 62). 

Vid grundvattenytan kan på grund av 
skillnader i syrehalten s.k. luftningsceller 
uppkomma ( = korrosionsceller, till sina 
egenskaper mycket lika ett batteriele
ment). Sådana celler uppkommer särskilt 
lätt där grävning gjorts och återfyllning 
skett. Det parti av ett metallstycke, som 
hamnat i en vattenmättad, tätare jordart 
fungerar då som anod, den andra delen 
som katod. Det är anoden som korrode-
rar. Mattssons exempel gäller lednings
rör, som löper genom olika jordtyper 
med olika vattenhalt, men torde i mindre 
skala kunna gälla också för oss intres
santa gravgåvor och annat av metall. För 
dem är i varje fall ett antal andra korro-
siva förlopp aktuella med dessvärre 
samma förödande effekter. 

För den som inte är rädd för att närma 
sig konserveringstekniska problem från 
en litet annorlunda infallsvinkel kan bo
ken rekommenderas för sin på många sätt 
stimulerande, allmänna orientering. 

Lars Löfstrand 
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fernkontorets forskning, serie H. Nr 8: 
Osmundgruppen. Slutrapport, juli 1973. 

Det år 1970 bildade tillfälliga, tvärveten
skapligt sammansatta samarbetsorganet 
Osmundgruppen (se Fv 1970:4) häref ter 
en intensiv verksamhet avgett en slutrap
port. Då gruppen tidigare presenterat vissa 
resultat i Jernkontorets publikationsserie i 
offsettryck, Serie H. Nr 1-7, vilka redan 
anmälts (Fv 1973: 3), skall här endast med
delas att slutrapporten innehåller korta 
sammanfattningar av hittills uppnådda re
sultat — i några fall även med olika tolk
ningsförslag redovisade — inom följande 
sex rubricerade områden: källmaterial, 
språklig utredning, vikt och form, teknolo
gi, järnframställningens geografiska ut
bredning och kronologi i Bergslagen samt 
osmundsjärnets ekonomiska aspekter. 
Värdefull är även den förteckning på pub
licerade arbeten och rapporter samt ma
nuskript i ämnet av gruppens egna med

lemmar och utomstående upptagande 
sammalagt 43 titlar, till vilka slutrappor
tens sex avsnitt lämnar täta hänvisningar. 

Större delen av provmaterialet vid de 
tekniska undersökningarna (utförda på 
främst Institutet för Metallforskning samt 
vid olika stålverk) finns samlat på Tekniska 
museet. Rapporterna över dessa under
sökningar samt övriga ovan angivna upp
satser och rapporter författade i anslut
ning till gruppens arbete finns tillgängliga 
på Jernkontoret och Tekniska museets ar
kiv. 

Osmundgruppen är väl medveten om att 
åtskilligt arbete återstår för att komplettera 
de nådda resultaten och fullfölja vissa på
började uppslag för att kunna lösa den 
uppgift man vid starten uppställde som 
mål: »Att försöka lösa problemet 'os
mundsjärnet', dess ursprung, egenskaper 
och betydelse». Ett gott steg framåt på den 
besvärliga vägen har dock gruppen hunnit 
taga under sin korta tid. 

Lars Löthman 
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Gtinter Behm-Blancke, Gesellschaft und 
Kunst der Germanen. Die Thuringer und 
ihre Weit. VEB Verlag der Kunst. Dres
den 1973. 

Professor Behm-Blancke, seit 1948 Direk
tor des Museums fiir Ur- und Friihge
schichte in Weimar, konnte reiche 
Erfahrungen sammeln als Forscher bei 
der Behandlung verschiedener Problem-
komplexe, als Aulor, in der praktischen 
Feldarbcit im Zusammenhang mit vielen 
Ausgrabungen und nicht zuletzt am Mu
seum mit pädagogischen Ausstellungen. 
In der neu erschienenen Arbeit setzt er 
sich zum Ziel, ein möglichst reich nu-
anciertes Bild der Geschichte der Thii-
ringer in einer fur ganz Europa wichti-
gen Epoche zu zeichnen, wobei der 
Schwerpunkt bei der Entwicklung des 
Kunsthandwerks in spätrömischer und 
Völkerwanderungszeit liegt. 

Obschon der Haupttitel des Buches Ge
sellschaft und Kunst der Germanen lau
tet, ist es der Untertitel, der das Wesent-
liche iiber den Inhalt aussagt. Im Blick
punkt stehen die Thuringer, ein germa
nisches Volk, dessen Heimat in Behm-
Blanckes eigenem Arbeitsbereich lag. Das 
Buch ist ein Prachtwerk von 355 Seiten 
in Grossformat, mit 140 Bildern, dar
unter einige ausserordentlich fesselnde 
Farbaufnahmen von hervorragender Qua
lität. Besonders die vielen Schmuckstiicke 
kommen hier in einer Weise zur Gél-
tung, mit der man sonst nicht verwöhnt 
wird. In mehreren Fallen bieten kraftige, 
deutliche Vergrösserungen von Einzel
heiten der Schmuckstiicke wertvolle Mög
lichkeiten zu einem Studium von Dekor 
und Technik. Ausserdem enthält der 
Text Karten und eine Reihe anderer 
Zeichnungen. Vieles in dem Material 
kennt man naturlich wieder aus friiheren 
Publikationen von Schulz, Werner und 
anderen. Das gilt vor allem fiir die rei

chen Funde von Hassleben und Leuna, 
die in dem Bildteil eine beherrschende 
Stellung einnehmen, aber auch Ober-
dorla, Dienstedt, Muhlhausen, Weimar 
u .a .m. sind bekannte Fundorte von thii-
ringischem Material. Hassleben und 
Leuna betreffend ist iibrigens auch Wer
ners Beitrag in der Festschrift fiir Wal
ter Schlesinger zu erwähnen, der 1973 
erschien und daher in Behm-Blant kes 
Buch nicht beriicksichtigt werden 
konnte. 

Die Herleitung der Thuringer von den 
Hermunduren, die ja aus friiherer Litera
tur bekannt ist, wurde zuweilen von der 
Forschung in Zweifel gezogen, doch lie
gen Behm-Blancke zufolge so viele Be
weise fur Beziehungen zwischen diesen 
beiden germanischen Völkerschaften vor 
- darunter auch eine sprachliche in den 
Volksnamen selbst —, dass man eine Ver
wandtschaft der Thuringer mit dem äl
teren Stamm v ausset/en känn. Behm-
Blancke schildert ausfuhrlich den gesell-
schaftlichen Aufbau der Hermunduren 
aus Adel, Bauern und Unfreien in der 
Zeit vom ersten Jahrhunder t vor unserer 
Zeitrechnung bis ins vierte nachchrist-
liche Jahrhundert . Darauf folgt eine 
sehr eingehende, zugleich aber populär-
wissenschaftlich gehaltene Darstellung 
dessen, was man aus schriftlichen Quel
len und archäologischem Material iiber 
die Thuringer in den folgenden Jahr-
hunderten zu erschliessen vermag. Es 
handelt sich also vornehmlich um unsere 
römische Eisenzeit ftir die Hermunduren 
und die Völkerwanderungszeit fiir die 
Thuringer. 

Das archäologische Material, das vor 
allem aus Gräbern und Siedlungen 
stammt, ist sehr reichhaltig und vielsei-
tig. Es gibt eigenartigen Schmuck und 
Kleidungszubehör, häufig aus Edelmetall, 
ferner Waffen, Keramik und vieles ande
re, was die Thuringer selbst hergestellt 
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haben. Man besass aber auch die Mittel, 
Dinge von auswärts zu beschaffen, durch 
Kontakte mit anderen Germanenstäm-
men, Römern und hunnischen Steppen-
nomaden, und Form und stilistische Aus
fiihrung der eingefuhrten Gegenstände 
beeinflusslen dann die einheimische Fer-
tigting. Sowohl Grabformen wie Grabaus-
stattungen liefern deutliche Indikationen 
fiir soziale Variation. Gold- und Silber-
schmiede arbeiteten naturlich vor allem 
fiir die höheren Gesellschaftsschichten, 
die wirtschaftlich in der Lage waren, fei-
neres Kunsthandwerk in Auftrag zu ge
ben. Die kulturellen Verhällnisse der un
teren Schichten sind dagegen in ihren 
Einzelheiten nicht so gut bekannt, wenn-
gleich sich manches den verschiedenen 
Fundkategorien entnehmen lässt. 

Die Bliitezeit des thuiingischen König-
reiches dauerte bis 531, als die Franken 
stiner Selbständigkeit ein Ende bereite-
ten. In den folgenden Jahrhunderten 
wurde der Grund zu dem mittelalter
lichen Feudalstaat gelegt; nun findet man 
in den Grenzen des alten thuringischen 
Reiches sowohl Franken wie Slawen nebst 
Vertretern einiger anderer Volksgrup-
pen. Auch in dieser Zeit bluhte das 
Kunsthandwerk, von dem man besonders 
die Schinuckherstellung mit ihren vielen 
neuen Stilztigen kennt. Behm-Blancke 

legt uberhaupt ein starkes Interesse fiir 
sowohl die Formen wie die technischen 
Verfahrensweisen an den Tag, wobei die 
letzteren wichtige Aufschliisse iiber kul
turelie Beziehungen zu geben vermögen. 

Die Arbeit trägt deutlich das Gepräge 
einer Ubersicht. Es ist keine kritische, 
theoretische Studie, es werden nicht in 
gi össerem Umfang Argumente gegenein-
ander abgewogen, es erfolgt keine quan
titative Darstellung des Materials oder 
detaillierte Erörterung ch ronologi scher 
Teil probleme. Der Stoff wird voll und 
ganz als Informationsquelle ausgewertet, 
ohne ersichtliche Aussonderung von viel
leicht nicht zuverlässigem Material. Es 
bestand keine Absicht, die Quellen in 
bezug auf Tragfähigkeitskriterien zu prti-
fen. Wir haben vielmehr eine breite, 
sehr inhaltreiche, mit Phantasie und Be-
geisterung geschriebene vielseitige Schil
derung der Thuringer, ihrer Vorläufer 
und Nachfolger vor uns. Auch viele wich
tige Fundorte werden in verschiedenen 
Zusammenhängen erwähnt. Die Arbeit 
besitzt nicht zuletzt fur skandinavische 
Leser grossen informativen Wert. 

Dem Buch ist ein Notenapparat und ein 
relativ reichhaltiges Literaturverzeichnis 
beigegeben. 

Märta Strömberg 

Niels Bantelmann, Hamfelde, Kreis Herzog-
tum Lauenburg. Ein Urnenfeld der römischen 
Kaiserzeit in Holstein. Mit einen anthro-
pologischen Beitrag von Ursula Aner. Ur
nenfriedhöfe Schleswig-Holsteins Band 
2. Offa-Bucher Band 24. Neumunster 
1971. 205 s. 58 pl. 2 lösa kartor. 

Gravurnor under flat mark är det vanli
gaste gravskicket under romersk järnålder 
i stora delar av »Fria Germanien». De ar
keologiska iakttagelserna bekräftar således 
Taciti uppgifter i Germanias 27 kapitel. 
Efter andra världskriget har allt fler urne
gravfält blivit mer eller mindre fullstän

digt undersökta och strömmen av stora 
publikationer har följdriktigt vuxit. Grav
fälten spänner ofta över flera århundra
den och blir härigenom väsentliga, då de 
visar en kontinuerlig utveckling av grav
seder och formgivning. De kan utnyttjas 
för en social-ekonomisk tolkning av det 
samhälle, som utgör deras bakgrund, men 
avsaknaden av undersökta boplatser invid 
gravfälten gör ofta slutsatserna ur den sista 
synvinkeln alltför villkorliga. I gynn
samma fall, där gravarna anlagts i en viss 
ordning inom gravfältet, kan materialet 
bidra till en säkrare relativkronologi. 

Det aktuella gravfältet Hamfelde ligger 
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i södra Holsten, ca 3 mil öster om Ham
burg. Platsens över 800 urnegravar un
dersöktes under ledning av Karl Kersten 
1950-1952 och 1956, medan Niels Ban-
telmann utförde en avslutande under
sökning 1963. 1967 framlade Bantel-
mann en bearbetning av gravfältet som 
avhandling vid universitetet i Kiel och nu 
står han som huvudförfattare till pub
likationen. 

Gravfältet, som anses totalundersökt, 
har enligt författaren utnyttjats under 
perioden 30 f. Kr.-220 e.Kr., dvs. från 
yngsta keltisk till tidig yngre romersk 
järnålder. På platsen har troligen endast 
manliga individer gravlagts, då fynden 
karakteriseras av en stor mängd grav- och 
lösfunna vapen, medan antalet fibulor är 
litet i jämförelse med andra gravfält. 
Den arkeologiska bedömningen motsägs 
ej av osteologen Ursula Aners undersök
ning av de brända benen. Hon visar också, 
att inga spädbarn och få större barn be
gravts här; kvinnor och mindre barn har 
sannolikt haft ett eget gravfält i närheten. 

Publikationen är påkostad med kartor i 
flerfärgstryck och ett stort antal planscher, 
som mycket praktiskt kan vikas ut, så man 
har text och plansch för ögonen sam
tidigt. Föremålskombinationerna redo
visas sammanhållna, dels i en katalog, dels 
på planscher med teckningar av accep
tabel kvalitet. Beskrivningarna i katalogen 
är däremot alltför knappa många gånger, 
t. ex. saknas måttuppgifter helt — man 
hänvisas med sitt skjutmått till tecknarens 
och grafikerns noggrannhet. 

Materialpublikationen upptar, trots sin 
synnerligen kortfattade form, 128 sidor, 
medan resonemangen omfattar 46 sidor 
arkeologi och 20 sidor osteologi. Det är 
lätt att finna runt i boken, eftersom fynd
nummerordningen används i alla hänvis
ningar. Synd bara att inte alla föremåls
grupper medtagits i den tabell, som avser 
att underlätta informationssökandet. Nu 
får man gå genom hela katalogtexten för 
att finna t. ex. alla gravar med prylar. 
Dessutom stämmer uppgifterna i texten 
om antalet föremål av ett visst slag ofta 

ej med tabellen, varför de alltid måste 
kontrolleras. Dylikt redaktionellt slarv och 
tryckfel, så många att de inte kan redo
visas här, misspryder och är i flera fall 
till hinder för förståelsen. Litteratur
förteckning saknas, vilket beklagas, då en 
sådan ger en god överblick över citerad 
litteratur. 

Beskrivningen av utgrävningen är helt 
otillräcklig. Så är t. ex. diskussionen om 
senare tiders skador genom åkerbruket 
alltför kort. Recensenten blev först sent 
uppmärksam på att sydgränsen för grav
fältets tätbelagda delar är alltför markant 
— här utförde författaren nämligen 1963 
en undersökning av en markremsa un
der en sockengräns, tydligen med andra 
kriterier vid fyndregistreringen. Om man 
utsorterar fynd i sekundärt läge och be
aktar, att många gravar nog förstörts vid 
nedodling av åkern söder om socken
gränsen, förtonar sydgränsen sig. Ett par 
fotografier av området hade varit värde
fulla — nu får man veta alltför lite om 
Hamfeldes topografi. 

Osteologen Ursula Aner har en mer 
skeptisk hållning till sitt arbete med de 
brända benen. T.ex. har hon i flera gra
var konstaterat förekomsten av flera in
divider och uppställer så kriterier för att 
avgöra om det är dubbelbegravningar 
eller sammanblandningar av flera grav
läggningar. När man i Bantelmanns rela
tivkronologiska diagram över 115 kom
binationer, finner 5 gravar, vilkas ben av 
osteologen betraktas som sammanblan
dade, efterlyser man onekligen en för
klaring, varför det inte gäller också 
föremålskombinationerna. 

I en not meddelar Aner (s. 63), att den 
osteologiska undersökningen skett med 
vetskap om att Hamfelde arkeologiskt be
traktas som ett rent mansgravfält, och hon 
menar faktiskt, att hon därigenom bättre 
förstått de manliga karakteristika inom 
Hamfeldepopulationen »und uns dadurch 
vor manchen Fehldiagnosen bewahrt». 
Det förringar enligt recensentens mening 
värdet av det osteologiska bidraget till 
könsbestämningen — särskilt som de 
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arkeologiskt icke könsbestämda gravarna 
utgör 90% av summan. En osteologisk 
analys skall inte stå i ett tjänande förhål
lande till arkeologin, utan måste resul
tera i en självständig, objektiv utsaga. 
Uppstår oöverenstämmelser mellan arkeo
logens och osteologens resultat, tjänar 
de till att belysa osäkerhetsfaktorerna. 

Bearbetningen av det arkeologiska ma
terialet består av en konventionell typ
indelning av varje funktionellt åtskild 
föremålsgrupp: keramik, vapen, dräkt
tillbehör, redskap och diverse. Analysen 
av keramiken skall här kort granskas, då 
den är grundstenen för den upprättade 
relativa kronologin. Av det övriga be
handlas endast krumknivarna här, då 
författaren inte tillräckligt diskuterar 
frågan om dessas funktion. 

Keramiken är enhetlig till form och ut
förande och uppenbarligen rör det sig 
om kärl, som utvalts speciellt till gravsätt
ning — om den är särtillverkad eller ingår 
som en del i boplatsernas normala kärl
förråd, framgår dessvärre inte., Kerami
ken indelas i 11 typer på formål grund 

Fig. 1. Utbredning pä gravfältel av fibulor från olika 
• Stufen»; efter Bantelmanns kartor 7-9. Området för 
»Stufe» 1 är skrafferat. Med en tunn linje har gravur
nornas spridning innanför grävningsgränsen mar
kerats. - The spread on the grave-field of fibulae 
from different "Stufen"; after Bantelmann's maps 
7-9. The area of "Stufe" 1 is hatched. The distri
bution of cinerary urns within the excavated area has 
been marked with a thin line. 

och fyra utvikningsplanscher demonstre
rar sambandet mellan kärlform och olika 
former av mynningar, hankar, öron res
pektive ornamentik. Den grafiska redo
visningen av dessa är intressant, men man 
skulle gärna ha sett också de faktiska pro
centtalen. 

Det är synd, att den ingående känne
dom om Hamfeldes lerkärl, som helt 
säkert ligger bakom analysen, inte fatt ett 
gott uttryck i texten. Begreppen är inte 
väldefinierade, varför åtminstone recen
senten i flera fall haft svårt att utifrån 
teckningarna nå samma bestämning av 
kärlen som författaren. Dessutom saknar 
man en redovisning av alla de kärl, som 
inte typbestämts eller blivit medtagna i 
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statistiken. Med tanke på keramikens av
görande betydelse för relativkronologin 
är det viktigt att hålla Bantelmanns reser
vation i minnet: Endast få kärltyper är 
klart avgränsade, medan gränserna mellan 
de flesta är mycket flytande. 

Ett stort antal knivar har påträffats i 
Hamfelde och drygt hälften utgörs av 
krumknivar av olika typer. I gravar med 
fler än en kniv uppträder endast raka kni
var i 3 kombinationer, bara krumknivar i 
5, medan 64 kombinationer innehåller 
både raka och krumma knivar. Knivarna 
har alltså använts var för sig, men skulle 
man ha två, har det tydligen varit bäst 
med en av var sort; de bör på något vis 
komplettera varandra funktionellt. Enligt 
författaren har krumknivarna troligen 
varit rakknivar — de ligger nämligen i 
motsättning till knivar med rak rygg sällan 
i gravar med individer under 20 år. Be
viskraften häri förringas, när man tar del 
av Aners observation, att antalet grav
gåvor ökar ju äldre den gravlagde är. 
T. ex. fördelar sig saxar på samma sätt: 
7 saxar kommer från gravar med unga 
individer medan 46 kommer från vuxnas 
gravar. Detta berättigar oss knappast att 
tro att ynglingarna först klippte sig när 
de fått skägg. Det enda argument för att 
krumknivarna varit rakknivar, recensen
ten kan komma i tankar om, är likheten 
med moderna böjda rakknivar, men på 
gravfältet Hornbek, ett gravfält där endast 
kvinnor antas begravna (s. 51), utgörs 
knivarna av krumknivar (sie!), medan 
raka knivar helt saknas. Onekligen före
faller Ulf Erik Hagbergs argumentation 
för att krumknivarna använts inom lä
derhantverket betydligt mer övertygande 
(1967, The archaeology of Skedemosse). 
Bantelmanns ytliga analys kullkastar i vart 
fall inte denna hypotes. 

Med hjälp av en kombinationstabell om 
115 gravar av summan ca 800 indelas 
gravfaltet i fem relativkronologiska av
snitt, »Stufen». »Stufe» I definieras av en 
lerkärlstyp, som är daterad genom jäm
förelser med publicerad keramik från 
sen keltisk järnålder och »Stufe» V bildas 

på samma sätt av etl par kärltyper och 
några metallföremål från tidig yngre 
romersk järnålder, medan övriga »Stu
fen» skapas av kombinationerna i tabellen. 
Författaren påpekar, att hans kronologi 
endast gäller Hamfelde och inte utan dis
kussion får överflyttas till andra gravfält 
eller till ett lösfyndsmaterial. En parallel-
lisering med Eggers kronologi gör han 
dock, men det kan rimligen inte tas för 
annat än ett löst försök till en mer fast 
kronologisk bestämning. Det är annars lätt 
att angripa tanken att jämställa Eggers 
»furstegravskronologi» med det slät
strukna Hamfelde och författaren bort
ser också från den kritik som riktats mot 
Eggers. 

Bantelmann går helt förbi problemen 
med förhållandet mellan varigheten av 
och antalet gravar från varje »Stufe». I 
kapitlet »Zur Geschichte des Friedhofes 
Hamfelde» gör Aner dock ett i sig lovvärt 
försök att få grepp om populationens 
utveckling. Hon konstaterar, att den 
framräknade tillväxten i »Stufe» III och 
IV är alltför stor för att kunna före
komma i ett primitivt samhälle. Hon lyc
kas inte finna en rimlig förklaring på 
detta förhållande, vars existens Bantel
mann f.ö. förnekar (s. 56). Förkla
ringen är enligt recensentens uppfattning 
att söka i beräkningsunderlaget, som 
presenteras i en tabell. Här framlägger 
Bantelmann de absoluta dateringarna av 
sina »Stufen» utan annan kommentar än 
en brasklapp i en not (s. 71). Uppskatt
ningen av varje »Stufes» längd är högst 
osäker — det olyckliga utfallet av samman
jämkningen med Eggers beror nog på att 
Hamfeldes »Stufen» huvudsakligen defi
nieras av keramikformer, medan Eggers 
perioder består av import- och metall
föremål. Författaren konstaterar dess
utom själv, att Hamfeldes metallföremål 
inte skiftar form synkront med kera
miken. Tabellens uppgifter över antalet 
gravar i procent av summan daterade 
gravar i varje »Stufe» är utan förklaring, 
men det bör vara antalet daterade gravar 
i procent av summan daterade gravar. 
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Aner använder dessa tal på hela sin popu
lation om 647 individer, tydligen i tron att 
odaterade gravar fördelar sig på olika 
»Stufen» i samma förhållande som de da
terade, vilket ju är långt från självfallet! 
Bantelmanns och Aners höga siffror för 
»Stufe» III och »Stufe» IV är en funktion 
av dessa många ledformer; ju fler led
former desto större chans att finna date
rande föremål i gravarna. Skall de odate
rade gravarna, som ligger spridda över hela 
fältet, kunna fördelas på olika »Stufen», 
måste man finna en annan faktor att rela
tera dem till än procentandelen daterade 
gravar. Med en komplicerad statistisk 
beräkning vore det kanske möjligt att 
beräkna sannolikheten, för att en viss 
odaterad grav (med hänsyn till omgivande 
gravars datering, gravtätheten under 
olika perioder och dessas varighet) till
hör en viss period. Det ligger dock utan
för recensentens förmåga. 

Ett utmärkt kartmaterial visar olika 
föremålsgruppers utbredning på grav
fältet. Författaren utnyttjar dem endast 
obetydligt för en allmän beskrivning av 
utbredningen hos olika »Stufen» i kapit
let om kronologin. 

Om man till skillnad från författaren 
utgår från fibulorna som indikator på en 
kronologisk utveckling, kan man fram
ställa fig. 1 som bild av gravfältets hypo
tetiska framväxt. »Stufe» I saknas i fibula-
materialet. »Stufe» II ligger som en remsa 
i norr-söder väster om »Stufe» I och som 
en enstaka förekomst norr därom. I 
»Stufe» III ses en tydlig expansion ut från 
den äldsta delen i centrum. Fibulorna i 
»Stufe» IV är få, men fördelar sej ändå 
tydligt i två perifert belägna områden i 
öst och väst, medan »Stufe» V endast 
finns längst ut i väster. Som framgår av 
fig. 2 är överensstämmelsen mellan den 
med fibulornas hjälp tecknade bilden av 
gravfältets tillväxt och keramikformer
nas utbredning stor. Kärlens större antal 
låter utvecklingen framträda tydligare i 
större ytor. Överlappningarna mellan 
olika kärltypers utbredning kan tjäna som 
argument för att de i viss utsträckning 

förekommit samtidigt; därmed inte sagt 
att nya gravar inte anlagts in mellan de 
äldre. Vid en kontinuerlig, regelbunden 
utvidgning av gravfältet är det ju troligt 
att gravarna i stort sett blir allt yngre mot 
periferin. 

Om man rättar det statistiska felet i 
Aners beräkningsunderlag, släpper kopp
lingen till Eggers kronologi och använder 
både kombinationstabell och spridnings
kartor vid »Stufeindelningen», kanske 
man kan få fram ett bättre förhållande 
mellan periodlängd och gravantal; dvs. 
att man skulle få fram en populationsut-
veckling, som skulle stå i bättre samklang 
med författarens idé om »eine relative 
einheitliche Entwicklung der Siedlungsge-
meinschaft» (s. 56). 

Senare tiders odling kan stå som för
klaring till några luckor i gravbeläggning 
på fältet, men knappast till den som går 
i nord-syd just väster om det antagna 
äldsta partiet, »Stufe» I. Här finns fa gra
var och de flesta av dem är odaterade. 
Luckan framträder tydligt på fig. 1-2 och 
är ca 6 m. bred. I publikationen lämnas 
inga uppgifter till belysning av de frågor 
man ställer sig: Har här funnits en väg 
under faltets användningstid och borde i 
så fall inte några spår ha iakttagits? eller 
har en väg gått fram här senare och för
stört gravarna, men också detta borde väl 
ha kunnat ses? 

Att luckan kan vara väsentlig för för
ståelsen av Hamfelde visar, enligt recen
sentens mening, en rad skillnader i sprid
ningen av olika faktorer på de två områ
dena i öst och väst. Att västdelen upp
visar ett betydligt större antal kärl i 
yngre »Stufen» kan bero på att bort-
odlingen varit störst i öst och detsamma 
kan gälla vapnens fördelning. Däremot 
förklarar det inte att de sex rikaste gra
varna (s. 47) alla ligger i väster, ej heller 
att de enda tre vapengravarna med unga 
individer också ligger där. Där finns 15 av 
16 gravar med stenskydd över urnan och 
de två gravar, där benen lagts i en orga
nisk behållare. Av samtliga eventuella 
vapendepåer/offer (s. 14f.) ligger tre i 
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Fig. 2. Fyra kartor över utbredningen av keramiktyper 
från olika »Stufen»; efter Bantelmanns kartor 1-6. Jfr 
fig. 1. - Four maps of the spread of pottery types 

from different "Stufen" 
1-6. Cf. fig. 1. 

after Bantelmann's maps 
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Tabell 1. Reuitiimerna mellan olika slags vapen i grav-
kombinationema. — The relations between different kinds 
of weapons in the grave combinations. 

Vapengravar, 69 st =100% 
22 gravar med svärd 
36 gravar med lans/spjut 
39 gravar med sköld 
24 gravar med sporrar 

Svärdsgravar, 22 st =100% 
7 gravar med endast svärd 

13 gravar med lans/spjut 
13 gravar med sköld 
6 gravar med sporrar 

Sköldgravar, 39 st =100% 
8 gravar med endast sköld 

13 gravar med svärd 
30 gravar med lans/spjut 

8 gravar med sporrar 

Lans/spjutgravar, 36 st =100% 
3 gravar med endast lans/spjut 

13 gravar med svärd 
30 gravar med sköld 
9 gravar med sporrar 

Sporrgravar, 24 st =100% 
15 gravar med endast sporrar 
6 gravar med svärd 
9 gravarmed lans/spjut 
8 gravar med sköld 

=32%avsumman 
=52% av summan 
=57% av summan 
=35% av summan 

=32% av summan 
=60% av summan 
=60% av summan 
=27% av summan 

=21% av summan 
=33% av summan 
=77% av summan 
=21 % av summan 

=8% avsumman 
=36% avsumman 
=25% av summan 
= 25% av summan 

=63% avsumman 
=25% av summan 
=38% avsumman 
=33% av summan 

öst och tio i väst och av de säkra en i öst 
och sju i väst. Alla åtta härdar påträffades 
i västra delen av gravfältet. 

Det är möjligt att tolka tudelningen av 
gravfältet, som den här föreslagits, som 
en uppdelning av en bebyggelseenhet från 
senkeltisk tid i två under romersk tid, 
varav den ena varit rikare och mer öppen 
för nya företeelser inom gravritualen; 
möjligen har den också varit större till 
populationen. 

50% av gravarna innehåller inte annat 
än de brända benen i en gravurna och den 
enda »Stufe» författaren kan använda sig 
av i kapitlet »Sozial bedingte Gruppenbil
dung» är »Stufe» IV, under vilken hela 
vapenutrustningar nedlades. Gravar med 
komplett vapenutrustning är också i öv
rigt de rikaste och antas därför represen
tera en förnäm del av befolkningen, inte 
jämförbar med Eggers »Furstengräber», 

men kanske det rört sig om »Besitzer 
grösserer Höfe». 

Författarens uppställning av materialet 
är inte särskilt god, varför här återges en 
tabell, som enligt recensentens synsätt 
bättre åskådliggör vapnens inbördes 
relationer i kombinationerna, tab. 1. Vär
deringen av vapnens utsago om den grav-
lagdes status i livet, som den framträder 
i tabellen, överensstämmer på det hela 
taget med författarens. Svärd och spor
rar har satts högt, medan lans/spjut och 
sköld varit mer vanlig utrustning. Spor
rarna ligger sällan i kombination med 
andra vapen, men då de gör det är det i 
rika gravar. Sporrarna har tydligen en
samma förmått bekräfta sin bärares 
höga status vid inträdet i dödsriket. 
Förklaringen är givetvis, att man mellan 
sporrarna skall tänka sig en häst. I diskus
sionen om de olika vapengrupperingarnas 
inbördes rangordning undrar författaren 
om ett visst förhållande beror på »echte 
Standsunderschiede» eller »nur wirtschaft-
liche Faktoren»; det verkar aningen naivt. 

Aners analys visar, att skillnaderna i 
vapenutrustning går atl förklara med 
den dödes placering på en åldersskala. 
Hon finner tre gravar med vapen hos 
barn eller unga, och de tolkas som socialt 
betingade undantag, ty annars är regeln 
att sköld och lans/spjut uppträder med 
början i ynglingaåren, medan sporrar 
först kommer i gravar med unga vuxna. 
Hos ytterligare något äldre finns svärd i 
gravarna medan det rikaste gravgodset 
tillhör de äldsta i populationen. (Medel
livslängden var f.ö. endast ca 34 år.) Män 
av samma familj kan alltså få helt olika 
»klass» på sin gravutrustning beroende på 
hur högt på rangskalan de klättrat med 
åldern som rättesnöre. Män, som fått 
vapen i graven, har givetvis haft en god 
ekonomisk bakgrund, men, om man bort
ser från en eventuell trälklass, finns det 
ingen anledning att antaga ett klassinde
lat samhälle - den varierande ekonomiska 
kraften hos småbrukare och storbönder 
är tillräcklig förklaring på standardskill
nader som dem i Hamfelde. 
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Författaren framlägger en vittgående 
hypotes om bakgrunden för vapenfyn
den i Hamfelde (s. 49). Att formförrådet 
är starkt influerat av den romerska ar
méns utrustning är ganska självklart; 
samma iakttagelse kan göras i många 
samtida vapengravar i stora delar av »Fria 
Germanien», inte minst i Norden. Tan
ken, att krigare från Holsten skulle ha ta
git del i Markomannerkrigen i Böhmen, 
inte bara som »einzelne Reisläufer» utan, 
i enlighet med det stora antalet vapen
gravar i Hamfelde, »in stärkeren Ver
bände», kan recensenten därför inte dela 
med författaren, även om det funnits 
»einem weitsgespanntem Zusammengehö-
rigkeitsbewusstsein einzelner germanischen 
Stamme». Att bära vapen var den frie 
bondens rätt och inte minst behov i en 
orolig tid, då egendomen ofta var utsatt 
för fara av ödeläggelse. Kvaliteten hos ut
rustningen har utan tvekan varit avhängig 
av gårdens ekonomiska förmåga. Husgrun
dernas olika storlek och inrättning i några 
jylländska bondbyar från senkeltisk och 
äldre romersk järnålder speglar just detta 
förhållande ur en annan aspekt. Här
med inte sagt att det inte funnits en 
överklass med hövdingar, men det har 
nog varit glest mellan dem, och givetvis 
har storbönderna haft större politisk 
makt än de fattigare, men i romersk tid 
befinner vi oss ändå långt från ett feo
dalt samhälle. Följande citat är hämtat 

från Mogens 0rsnes referat av Herbert 
Jankuhn i företalet till nyutgåvan av 
Thorsbjerg mosefund av Conrad Engel
hardt (1969, Semderjyske og fynske mose
fund I, s. xxv): »det omfattende våben-
udstyr, der nedlaegges her i 3.-5. årh., 
repraesenterer den martialske overklasse, 
der netop i disse år formidler övergången 
fra landsbysamfund til hovdingesam-
fund». Citatet gäller de stora vapenoffren, 
men bör också ha relevans för de sam
tida vapengravarna och, inte minst, för 
en företeelse som vapendepåerna/offren 
i Hamfelde. Dessas förböjda vapen och 
de många eldplatserna på gravfältet sug
gererar onekligen fram en ceremoniell 
atmosfär präglad av överhettade ideal, 
allt i regi av en germansk överklass i var
dande. 

Bantelmann diskuterar kort förhållan
det mellan mans- och kvinnogravfält i 
södra Holsten och sammanfattar resulta
tet i hypotesen, att gravfälten uppträtt 
parvis och motsvarats av en boplats. Dessa 
bebyggelseenheter har legat i var sitt om
råde med få kilometers diameter. Som av
slutning ansluter recensenten sig till för
fattarens önskan, att också några boplat
ser undersökes i södra Holsten, så att man 
får större möjligheter att rätt uppfatta 
nyanserna i de många urnegravfältens 
vittnesbörd. 

Ulf Näsman 

Fyndrapporter 1973. Rapporter över Göte
borgs Arkeologiska Museums undersök
ningar. Göteborgs Arkeologiska Museum 
1973. Redaktion: Lili Kaelas, Kjerstin 
Cullberg, Berit Sandberg. 

Det är nu femte året som Göteborgs Ar
keologiska Museum (GAM) utger en kon-
torsoffsettryckt volym om de undersök
ningar och utgrävningar som under före
gående år, i detta fall 1972, utförts i Göte
borgstrakten. Med tanke på att den s. k. 

»intrimningsperioden» för denna typ av 
publicering nu torde vara avklarad, kan 
det vara på sin plats att i en kort an
mälan rikta en större publiks ögon mot 
detta arbete. 

Under de fem åren har naturligt nog 
den tekniska kvalitén på Fyndrapporter 
förbättrats. Detta beror bl. a. på att man 
numera använder ett bättre papper än i 
den första årgången. Det har medfört att 
foton, som i första delen var för mörka och 
därigenom svårtolkade, numera i trycket 
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går fram betydligt bättre. Tyvärr är där
emot de översiktskartor, mestadels plan-
eller grund kartor, som används fcir orien
tering i stort sett fortfarande av mycket 
ojämn kvalitet, sannolikt beroende på att 
man använder kartkopior i stället för tydli
ga original. Mänga gånger är nivåkurvor 
och andra intressanta detaljer otydliga, vil
ket kan medföra svårigheter när läsaren 
försöker tolka topografin. Övriga bilder 
såsom detaljplaner, profiler och fyndav-
bilclningar är däremot av fullt godtagbar 
klass. 

Planernas orientering kan i vissa fall in
nebära svårigheter. Vissa rapporter är för
visso föredömliga, medan andra uppvisar 
utgrävningsområdena vridna än åt det 
ena, än åt det andra hållet. Att skalor och 
uppförstoringar av detaljer förorsakar svå
righeter är förklarligt, men man bör enligt 
mitt tycke göra allt för att underlätta den 
ofta tunga rapportläsningen genom att ori
entera alla planer i samma riktning. Ytter
ligare ett påpekande rörande planer. 1 den 
viktiga rapporten över undersökningen av 
boplatsen, fornl.nr 14:S32 Tuve, med fynd 
och konstruktioner från senneolitisk tid, 
har fyndplan och fotoplan placerats flera 
sidor från varandra, vilket medför mycket 
bläddrande fram och åter vid läsningen. 
En god regel borde vara att fyndplan och 
fotoplan läggs intill varandra. 

En annan fråga som ibland inställer sig 
för rapportläsaren är huruvida utgräv-
ningsprojektct är totalundersökt eller ej. 
Oftast framgår detta under läsningen, men 
det vore onekligen lättare om man från 
början fick klarhet i detta. 

I sammanhanget kan också nämnas, att 
de s. k. tolkningsavsnitt, som merparten av 

rapporterna är utrustade med, i några fall 
tycks lättvindigt utförda. Tolkning är en 
sak som fordrar bevisföring, vilken här 
ibland är ofullständig eller nästan helt 
utelämnad. Tolkningens värde kan i så
dana fall diskuteras. 

Emellertid kan man snabbt konstatera, 
att ovannämnda kritiska synpunkter i 
mycket ringa grad påverkar det positiva 
intryck man får av Fyndrapporter. GAM 
har genom sitt tryckförfarande lyckats få 
en allmän spridning av viktiga grävnings
rapporter, som annars säkert till stor del 
skulle förbli okända för såväl forskare som 
allmänhet. Rapporternas klara och rediga 
uppställning med enkla, lättolkade tabel
ler, kartor, planer och bilder som komple
ment gör dem till viktiga vetenskapliga do
kument, direkt användbara för forskaren 
och även upplysande för den endast intres
serade. Som medarbetare vid riksantikva
rieämbetets uppdragsverksamhet, som 
ungefär samtidigt med GAM började utge 
kontorsoffsettryckta rapporter i en s. k. 
Rapportserie, vet jag vilka svårigheter man 
har att övervinna, innan man kommit så 
långt som man gjort med Fyndrapporter. 
Den inslagna vägen är riktig, och det är 
min forhoppning att dessa tryckta gräv
ningsrapporter och då inte bara från GAM 
och riksantikvarieämbetet utan från alla 
grävande institutioner skall bilda under
lag för en diskussion om grävningsmeto
der m.m., som gör att den arkeologiska 
vetenskapen ytterligare kan fördjupas och 
breddas. 

Fyndrapporter kan rekvireras från Gö
teborgs Arkeologiska Museum, Skär
gårdsgatan 4, 414 58 Göteborg. 

David Dameli 
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Nyköpings stads historia. Del I. Nyköpings 
kommuns förlag, Uppsala 1973. 

Ovannämnda arbete är ett beställningsar
bete från Uppsala universitets seminarium. 
Här skall endast arbetets första del refere
ras, då endast den behandlar material från 
Fornvännens huvudsakliga forskningsom
råden: Lars Karlen, Medeltid och äldre 
vasatid till omkring 1570, resp. Christer 
Öhman, Nyköping och hertigdömet 
1566-1622. 

Karlen har åstadkommit en utförlig 
sammanställning över de skrivna doku
mentens vittnesbörd om Nyköping, men 
hans framställning lider av ett märkligt 
ointresse för själva objektet. Stadens upp
komst under vikingatid och äldsta medel
tid är givetvis ett grundproblem. Det söker 
förf. lösa med hjälp av en karta över trak
ten med inlagd östersjönivå under brons
åldern (!?). Kartan innehåller ingenting 
som rör Nyköpingsåns dalgångs talrika och 
ståtliga gravfält. Ej ens byarna med förhis
toriska namn har fått vara med annat än i 
urval. Broläget vid Broby-Släbro diskute
ras utan kartbild, knappast förståeligt ens 
för ortsbor. Bron skulle ha varit enda 
övergången över ån i denna trakt och 
måste således ha varit ett stycke av eriks
gata, en notis, som hade varit värd att 
nämna. 

Vikingatidens köpings övergång till en 
»ny köping» diskuteras genom delvis miss
förstådda referat av andra forskare. Om 
den nya platsen skriver Karlen: »Inga vi-
kingagravar(?) eller andra fynd av bostä
der (??) har påträffats.» Sundler (1739) 
nämner dock ett »icke ringa antal gravhö
gar» vid Kråkberget 400 in från stadskär
nan. Onämnda blir också stadens runsten 
och det väldiga myntfyndet från hamnom
rådet av 457 hela och 100 trasiga mynt 
(mitten av 1000-talet). 

Oavsett den egendomliga bronsålders
kartan tycks förf. varit helt okunnig om 
landhöjningens mekanik. Han påstår, att 
»vattendragen för omkring 1000 år sedan 
varit betydligt större än i våra dagar». Mot
satsen gäller naturligtvis. Dämningar för 

vattenkraft har gjort åarna bredare på vis
sa ställen. »Först när igenslamningen av 
havsviken skapat tillräcklig läst mark fanns 
förutsättningen att flytta bygdens cent
rum.» Fel: Staden har först på 1900-talet 
expanderat på sedimentmark. 

Häpnadsväckande är att behandla sta
dens historia utan ett ord i den löpande 
texten om försvarsverken vid Kungsladu
gården och Väderbrunn tre resp. fem km 
från stadskärnan. Den förra är en rund 
kastal av samma mått som de stora borgka-
stalernas i t. ex. Stockholm eller Borgholm 
(16 m i diameter). Denna kastal är avbildad 
i anslutning till kastalen i Nyköpingshus, 
vilket måste vålla förvirring hos läsaren. 

Anläggningen vid Väderbrunn består av 
jordvallar med vallgravar av dimensioner
na 150x120 m. Denna senare anläggning 
kan möjligen vara hertig Karls verk, i varje 
fall lät han utföra arbeten på ett hus däri 
på 1580- och 90-talen. Huset brann år 
1594. Detta märkliga annex till Nykö
pingshus nämns inte i någon av avhand
lingarna. 

Onämnt är också, att ett Katarinakapell 
funnits mitt i stan. En sådan glömska är 
nästan katastrofal i en stadsbeskrivning. 

Nyköpingshus behandlas styvmoderligt. 
Inte eri grundritning eller ett fotografi 
men väl en modell, som blivit oriktig ge
nom fynd av murar under 1960-talet. Den 
ursprungliga fyrhörnakastalen säges fin
nas »bevarad inmurad i Nyköpingshus». 
Byggnaden ifråga skall enligt Lundberg ha 
fått delar av norrväggen inkorporerade i 
ringmuren, men efter 1920-talets restau
reringar syns murstycket svårligen. 

Sådana odistinkta omdömen finns det 
gott om. Att en kyrkoherde nämns i Nykö
ping 1293-94 »torde innebära, att Nykö
ping före slutet av 1200-talet brutits ur den 
kyrkliga sockenbild ningen och bildat ett 
eget kyrkligt omräde». Nej, detta har ännu 
ej skett. — När det talas om 1500-talsdona-
tioner till hospitalet (aldrig angivet till sin 
plats) förmodas, att en orsak till donatio
nerna kan ha varit »att få mässor lästa över 
sig (??)». - »Sveriges drots (Bo Jonsson) 
kan genom sin närvaro sägas ha gjort Ny-
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köping till en viktig ort i Sverige.» — »Gus
tav Vasa torde ha velat ha en lojal slottshö-
vitsman på Nyköpingshus.» - »Nykö
pingshus var troligen illa medfaret 1547», 
vilket måste anses vara en dålig översätt
ning av .kung Gustavs expressiva omdöme 
samma år: ». . . står skröpligen och förla
mat och så gott som på fallande fot». 

Är 1444 bekräftade kungen borgarnas 
äganderätt till ett halvt dussin öar utanför 
Oxelösund. De ägs fortfarande av staden, 
och donationen ansågs vara så angelägen, 
att den bekräftades ett halvt dussin gånger 
under äldre tider. »Sannolikt var det det 
givande fisket, som gjorde öarna attrak
tiva.» Det är allt. Ingenting om den vik
tiga tillgång öarna bildade just som fiske
platser, ingenting om borgarnas skyldig
heter i samband med fisket att vara »styr
män» för kronans fartyg samt att sköta 
båkbygget på Hävringe. 

En annan viktig naturtillgång för Nykö
ping var bergslagen på Kolmården. Där 
började järnmalm brytas i varje fall senast 
1377. Inte ett ord nämns om denna till
gång. Ej ens befintlig litteratur citeras. 
Över huvud taget är litteraturkunskapen 
mycket dålig i det stora verket. Därför kan 
Södertälje stads »tidiga historia anses föga 
känd» och »börjar vid 1300-talets slut». 
Adam av Bremen nämner allenast fyra 
svenska ortnamn, däribland dock Tälje, 
och stadens tidiga historia är år 1968 ut
redd genom avhandlingar om sammanlagt 
ca 300 sidor (verket ej nämnt i litteratur
förteckningen). 

Öhman har fått fram oerhörda mängder 
material ur arkiven, men han har tyvärr 
inte funnit rätt form för publiceringen 
därav. Inte en kartbild, inte ett diagram 
underlättar läsningen, vilket gör texten 
långa stycken omöjlig att penetrera. Sida 
upp och sida ner med penningbelopp och 
materialer etc. kan ingen överblicka och få 
behållning av. Det intressanta uppslaget 
med kansliets förflyttningar kan endast bli 
meningsfullt med en kartografisk bearbet
ning. Extra svårt blir det genom att inga 
ord- eller mått- och målförklaringar ges. 
Vad är pjuk, fifliskt, görliskt, tennlikar? 

Vad är kistor (mått på glas), oxhuvuden, 
pipor, åmar e tc? Ja, t. o. m. osmundjärn 
skulle ha behövt en förklaring i denna bok, 
som dock inte endast skall läsas av specialis
ter. 

Öhman har också en märklig obenägen
het att läsa redan tryckt litteratur om forsk
ningsområdet. Av de ca 20 uppsatser i 
Sörmlandsbygden, som skulle ha varit av 
betydelse för kapitlet ifråga, nämner han 
inte en enda. De små notiser han skriver 
om guldsmeder skulle ha mått väl av en 
konfrontation med »Silverboken 1963» el
ler ännu hellre med den fullständigare 
guldsmedslistan i Konsthistorisk tidskrift 
1967. Då hade guldsmeden Reemers namn 
inte förvanskats till Renner, andra fördelar 
att förtiga. — Ambrosiani! uppgifterom S:ta 
Annae masugn hade kunnat ge korrektare 
ujipgifter än dem, som nu nedskrivits, och 
framför allt hade den svenska brukshisto-
riens intressantaste monument, hertig 
Karls spishäll, blivit nämnt. Den finns 
dock med som bild, men utan diskussion 
om dess märklighet och med en riktig da
tering, som svär mot den löpande textens 
uppgifter om masugnen. - J ä r n b r u k e n s 
mångfald på Kolmården och i Svärta be
handlas mycket kortfattat och deras ev. be
tydelse för järnmalmsexporten beröres in
te alls. Vidare förklaras, att ingen kop
pargruva finns i stadens uppland. Hertig 
Karls dagbok berättar dock om hans tidvis 
dagliga intresse för »koppargrufven» i Kol
mården halvannan mil från stadskärnan. 

Trots Heribert Seitz utförliga studier 
kring glasbruket vid Nyköping finns detta 
endast nämnt på fyra rader utan några fak
ta. Där arbetade dock tysken Petter Keller 
från 1581-94 för att därefter upprätta ett 
annat glasbruk vid Gripsholm. Däremot 
ägnas 21 rader åt Karls visserligen kultur
historiskt lustiga men totalt betydelselösa 
saltkokningsförsök. Där söker författaren 
ge intryck av fullständighet genom upp
räkning av ett halvt tjog skrivelser från 
Karls kansli. Förf. missar emellertid så ro
liga uppgifter som att först 34 dalkarlar, 
sedan en fennika knektar kommenderades 
för att få fram bränsle till saltpannorna. 
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Till slut några ord om verkets illustra
tioner (red. Stellan Dahlgren). Till en tred
jedel har bilderna i hela verket tagits från 
Nyköpings historia från 1963. Man hade 
nog hoppats på en förnyelse i stället. Nya 
är emellertid bilderna av grävningsfynden 
från 1960-talet i stadens svarta jord. Talri
ka andra bilder ingår emellertid i verket, 
delvis med texter, som tillför material ur 
äldre, i den löpande texten obeaktade stu
dier. Då dessa studier inte finns med i litte
raturförteckningarna hade det varit bra att 

få dem nämnda i bildtexterna, t. ex. s. 179 
Blomberg eller 190 Tilander etc. —Sta
dens yngre medeltida sigill har avbildats 
med en text, som rör det äldre sigillet. 
Bildtexten uppger: »Runt bilden stär: Si
gillum Civitatis Nycopie.» — Nej, på bilden 
står i stället: »Secretum:civit:nycopensis: 
Swec:». Sigillet graverades således under 
unionstiden, då staden måste skiljas från 
de bägge danska städerna med samma 
namn. 

Ivar Schnell 

Leif Einar Plahter - Erling Skaug - Unn 
Plahter, Gothic Painted Altar Frontals from 
the Church of Tingelstad. Materials, Tech
nique, Restoration. Medieval Art in Norway, 
Edited by the University of Oslo and the 
University of Bergen. 1974 

Som bekant har vi mycket att lära av våra 
grannar i väster, när det gäller ansvarsfull, 
vetenskapligt dokumenterad konservering 
av medeltidskonst. Våra rikedomar på me
deltida altarmålningar och polykrom trä
skulptur är ojämförligt mycket mer omfat
tande än det motsvarande norska mate
rialet, men alltjämt saknar vi - i ett euro
peiskt kulturland närmast ett ofattbart för
hållande - en atelier knuten till den stat
liga kulturminnesvården, där vår medel
tidskonst, internationellt sett något av det 
värdefullaste i vårt konstarv, kunde restau
reras av kvalificerade konservatorer en
ligt moderna principer och under veten
skaplig kontroll. När man känner behovet, 
vet de irreparabla skador som årligen till
fogas vår medeltidskonst, utan sakkunnig 
tillsyn och av brist på medel ofta dömd till 
fortsatt förfall, är det med djup förtvivlan 
och pessimism man tar del av stadiga ut
redningar om svensk kulturpolitik med 
deras mycket svala intresse för detta 
problem, ett av de mest eftersatta, mest 
skriande behoven i vår minnesvård. 

I Norge är det lyckligtvis bättre ställt. I 
medvetande om sitt nationella ansvar och 
sin unika skatt av medeltidskonst tog de 
norska myndigheterna för något tiotal år 
sedan kontakt med det internationellt fö
rebildliga Institut Royal du Patrimoine Ar
tistique i Bryssel och en motsvarande insti
tution byggdes upp i Norge, i det inle
dande stadiet under medverkan av de bel
giska experterna och knuten till Universi
tetets Oldsaksamling i Oslo. 

Som en frukt av detta norsk-belgiska 
samarbete föreligger nu en utomor
dentligt publicerad rapport om konserve
ringen och den analytiska undersökning
en av tre medeltida altarfrontalen från 
Tingelstads kyrka. Med sin rika illustre
ring, fotografier i färg, även av färgprov 
i mikroskop, i svart-vitt i olika belysningar, 
röntgenbilder, rekonstruktionsritningar 
etc. ger publikationen läsaren möjlighet 
att i detalj följa den mycket långt drivna 
analytiska undersökningen av målarnas 
tekniska förfarande, av använda binde
medel och pigment. Undersökningarna 
har också givit utomordentligt intressanta 
resultat. Det visar sig, att konstnärerna an
vänt både ägg-tempera och olja som binde
medel. 

Som bekant har det varit en allmän fö
reställning, att oljan som bindemedel var 
en teknisk nyhet för 1400-talet, för första 
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gången utnyttjad med all virtuositet av 
bröderna van Eyck, ja, man har t. o. m. 
ansett, att införandet av olja som bindeme
del haft revolutionerande inflytande på 
målningskonstens utveckling under 1400-
talet. Undersökningen av de norska altar-
målningarna tvingar oss att revidera 
denna uppfattning. Oljan som binde
medel var känd också i den äldre gotikens 
måleri, den var ingen teknisk uppfinning 
från 1400-talet. 

En ingående kännedom om konstver
kens tekniska uppbyggnad är givetvis en 
förutsättning för fullgod konservering. 
Det borde vara en självklarhet, men bris
ten på utförda analyser och bristen på in
sikt i de medeltida bildskaparnas konstnär
liga avsikter har ofta ställt och kan fort
farande ställa konservatorer inför svår
lösta problem. Detta exemplifieras av de 
nu renoverade altarmålningarna — vid en 
tidigare konservering har gula färgskikt 
avlägsnats, eftersom restauratorn uppfat
tat dem stim gulnad fernissa! 

Ett par små detaljer i målningarnas 
konsthistoriska beskrivning kräver berikti-
gande. Ängeln som bär budskapet till her
darna är anonym - det finns ingen anled
ning att identifiera honom med ärke
ängeln Gabriel. Den förnämste konungen 
i Konungarnas tillbedjan lyfter med 
vänstra handen kronan från sitt huvud, 
och i den högra sträcker han fram en gyll
ne ring, icke ett kärl. Den andre ko
nungen bär icke ett rökelsekar (censer) i 
handen — så bär man inte rökelsekar — 

men väl ett gyllne kärl fyllt med rökelse 
eller myrrha. 

Den tekniska undersökningen har också 
mynnat i ett försök till konsthistorisk be
stämning av de tre altarmålningarnas in
bördes förhållande. Det visar sig, att de är 
tillräckligt likartade för att vara samtida, 
men fragmentet med Egidius-legenden 
har en dyrbarare, omsorgsfullare teknik 
än de andra två och torde därför har ut
förts av en mästare med något större an
språk. De båda övriga kan dock tillskrivas 
samma verkstad eller skolkrets. 

Den tekniska analysen har därmed be
kräftat den konsthistoriska bestämning 
Andreas Lindblom för snart 60 år sedan 
framlade i sin berömda avhandling »La 
peinture gothique en Suéde et en Nor
vége». Andreas Lindblom utförde sin 
attribution på stilanalytisk väg. Fragmen
tet med Egidiusmotivet — som han f. ö. 
var den förste att identifiera — tillskrev 
Lindblom »le Mäitre de la Majesté», me
dan de övriga Tingelstad-målningarna 
räknades som arbeten av hans elever eller 
verkstad. 

Det nu framlagda resultatet av målning
arnas tekniska undersökning hade knap
past minskat i intresse, om samstämmig
heten med den äldre konsthistoriske 
forskarens bedömning blivit påpekad. Det 
hade samtidigt inneburit en välförtjänt 
eloge åt en av den nordiska medeltids
forskningens grand old men. 

Aron Andersson 

Gösta Selling, Hur Gamla stan överlevde. 
Från ombyggnad till omvårdnad 1840-
1940, Stockholms stadsmuseum. Stock
holm 1973. 

Gösta Selling har fortsatt att framlägga re
sultaten av sina studier i Stockholms stads-
plane- och byggnadshistoria från 1800-ta-
lets mitt till våra dagar med en till omfång

et liten men till innehållet sprängfull bok 
om Gamla stan. Skriften utgör i vissa avse
enden en viktig komplettering av hans för 
några år sedan framlagda grundliga och 
väldokumenterade redogörelse för de 
stora planeringsföretagen av Stockholms 
malmar under samma skede. Verket, som 
bär titeln 'Esplanadsystemet och Albert 
Lindhagen', anmäldes i denna tidskrift 
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1971 (s. 318 ff). I direktiven för de stora 
regleringsföretagen, som fixerades 1863, 
uteslöts Gamla stan trots att förhållandena 
i denna del av staden i hög grad pockade 
på åtgärder. Anledningen till att Gamla 
stan inte togs med, när Stockholms gatunät 
och härtill hörande anläggningar var fö
remål för åtgärder, berodde som det 
framhölls, på arbetets omfång och ekono
miska konsekvenser. Men man önskade 
säkert också avvakta, vilka följder för sta
dens hjärta utvecklingen av malmarna 
kunde få. 

I själva verket var det dock förhållande
na i Gamla stan, då ännu huvudstadens 
centrum, som först satte i gång de diskus
sioner och de regleringsprojekt som från 
1840-talet inte skulle upphöra att tilldra sig 
uppmärksamheten. Det var de sociala och 
hygieniska förhållandena i de gamla bygg
naderna vid de medeltida gränderna som 
först väckte kraven på åtgärder. Selling 
fäster vår uppmärksamhet på ett förslag 
från 1846 som framlades av de svenska 
järnvägarnas fader, greve A. E. von Rosen 
och utformades av arkitekten Georg Chie-
witz, vilka båda tycks ha fått impulsen till 
sitt regleringsprojekt på grund av sina 
engelska erfarenheter. Tyvärr har Chie-
witz' ritningar inte påträffats, men det ta
las om en huvudgata, troligen i nord-syd
lig riktning, en rundplats och ritningar för 
gatufasader. Liksom renässansens stads
planerare var angelägna att skapa idealstä
der, där gatusystemet skulle bidraga till 
friskare luft och ett hälsosammare klimat, 
så var 1800-talets urbanistiska förslagsstäl
lare i Stockholm länge framför allt intres
serade av att ersätta de smala, kvalmiga 
gränderna med deras slum med bredare 
gatustråk. Samtidigt ville man göra staden 
vackrare med prydliga hus, monumental
byggnader och öppna platser. 

De planer som lades fram innebar i fler
talet fall en förödande schematisering av 
Gamla stans stadsbild i en arkitektur, som 
Selling träffande jämför med vissa ännu 
bevarade 60-talskvarter på Norr vid Rosen
gatan och Döbelnsgatan. Men helt saknas 
inte bättre idéer — A. E. Rudbergs Kung 

Karls torg med dess exedrafond och öppna 
vy mot Saltsjön vore en fin stadsbyggnads
tanke, om den inte gått ut över värdefull 
bebyggelse. Och hur glada skulle vi inte ha 
varit, om ett annat av den förkättrade in
genjörens förslag gått igenom, nämligen 
Helgeandsholmens förvandling till en 
park! Men hur bedrövligt hade det inte 
varit om man förlagt Vasabron ett stycke 
väster om det nuvarande läget och fört den 
anslutande gatan genom ett valv genom 
Riddarhuset! Förslagsställare var den som 
arkitekt annars så förtjänte P. J. Ekman 
1872. 

De hårda radikala ingreppen var karak
teristiska för hela århundradet och det är 
först vid sekelskiftet som man för fram 
tanken att bevara de gamla husen i stället 
för att riva dem samt att göra dem mera 
lämpade som bostäder genom att förse 
dem med moderna installationer. Selling 
återger ett uttalande av målaren Carl Lars
son 1904 som ett tidigt uttryck för denna 
målsättning. Den ena auktoritativa rösten 
efter den andra höjes nu med liknande 
paroller. Vältaligast kommenteras de må
hända av Oscar Levertin. Samfundet Sankt 
Erik bildas 1901 och spelar sedan dess en 
viktig roll vid tillvaratagandet av den gamla 
stadens kulturhistoriska och konsthistoris
ka värden. Det framstod snart som helt 
orealistiskt att tänka sig Gamla stan så ge
nomgripande förändrad som de föregå
ende decenniernas förslagsställare hade 
ansett motiverat. Men förvisso finns det 
inte anledning för oss att förhäva oss över 
de äldre generationernas stadsvisioner. 
Nya anslag mot Gamla stans miljö har inte 
saknats och en ständig vakthållning är av 
nöden. Vi har helt nyligen bevittnat hur 
Norrmalms gamla stadsplan förintats, en 
stadsplan som dock borde ha respekterats 
som en av de första enhedigt genomförda 
anläggningarna i renässansens anda i vårt 
land. Gång på gång har vi med olika mo
tivering farit hårt fram med värdefull be
byggelse och intressanta miljöer. 

Vad Gamla stan beträffar så beskriver 
Selling i sin bok en rad förslag med avsikt 
att åstadkomma en koncentration av för-
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valtningsbyggnader vid Myntgatan såväl 
för kommunens behov som senare även 
för statsmaktens. De tysk-österrikiska his
torieromantiska stadsbyggnadstankar, som 
på sin tid hade en uppmärksammad före
trädare i Camillo Sitte, hälsades när de var 
nya entusiastiskt välkomna av de progres
siva stadsbyggarna, som häri såg en möj
lighet till konstnärlig förnyelse av den 
stagnerande äldre stadsbyggnadstraditio
nen. Att idéernas konkretisering kunde 
innebära faror för en gammal stad och en 
känslig miljö vittnar ej minst åtskilliga av 
de förslag som i slutet av 90-talet och i 
början av 1900-talet lades fram av C. A. 
Söderlund, Per Hallman och Gustaf Lind
gren, andra att förtiga. Även Kanslihustäv
lingen och Gamlastanstävlingen på 20-talet 
innehåller förslag som visar att balans
gången mellan riva och bevara ständigt in
nebär risker, vilket ju också den nyligen 
avslutade riksdagshustävlingen gav talrika 
bevis på. 

Sellings bok är, som måhända framgått 

av ovanstående, ett intresseväckande bi
drag till Gamla stans historia och ett aktu
ellt inslag i en stadsbyggnadsdebatt som 
pågått under mer än ett sekel. Trots den 
koncentrerade texten har författaren inte 
endast noterat de viktigaste händelserna i 
ord och bild utan även samtidigt haft för
måga att ge sin framställning en konkre
tion som gör den till en engagerande läs
ning. För visso är ämnet så rikt att mycket 
skulle ha kunnat tillfogas. Jag tänker här
vid bl.a. på de nybyggnader, som under 
1800-talet sprängdes in i de gamla kvar
teren för att ge statliga verk men också 
banker och försäkringsbolag en represen
tativ placering. Men det kapitlet hör dock 
mera till stadens arkitekthistoria än 
till dess stadsplanehistoria och tillhör 
därmed ett annat avsnitt av de forsk
ningar som Selling har på sitt program. 
Man vill gärna önska honom lycka till 
i det fortsatta arbetet. 

Sten Karling 
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Excavations in the Barbouna Area at Asine. 
Edited by Inga and Robin Hägg. Fasc. 1. 
Boreas4: 1. Uppsala 1973. 

De svenska utgrävningarna i Asine, som 
pågick 1922-1930, återupptogs 1970 av 
docent Carl-Gustaf Styrenius. Sedan 1971 
har arbetet fortsatts av denne och paret 
Inga och Robin Hägg. De senare har från 
1973 övertagit ledningen av projektet. 

I föreliggande fascikel presenteras fält
arbetet 1970-1972 i Levendisområdet vid 
Barbounabergets fot nordväst om Asines 
lågstad och akropol. Det är föredömligt att 
så snabbt publicera en utförlig rapport 
över utgrävningarna. Fynden kommer att 
behandlas senare, när dessa konserverats, 
ritats, fotograferats och studerats i detalj. 
Även i fortsättningen planerar man att i en 
första rapport behandla stratigrafi och fas
ta fornlämningar och i en senare rapport 
lösfynd. 

Häftet utgör ett gott mönster för kom
mande rapporter. Efter en allmän inled
ning av Inga och Robin Hägg och en 
kommenterad bibliografi över tidigare ar
keologiska arbeten om Asine av Robin 
Hägg får vi en geologisk beskrivning av 
Barbounaberget och Tolons omgivningar 
av Dieter Bannert. Det är utmärkt att ta en 
geolog till hjälp. Denne konstaterar bl. a. 
att plattor av rödkalk som påträffades i 
Levendisområdet härrör från ein Tolon 2 

km därifrån (då rödkalk också finns på 
andra ställen i Asineområdet skulle man ha 
önskat närmare förklaring). 

Större delen av fascikeln är författad av 
Inga Hägg. Iakttagelserna är omsorgsfullt 
och noggrant gjorda. Ritningar och foto
grafier förekommer rikligt (men jag sak
nar en sektion som visar att kistgravarna 
B3 och B4 kan ha grävts ner från ett golv 
till ett underliggande lager, delvis under 
en mur). 

I sektioner och planer användes symbo
ler för att beteckna sand, lera, humus e tc , 
men de har inte alltid kunnat användas 
(t. ex. för ben på fig. 9 och 11). Några av 
planerna är utomordentligt detaljerade, så 
fig. 9 där större krukskärvor utritats och 
skärvor från en högre och lägre del av 
golvlagret särskiljts. 

Trencherna i Levendisområdet lovar 
gott för framtiden. Här finns boplatser och 
gravar från mellanhelladisk och mykensk 
tid. Sotlager kan tyda på en förstörelse av 
mykensk bebyggelse i området. Några gra
var dateras till prot ogeometrisk, sen geo
metrisk och hellenistisk tid. Välbevarade 
rester av ett sengeometriskt hus har också 
framkommit. Det skulle vara lönande att 
fortsätta utgrävningarna på platsen. Paret 
Hägg förtjänar en eloge för denna rap
port, som förhoppningsvis kommer att föl
jas av flera av samma höga kvalitet. 

Paid Åström 

Ny runologisk litteratur 

Under år 1973 utkom tre större arbeten på 
run forskningens område. Två av dessa ar
beten är tyska, ett är engelskt. 

De två tyska författarna har upptagit till 
ingående behandling var sitt av den ger
manska forntidens mest berömda och mest 
omskrivna konstverk - Franks' Casket och 
Guldhornen från Gallehus. 

Med sitt arbete »Franks Casket. Zu den 

Bildern und Inschriften des Runenkäst-
chen von Auzon» har Alfred Becker utökat 
den väldiga vetenskapliga litteraturen om 
det northumbriska skrinet med en mono
grafi, som redan till omfånget överträffar 
allt annat som har skrivits i detta intressan
ta ämne. Beckers verk utgör femte bandet i 
serien »Sprache und Literatur» (Regens-
burger Arbeiten zur An glistik und Ameri-
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kanistik). Avhandlingen omfattar med sina 
nära 900 noter och sina sex »Anhänge» 
över 300 tätt tryckta sidor. 

Det som framför allt skiljer Beckers ar
bete från det som hittills har skrivits om det 
innehållsrika runskrinet är undersökning
ens mångsidighet och utförlighet. Becker 
har faktiskt betraktat Franks Casket »unter 
möglichst allén Gesichtspunkten». Att det 
är fråga om ett vetenskapligt kraftprov är 
uppenbart. Att det också ställer läsarens 
energi på hårda prov är likaledes höjt över 
tvivel. I sin strävan att ge en »Gesamtdeu-
tung» av runskrinets bilder och texter 
fördjupar sig Becker ibland i spetsfundiga 
spekulationer som en mer jordbunden lä
sare kan ha svårt att följa. Men ofta blir 
man imponerad av den överblick han visar, 
då han dryftar de många svårlösta pro
blem, som är knutna till det märkvärdiga 
runskrinet, problem som sedan ett drygt 
århundrade har diskuterats av germanis-
ter, anglister, arkeologer, konsthistoriker 
och runologer i en nära nog oöverskådlig 
rad. 

Det andra tyska verket är Heinz Kling-
enbergs Runenschrift — Schriftdenken Runen
inschriften. Arbetet ingår i serien Germa
nische Bibliothek (Heidelberg, Carl Win
ter, Universitätsverlag). Huvudföremålet 
för Klingenbergs mycket omfattande un
dersökning är Gallehushornens bilder och 
den berömda runinskrift som finns, eller 
rättare sagt fanns, på det ena av guldhor
nen. Förf. lägger ned stor möda på att tol
ka bilderna och runtexten och han drager 
in ett väldigt material för att visa hur otro
ligt utspekulerat och sinnrikt den framstå
ende guldsmeden och konstnären har ar
betat. Klingenberg räknar med talmagi på 
ett sätt som jag icke är i stånd att fatta. 
Bl. a. är för honom talet tretton av avgö
rande betydelse. För att ge läsaren åtmin
stone någon inblick i den digra habilita-
tionsskriftens karaktär skall jag återge 
några rader från § 12 (s. 46): 

Das Verhältnis zur Zahl gehört zu den neuen 
Fragen nach dem Weltbild und den Denkfor-
men der älteren Runenzeit. 

Das Wunder der Zahl auf dem einzelnen 

Denkmal von Gallehus lässt nach neuen Ant-
worten zum scheinbar problemlosen Runen-
werk und zum meist als sehr rätselhaft emp-
fundenen Bildwerk suchen. Dabei ist dem Ver-
ständnis des Denkmals eine anspruchsvolle 
Matheinatizität, der Deutung der Bilder, Sinn-
bilder und Ornamente ein näheres zahlensym-
bolisches Zeichen mitgegeben durch die abge
bildeten Gruppen der DREIZEHN. Die plan-
volle innere Buchstabenrechnung und Stern-
zackenarithmetik, im besonderen das virtuose 
gematrische Ringsystem der DREIZEHN hinter 
dem schlicht schonen Dichtervers . . ., in dem 
man zunächst nur das Signum der Meisterhand 
vermuten känn, entdeckt zugleich die hohe An-
spriichlichkeit dieser Zahlensymbolik . . . 

Weist uns der Umgang mit Runen(schrift) 
'geheimnisvoller Schrift' in kleine Kreise, so das 
Vermögen, diese Runensprache mit ihren ge-
zielten Zahlen und Zahlenverhältnissen zu 
'lesen', sicher in einen engsten esoterischen 
Kreis, dem die beiden, zusammen mehr als 13 
Pfund schweren Goldhörner einmal iiber-
ragende Kultgeräte gewesen sein musslen.» 

Jag måste öppet tillstå, att dylika for
muleringar överstiger min fattningsför
måga. 

Det tredje runologiska arbetet, det eng
elska, är av annat slag. Det är författat av 
R. I. Page, »Fellow and Librarian of Cor
pus Christi College, Cambridge, and Uni
versity Lecturer in the Department of 
Anglo-Saxon, Norse and Celtic». Hans 
bok bär titeln An Introduction to English 
Runes (London 1973). Det kändes befri
ande och tryggt att efter läsningen av de 
två nyssnämnda verken få i sin hand 
denna inledning och översikt av det 
angel-saksiska runinskriftsmaterialet. Ar
betet är nämligen inte endast präglat av 
koncentrerad lärdom och klar överblick 
utan också skrivet med en ledig naturlighet 
och med en kvickhet, som ej är särskilt 
vanlig bland runforskare. Uppgiften att 
skriva en översikt av detta slag hör inga
lunda till de lättare. Författaren konsta
terar själv (s. 16): »The difficulty about 
writing a general introduction to the 
Anglo-Saxon runes lies in this area of un-
certainty where, however härd he tries to 
be objective, the writer's opinion controls 
the way he presents the sparse data, and 
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where the arguments for or against a 
point of view are too detailed and 
technical to put into such a book. All 
the writer can do is caution his readers to 
be on the watch for his prejudices. I do so 
now by admitting myself a sceptical runo-
logist.» 

Page har löst sin uppgift på ett utmärkt 
sätt, och man får alldeles klart för sig, att 
han är en forskare som är väl rustad att ge 
ut en sedan länge djupt saknad corpus av 

Göteborgs arkeologiska museums årstryck 
1972-73. Västsvenska glasfynd. Göteborg 
1973. Redaktör: Dagmar Selling. Uppsat
ser: Lili Kaelas. Om glasets äldsta historia. 
Agneta Lundström. Glas från Västsverige. 
Birgit Arrhenius. Kring två slipade glasbä
gare funna i Bohuslän. Dessutom innehål
ler årstrycket en rad mycket korta presen
tationer av glasfyndplatser av olika förfat
tare under rubriken: Ett bildsvep kring 
årsbokens tema. 
Göteborgs arkeologiska museums årstryck 
1972-73 har liksom föregående nummer 
ägnats ett genomgående tema, denna gång 
västsvenska glasfynd. För att ge en bak
grund till detta tema har Lili Kaelas i års
bokens första uppsats enkelt och kortfattat 
sammanfattat glasets historia från äldsta 
tid fram till våra dagar. Översikten tar sin 
korthet till trots upp en stor mängd fakta. 
Möjligen kan man sakna en eller annan 
illustration till textens beskrivningar. 

I den andra uppsatsen, »Glas från Väst
sverige» av Agneta Lundström, genomgås 
och beskrives mycket noggrant fynden av 
såväl glaskärl som glaspärlor. Förf. kom
mer dessutom in på en mängd frågeställ
ningar utifrån glasfynden såsom de grav
lagda glaskärlsägarnas ekonomiska och so
ciala status, glaset som handelsvara, till
verkningsplatser, inrikes- och utrikeshan
del m. m. Texten illustreras av bilder, karta 
och tabeller, de sistnämnda utförda på ett 
sådant sätt att de blivit mycket lätdästa och 
därför kommer att vara till stor nytta för 
den som i framtiden skall arbeta med för
historiska nordiska glasfynd. Eftersom det 
här endast rör sig om en kort anmälan av 

de angel-saksiska runinskrifterna. Man 
hoppas verkligen, att Page skall få tillfälle 
att fylla denna betänkliga lucka. Materialet 
är visserligen — det framgår redan av hans 
nu publicerade översikt —jämförelsevis 
fattigt men det är mycket intressant och 
skiftande. Med sin nu publicerade bok har 
Page faktiskt redan åstadkommit en myc
ket värdefull inledning till det som man 
varmt hoppas snart utkommande angel
saksiska runverket. c D >-. , 

Sven B. t . Jansson 
årstrycket kan ingen mera ingående ge
nomgång göras av uppsatsen. Det står 
dock klart att Agneta Lundström lagt ner 
ett mycket imponerande arbete på att full
ständigt publicera befintligt material och 
dessutom fört fram en intresseväckande 
diskussion utifrån de kända fynden. Detta 
är ju något i och för sig ovanligt i årsboks
sammanhang, där väl vi arkeologer ofta 
gör oss skyldiga till enkla »omtuggningar 
av gammal skåpmat». Visst kommer åsikter 
att bytas med anledning av Agneta Lund
ströms arbete, men detta är ju också avsik
ten när det gäller att föra vår forsknings
gren framåt. 

Detsamma gäller den tredje uppsatsen, 
vari Birgit Arrhenius kunnigt och sinnrikt 
diskuterar »Kring två slipade glasbägare 
funna i Bohuslän». I huvudsak rör sig dis
kussionen om glastekniska ting och förs 
med den för Birgit Arrhenius vanliga 
skärpan. Författarens kunskap på området 
är ju tidigare omvittnad och därför re
kommenderas såväl etablerade som bli
vande arkeologer att läsa detta. 

Bokens sista avsnitt, »Ett bildsvep kring 
årsbokens tema» presenterar kortfattat 
några viktiga glasfyndsplatser vid västkus
ten. Någon kommentar till detta synes 
närmast onödig. Möjligen kan man väl stäl
la sig något frågande till bilden från Kyrk-
lyckan i Askim på s. 63 där det verkligen är 
svårt att urskilja annat än en oregelbunden 
stensamling som knappast ger något sär
skilt gravliknande intryck. 

Boken kan rekvireras från Göteborgs 
Arkeologiska Museum, Forncentrum, 
Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg. 

David Dameli 
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Gh. Derveaux-van Ussel, Le retable malinois 
de 1'église d'Ödeby. Artes Belgicae, Les retab-
les brabanconsde Suéde. Bruxelles 1973. 

I serien \ r tes Belgicae har Ghislaine Der
veaux-van Ussel utgivit en monografi över 
det i Belgien hittills praktiskt taget okända 
flandriska altarskåpet i Ödeby kyrka i När
ke. Publikationen utgör den första i en 
planerad serie, som skall behandla samtliga 
flandriska altarskåp i svenska kyrkor och 
museer, en redovisning av resultatet från 
två studieresor som företagits av Madame 
Derveaux med bistånd av fotografer och 
tekniskt utbildad personal vid Musées roy
aux d'art et d'histoire i Bryssel. Monografi
en ger en slösande rikt illustrerad beskriv
ning av altarskåpet. Om publiceringen av 
30-talet flandriska altarskåp i Sverige kan 
fullföljas på samma ambitiösa vis med kata
logmässigt utförlig text och rikhaltig illu
strering, är det ett gammalt önskemål som 
går i uppfyllelse. Den nationella drivkraf
ten att föra ett sådant företag ekonomiskt i 
hamn har kunnat mobiliseras i Belgien — 
det är dock ett stycke belgisk konst, som 
funnit sin fristad i de svenska kyrkorna. 
Enligt Madame Derveaux är Sverige det 
ideala landet för studiet av flandrisk altar
skåpskonst, eftersom skåpen i vårt land be
varats i nära nog ursprungligt skick. 

Monografien inledes med bilder av 
Ödeby kyrka, exteriör och interiör, och 
författaren har inte lämnat någon möda 
ospard för att lära känna skåpets miljö och 
historia från det ögonblick det lämnade sin 
flandriska verkstad för att bli en del av vårt 
svenska konstarv. Man kan möjligen und
ra, varför serien inledes med just Ödeby, 
men detta retabel hade nyhetens behag för 
de flandriska forskarna, och dessutom blev 
det studieresans stora sensation och veten
skapliga upptäckt tack vare sina väl beva
rade stämplar, som visar att det utförts i 
Malines. Därmed är Ödeby-skåpet en för
sta rangens raritet — det enda bevarade 
altarskåpet från Malines med polykroma 
figurscener och målade dörrar. Man kän
ner ett antal statyetter från de senmedelti
da verkstäderna i Malines men knappast 

mer än en handfull smärre altarskåp, och 
— som sagt — i sin art är altarskåpet i Öde
by unikt. Det kan dateras omkr. 1510 och 
tillhör således de sista decennierna av vår 
medeltid, då den flandriska altarskåpsim-
porten stod i sitt högsta flor. 

Skåpet behandlar händelserna kring Je
su födelse och den centrala scenen visar 
Heliga tre konungars tillbedjan. Madame 
Derveaux kommenterar utförligt den ori
ginella framställningen av den främsta, 
knäböjande figuren vid Jungfru Marias 
fötter. Han bär inga kungliga insignier, 
han är skägglös, medan det eljest är bruk
ligt, att den mest ålderstigne av de tre vise 
männen, utmärkt genom sitt långa skägg, 
är den främste och knäfallande. Eftersom 
en av figurerna i ryttarföljet i fonden bär 
krönt hatt, tänker sig Madame Derveaux, 
att denne kompletterar konungarnas tre
tal, och att den knäfallande alls icke är nå
gon helig konung utan en samtida till de 
flandriska träsnidarna, altarskåpets stiftare 
och beställare. 

Denna teori får nog avfärdas såsom allt
för djärv. Visserligen är det icke sällsynt 
med stiftarbilder vid Jesusbarnets krubba i 
1400-talets altarskåpskonst, men de fram
ställas då bland de övriga tillbedjarna, her
dar, änglar och helgon. Däremot får det 
betraktas som uteslutet, att en enskild per
son skulle framställas i täten av heliga tre 
konungar. Den knäfallande figuren avser 
säkerligen en av heliga tre konungar — sin 
krönta hatt har han kanske hållit i högra 
handen. Däremot är det givetvis möjligt, 
att hans kraftfulla drag har porträttkarak
tär. Men tanken att här igenkänna en her
re till Kägleholms slott — om skåpet nu 
verkligen ursprungligen avsetts för slottets 
kapell eller Ödeby kyrka — får nog avvisas 
som alltför romantisk. 

På Magnus Gabriel de la Gardies upp
drag blev skåpet renoverat 1680, och dess 
tydligen starkt skadade dörrmålningar 
förnyades av målaren Johan Hammer. 
Madame Derveaux har funnit förlagorna 
till flertalet av dessa målningar: arbeten av 
konstnären Martin de Vos i Antwerpen 
(1532-1603). Det är möjligt, att Hammer 
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utfört sina målningar med ledning av kop
parstick efter Martin de Vos verk. Men — 
det är en intressant kuriositet som Madame 
Derveaux påpekat — flera målningar av 
Martin de Vos ingick i guldsmeden Chris
tian Hammers berömda samlingar i Stock
holm vid mitten av 1800-talet. Kanske har 
det funnits målningar av Martin de Vos i 
original i den svenska stormaktstidens 
konstsamlingar, som inspirerat Johan 
Hammer till kompositionerna på Ödeby-
skåpets dörrar. Motiven i dörrarnas in-

vändiga målningar skiljer sig knappast 
från de ursprungliga, på ett undantag 
när: den lilla övre dörren t. v., som för
modligen visat St. Gregorius mässa, bär 
nu en i den medeltida altarskåpskonsten 
okänd framställning av Jungfru Maria 
sjungande Magnificat, också den enligt 
en förlaga av Martin de Vos, som repro
ducerats i kopparstick av C.-J. Visscher 
och Jan Sadler. 

Aron Andersson 

Andreas Lindblom, Vadstena klosters öden, 
Finspångs bokhandel. 1973. 

»Walter von der Vogelweide ist unser Mei
ster gewesen», heter det i »Mästarsångar-
na». »Andreas Lindblom har varit vår mäs
tare», kan alla svenska Birgitta forskare 
sjunga. Ty vid sidan av en rad fullödiga 
vetenskapliga verk på andra områden — 
inte minst 1700-talet — och en väldig orga
nisatorisk verksamhet dels på Nordiska 
Museet, dels i Birgittastiftelsen, har Lind
blom nästan livet igenom hårt arbetat med 
Birgittaforskningens alla problem, speciellt 
naturligtvis de konsthistoriska. Med glädje 
tar man del av hans nya verk, ett slags 
magnifik minnesskrift till 600-årsjubiléet, 
vackert tryckt i själva staden Vadstena och 
som alla Lindbloms skrifter underbart illu
strerad (man beundrar särskilt Carin 
Lindbloms färgfötografier). 

Lindblom vill i denna sammanfattande 
bok inte i första hand ge nya forskningsre
sultat, men hans eminenta kunskaper på 
området gör alla hans utredningar och 
omdömen värda beaktande. Jag skall här 
beröra några detaljer som möjligen kan 
diskuteras. 

En gammal stridsfråga — eller snarare: 
gåta, undviken av de flesta — är de märkli
ga orden om att Birgitta skulle ha mottagit 
sin första uppenbarelse »i Norges konungs 
herradöme — han som bor längst norrut av 
alla konungar», vilket man satt i samband 
med Birgittas och hennes makes säkert be
lagda pilgrimsresa till Nidaros. Detta har 

ansetts strida mot andra tidiga uppgifter 
om att samma klosterregel, som Birgitta 
skulle ha fått sig ingiven i Norge, faktiskt 
tillkom i Vadstena, närmare bestämt på 
Vadstena slott. Lindblom lutar åt att båda 
uppgifterna måste respekteras. Hur skulle 
de två Vadstenamunkar, som hade ansva
ret för den första officiella tryckta utgåvan 
av 1492, ha kunnat undgå att rätta ett så
dant misstag? Lindblom påminner om att 
Birgitta åtskilliga gånger vistades på norsk 
mark, nämligen vid kung Magnus' hov på 
Bohus eller i Lödöse. Det var ju där hon 
fick sin stora utskällning av hertiginnan 
Ingeborgs son Håkan - jus t för sina uppen
barelser. Redan K. B. Westman nämner 
att i början av 1400-talet en Vadstenamunk 
skriver, att uppenbarelsen »ut creditur, 
facta fuit domine Birgitte circa fines lodo-
sie, que est sita in regno norvegie». 

Detta är tänkbart. Men jag har en miss
tanke, att här liksom i ett annat omtvistat 
dokument - ett brev - där Birgitta och 
Katarina, hennes dotter, sägs vara fram
stående damer i Norge, skrivaren har i 
själva verket förväxlat Nericia (=Närke, 
där Birgittas make var lagman) med Nor-
vegia. Frågan står ännu öppen. 

Professor Hjalmar Sundén har i sin 
spännande men mycket djärva bok »Den 
heliga Birgitta, Ormungens moder som 
blev Kristi brud» (1973) framlagt en hypo
tes om att Birgitta skulle ha brutit inte bara 
med kung Magnus vid tiden för hans kors
tåg eller tidigare utan också med sin bikt
fader magister Mathias. Lindblom berör 

Fornvännen 69 



248 Recensioner 

inte denna hypotes men räknar med en 
brytning med konungen. Naturligtvis fö
rekom en sådan - men när? Det var i juni 
1348 som Magnus startade sitt korståg till 
Ryssland. Men samma år vet vi av ett eng
elskt dokument, att han utfärdade en en
tusiastisk rekommendation för Birgitta i 
sitt sändebrev till kungarna av Frankrike 
och England, vilken framlämnades av två 
av Birgittas vänner i syfte att möjliggöra en 
avspänning mellan de två länderna. Hur 
väl denna aktion 1348 — skrivelsen är da
terad »sabbato in albis» — är samstämd 
med påvens samtida bemödanden och med 
det just då rådande stilleståndet, har jag 
uppvisat i min Birgittabok, del I, 1973. Jag 
kan tillägga, att det engelska dokument, 
som där refereras och citeras, av mig är i 
sin helhet tryckt i »Opuscula ecclesiastica, 
Studier tillägnade Gunnar Rosendal den 4 
april 1972», 1972. Ännu 1352 inköptes två 
egendomar för kung Magnus' och Vadste
na gårds räkning.. 

Även brytningen med Magnus är alltså 
med andra ord svår att exakt tidfästa. 

Birgittas tanke på ett dubbelkloster me
nar Lindblom med rätt vara svårförenlig 
med fjärde Lateransynodens förbud mot 
nya ordnar samt mot oviljan mot dubbel
kloster, en princip »som sedan länge häv
dats vid kurian». Mot detta kan sägas, att vi 
de sista åren upptäckt en rad dubbelkloster 
vid denna tid. Jag har själv frapperats av 
parallellen mellan Birgittas Vadstena och 

det franciskanska dubbelkloster som ska
pades av drottning Agnes av Ungern, i 
Königsfelden; denna drev också en freds
politik i stil med Birgittas. 

Lindblom nämner, att Birgitta fick sin 
första stadigvarande bostad i Rom i ett pa
lats, tillhörigt — eller disponerat av — kar
dinal Pierre-Roger de Beaufort, påvens 
broder. Han skulle alltså senare under 
namnet Gregorius XI ha blivit vald till på
ve. Detta är en vanlig uppgift, men är den 
verkligen riktig? Påven Gregorius, som re
dan vid nitton års ålder 1348 blivit kardi
nal, var nämligen inte bror till påven Cle
mens utan dennes brorson: båda dessa her
rar hade förnamnen Pierre Roger. Den 
kardinal, som lät Birgitta bo i sitt palats i 
Rom, hette däremot Hugues de Beaufort 
och var påvens broder. Både brodern och 
den unge brorsonen skulle alltså ha varit 
kardinaler vid Birgittas ankomst till Rom! 

Bokens väsentligaste partier behandlar 
naturligtvis de områden där Lindblom är 
obestridd mästare. Med glädje ser man i 
förstklassiga reproduktioner prov på texti
lier, handskrifter, snickerier och måleri 
från klostret — särskilt minns man Madon
nabilden i Ingrid Ambjörnsdotters bön
bok, utförd av skriverskan Anna Svensdot
ter så sent som 1501-27. Många torde ock
så med särskilt intresse betrakta biblioteks-
signa och bokband från det väldiga birgit
tinska biblioteket. 

Sven Stolpe 
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