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Recensioner 

Roar Hauglid, Norske Stavkirker, Dekor og 
Utstyr (Dreyers förlag, Oslo 1973). 

Ännu en gång har den norske riksantikva
rien givit sig i kast med en stor, monumen
tal publikation om de norska stavkyrkorna 
(jfr rec. av arbetet »Norske Stavkirker», 
samma förlag 1969, i denna tidskrift 
1971/2), denna gång i serien Norske Min-
nesmerker och med en dedikation till 
konung Olav V med anledning av dennes 
70-årsdag. Boken ger en allsidig och i bästa 
mening populär presentation av stavkyr
korna och deras konstvärld, överdådigt il
lustrerad och skriven med en klar, lättfly
tande stil. 

Redan i recensionen av det tidigare arbe
tet med samma namn fann sig recensenten 
föranlåten påpeka, att den aktuella forsk
ningen kring stavkyrkornas problem allt
för litet kom till tals i framställningen — 
arbetet karakteriserades som en riksanti
kvariens monolog. Detta intryck har ytterli
gare förstärkts i den nu föreliggande pub
likationen och kan endast till ringa del för
klaras av den populära målsättningen. En 
oförberedd lekman kunde vid genomläs
ningen av Hauglids arbete till äventyrs få 
den uppfattningen, att de norska stavkyr
kornas historia nu är utredd och klar. Den 
initierade gör en annan reflektion. Efter 
mer än hundra års forskning i stavkyrkor
nas historia har vi alltså så liten faktisk 
kunskap, att det är möjligt att skriva en 
framställning, där stilistiska härledningar 
och kronologiska fixeringar i allt väsentligt 
milt uttryckt förefaller så osäkra och fly
tande. 

Roar Hauglids inställning till den nor
diska träarkitekturens möjligheter, tekniskt 
och konstnärligt, intill tiden för Urnes I 
förefaller onödigt snäv och kan ställas i 
motsats till den mer generösa uppfattning, 
som Harald Langberg gjort sig till tolk för i 
skissen »Stavkirker» (Köbenhavn 1972). 
Träarkitekturens förgängliga art, arkeolo

giskt svårfångad ju högre utvecklad och 
mindre »jordbunden» den varit, ger oss 
små möjligheter att belägga hypoteser i ena 
eller andra riktningen. Men förhållandena 
i det tämligen väl undersökta Urnes kan 
inte utan vidare tillämpas som en måttstock 
för utvecklingen i stort i Västnorge eller i 
det nordvästeuropeiska kulturområde, dit 
hela Skandinavien kan räknas i själva 
kristningstiden. 

Den s. k. Urnesstilen har varit ett inter-
skandinaviskt fenomen, och det torde 
knappast längre på allvar kunna ifrågasät
tas, att stilen har insulan ursprung. Det är 
visserligen sant, att de svenska runstenarna 
från 1000-talet ger förbluffande många 
och goda exempel på stilens tillämpning, 
men själva kvantiteten av des.sa monumen
tala ristningar, som beror på deras mot
ståndskraftiga material, får inte förleda oss 
att förlägga Urnesstilens kärnland eller ur
sprungsland till Uppsverige. Det finns ing
en möjlighet att följa en evolution mot en 
fullt utvecklad Urnesstil i det svenska run
stensmaterialet, och Resmo-stenens slingor 
är trots allt ganska slätstrukna vid sidan av 
den svindlande sköna ornamentiken i de 
äldsta bevarade stavkyrkoresterna på Ur
nes. Med tanke på Urnesstilens insulära 
källor förefaller det högst osannolikt att 
träskäraren på Urnes sökt sin inspiration i 
grannlandet i öster. Den hästskoformade 
portalen i Urnes har naturligtvis inte sin 
förebild i de gotländska bildstenarnas 
svampliknande kontur, som också kopi
erats i några uppländska runstenar, utan i 
verklig portalarkitektur: i den moriska ar
kitektur, som de långväga nordiska sjöfa-
randena kunde möta i Spanien och runt 
Medelhavets kuster, en arkitektur, vars or
namentala överdåd kanske också givit den 
yttersta impulsen till rikedomen i stavkyr
kornas dekorativa skärningar, även om 
dessa i mönstren följde hävdvunna former 
eller former inspirerade av den till kyr
kan knutna romanska konsten. 
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Roar Hauglid betonar den nya stenarki-
tekturens normgivande inflytande på stav
kyrkans utveckling under 1100-talet, den 
branta basilikala resningen, den arkitekto
niska ordningen av bågar och kolonner 
och själva interiörens stränga, smycklösa 
karaktär. Men arbetet behandlar framför 
allt stavkyrkornas »dekor og utstyr», och 
det mest utmärkande i de norska stavkyr
kornas dekorativa utstyrsel är de mäktiga 
drakportalerna. Liksom i tidigare pub
likationer för författaren även här prak
tiskt taget samtliga stavkyrkor med drak-
portaler till 1200-talet med några enstaka 
förskjutningar till tiden omkr. år 1200 eller 
1300-talet före digerdöden. Men drakpor-
talen är en anakronism på 1200-talet. Dess 
rötter går mycket längre tillbaka, och i den 
mån den lever kvar under 1200- och 
1300-talen, är det som en retarderad, i 
bygderna traditionellt bevarad form. En 
omsorgsfull examinering av den norska 
stavkyrkoornamentikens egenart och för
utsättningar — förstudier saknas inte! — 
borde ge ytterst intressanta resultat, som 
kunde läggas till grund för mer precisera
de dateringar av de enskilda monumenten 
och deras inordning i bestämda utveck
lingskedjor. De undersökningar, som före
ligger över den norska stenarkitekturens 
ornamentik, och deras resultat lämnar för
fattaren mer eller mindre å sido, och de 
fåtaliga men dock existerande runinskrif
ter, som berättar om kyrkobyggande, 
nonchaleras med samma lätta hand. 

Urnesstilens abstrakta djurslingor och 
fyrfotadjur har i de yngre drakportalerna 
lämnat plats för en romansk dekor av 
vingade drakar och vegetativa ornament. 
De vegetativa elementen är särskilt tack
samma som studieobjekt vid bestämning av 
portalernas stilistiska bakgrund och date
ring. Av någon outgrundlig anledning sö
ker författaren härleda de vegetativa insla
gen från den s. k. Winchester-skolan, som 
blomstrade på 1000-talet och vars klassice
rande akantus haft en viss betydelse i mis-
sionstidens nordiska konst. Detta är helt 
missvisande. Drakportalernas vegetativa 
inslag är högromanska, säkert helt 
up-to-date också i sina ursprungsländer 
vid den tidpunkt då de för första gången 
snidades i en norsk stavkyrka, med all san
nolikhet vid mitten av 1100-talet. Det mest 
karakteristiska och betydelsefulla inslaget i 
denna växtornamentik är »the Byzantine 
flower», som uppträder i sin fulla prakt i 
den engelska konsten från sekelmitten, i 
skulptur, måleri och guldsmedskonst. 

De norska stavkyrkorna omges inte 
längre av den romantiska aura och de fan
tasifulla föreställningar, som en äldre for-
skargeneration med Strzygowski som le
dande namn inspirerade till. Men den 
konsthistoriska utforskningen av deras 
problem har ännu en lång väg att gå. Det 
är tydligt av denna vackra och populära 
bok. 

Aron Andersson 

Stig Roth, Gudhems klosterruin, Grävningsbe
rättelse avseende planform och murverk, alta
ren, stendekor och gravar. Göteborg 1973. 

I Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Sam
hällets i Göteborg Acta, Humaniora 8, har 
Stig Roths grävningsberättelse från Gud
hems kloster utgivits posthumt genom 
hans medarbetare Harald Widéen i en 
med teckningar, planer och fotografier 
rikt illustrerad volym. Det är resultatet av 
22 grävningssomrar som redovisas — un
dersökningen påbörjades 1928 — och den 

utförliga beskrivningen av kyrkans och 
klostrets ruiner ger en klar bild av anlägg
ningens plan och uppbyggnad, såvitt den
na ännu kan skönjas i tillgängliga spår. 
Gudhems kloster återgår sannolikt på en 
kunglig donation från 1160-talet, varvid 
nunnorna övertog en äldre romansk kyrka 
med originell plan, korsformig med tre
skeppigt långhus och rakslutet kor, om
givet av en absid på vardera korsarmen. 
Någon förändring i denna byggnad synes 
icke ha skett förrän efter mitten av 1200-
talet, då Erik Erikssons änka, drottning 
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Katharina, tagit sin tillflykt till klostret, 
där hon avled 1253. Drottningens gene
rösa testamente gav medel till en om
fattande utbyggnad av kyrkan och en 
praktiskt taget total nybyggnad av klost
ret. I kyrkan förändrades valvsystemet 
i långhuset, det äldre koret och absi
derna revs och ersattes av ett mer än 
dubbelt så stort kor, rakslutet och tre
skeppigt. 

På grund av olyckliga omständigheter 
har det tyvärr icke varit möjligt att i publi
kationen behandla de c. 4 000 lösfynd, som 
framkommit i samband med grävningsun
dersökningen, men man får förutsätta, att 
de fynd, som kunnat bidraga till kronolo
giska bestämningar av byggnadsetapper 
och gravar, blivit vederbörligt uppmärk
sammade och citerade i grävningsberättel
sen. De är i så fall mycket fåtaliga. 

Den periodindelning i klosterbyggna
dernas uppförande, som bygger på iaktta
gelser i murverkets rester, har icke kunnat 
kompletteras med försök till kronologisk 
fixering. En förklaring synes vara, att 
klostrets byggnadshistoria uppvisar ett 
enda konstnärligt betydande och doku
menterat skede, det som kan sättas i sam
band med drottning Katharinas donation. 
I den yngre medeltidens byggnadsverk
samhet kan knappast några särdrag ur
skiljas, som låter sig tidsfästas, så vitt vi 
nu kan bedöma, sedan klostret brand-
härjats 1529 och långa tider tjänat som 
stenbrott. 

Men resterna av 1200-talets utveckling 
är i stället så mycket rikare och intressanta
re: återstoden av en kolonnportal med 
tympanon med figurer i ett grenverk av 
slingrande rosenrankor inom en rambård 
av rosor, kragstenar och konsoler med 
bladverk och fint skulpterade människo
huvuden, en rikt ornerad vigvattenskål och 
framför allt den berömda vården över 
drottning Katharina, som jämte skålen och 
några av de vackraste konsolerna befinner 
sig i Historiska museets samlingar. I ett av 
Harald Widéen tillfogat kapitel, »Stende-
kor», redogöres för dessa skulpturer, som 
stammar från koret och korsgångens södra 

del. Widéen påpekar det nära sambandet 
mellan det rakslutna, treskeppiga och basi-
likala koret i Gudhem och domkyrkokoret 
i Skara, som uppfördes under 1200-talets 
förra del. Det är en lätt arkaiserande, väst
götsk stenhuggarskola, som engagerats för 
nybygget i Gudhem, dokumenterad på fle
ra håll i stiftet, inte bara i stiftsstaden utan 
också i Värnhem och i S. Ving. 

Till det mest arkaiserande verkstaden 
utfört hör tumban med drottning Kathari
nas bild. Stig Roth har givit skulpturen en 
utförlig kommentar. Beskrivningen bör 
korrigeras i vad det gäller de små figurer
na vid drottningens fötter. De föreställer 
inte änglar utan präster eller munkar som 
sjunger en mässa för den döda drottning
ens själ. Motivet är sällsynt men inte unikt, 
och enbart på ikonografisk väg torde det 
knappast vara möjligt att lösa problemet, 
var bildhuggaren hämtat sin konstnärliga 
förebild. I min avhandling om engelskt in
flytande i norsk och svensk träskulptur på 
1200-talet fann jag mig föranlåten att ta 
upp problemet om Katharina-bildens stilis
tiska proveniens, eftersom Carl R. af Ugg
las tidigare hävdat, att skulpturens närmas
te paralleller vore att söka i England. Min 
uppfattning var en annan: »The effigy 
should be regarded as a provincial, local 
and rather late offshoot of the French 12th 
century tradition», och i text och bild 
anförde jag franska skulpturer från 
Ile-de-France från 1100-talets slut, som 
kunde räknas till Gudhemsdrottningens 
stilistiska anor. Frågan om inspirationen 
kunde tänkas ha kommit till Sverige på 
direkt väg eller via västtyskt område, som 
föreslagits av Andreas Lindblom, kom
menterades i »Medieval Wooden Sculpture 
in Sweden», Vol. II (Uppsala 1966) s. 81. 
Givetvis borde hela denna västgötska sten
huggarskola bli föremål för konsthistorisk 
penetrering på ett vida mer ingående sätt 
än hittills skett. Stig Roths omsorgsfulla 
undersökning av klosterruinen i Gudhem 
har lagt en av grundstenarna till sådan 
fortsatt forskning. 

Aron Andersson 
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C. J. Gardberg, Abo stads historia från millen 
av 1100-talet till år 1366. Äbo 1973. 

I det stora, under utgivning varande, 
finskspråkiga samlingsverket om Äbo stads 
historia har C. J. Gardberg författat av
snittet om medeltiden, från omkring 
1150 fram till 1366. Med tanke på 
svenskspråkiga läsare i Finland och övriga 
nordiska länder beslöt emellertid Äbo 
stadsstyrelse att publicera även författa
rens på svenska avfattade originalmanu
skript. Så har också skett; den vackra 
boken inleds med en översiktlig skildring 
av Äbotraktens förhistoria, skriven av 
Gardberg i samråd med Ella Kivikoski. 

Den kanske svåraste uppgiften blir i det
ta fall liksom i så många andra liknande att 
söka fastställa sambandet mellan de arkeo
logiska fynden från järnålderns slutskede 
med de särskilt till en början ytterligt spar
samma historiska källorna. Här har blivit 
god plats för åsiktsbrytningar. Medan Jal-
mari Jaakkola på sin tid ville hävda, att 
Aura ådal under forntiden varit av jämfö
relsevis ringa betydelse — åsikten att mot
satsen varit fallet skulle vara en frukt av 
sentida mytbildning — ansluter sig Gard
berg till Kivikoskis uppfattning, enligt vil
ken den tidigt varit ett av Finlands viktigas
te bebyggelsecentra, där svensk likaväl som 
finsk rätt låter sig spåras i källorna. Som 
Åbos verkliga föregångare utpekar Gard
berg liksom tidigare Kivikoski särskilt Ku-
rala (Ristimäki) i Nummis och Sauvala (Ris-
tinpelto) i Lundo (s. 33). 

Av central betydelse blir frågorna om 
Äbo stads och stifts uppkomst och deras 
förhållande till Sverige, till Romkyrkan och 
till den nordtyska handelsexpansionen. 

Hade Sverige verkligen möjligheter att 
under de påkostande striderna mellan de 
erikska och sverkerska ätterna utrusta kors
tåg? Så frågar sig författaren liksom flera 
av sina finländska föregångare. Ändå räk
nar han tydligen (s. 38) med att ett korståg 
till Finland ägt rum 1155 och att biskop 
Henrik blev dräpt där den 20januari 1156. 
Det samband, som härigenom småningom 
kom till stånd mellan Sverige och dess fin

ska riksdel, förblir visserligen i flera avse
enden dunkelt. Enligt Gardberg (och II-
mari Salomies 1944) lydde Äbo under är
kestiftet i Lund ända till 1216, då Erik 
Knutsson fick påvens tillstånd att i det 
land, som hans föregångare ryckt ur hed
ningarnas händer, tillsätta en eller två bis
kopar under den uppsaliensiske ärkebis
kopen (s. 39; jfr FMU I 52). 

Frågan om vid vilken tidpunkt det unga 
finländska biskopssätet flyttades till sin 
slutliga plats på Uninkankare kulle är i fin
ländsk forskning flitigt debatterad. Juhani 
Rinne, under vilkens ledning Korois ut
grävdes 1900-1902, menade, att det sked
de 1229, men enligt senare uppfattningar 
anlades det först i Nousis, flyttades däri
från 1229 till Korois och först omkring 
1290 till det nuvarande Äbo (s. 58 ff). 
Äbo domkyrka, anlagd på en plats, där en 
träkyrka tidigare stått, planerades efter fö
rebilder från Mälardalen men påverkades i 
fortsättningen — som hallkyrka — från Bal
tikum och norra Tyskland (s. 110 ff.; 
160 ff). Ungefär samtidigt med domkyr
kan grundades, på 1280-talet, Äbo slott 
som ett rektangulärt läger men utbyggdes, 
sannolikt på 1310-talet och efter förebilder 
i trakterna öster och söder om Östersjön 
till en sluten borg: här har utgrävningar i 
sen tid, 1939 och 1946-61, givit goda be
sked (s. 107 f). 

Äbo slott och Äbo domkyrka kom alltså 
småningom att beteckna centra för Fin
lands högsta världsliga och andliga myn
digheter. Tydligt är dock, att dessa båda 
åtminstone före Magnus Ladulås icke alltid 
hölls så noga isär: säkert måste biskoparna, 
som brukligt var i gränsdistrikt, ofta hand
ha även en del av den världsliga makten. 
Det gäller om Bero (1249-58), Ragvald 
(1258-66) och Catillus (1266-86), alla av 
rikssvensk börd. Åberopande Eric Anthoni 
skriver här författaren (s. 63) om dem, att 
de »alla hade rang av kanslerer vid det 
svenska hovet, västgöten Bero hos kung 
Erik XI (!), östgöten Ragvald hos Birger 
jarl och västgöten Catillus hos kung Val
demar». I själva verket uttryckte sig An
thoni mera försiktigt, än vad som synes 
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framgå av Gardbergs framställning, och 
det bör också erinras om att uppgiften 
om de tre biskoparnas kanslersbefattning 
återgår på en så pass sen källa som Ju lis
tens biskopskrönika: uppenbarligen har 
den icke vunnit tilltro i rikssvensk forsk
ning om hithörande ting. 

Även i vissa andra fall är författarens 
framställning i behov av en korrigering. 
Karl Gustavsson blev enligt Ericus Olai hö
vitsman över Finland 1278, icke 1280 (s. 
79). Det var icke vanligt, att koggar på om
kring 100 läster uppsökte svenska eller fin
ländska hamnar (s. 81): här var, även ifrå
ga om Stockholmstrafiken, oftast tal om 
mycket mindre farkoster. Att »rikssätet» 
flyttats från Uppsala till Stockholm och att 
denna stad grundats 1252 (s. 93) är knap
past riktigt. Kung och hov i Sverige förde, 
till stor del av försörjningsskäl, ända till 
fram på 1600-lalel en ambulerande tillva
ro, och Stockholm nämns visserligen för 
första gången 1252, men det kan förden
skull inte sägas, att det grundades då: nå
got fundationsbrev finns som bekant ej i 
behåll. Hertigarna Erik och Valdemar 
hungrade inte ihjäl på sommaren 1318 (s. 
105) utan i början av nämnda år. Visby 
gick ej plötsligt ned som handelscentrum 

under 1300-talet (s. 137), eftersom ned
gången var förberedd åtskilligt tidigare. 
»Gropen», lokalitetsbeteckning ej blott i 
Äbo (s. 122, 126) utan också i andra städer, 
exempelvis i Västerås, var ursprungligen 
ett ord av lågtyskt ursprung och beteckna
de i nordiska som i tyska städer, särskilt i 
deras begynnelse, närmast stadsdike, 
stadsgräns. 

De iakttagelser jag här gjort, förringar 
inte de väsentliga förtjänsterna i Gard
bergs arbete. Det har, såvitt jag förstår, sin 
styrka i de arkitektur- och byggnadshisto
riska partierna, instruktivt och åskådligt 
framställda mot internationell bakgrund. 
Gardbergs värdefulla presentation av fin
ländsk forskning — sin egen och andras — 
hade dock blivit ännu mer givande, om 
den utsträckts till att gälla Åbos hela medel
tida historia och i högre grad än nu skett 
konfronterats med stads- och kyrkohisto
riska problem, i flera fall gemensamma för 
så många nordiska städer. Rikssvensk och 
finländsk forskning har härvidlag mycket 
att ge varandra. Det är skada, att språk
skillnaden i flera fall här lagt hinder i vä
gen för givande kontakt. 

Kjell Kumlien 

Birger Bergh, Laurentius Petri Gothus. En 
svensk latinpoet från 1500-talet. Lund 
1973. Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitetsakademien, Filologiskt Arkiv 18. 

En av de tidigaste nylatinska skalderna i 
Sverige är Laurentius Petri Gothus (omkr. 
1530-1579), magister i Wittenberg 1558, 
hovpredikant 1561, Sveriges förste profes
sor i grekiska 1566, ärkebiskop 1574. Hans 
kända produktion av latinpoesi är inte 

1 Jfr B. Bergh, Reformations- och stormaktstidens 
svenska latindiktning. Den levande antiken. Lund 1973, 
s. 9f. - En annan översikt är J. Öberg, Neo-Latin 
Poelry in 16th and 1 Vth century Sweden. Acta Conven
tus Neo-Latini Lovaniensis, Leuven-Miinchen 1973, s. 
453 f. 

stor: eposet Strategerna Gothici exercitus ad-
versus Darium (1559), Aliquot Elegiae (1561) 
och en hyllningsdikt till Erik XIV, Vrbs 
Stocholmia ([1561]). 

Den långa episka dikten på elegiska dis-
tika (520 vv.) utgavs redan 1923 i en nyedi-
tion av lärdomshistorikern Johan Nord
ström {Samlaren 1922, s. 221-276). Nu fö
religger även de båda andra verken i en 
nyutgåva av latindocenten Birger Bergh, 
Uppsala. Detta senare arbete kan betraktas 
som den första frukten av del samarbete 
som på sikt etablerats mellan litteraturdo
centen Kurt Johannesson, Uppsala, och 
Bergh för litteraturvetenskaplig analys och 
utgivning av den i Sverige under 1500-talet 
och 1600-talet tillkomna humanistpoesi
en. • Det finns därför särskilt goda skäl att 
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redovisa en del reflexioner och synpunk
ter, som Berghs edition givit anledning till. 

I. 
Det är mycket glädjande, att Birger Bergh, 
som tidigare sysslat huvudsakligen med 
utgivningen av Birgittas Revelationer, velat 
ge sig i kast med ett nytt och viktigt område 
som det svenska nylatinet. Med sitt om
tryck av Laurentius Petri Gothus' elegier 
och hyllningsdikt har Bergh också gjort 
forskningen en god tjänst genom att göra 
dessa texter lätt tillgängliga. Boken har för 
utländska lärde försetts med någon sidas 
engelsk Summary innehållande vissa ele
mentära fakta om den svenske latinskalden 
och om betydelsen av Sveriges nylatinska 
poesi. Att den parallellöversättning och 
den kommentar, som Bergh försett den 
latinska texten med, är avfattade på sven
ska är i detta fall ingen egentlig nackdel för 
en europeisk publik, eftersom bådadera 
stundom är felaktiga eller vilseledande. 
Det är med ett beklagande jag tycker mig 
behöva konstatera, att Bergh ännu inte 
skaffat sig den bakgrund, som är nödvän
dig förutsättning för ett helt meningsfullt 
och tillräckligt fruktbart arbete på detta 
fält. 

I den allmänna inledningen till sin edi
tion säger Bergh bl. a. följande (s. 3): »En 
riktig bedömning av Stiernhielms och hans 
efterföljares svenskspråkiga skaldekonst 
förutsätter . . . kännedom inte bara om an
tikens diktning; det förefaller vara minst 
lika viktigt att man gör sig förtrogen med 
den europeiska humanistpoesien.» Detta 
är en oerhört viktig synpunkt, som jag helt 
vill ansluta mig till. Men i själva verket mås
te liknande eller ännu längre gående krav 
ställas på den som vill publicera och bedö
ma en nylatinsk skald som Laurentius Petri 
Gothus. Kraven är, som jag ser det, fram
förallt följande: god beläsenhet i och erfa
renhet av både det europeiska och svenska 
nylatinet, god beläsenhet i och erfarenhet 
av både det europeiska och svenska 
medeltidslatinet, och — naturligtvis - för
trogenhet med den antika litteraturen. 
Det gäller, något schematiskt uttryckt, att 

åtminstone i normala fall kunna fast
ställa vad i det nylatinska språket och 
litteraturen som är antikt, vad som är 
medeltida och vad som ev. är vidareut
vecklingar eller nyheter. Den som inte nå
gorlunda kan uppfylla dessa krav riskerar 
tyvärr lätt att göra sig skyldig till missbe
dömningar och att uttrycka sig på ett miss
visande eller eljest amatörmässigt sätt. I 
denna recension har jag inte möjlighet att 
penetrera Berghs arbete i alla detaljer, 
utan jag får nöja mig med att till båtnad 
för dem, som använder utgåvan utan att 
själva ha haft anledning att idka special
studier på detta gebit, exemplifiera det 
ovan sagda. 

Berghs översättning av den latinska tex
ten uppvisar betydande brister. Här in
skränker jag mig till att som exempel ta 
upp en lexikografisk fråga. Laurentius' 
elegier föregås i editio princeps 1561 av ett 
dedikationsbrev på prosa till borgmästare 
och rådmän i Söderköping. Dessa beteck
nas med »Prudentissimis humanissimisque 
viris Consulibus et senatoribus inclytae 
Vrbis Sudercopiae» (Bergh s. 10). Berghs 
översättning s. 11: »De visa och goda Her
rar R å d m ä n och B o r g m ä s t a r e i 
det frejdade Söderköping», är felaktig lik
som hans kommentar s. 53: ». . .consul och 
senator . . . betyder här 'rådman' respek
tive 'borgmästare', och för dessa f rån 
svensk t m e d e l t i d s l a t i n k ä n d a be 
t y d e l s e r hänvisas till Hammarströms 
glossarium, för det förra ordet dessutom 
till Westerberghs glossarium.» Förvisso 
betyder consul 'rådman' i det nord
tyska och svenska medeltidslatinet, men 
borgmästare heter där proconsul (mot
svarande medeltida fras är alltså: proconsu-
les et consules . . .).2 I nylatinet strävar man 
vanligen efter att bättre avpassa termino
logien efter sina romerska förebilder, och 
därför kallas de båda b o r g m ä s t a r n a 
för consules, rådmännen för senatores.3 

1 Jfr t.ex. brev 26.2.1371, Diplomatarium Suecanum 
X: 1, ed. J. Öberg, Stockholm 1970, nr X 30. 
3 Se t. ex. Variarum rerum vocabula, Stockholm (1538) 
1579[faksimil-ed. Uppsala 1925], s. xxxvm, - Skill-
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Tvärtemot Berghs påstående förekom
mer ordet senator inte i Hammarströms 
medeltidslatinska glossarium3", och det 
senatuiconsulto =senatus consulto, som där
städes anförs efter notarialintyg 19.3. 
1351 (tr. Sveriges Traktater II: 1, 1883 
s. 156), är det romerska senatsbeslut »Se
natus consultum Velleianum», som tillkom 
under förra hälften av 1. århundradet 
efter Kristus. 

När det gäller kommentaren till texten, 
torde det i hög grad bero just på bristande 
beläsenhet och erfarenhet, att Bergh över
huvudtaget så ofta ger enligt min uppfatt
ning alltför mångordiga och svävande för
klaringar till de företeelser i Laurentius' 
dikter, som han tar upp till granskning. 
Bergh borde ha insett, att inte håra constitu-
tus (s. 41), suus=eius (s. 42) och undiquoque 
(s. 51) u t a n v i d a r e kan betecknas som 
s ä k r a m e d i e v i s m e r hos skalden 
utan att detsamma även gäller bruket av 
nullus (s. 43), instrumentalt in (s. 45) och 
indikativ i indirekt frågesats (s. 47) liksom 
exemplen på »oklassiskt» konjunktions-
och tempusval (s. 50f ) ; även kombinatio
nen av Kalendae och genitiv av månads
namnet (s. 44 not 22) är vanlig under me
deltiden4 och får, när den förekommer hos 
Laurentius, troligen i första hand tänkas 
bero på inflytande från medeltidslatinet. 
Berghs ofta undanglidande formuleringar 
och försök att stundom hitta och föredra 
alternativa lösningar på sådant, som ur me
todisk synpunkt bör förklaras som medie
vismer, är helt malplacerade och ger med 
rätt eller orätt intryck av amatörmässighet. 

nåden mellan medeltids- och nylatinsk terminologi i 
detta fall ej heller observerad av B. Olsson, Latinska 
yrkesnamn i äldre svenska urkunder. Lund 1950, s. v. 
consul och senator. 
3a Dock används ordet i bet. »ålderman» i Hand
lingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm, 
ed. 1. Collijn, 1, Stockholm 1921, s. 16 f. (1421-
1423). 

4 Se t. ex. Acta Pontificum Svecica 1, Acta Cameralia II, 
ed. L. M. Bååth, Stockholm 1957, s. 648 nr 1513 
(påvligt brev 16.12.1488); Scriptores Rerum Suecicarum 
1: 1, ed. E. M. Fant, Uppsala 1818, s. 84 (»Annales 
Upsalienses»). - Det räcker ej att, såsom Bergh gör, 
hänvisa endast till Thesaurus Linguae Latinae. 

Ä andra sidan har Bergh, när han förvånar 
sig över att Laurentius kallar sin avlidna 
syster Berithia istället för att använda det i 
sammanhanget prosodiskt mer lättmanöv-
rerade namnet Birgitta (s. 52), förbisett, att 
skalden i likhet med andra nylatinska dik
tare medvetet undvikit den medeltida 
namnformen och bildat en mer om antika 
namn som Cynthia påminnande motsvarig
het — det är ju av en liknande anledning 
som Moschi hos Laurentius Petri Gothus, 
liksom exempelvis hos den i Sverige någon 
tid verksamme Henricus Mollerus {Aulae-
um Gratiarum [1562], v. 512, 533 etc), står 
för Moscovitici (s. 52). Att sedan namnet 
Berithia s kanderas på ett fritt sätt är bara i 
överensstämmelse med en väl etablerad 
medeltida tradition (jfr nedan med not 16). 

Hos Bergh kan dessvärre skönjas en all
män tendens att försmå eller som mindre 
sannolik anse den enkla och naturliga för
klaringen. Virtuti. . . suae (s. 40) är givetvis 
dativobjekt och ej styrt av digna (!), occupat 
(s. 46) är givetvis presens historicum. Om 
Bergh själv konstaterar, att dolor (s. 60) 
måste vara ett tryckfel för doloris, som tor
de bero på att sättaren inte observerat en 
abbreviatur i tryckmanuskriptet, varför 
bör då inte på samma sätt rexit (s. 58f.) 
antas vara tryckfel för rexerit (av Laurentius 
måhända förkortat rexerit)? Berghs konjek
tur rexerat kan inte på ett lika enkelt sätt 
förklaras och försvaras, under det att bruk 
av konjunktiv perfektum för pluskvamper-
fektum är annorstädes belagt hos vår latin
skald (s. 46). Om pandula är tryckfel för 
pendula (s. 58) och ytterligare ett tryckfel 
förekommer i kronogrammet efter Gustav 
Vasa-elegien (s. 59), varför skall vi då inte i 
första hand räkna med, attgemet (s. 40) och 
quid (s. 43) helt enkelt är tryckfel för gemit 
resp. quod? Ett vad jag skulle vilja beteckna 
som skenvetenskapligt och samtidigt me
todiskt felaktigt resonemang gör, att Bergh 
velat pådyvla Laurentius Petri Gothus 
kongruensfelet: Illa dies . . ., quo . . . quoue 
. . . (s. 60), istället för att förmoda att även 
här föreligger ett mekaniskt fel, som kan 
bero på att sättaren läst fel i tryckmanu
skriptet; Bergh har förvånande nog inte 
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rätt uppfattat ett belysande parallellställe 
som v. 125-126 i Gustav Vasa-elegien; 
Haec est illa dies qua . . . Tryckfelen 
kan vara ganska talrika i alster från tyska 
officiner vid denna tid; ytterligare ett 
exempel härpå utgör Mollerus' ovan
nämnda dikt. 

Några gånger hänvisar Bergh till andra 
hum an isis kälder: Conrad Celtis (s. 41 och 
49), Henricus Mollerus (s. 51 not 36) och 
Ericus Jacobi Skinnerus (s. 54 f. noterna 44 
och 46; s. 58 not 1), men i övrigt saknas de 
för en adekvat behandling av ämnet nöd
vändiga utblickarna. Det svenska nylatinet 
— liksom det svenska medeltidslatinet — 
får ju ej ses som något isolerat5 utan måste 
behandlas som en utlöpare av en allmän
europeiskföreteelse och sättas in i sitt sam
manhang. A andra sidan tycks mig de jäm
förelser, som Bergh gör mellan bruket hos 
Laurentius Petri Gothus och de klassiska 
skalderna, framförallt Horatius, Vergilius, 
Ovidius, ibland vila på delvis falska premis
ser och vara i sammanhanget något ensidi
ga. Vi, som kan bedöma antik usus med 
hjälp av Thesaurus Linguae Latinae, Hof-
mann-Szantyrs Lateinische Grammatik och 
moderna handböcker i stilistik och metrik 
m. m., måste hålla i minnet, att läget i flera 
hänseenden var ett annat för humanistpo
eterna.6 Visserligen utkom år 1471 Loren
zo Vallas Elegantiarum Linguae Latinae libri 
sex (1444), i vilka denne bl. a. utdömer av 
kyrkan omhuldade, traditionella medeltida 
auktoriteter som Isidorus, Papias och Hu-
gutio; visserligen trycktes år 1473 den för
sta moderna latinska grammatiken, Perot-
ti's Rudimenta Grammatices (1468), som 
Erasmus betecknade som den mest full
ständiga handboken på hans tid; visserli
gen daterar sig den första moderna hand
boken i latinsk metrik, Perottfs Metrica, 
från 1453; visserligen kom en humanistisk 
latinsk ordbok som Ambrogio Calepinos 
viktiga Dictionarium år 1502. Men: samti
digt trycktes och omtrycktes från och med 
de sista decennierna av 1400-talet, i Italien 
som i Tyskland, fortfarande medeltida lä
roböcker som Alexanders av Villa-Deiöoc--
trinale liksom olika medeltida encyklope-

diska arbeten, t.ex. av Vincent av Beauvais 
och Vocubularia. Betecknande är, att än
nu en Erasmus eller en Jakob Wimpfeling 
ansåg sig behöva uttryckligen ta avstånd 
från medeltidens »dåliga» latin och medel
tida läroböcker som Doclrinale. Vi måste 
likaledes hålla i minnet, att det latinska lit
teraturspråk, som en 1500-talets latinskald 
tillägnat sig, ingalunda enbart byggde på 
studium av de klassiska auktorerna. Vulga-
la lästes givetvis lika flitigt som tidigare, 
och överhuvudtaget fortlevde inom kyrkan 
länge och på inånga områden den medel
tida kulturen: juridiska, teologiska eller el
jest uppbyggliga verk från medeltiden be
fordrades till trycket, och mottagare av 
påvliga skrivelser fick till in på 1500-talet 
läsa satsslut, som var utformade enligt 
reglerna för medeltida cursus. Vad den 
med en modern term »skönlitterära» lek
tyren angår, har vi uppenbarligen att i 
första hand räkna med följande: de klas
siska prosaisterna och poeterna — dock av 
kyrkligt renlärighetsnit åtminstone i teo
rien med något avståndstagande från »lätt
färdiga» och »oanständiga» skalder, t. ex. 
Ovidius och Juvenalis —, kyrkofäderna 
och kristna diktare som Prudentius och Se-
dulius, den italienska renässansens stora 
namn inom den latinska litteraturen och 
naturligtvis också samtida latinska förfat
tare.7 Det är i sammanhanget viktigt att 
komma ihåg, att de på 1500-talet i många 
avseenden förebildliga latinförfattarna 
från renässansens Italien i sin tur byggt 
sitt litteraturspråk på en blandad läsning i 
den latinska litteraturen;8 det samma 

5 Helt förfelat är Berghs förmodande (s. 45 not 27): 
»Kanske ligger en svecism (»ett diadem i guld») bak
om Laurentius' in auro» (i versen: Dum premit in auro 

flauos diadema capittos). Såsom ovan påpekats, är detta 
instrumentala in en -medievism» bland andra hos 
Laurentius; »Hur stället skall tolkas är osäkert» enligt 
Bergh. 
6 Jfr J. E. Sandys, A History of Classical Scholarship II, 
Cambridge 1908, s. 68f . ;J . IJsewijn och G. Tournoy i 
Humanistica Lovaniensia XVIII (1969), s. 25f., och XX 
(1971), s. I f.; F. Claes, Lateinische Einflusse auf die 
niederländische Lexikographie des 16. Jahrhunderts. 
Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis, s. 143 f. 
7 Jfr C. Béné, L' humanisme de J. Wimpfeling. Acta 
Conventus Neo-Latini Lovaniensis, s. 77 f. 
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gäller för övrigt i än högre grad latinför
fattarna under tidigare s. k. renässanspe
rioder, den karolingiska renässansen och 
1100-talets renässans." Med utgångspunkt 
från det ovan anförda måste vi som skeva 
beteckna kommentarer av Bergh som om 
formen quosuis (s. 39) och, i sin senare 
del, om nullus (s. 43); skevt är också av
snittet om prosodi och metrik (s. 54-56), 
där avsaknaden av större perspektiv känns 
särskilt påtaglig. Vi skall här se litet när
mare på just detta avsnitt. 

II. 

I sin behandling av Laurentius Petri Got
hus' prosodi och metrik (s. 54—56) tar 
Bergh framför allt upp prosodiska fel i de 
av honom utgivna dikterna liksom i eposet 
Strategerna. Viktiga frågor som utform
ningen av cesurer och därmed samman
hängande problem, av första versfoten och 
av hexameter si uten är alls ej berörda. 
Bergh fastställer sålunda en del oegentlig-
heter av prosodiskt slag hos den svenske 
latinskalden: åmisi men ämisso, -um, pråesse 
men préferås, monitio, concuttere, quotannis, 
tellus (2 ggr), alés, ämaro, et, In, loca, nöuem, 
tégunt, tua, jämte några fall av oregelbun
den skandering av ett grekiskt ord {heros) 
och några icke-latinska namn {Sueones, Eri
cus); för sig behandlas s. 39f. répulit för 
reppulit. Vi måste här tillägga ytterligare 
sex av Bergh ej observerade prosodiska fel 
i Strategerna: söbrius (v. 163), quibus (v. 222), 
sémitas (v. 309), mödesto (v. 323, men modesta 
v. 330),ignöbilis (v. 353) och climata (v. 487). 

Bakom flera av de uppräknade felaktig
heterna ligger säkerligen, såsom Bergh 

8 Jfr L. D. Reynolds - N. G. Wilson, Scribes and 
scholars. A guide to the transmission of Greek and Latin 
Literature, Oxford 1968, s. 109 f. (ang. Petrarca). 
• Jfr F. J. E. Råby, A History of Secular Latin Poetry I2, 
Oxford 1957, s. 179 f; Sandys 1 (1921), s. 541, 550; 
Reynolds-Wilson, s. 95. 
10 Vi kan tvärtom konstatera, att inte bara åmisi kan 
jämföras med korrekt behandlat ämisso, ämissum, utan 
att även el, in, loca, tegunt och tua uppvisar korrekt 
prosodi annorstädes hos Laurentius, t. ex. Gustav Va
sa-elegien v. 9, 80 och 113 (et, tua, in). Strategerna v. 76 
och 146 (loca, tegunt); ang. praeferås jfr compescäs i 
Elegia de reditu v. 7. 

förmodar (s. 57), det av Laurentius och 
hans samtida i gemen troligen tillämpade, 
»oklassiska» uttalet av latinet, enligt vilket 
bl. a. en kort betonad stavelse förlängs, 
medan obetonade stavelser förkortas; 
dessa tendenser blev ju för övrigt tidigt 
märkbara, när latinets accent under den 
romerska kejsartiden alltmer övergick från 
en i huvudsak musikalisk till en exspirato-
risk accent. Vidare konstaterar Bergh: »De 
prosodiska fel Laurentius gör sig skyldig 
till saknar vanligen paralleller i hans dik
ter10 och bör väl därför närmast förklaras 
så, att brottningen med andra verstekniska 
problem har lett till att han tillfälligtvis för
summat det prosodiska» (s. 55). Vid ett 
ytligt betraktande kunde det kanske se så 
ut, men vid närmare eftertanke måste vi 
säga oss, att denna förklaring är alltför en
sidig. För den som är något bevandrad i 
den latinska hexameterdiktningen under 
olika efterantika epoker torde det stå klart, 
att vi i själva verket har att räkna med tre 
slag av avvikelser i denna från den klassis
ka prosodiens normer: mer eller mindre 
individuella, tillfälliga fel, som just beror 
på försumligheter hos den enskilde skal
den; traditionella fel, som går tillbaka på 
felaktiga spekulationer hos olika gramma
tiker och handboksförfattare eller eljest är 
avhängiga av någon skoltradition, eller 
som återgår på någon bestämd litterär för
laga — en typ av fel således, som vi kan 
förvänta oss att även finna hos skaldens 
samtida eller föregångare; sist men inte 
minst: mekaniska fel, dvs. skriv-, läs- eller 
tryckfel. De traditionella felen samman
hänger givetvis med den ytterst betydelse
fulla fråga, som vi redan tidigare berört: 
vilka handböcker fanns till hands eller an
vändes under den aktuella epoken, vilka 
författare läste man och tog till mönster? 
Vad beträffar individuella brister i formellt 
hänseende hos någon författare, får vi no
ga akta oss för att förstora betydelsen av 
dessa — det är ju närmast en truism, att 
sådana brister i och för sig inte konstitu
erar en dålig poet, lika litet som formell 
skicklighet i och för sig innebär poetisk 
gåva på ett djupare plan. Ändå bör enligt 
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min mening, när det rör sig om en tidig 
svensk nylatinsk skald som Laurentius Pet
ri Gothus, följande fråga ställas och så 
långt möjligt besvaras, bl. a. i avseende på 
prosodien: hur bedömer vi skaldens bild
ningsnivå och grad av ambition och for
meli träning jämfört med vad vi vanligen 
finner hos dennes samtida och närmaste 
föregångare? 

Brott mot den klassiska prosodien finner 
vi av naturliga skäl redan hos senromerska 
och tidigmedeltida diktare som Prudenti-
us, Sedulius, Dracontius och Venantius 
Fortunatus. De går ofta igen och nya till
kommer medeltiden igenom, även hos 
den karolingiska renässansens skalder som 
Paulinus av Aquileia och Walafrid Strabo 
och hos företrädare för 1100-talets renäs
sans som Serlo av Wilton och Marcus Va
lerius. Detsamma är förhållandet under 
den italienska renässansen. För dem, som 
något ägnat sig åt att läsa Petrarcas latinska 
dikter, är det ingen hemlighet, att det hos 
denne finns påtagliga svagheter i bl. a. 
prosodiskt hänseende. Ett studium av en 
modern antologi med latinsk Quattrocen-
to-diktning som den av Francesco Arnaldi 
redigerade visar, att även 1400-talets stora 
latinskalder såväl i syntaktiskt och lexika
liskt som i prosodiskt avseende ingalunda 
tillämpar en benhårt klassisk norm; det 
gäller exempelvis Enea Silvio Piccolomini 
och Michele Marullo. Samma iakttagelser 
kan göras hos 1500-talets latinpoeter, hos 
tyskar som Michael Helding och Henricus 
Mollerus, hos böhmiska och polska skal
der, hos svenskar som Ericus Jacobi Skin
nerus.11 

Om vi nu närmare granskar de proso
diska felen hos Laurentius Petri Gothus, 
finner vi inte oväntat, att de fördelar sig 
just på kategorierna traditionella och till
fälliga fel och möjligen i något fall på kate
gorien tryckfel. Om concuttere liksom om 
dess »motpol»répulit (s. 39 f.) uppger Bergh 
själv, att det är i medeltidslatinet inte ovan
liga former. Det finns emellertid hos Lau
rentius även andra sådana fall, som utan 
omsvep bör klassificeras som medievismer 
eller, om vi så vill, traditionella avvikelser 

från klassisk prosodi: det préeesse, som 
Bergh också återfunnit hos Skinnerus (s. 
55 not 46), är faktiskt notoriskt åtminstone 
i 1100-talets hexameterdiktning och på
träffas där bl. a. hos Bernhard av Cluny;12 

quotannis är analogt med senantika och 
medeltida mätningar som/om och gratis;13 

tellus finns så tidigt som hos Martianus Ca
pella,14 climata hos Paulinus av Aquileia;15 

den fria behandlingen av grekiska ord och 
av icke-latinska namn är för medeltidspo
esien typiska16 och från denna övertagna 
företeelser; beträffande ales är att märka, 
att ordet följs av hoc, och den möjligheten 
måste hållas öppen, att Laurentius kan ha 
avsett positionslängd med stöd av en fakul
tativ regel hos senantika (och medeltida) 
grammatiker.17 Mer svårbedömbart är In i 
versen: Dum premit in auro flauos diadema 
capillos; helt kan kanske inte uteslutas, att 
Laurentius räknat med en bicesur efter in 
och därför tillåtit förlängning18 - att han 
inte nödvändigen uppfattat en enstavig 
preposition +följande substantiv som ett 
metriskt ord visas av en pentameter som 
Strategerna v. 458:Et patriam iussi ad/ / iura 
redire sua, men samtidigt tycks vår svenske 
latinskald, om jag sett rätt, endast i tre fall 
ha tillåtit kort stavelse före cesuren och 
det före penthemimeres (Strategerna v. 155, 
173, 201). Att tryckfel i något fall skulle 
kunna vara förklaringen till en prosodisk 
oegentlighet har inte framförts som en 
möjlighet av Bergh. Jag vill dock för min 
del ifrågasätta, om inte det prosodiskt syn
nerligen påfallande och stilistiskt knappast 
helt lyckade: Et ego conspergamfolijs tua saxa 

11 Vad jag här allmänt framfört om prosodiska 
oegentligheter i den efterantika latinska litteraturen 
avser jag att närmare belysa i en separat studie. 
12 Bernardi Cluniacensis Carmina . . ., ed. K. Halvarson, 
Stockholm 1963, s. 140. 
13 Jfr D. Norberg, Introduction å t étude de la versifica-
tion latine médiévale, Stockholm 1958, s. 7. 
14 Detta framgår redan av Lewis-Short, A Latin Dic
tionary, Oxford (1879) 1955. 
a Monumenta Germaniae Historica, Poetae Latini Aevi 
Carolini 1, rec. E. Diimmler, Berlin 1881, s. 126 f. 
" Jfr Norberg, s. 18f. 
17 Jfr Norberg, s. 7 f. 
18 Jfr Norberg, s. 68. 
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Rosarum, i elegien över den döda systern 
Berit (Bergh s. 30, v. 109) ev. skulle kunna 
tänkas vara tryckfel fö r£n ego . . ,19 - det 
vore ju i så fall inte det enda tryckfelet (jfr 
ovan). Så kan alltså avsevärda nyanser 
framträda i bilden av Laurentius Petri 
Gothus' prosodiska förmåga, om den ses 
mot riktig bakgrund, och vi förstorar då 
inte heller utifrån ett närmast anakronis-
tiskt betraktelsesätt vad vi uppfattar som 
oegentligheter. I detta liksom i andra 
stycken torde denne tidige nylatinske skald 
i Sverige i princip inte skilja sig mycket 
från sina samtida diktarkolleger i exem
pelvis den protestantiska humanistkultu
rens Tyskland. 

III. 

Låt oss till sist se på Berghs sammanfatt
ning (s. 56-57). Om denna är först att säga, 
att den genom sina allmänt hållna formu
leringar är mindre missvisande än vad 
kommentarerna stundom är i enskilda fall. 
Dock träffar den, såsom vi kan vänta efter 
det ovan framförda, inte alldeles rätt och 
det enligt min mening på viktiga punkter. 

»I fråga om formsystemet följer han 
(Laurentius Gothus) med få undantag det 
klassiska latinets regler, på syntaxens om
råde däremot är avvikelserna mer påfal
lande. I många fall finns det skäl att räkna 
med att Laurentius' avvikelser från klas
siskt språkbruk härrör från lektyren av 
sen- och medeltidslatinska texter. Gränsen 
mellan sådan påverkan och egna, oavsiktli
ga fel är självfallet inte lätt att dra» (s. 56). 
Som jag ovan visat, är medievismerna (för 
att nu av bekvämlighetsskäl använda den
na samlande beteckning för efterklassiska 

18 Ordet ^n används av Laurentius i Gustav Vasa-ele
gien v. 45, i epitafiet över systern Berit v. 28 och i 
Strategerna v. 184. 
, 0 Jfr John J. Bateman, The Text of Erasmus' De reda 
Latini Graecique sermonis pronuntiatione dialogus. Acta 
Conventus Neo-Latini Lovaniensis, s. 49 f. - Märkligt är 
Berghs påstående (s. 52 not 38), att »stavningen Me-
lanthon torde återge ett bekvämare vardagsuttal (!)». 
Vi har att göra med det från senmedeltidens lärde 
övertagna, dåförtiden förhärskande latinuttalet, som 
också avspeglar sig i stavningar som aut(h)or iörauctor 
och auctenticus för authenticus. 

egenheter i Laurentius' latin) långt fler än 
vad Bergh vågat räkna med. Medievismer 
kan, liksom hos skaldens samtida, faststäl
las inte blott i fråga om syntaxen utan även 
vad gäller ordförråd, stavning och prosodi; 
om vi så vill, kan vi också beteckna tidens 
vanliga latinuttal som en medievism, ett 
förhållande som givetvis stod klart för lär
de som Aldus Manutius och Erasmus.20 

Flera sådana medievismer skulle för övrigt 
ibland t. o. m. kunna tänkas vara övertagna 
från den italienska renässansens eller med 
Laurentius samtida författare eller stamma 
från alltför litet »renläriga» eller tillförlitli
ga skol- och handböcker. Medievismernas 
allmänna förekomst under framförallt de 
första århundradena av nylatinsk litteratur 
medför också enligt min uppfattning, att 
sådana språkliga företeelser hos en nyla
tinsk författare, som igenkännes som ty
piska för »skol»latinet under medeltidens 
senare århundraden, i första hand bör 
uppfattas och förklaras som kvardröjande 
medievismer. Jag kan därför inte hålla 
med Bergh om att gränsdragningen mel
lan medievismer och skaldens individuella, 
oavsiktliga fel i normala fall skulle behöva 
vålla svårigheter. Det är för bedömaren en 
fråga om metod och tillräcklig beläsenhet. 

»(Laurentius) delar andra humanistpo
eters ambition att också återuppliva den 
antika ortografien; hans felstavningar, av 
vilka somliga tycks ha varit etablerade in
om humanistpoesien, pekar dock på att 
han tillämpat ett medeltida uttal av latinet. 
Detta oklassiska uttal tycks också ligga bak
om flera av de brott han gör (!) mot den 
klassiska prosodien» (s. 56-57). Så lyder 
Berghs något skeva sammanfattning angå
ende stavning och prosodi. Om stavningen 
gäller naturligtvis, mutatis mutandis, det
samma som redan anförts om prosodien: 
avvikelser från den klassiska normen måste 
förklaras såsom dels beroende på en i kon
kreta detaljer mindre korrekt skol tradi
tion, som i sig innesluter både hyperurba-
nismer och medievismer, dels avhängig av 
tillfälliga försummelser hos skalden, vilka i 
sin tur t. ex. kan bero på latinuttalet. 

»Även om Laurentius Gothus' färdighe-
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ter som latinpoet är aktningsvärda, kvar
står intrycket att han saknar den språkliga 
behärskning och den självständighet gent
emot de från förebilderna övertagna fra
serna som skulle ha kunnat göra hans po
etiska talanger rättvisa» (s. 57). »(Sten) 
Lindroths positiva omdöme om Laurenti
us' insatser inom humanistpoesien {[Ny sv. 
ill. litt.-hist. I2] s. 302) riskerar enligt min 
mening att ge en felaktig uppfattning om 
Laurentius' förtjänster» (s. 57 not 47). Så
vitt jag förstår, låter sig Lindroths och 
Berghs uppfattningar med någon modifi
ering väl förena: Lindroth grundar sin be
dömning främst på litterära kriterier; 
Bergh ser främst till vad han betraktar som 
formella brister, varav somliga dock har 
felbedömts av honom och andra tillmätts 
alltför stor betydelse, då de inte setts i det 
rätta perspektivet. Laurentius hade onek
ligen en betydande talang, något som han 
även visat som psalmdiktare på svenska. 
Att han också är tekniskt medveten visar 
exempelvis verser som Strategerna 131-132, 
i vilka de jämna daktylerna målar den räd
da harens snabba framskuttande mitt i 
stridslinjen: 

Ecce, lepus timidis pedibus deler usque 
recurrit. 

Et medias acies praeterit ille fuga. 
Men: skaldens universitetsstudier hade va
rit splittrade, han togs tidigt i anspråk för 
olika poster, t. ex. hovkaplanens (1554), 
hans kända produktion av latinsk poesi är, 
såsom redan inledningsvis påpekades, inte 
stor och faller inom den korta perioden 
1559-1561. Det förefaller mig ur alla syn
punkter rimligt att antaga, att Laurentius 
Petri Gothus helt enkelt inte haft tillräcklig 
tid för och möjlighet till den för all konst
utövning nödvändiga träning, som ger sä
ker behärskning av uttrycksmedlen — även 
när det gäller en betydande liturgisk skald 
från svensk medeltid som Nicolaus Her-
manni har jag i annat sammanhang haft 

anledning förmoda, att bakom diverse 
otympligheter i ett speciellt diktverk {Offi
cium S. Anne) skulle ligga en vid tiden för 
dess tillkomst ännu otillräcklig formell drill 
hos författaren.21 Om Laurentius Petri 
Gothus inte är någon Giovanni Pontano, 
Johannes Secundus eller Conrad Celtis, 
måste vi ändå ge Lindroth rätt i att exem
pelvis elegien över systern Berits död är en 
djupt känd dikt; om vår svenske skald inte 
är formellt lika habil som en Henricus Mol
lerus, måste vi ofta ge honom försteg fram
för denne i fråga om känsla och innehåll. 
Formell skicklighet är inte det avgörande, 
men den kan i kombination med verklig 
konstnärlig talang få betydelse även på ett 
djupare plan. Vi torde ha fog för att ställa 
den spekulativa frågan: hur skulle den be
gåvade Laurentius Petri Gothus ha kunnat 
utvecklas på detta gebit, om han fått möj
lighet att mer ägna sig däråt? Dikterna sy
nes i varje fall ge vid handen, att skaldens 
ambitionsnivå i förhållande till de praktis
ka förutsättningarna varit hög. 

Avslutningsvis är att säga, att vi fått en 
ny påminnelse om hur »medeltiden» i olika 
avseenden lever kvar under renässans och 
humanism inom olika kulturområden, och 
om hur lätt ett förbiseende eller otillräck
ligt beaktande av detta faktum kan leda till 
skeva eller osäkra slutsatser. Vi är därmed 
tillbaka till utgångspunkten för denna re
cension: det är alldeles nödvändigt för 
den, som vill syssla med den svenska nyla
tinska litteraturen, att skaffa sig tillräcklig 
överblick över och beläsenhet i såväl det 
kontinentala som det svenska nylatinet och 
medeltidslatinet och att ta hänsyn till de 
villkor, under vilka dessa författare dels 
rent allmänt, dels i det enskilda fallet arbe
tat. 

Jan Öberg 

J. Öberg i Historisk Tidskrift 1972, s. 415 f. 
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Sveriges medeltida personnamn. Häfte 1, 2, 3. 
Stockholm 1967, 1973, 1974. 

Under de senaste åren har utgivningen 
av ett verk påbörjats, som torde kunna 
betraktas som synnerligen betydelsefullt 
för flera grenar inom den svenska kultur
historien. Arbetet heter Sveriges medeltida 
personnamn. Det utges av Vitterhetsakade
miens personnamnskommitté, vars ordfö
rande sedan mer än 15 år är professor em. 
Dag Strömbäck. Förarbetena till verket 
startades för 30 år sedan. Äran av att ha 
insett betydelsen av ett modernt verk om 
namnen på svenska män och kvinnor un
der medeltiden tillkommer i första hand 
docenten, sedermera professorn Ivar Mo
deer, Uppsala. Det är hans framsynta och 
hängivna — till en början ofta svåra — arbe
te, som nu äntligen bär frukt. 

En ordbok över medeltida personnamn i 
vårt land har funnits sedan länge. Den he
ter Svenska personnamn från medeltiden. 
Utgivningen påbörjades 1892 och avsluta
des först 1934. Författare var Magnus 
Lundgren, Erik Bråte och E. H. Lind. Ar
betet har — trots sitt ringa omfång — varit 
vårt standardverk på området, och dess be
tydelse har varit stor, inte minst för ort
namnsforskningen. Samlingarna bakom 
verket var emellertid små, delvis beroende 
på att arbetet med utgivningen av medelti
da urkunder inte hade hunnit så långt vid 
sekelskiftet. Fylligheten lämnar alltså en 
hel del övrigt att önska, liksom upplägg
ningen. Ett större och fullständigare verk 
om medeltida svenska personnamn har 
därför saknats under årtionden, främst 
kanske av forskare inom de nordiska språ
ken. Såväl Norge som Danmark har nu 
moderna och fylliga uppslagsverk över 
medeltida personnamn: den ovan nämnde 
E. H. Lind utgav 1905-1921 de två arbete
na Norsk-isländska dopnamn och fingera

de namn från medeltiden samt Norsk-is
ländska personbinamn från medeltiden. 
Är 1936 påbörjades utgivningen av Dan
marks gamle personnavne, som var fullbor
dad 1964. Det är mot denna bakgrund 
initiativet till en svensk personnamnsord
bok skall ses. 

I en ansökan om anslag från Humanis
tiska fonden 1943 framlade docenten Ivar 
Modeer planen för en systematisk insam
ling av medeltida svenska personnamn. 
Målet för insamlingen angavs också: man 
skulle »åstadkomma en handskriven och i 
bokstavsordning uppställd samling av 
fornsvenska personnamn, vilken kunde 
tjäna som grund för forskning på områ
det» och »sedermera publicera detta mate
rial, så att Sverige erhölle en motsvarighet 
till de stora norsk-isländska och danska 
namnverken». Med hjälp av anslag från 
nämnda fond hopbragtes fram till 1947 ca 
37 000 excerptblad. Stora delar av ur
kundssamlingen Svenskt diplomatarium 
hade då genomgåtts. Detta är den ganska 
blygsamma början av ett mångårigt insam
lingsarbete. 

Sedan 1947 har insamlingen av medelti
da namn letts av Vitterhetsakademien ge
nom dess personnamnskommitté, vars 
förste ordförande blev professor Elias 
Wessén. Akademien skulle »låta verkställa 
excerpering av svenska personnamn ur 
medeltida källor i syfte att åstadkomma 
ett välordnat och för forskningen använd
bart personnamnsarkiv». 1947 började 
anslag från Humanistiska fonden att utgå. 
Under åren har också andra fonder läm
nat viktiga bidrag. Som grund för insam
lingsarbetet lades en Modéers plan från 
1946; man beräknade, att arbetet skulle 
ta tolv år. 

Av olika skäl kom arbetet med insam
lingen att pågå flera år utöver de tolv, som 
man räknat med från början. Många stu
denter, magistrar, licentiater och doktorer 
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har gått igenom våra medeltida urkunder 
oeh antecknat personnamnen i dem. Kata
logen över excerperade källor T- tryckta 
såväl som otryckta — är imponerande och 
kan även brukas som en fyllig förteckning 
över medeltida svenska urkunder. 

Samlingarna, som naturligtvis är till
gängliga för envar, finns i Uppsala. De kal
las ibland Svenska personnamnsarkivet 
och innehåller nu över 700 000 sedesblad. 
Huvudsamlingen, som omfattar person
namn från ca 1100 till ca 1520, innehåller 
drygt 550 000 belägg. Som komplettering 
till det medeltida materialet har man in
samlat personnamn ur otryckta källor i 
Kammararkivet, främst ur tiondelängder, 
för tiden 1530-1571. Källorna i Kammar
arkivet är emellertid så rika på namn, att 
endast stickprov kunnat komma ifråga. 
Denna del av arkivets samlingar är relativt 
liten och innehåller ca 100 000 belägg. Vi
dare finns den s.k. 1500-talssamlingen 
med namn ur tryckt material från 1500-
talet (ca 15000 belägg) samt personregist
ret, i vilket finns hänvisningar till person-
historisk litteratur om medeltida män och 
kvinnor (ca 40000 blad). 

Samlingarna har alltsedan sin tillblivelse 
gjort det möjligt att bedriva en meningsfull 
personnamnsforskning. Huvuddelen av de 
studier som tillkommit ingår i serien An-
throponymica Suecana, som startades 1955 
av professor Modeer med hans egen upp
slagsrika Personnamn i Kalmar tankebok. 
Bland andra verk i serien, vilken nu inne
håller sju nummer, kan nämnas Birger 
Sundqvists Deutsche und niederländische 
Personenbeinamen in Schweden bis 1420, 
Carl-Eric Thors ' Finländska personnamns
studier samt Modéers handbok Svenska 
personnamn, vilken senare också innehål
ler en fyllig förteckning över litteratur om 
personnamn. 

Sedan ett provhäfte utgivits 1961 och 
diskuterats i fackkretsar förelåg 1967 för
sta häftet av Sveriges medeltida person
namn, omfattande namnen Aabiem-
Ar(n)vidh. Efter ett långt dröjsmål kom 
1973 det andra häftet, och 1974 blev häfte 
3 klart. Därmed är man framme vid 

namnet Botvidh. Häfte 4 kan förväntas i 
maj 1975. Verket blir alltså synnerligen om
fattande; man kan kanske räkna med 
bortåt 25 häften. Som nämnts står Akade
miens personnamnskommitté för utgiv
ningen. Ordboksredaktör var först fil. lic. 
Roland Otterbjörk och nu sedan några år 
tillbaka fil. lic. Per-Axel Wiktorsson. 

Varje under medeltiden påträffat mans-
och kvinnonamn har sin egen artikel i Sve
riges medeltida personnamn. År 1520 är 
ungefärlig gräns framåt. Är beläggen på 
ett namn få, redovisas de alla i kronologisk 
ordning. Samma sak gäller om antalet 
namnbärare är litet. I de fall då namnen är 
vanliga har naturligtvis inte alla personer 
och belägg kunnat redovisas; främst har 
nedskärningen drabbat patronymiska be
lägg. Mot denna inskränkning är knappast 
något att invända; man synes ändock vara 
rätt frikostig med redovisning av personer 
så att t. ex. den geografiska utbredningen 
av namnen klargöres, vilket ju är viktigt, 
inte minst för ortnamnsforskare. 

Artiklarna som behandlar de vanligaste 
namnen, t. ex. Benedikt {Bengt), Birgher, in
leds med en redovisning av de former i 
vilka namnet uppträder. Formerna, vilka 
för många namn växlar starkt, bl. a. bero
ende på skrivare och dialekt, är ordnade 
kasusvis. Därefter förtecknas i tidsföljd 
personer som bär namnet. Varje persons 
hemort och verksamhet är noterade, na
turligtvis med fullständig källhänvisning. 
Namnets ev. förekomst som ortnamnsför
led uppmärksammas också. Alla namnar
tiklar i verket avslutas med en kortare ut
redning om namnets ursprung samt i 
många fall en sammanfattning av dess me
deltida förekomst geografiskt och sociolo
giskt samt en antydan om dess utbredning 
under 1500-talet. 

De under medeltiden vanliga namnen 
har fått utförliga och klarläggande artiklar 
i namnverket. Det gäller exempelvis mans
namnen Ake {Åke), Andres {Anders), Anund, 
Ar(n)vidh {Arvid), Benedikt {Bengt), Biom 
{Björn), Birgher, Botolf, kvinnonamnen 
Anna, Benedikta, Birgitta. De långa belägg
serierna beträffande dessa namn kan 
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kanske vid första anblicken verka enfor
miga, men man upptäcker snart, att myc
ket intressant — både språkligt och his
toriskt — står att finna, när man möter 
namnen på de många männen och kvin
norna: det är ett sällsynt »levande» ma
terial; det rör sig ju hela tiden om män
niskor. 

Påfallande många namn från medelti
den visar sig vara sällsynta. Om de enstaka 
eller fåtaliga beläggen skall tolkas som res
ter av en vidare utbredning eller som resul
tat av inflyttning i sen tid är i många fall 
svårt att avgöra. Som exempel på foga 
brukade personnamn vill jag nämna 
mansnamnenAndvid, Antika, Asgrim, Askolf, 
Aver, Balte, Barvidh, Bawen, Biomolf och 
Bosten samt kvinnonamnen Ahela, Acelia, 
Aliza, Arina, Ar(n)gun, Asgun, Asrnod, Asrun, 
Bela, Berteka och Botvi, det senare endast 
gotländskt. 

Som visats av det föregående är Sve
riges medeltida personnamn ett brett upp
lagt verk. Därav följer — som inledningsvis 
antytts — att arbetet kommer att få ett syn
nerligen stort värde för flera av våra hu
manistiska vetenskaper. I första hand är 
naturligtvis verket en guldgruva för nor-
distiken, särskilt beträffande ljud- och 
formhistorien, samt för ortsnamnsforsk-
ningen. Historiker och genealoger har 
mycket att finna i verket, liksom forskare 
inom sigillvelenskapen och mnologien. 
Det kan nämnas, att Sven B. F. Jansson 
sitter med i personnamnskommittén och 
att arbetet på en särskild runnamnsordbok 
pågår. Jag tror, att våra många flitiga 
hembygdsforskare också har stor glädje av 
namnverket: man får ju kännedom om del 
lokala namnskicket, och dessutom kan man 
med ledning av arbetets källhänvisningar 
spåra gamla dokument från den egna or
ten. 

Som nog har framgått av vad jag sagt 
finns endast gott att säga om uppläggning
en av namnverket. Den oerhörda mäng
den belägg och källor gör att fel och inkon
sekvenser lätt kan insmyga sig. Noggrann
heten och tillförlitligheten är mycket god, 
såvitt jag kan se. Ett par inkonsekvenser 
kan dock noteras; sålunda har exempelvis 
i första häftet inte angetts, om resp. 
namn är mans-eller kvinnonamn. Fr .o .m. 
häfte 2 finns denna viktiga upplysning 
med. Att se till vilket namn en viss namn
form hör är ofta svårt, särskilt när det 
gäller belägg från slutet av medeltiden, 
och ett och annat av språklig och saklig 
art kan diskuteras, då det gäller sättet 
på vilket man ordnat materialet; det är 
emellertid mest fråga om småsaker. Namn
verket ger en god hjälp genom att vid de 
många uppslagsformerna hänvisa till ett 
namns »huvudform». 

Den typografi som personnamnskom
mittén valt gör verket lättläst och översikt-
ligt. 

Tack vare ett oförtröttligt arbete av per-
sonnamnskommittén med dess ordföran
de, professor Strömbäck, i spetsen synes 
fortsatt utgivning av Sveriges medeltida 
personnamn vara säkrad. Nu utgår konti
nuerligt stöd från Statens humanistiska 
forskningsråd. Ordboksredaktören är se
dan några år tillbaka fast anställd och har 
några medarbetare till hjälp vid utredige
ringen. Ett häfte om året torde säkert kun
na förväntas, vilket naturligtvis är glädjan
de. Man måste dock beklaga, att det upp
enbarligen kommer att ta ännu 20 år innan 
detta viktiga verk är helt färdigt. 

Subskription kan ske genom hänvändel
se till Akademiens redaktion, Box 5405, 
114 84 Stockholm. 

Ingwar Fredriksson 

Ikonografiska Studier, framlagda vid det 
nordiska symposiet för ikonografiskt stu
dium på Julita slott 1970, utgivna av Sten 
Karling. Kungl. Vitterhets Historie och 

Antikvitets Akademien, Handlingar, An
tikvariska serien 26, Stockholm 1972. 

På initiativ av Institut for Dansk Kirkehi-
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storie i Köpenhamn inleddes 1968 en serie 
interskandinaviska, ikonografiska sympo
sier, som hittills kunnat hållas vartannat år. 
Sverige var värdland 1970, och den nu 
publicerade volymen omfattar nio bidrag 
från mötet på Julita, föredrag som omar
betats till artiklar med notapparat och bil
der. Den, som vill bilda sig en föreställ
ning om själva mötets förlopp, hänvisas till 
referat av de nitton framlagda föredra
gen med efterföljande diskussionsinlägg, 
publicerade i stencil genom konstveten
skapliga institutionen vid Stockholms uni
versitet hösten 1970. 

Volymen inledes med en översikt av 
den ikonografiska forskningens historia i 
Sverige sammanställd av Armin Tuulse 
och begränsad att gälla vår medeltidskonst. 
Efter en historisk återblick på den antikva
riska forskningens barndomsår skildras 
Johnny Roosvals banbrytande insatser, när 
seklet var ungt, och det Registrum Icono-
graphicum han upprättade vid Stockholms 
Högskola till tjänst för de konsthistoriska 
studierna. Ikonografien har räknats som 
en särskild gren av konstvetenskapen men 
utan kunskap om stilhistoriska samman
hang och konstutvecklingens kronologi 
kan den knappast bedrivas med framgång. 
Ett ikonografiskt problem kan träda mer 
eller mindre i förgrunden i en forsknings
uppgift, men isolering och renodling av 
ikonografi är knappast en önskvärd eller 
ens möjlig utveckling. Det förefaller därför 
också missvisande att tala om en klyvning i 
Johnny Roosvals forskningsmetod, som 
skulle innebära, att han tidvis ägnade sig åt 
stilhistoria och kronologiska problem på 
bekostnad av de ikonografiska. Hans in
tresse för ikonografiska frågor var ständigt 
lika levande, men det kom naturligtvis en
dast till uttryck, när det konstmaterial han 
hade för händer inbjöd till diskussion av 
sådana problem. 

Bland hans elever kan man knappast 
heller särskilja dem som följde en spe
ciellt ikonografisk linje från dem som 
följde en stilhistorisk-kronologisk. 

Det är uppenbart felaktigt, när det sägs, 
att »Carl R. af Ugglas saknar med några få 

undantag intresse för de ikonografiska 
frågorna.» Hans berömda avhandling om 
Gotlands medeltida träskulptur är ju till 
brädden fylld av ikonografiska iakttagelser 
och exkurser, och hans rika bibliografi in
nehåller minst 10-talet specialuppsatser i 
ikonografiska ämnen, frånsett den post-
humt publicerade inledningen till ett pla
nerat större verk om »Jungfru Maria och 
helgonen i den svenska medeltidens 
konst», avsett att redovisa resultatet av en 
livslång forskning i Jungfru Marias och 
helgonens ikonografi i den svenska kon
sten. 

Andreas Lindbloms oeuvre säges intaga 
en mellanställning, men hans utomordent
ligt viktiga avhandling »La peinture gothi
que en Suéde et en Norvége» förefaller 
glömd, och ändå är den ett lysande och 
föredömligt exempel, hur stilhistorisk och 
ikonografisk forskning bedriven parallellt 
kan komma till rätta med ett rikt, problem
fyllt och till större delen okänt material. 

Intresset för sambandet mellan kult och 
konst är knappast så dagsfärskt, som det 
ville synas av denna översikt. Det är till
räckligt att erinra om den tidskrift i seklets 
begynnelse, som bar just detta namn »Kult 
och Konst», om Yrjö Hirns »Det heliga 
skrinet», som inspirerat så många svenska 
forskare av Johnny Roosvals skola, om 
hans egen skrift »Salomos tempel och 
sockenkyrka», ja, om hela hans vetenskap
liga produktion, som så intensivt söker le
vandegöra de medeltida konstverken i de
ras ursprungliga mening och funktion. 

Introduktionen avslutas med en biblio
grafi i urval, som säges ge en översikt av 
ikonografisk forskning i Sverige. Förteck
ningen är så ofullständig och godtycklig, 
att den torde vara mera till förfång än nyt
ta och med fördel kunde uteslutits. Blott 
ett par exempel. Den grundläggande un
dersökningen »Erik den Helige. Historia, 
kult, reliker», utgiven under redaktion av 
Bengt Thordeman (Stockholm 1954) finns 
icke nämnd, och författaren synes ej ens ha 
observerat, att svensk ikonografisk littera
tur fr. o. m. år 1939 finns kontinuerligt 
förtecknad och kommenterad i »Swedish 
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Archaeological Bibliography» (Uppsala 
1951—), under uppslagsordet Icono
graphy. 

Jan Svanberg berättar underhållande 
och väldokumenterat om »Stenmästarbil-
der i Nordens romanska konst». Uppsat
sen avslutas något överraskande med illu
strationen av den gotiska portalrelief i Ka-
pellenkirche i Rottweil, där en stenhuggare 
framställs med hackan över axeln i det 
ögonblick han stiger ur sarkofagen för att 
möta evigheten vid handen av en beskyd
dande helig biskop. Men hur vet Jan Svan
berg, att det är sig själv stenhuggaren velat 
framställa i denna lyckligt lottade ämbets
broder? Självporträtt i livet efter detta är 
dock ett okänt motiv i medeltidskonsten — 
om framställningen är avsedd som porträtt, 
torde den avse någon hänsoven yrkesbro
der, kanske i en tidigare generation. 

Den tyvärr i förtid bortryckta medeltids
forskaren Ingrid Swartling behandlar i sitt 
bidrag de mycket omskrivna relieferna i 
Forshems kyrka i Västergötland. Här löses, 
förmodligen på definitivt sätt, ett av re
liefernas mest intressanta ikonografiska 
problem. Den krönta Kristusgestalten med 
korsstav i handen, som är på väg ut ur 
reliefen ined Kvinnorna vid graven, fram
ställer sannolikt Kristus i dödsriket: i vän
ster hand håller han korsstaven, med den 
högra har han fattat Adam vid handleden. 
Ett brottstycke av den reliefplatta, som vi
sat Adam, finns ännu bevarat. Det är den 
kända reliefen med två fjättrade djävlar. 
Den från topp till tå skrudade kvinnofigur, 
som syns i fältets övre vänstra del, förestäl
ler då Eva, placerad något högre än sin 
äkta hälft och vänd mot befriaren Kristus. 
Kompositionen överensstämmer i sina hu
vuddrag med det bysantinska schema, som 
var förhärskande också i Västerlandet un
der vår äldre medeltid. 

Erik Moltke, »Trekantrelieffet över Ribe 
dom kirkes kathovedder», menar, att den 
stora figurrelief, som kröner den s. k. katt
huvuddörren i Ribe, av epigrafiska skäl 
icke kan vara äldre än från 1200-talets för
ra del och snarast daterar sig från decenni
erna före sekelmitten. Med utgångspunkt 

från den nya dateringen ger Moltke en 
ingående tolkning av reliefen som kungligt 
epitafium, gripande och sällsamt till sin 
innebörd, och om identifikationen stäm
mer möjligt att tidsfästa till perioden 
1231-1241. 

Men stilistiskt förefaller det uteslutet att 
acceptera en så pass sen datering av re
liefen. Dess primitiva modellering, dess 
barskt slutna ansikten med neddragna 
mungipor, med tunga valkar till lockar och 
mustascher, dess ålderdomliga krön for
mer och otympliga veckbehandling kan 
omöjligen höra hemma i den danska kons
ten från 1230-talet. Om inskrifterna av 
epigrafiska skäl måste dateras så sent, kan 
det bara finnas en lösning på problemet: 
att de ursprungliga inskrifterna blott varit 
målade och först senare ersatts med hug
gen text. 

Med utgångspunkt från ett unikt kruci
fix från Dal kyrka i Telemark behandlar 
Martin Blindheim »Skandinaviske krusi-
fiks med verdighetstegn». Kristusbilden 
från Dal, från 1200-talets andra fjärdedel, 
bär icke endast kungakrona utan också 
armband, handskar, ett skärp med spänne 
kring livet och skor på fötterna. Detta pynt 
är sekundärt, målat, men sannolikt till
kommet redan under loppet av 1200-talet. 
Författaren gör en sammanställning av 
andra skandinaviska krucifix, där Kristus 
bär ovanliga attribut: etl antal svenska 
Kristusbilder med skor och den märkliga 
Kristusbilden av förgylld koppar från Äby 
kyrka på Jylland, som bär bred halskrage 
— en halskrage förekommer sällsamt nog 
också på en Kristusbild i Limoges-arbete 
från Ukna kyrka i Småland. 

Författaren gör en omfattande utred
ning av de föreställningar, som kunde mo
tivera en sådan osedvanlig utsmyckning av 
Kristusbilden. Armringen som gammaltes
tamentlig kungasymbol och dess betydelse 
i fornnordisk tradition, bälte, handskar 
och skor såsom tillhörande kejsardräkten 
etc. Det torde vara svårt att leda i bevis, att 
kungakronan som ett Kristi höghetstecken 
under 1100-talet haft större utbredning i 
Skandinavien än på kontinenten. Det kon-
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tinentala materialet av monumentala kru
cifix är så bristfälligt bevarat. När det gäl
ler de övriga Kristusattributen föreligger 
sannolikt inspiration från skilda håll. Att 
Kristusbilden från Dal erhållit sin berikan
de utsmyckning under intryck av kunga
kröningar i Bergen och Trondhjem är en 
tilltalande förklaring. De svenska krucifix
en med skor — tre stycken på Gotland från 
omkr. 1200, ett i Södermanland från 
1200-talets förra del och ett i Skåne från 
1200-taletS mitt — har förmodligen hämtat 
motivet från den berömda vallfartsbilden i 
Lucca, som utövade sin största dragnings
kraft på pilgrimer, också från Skandina
vien, i slutet av 1100-talet. Legenden om 
Kristus på korset, som skänkte bort sin sko, 
var redan då i svang. 

Men halsringen på Kristusbilden från 
Åby och Ukna äger snarare fornnordisk 
bakgrund. Traditionen att smycka guda
bilder med halskragar är känd under ro
mersk järnålder och har av allt att döma 
levat kvar in i vikingatid, i missionstidevar
vet. Äby-bilden är från 1100-talets mitt -
språnget i tiden är icke stort. 

Per Jonas Nordhagen, sekunderad av 
Björn Kaland, som utfört den tekniska un
dersökningen, presenterar en planerad 
men aldrig fullföljd »Maria Lactans»-
framställning i Historisk museum i Ber
gen. Mariabilden på det höggotiska ante-
mensalet från Vanylven bevarar en ristad 
förteckning, som visar att konstnären 
ursprungligen tänkt framställa Jungfru 
Maria bjudande bröstet åt sin nakne son, 
placerad sittande på hennes vänstra knä. 

Kanske konstnären ändrade mening eller 
beställaren genomdrev en förändring, 
alltnog, innan bilden slutförts hade mo
tivet förvandlats till det mer konven
tionella med stående barn i fotsid kolt, 
och Maria håller i handen en liten frukt. 

»Liturgi och ikonografi» har Bengt Ing
mar Kilström kallat sitt bidrag, som fram
för allt handlar om konstnärlig utsmyck
ning i Mälardalens senmedeltida kyrko
rum. Kort sagt, det tycks vara som författa
ren säger: »Men det är alltid någonting, 
som är hämtat från Kyrkans l i turgi . . .» 

Sixten Ringbom presenterar några fin
ländska Jobframställningar i en utomor
dentligt intressant och klargörande utred
ning, som visar Job-bildens parallellitet 
med framställningar av »Kristus i väntan». 
I Helsinge kyrka har »Job på dynghögen» 
en gång haft sin pendang i en sådan Kris
tusbild, nu endast känd i en teckning. Lik
nande sammanställningar i par av de båda 
motiven, illustrerande gammaltestamentlig 
förutsägelse och nytestamentlig fullbor
dan, kan påvisas i kontinental altarskåps
konst från 1300-talets slut. 

Sigrid Christie, »Prefigurasjonsmotiver i 
den gammellutherske kirkekunst i lys av 
samtidens forkynnelse», visar hur den me
deltida konkordansläran, det inbördes 
förhållandet mellan Gamla och Nya För
bundet, blir en outsinlig inspirationskälla 
också för den efterreformatoriska konsten 
i Norge. Det litterära underlaget för denna 
obrutna medeltida tradition belägges med 
talrika citat ur Johann Arndts skrifter. 

Aron Andersson 

Coins and the Archaeologist, edited by John 
Casey & Richard Reece. British Archae
ological Reports 4. Oxford 1974. 

De ständigt stigande tryckningskostnader
na har föranlett att man nu i våras (1974) i 
England startade en i stencil framställd 
publikationsserie kallad British Archae
ological Reports. Där finns redan efter ett 
halvår åtta volymer tillgängliga till över
komliga priser och berörande mycket skif

tande ämnesområden, rapporter om för
historiska och medeltida utgrävningar, be
byggelsestudier, föremålsundersökningar 
etc. Här skall endast uppmärksamheten 
fastas vid vol. 4, som med bidrag av 11 
författare — arkeologer och numismatiker 
— redovisar resultatet av ett symposium i 
London 1973. Överläggningarna gick 
närmast ut på att finslipa metoderna för att 
med statistikens hjälp dra slutsatser ur 
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skattfynd, ströfynd och grävningsfynd rö
rande bebyggelse, ekonomi och politik 
samt naturligtvis också rörande datering 
av arkeologiska komplex med tillhjälp av 
mynten. I sistnämnda avseende får arke
ologerna välbefogade varningar av nu-
mismatikerna. På ett ställe heter det (s. 92): 
»The finding of a single coin of 330-45 is 
therefore of very doubtful value for there 
is reasonable chance that it was dropped at 
anything up to one hundred years after it 
was minted.» Och en annan författare 
skriver (s. 264): »Archaeologists want da
ting evidence which is certain and precise 
and when they find a coin they all too 
readily assume that they have got it. They 
rarely have.» 

Beträffande bedömningen av de till dis
kussion framförda statistiska metoderna 
måste man vara matematiker eller åtmin
stone äga ett utvecklat sinne för matematik 
för att våga uttala några bestämda åsikter. 
I annat fall får man begränsa sig till den 
enkla reflektionen att man ju med en skick
ligt genomförd statistisk undersökning kan 
nå betydelsefulla och överraskande resul
tat, men att till grund för statistiken alltid 
måste ligga ett numeriskt tillräckligt under
lag. Eljest blir alla vackra tabeller och dia
gram och kartor enbart en briljant intellek
tuell uppvisning utan varje innehåll och 
mening. 

Om man förledd av volymens allmänt 
formulerade titel öppnar den med hopp 
om att finna synpunkter som är relevanta 
för svensk arkeologi och numismatik blir 
man nog i huvudsak besviken, beroende på 
att de flesta bidragen hänför sig till brittis
ka förhållanden efter den romerska 
ockupationen. Den sociala bakgrunden för 
tesaurering och myntspridning var ju då så 
totalt annorlunda än här att några parallel
ler knappast kan dragas. Naturligtvis är 
det i alla fall intressant att ta del av metodi
kens utveckling och av det principiella me
ningsutbytet. Ett bidrag som det av vår vän 
Michael Dolley, »Some thoughts on the 
männer of publication of coins found in 
the course of archaeological excavations», 
angår ju vilken arkeolog som helst. Något 

som är oss mera närstående än engelska 
post-conquest-fynd men ändå är långt 
ifrån sammanfallande med våra förhållan
den, är vad som behandlas av John Collis. 
Han tar upp de egendomliga i Kent under 
förromersk tid tillverkade s.k. »potin 
coins», som bara för ett par år sen (i fest
skriften till Mortimer Wheeler 1972) be
handlades så övertygande av Derek Allén. 
Denne ville ur nedläggningen av skattfynd 
innehållande den äldre gruppen av dessa 
mynt utläsa en reflex av Caesars invasioner 
54 och 53 f Kr. Collis sätter nu Allens re
sultat under debatt och tror sig i mynt
spridningen se den geografiska återspeg
lingen av marknadscentra. Med tvivelak
tig framgång. 

En närmare kännedom om den svenska 
diskussionen rörande bakgrunden till 
skaltfyndens nedläggning och samman
sättning, som så förebildligt redovisats av 
Gert Hatz i hans nyutkomna magistrala 
verk om de tyska mynten i svenska vikinga
tidsfynd, skulle förmodligen ha besparat 
de engelska kollegerna en del huvudbry. I 
deras olika bidrag förekommer argumen
tering både för och emot att krig och oro
ligheter varit anledning till skattnedlägg
ning. Här i Sverige är vi väl nu tämligen 
ense om en modifierad uppfattning, 
som går ut på att krig o. dyl. ökar såväl 
den normalt förekommande skattnedlägg
ningen som risken för att skatterna blir 
kvarliggande i jorden och till sist faller i 
arkeologernas händer. Såsom slutvignett 
skall (från s. 200) citeras ett för en svensk ej 
ointressant dokument som medföljde ett 
skattfynd i Wurttemberg och som ger oss 
upplysning både om orsaken till nedlägg
ningen och exakta tidpunkten samt 
t .o .m. namnet på den som lade ned skat
ten: 

Der schwedt is komme, 
hat als mitgenomme, 
hat auch walle hawe, 
i habs vergrabe. 

1634 Bozehartt. 

Bengt Thordeman 
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Bengt Cnattingius, Maerten van Heems-
kerck's St. Lawrence Altar-piece in Linköping 
Cathédral. Studies in Its Manneristic Style. 
Antikvariskt arkiv, Kungl. Vitterhets His
torie och Antikvitets Akademien, Stock
holm 1973. 

I den monografi över Maarten van Heems-
kercks berömda altartavla i Linköpings 
domkyrka, som publicerades av Axel 
Romdahl och Bengt Cnattingius år 1953, 
blev kapitlet om Heemskercks stil aldrig 
skrivet på grund av den förre författarens 
frånfälle. Det är en sådan undersökning av 
altarmålningens stilhistoriska källor, som 
Bengt Cnattingius nu lagt fram i en ut
omordentligt väldokumenterad skildring, 
där konstnären placeras in i sitt tidssam
manhang och hans rika repertoar av form-
lån registreras och härledes ur senklassisk 
konst eller ur i tiden mera närliggande 
konstverk av renässansens stora mästare, 
en Rafael, en Michelangelo eller den sena
res efterföljare Giulio Romano, som tydli
gen varit något av en idol för Heemskerck 
och hans flandriska samtid. Avhandlingens 
första avsnitt ger en utförlig beskrivning av 
altartavlan med analys av dess stil. Mani-
erismens eklekticism är dess särmärke, och 
Heemskercks konst är en sannskyldig 
provkarta på motivlån från skilda håll, 
ofta endast obetydligt bearbetade och 
oförmedlat infogade i till trängsel fyllda 
kompositioner, där det motiviska sam
manhanget som regel är fullständigt skilt 
från de kompositioner de enskilda moti
ven lånats ifrån. Med fint spårsinne och 
mycken kringsyn lyckas Cnattingius här
leda de olika motivens ursprung, ofta 
med ett uppföljande av deras pedigree i 
andra och tredje led. Det är en elegant 
uppvisning av lärdom och skarpsynt bild-
iakttagelse, som ger spännande läsning. 
Nattvardsscenen framhävs med all rätt 
som ovanlig genom den emblematiska 
framställningen av en självlysande hostia 
över kalken i Kristi hand, men det finns 
knappast anledning att tala om inflytande 
från senmedeltida Gregoriusmässor. I 

Gregoriusmässan är det Kristusgestalten 
som framträder i brödets och vinets ställe. 
Och Kristi välsignande gest är knappast 
speciellt protestantisk i sammanhanget. 
Alltsedan 1300-talet återges nattvardens 
instiftande, inte minst i flandrisk 1400-
talskonst, gärna i form av en kyrklig kom-
munion. 

Ett följande avsnitt skildrar Heems
kercks italienska resa, uppehållet i Rom 
1532-35 med dess överväldigande intryck 
av senklassisk skulptur och romersk renäs
sans, som skulle avsätta så riklig frukt i 
altartavlan i Linköping, utförd endast 
några år efter hemkomsten, 1539^13. I 
Heemskercks romerska skissbok finns 
studier efter Laokoongruppen, Apollo di 
Belvedere, Torso di Belvedere och andra 
berömda skulpturverk på modet, som fick 
avgörande betydelse för hans konstnär
liga utveckling. Apollo di Belvedere, vars 
klassiska profil utövat en nästan för
ödande effekt som manligt skönhetsideal 
för manierismens, barockens och nyklas-
sicismens konstnärer, känns igen i tal
rika profiler i altartavlans passionsscener. 

Bokens sista avsnitt ger en nyanserad 
tolkning av manierismens konstnärliga 
ideal och egenheter, av Heemskercks 
ställning inom den nederländska manie-
rismen och av Linköpingstavlans ställning 
i Heemskercks verk. Det är ingen tvekan, 
menar författaren, att altartavlan i Lin
köping är huvudverket i Heemskercks 
bevarade produktion. Att den understun
dom bedömts alltför njuggt av utländska 
kännare torde helt enkelt bero på, att de 
inte känner målningen genom självsyn. 
Efter den senaste restaureringen fram
står konstverket åter med friskt lysande 
kolorit och en rik ljusbehandling, som 
ger liv och djup åt de konstfullt flätade 
kompositionerna och deras många utsökta 
detaljer, som visar Heemskercks kapaci
tet också som porträttör och skicklig 
stoffmålare. 

Aron Andersson 
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Chirilä, E., Gudea, N., Lucåcel, V. 8c Pop, 
C , Das Römerlager von Buciumi. Beiträge 
zur Untersuchung des Limesder Dacia Po-
mlissensis.Cluj 1972. 151 s., 54 fig., 142 pl. 

Dacien var romerskt territorium mellan 
106, då kejsar Trajanus erövrade området, 
och 271, då kejsar Aurelianus drog tillbaka 
trupperna. Gränserna var aldrig helt fast
slagna, men man kan ändå tala om en li-
mes. Det aktuella kastellet vid Buciumi — 
det romerska namnet är obekant — ingår i 
V-gränsen och bevakar ett av passen mot 
Theissbäckenet. En kedja av bevaknings
torn förbinder de olika kastellen längs li-
mes. 

Kastellet Buciumi undersöks sedan 1963 
och den framlagda publikationen omfattar 
åren fram till 1970. Den är en samman
fattning av resultaten, inte en fullständig 
materialpublikation. Endast kastellets vik
tigaste konstruktionsenheter, vallgrav, 
mur, torn, portar och hus med rumsindel
ning, redovisas, medan den detaljerade 
stratigrafin och fyndfördelningen i de upp 
till 1 m tjocka kulturlagren förbigås. Om 
undersökningen av kastellet håller samma 
standard som god nordisk bebyggelsear
keologi, torde här finnas fantastiska möj
ligheter till analys av soldaternas levnads
förhållanden och av den militära utveck
lingen i området. 

Det sannolikt snart efter Daciens eröv
ring uppförda kastellet har först haft jord
vallar, som senare ersatts av riktiga murar. 
Planlösningen är den för ett romerskt ka
stell vanliga. Samtliga fyra portar jämte 
hörn- och sidotorn har frilagts. I det inre 
är högkvarteret, praetorium, helt under
sökt liksom byggnaderna N och S därom. 
På praetentura, framför praetorium, har 
sex manskapsbaracker delvis undersökts. 

Förutom soldaternas kvarter har de utgjort 
plats för bl. a. järnsmide och bronsgjut-
ning. Några detaljer om barackernas in
rättning framläggs tyvärr inte. Bakom 
praetorium är retentura knappast berörd. 

Ett urval av det rika fyndmaterialet pre
senteras på 142 planscher av skiftande kva
litet. Huvudsaklig beväpning har enligt 
fynden varit lans och spjut. Rustningen har 
varit av metallbeslaget läder. Utöver den 
typiske legionären har bågskyttar, slung-
skyttar (funditores) och stenballister fun
nits. 

Rikligt med från Gallien och Italien im
porterad keramik har påverkat den in
hemska lerkärlsproduktionen och detta 
liksom andra fyndkategorier visar i hur 
hög grad den dakiska kulturen påverkades 
av den relativt kortvariga romerska ocku
pationen — något som har betydelse för 
diskussionen, huruvida den nuvarande 
rumänska befolkningens ursprung är att 
söka i Dacien eller söder om Donau. 

Fibulafynden består huvudsakligen av 
kraftigt profilerade och knäfibulor från 
100- och 200-talen. Intressant är en fibula 
med omslagen fot. 

De 265 bestämbara mynten upphör med 
kejsar Philippus Araben, död 248, men ut
grävarna vill gärna tro att kastellet använts 
fram till 271, då hela provinsen överges av 
romarna. Liksom vid Rhen-limes har man 
här problem med ev. civilbosättning i de 
övergivna kastellen. 

Att det var långt till Norden framgår 
med all önskvärd tydlighet av fyndmateri
alet, som har verkligt intresse endast vid 
specialstudier i romersk järnålders före
målsformer. 

Ulf Näsman 
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Carl-Axel Moberg och Ulf Olsson, Eko
nomisk historisk början, försörjning och 
samhälle. Alma-serien 52, Stockholm 1973. 
1973. 

Två av diskussionsämnena inom senare års 
arkeologiska debatt är behovet av tvär
vetenskapliga kontakter och behovet av 
ett ekologiskt synsätt på det arkeologiska 
källmaterialet. Denna lilla handbok utgör 
både genom sitt tillkomstsätt och sitt ämne 
en god illustration till denna diskussion. 
Den har tillkommit efter »flera års försök 
med samspel mellan ekonomisk historia 
och arkeologi vid akademisk undervisning 
i blockämnet historia» och får därför inte i 
första hand anses vara avsedd för arkeolo
ger. Med »början» åsyftas här både ett ny-
börjarskede i studierna av ekonomisk hi
storia och tidigare skeden i kulturutveck
lingen. Men framställningen har också sä
kert en del att ge åt något mera avancera
de, inte minst åt dem »som upplever be
hovstäckningens problematik som central i 
den historiska utvecklingen» — och det 
borde väl inte minst arkeologer, som så 
utpräglat sysslar med kulturens materiella 
kvarlåtenskap, ha förutsättningar att göra. 

I en första del redogör Olsson för 
grundläggande begrepp och utvecklings
linjer i ekonomisk historia under de två 
huvudrubrikerna »produktion» och »dis
tribution» — en framställning som borde 
anses som ett minimum även i varje arkeo
logisk grundkurs. Men även den som är 
något längre kommen och sysselsatt med 
bearbetning av ett konkret forskningsma
terial kan ha anledning att reflektera t. ex. 
över principerna för lågtekniska produk
tionsformer eller över de sammansatta 
motivkomplex, som kan ligga bakom det 
varuutbyte, som vi ofta och slentrianmäs
sigt kallar handel. Olsson redogör också 
kortfattat för principerna i den materialis
tiska historieuppfattningen och för betal
ningssystemens teori. 

Moberg behandlar »ekonomiska och so
cialekonomiska linjer i arkeologisk histo
ria», dvs. vad han själv i en »bruksanvis
ning» betecknar som relationer dels mellan 
människor och natur och dels mellan 
människor och människor. Utsiktsfältet är 
»hela jorden» men särskild hänsyn tas till 
»vida Norden», dvs. inklusive Svalbard och 
Grönland. I inledningen är han angelägen 
betona, att det arkeologiska källmaterialet 
med nödvändighet har stora begränsning
ar och lämnar mycket outsagt. Denna öp
penhet hos författaren är — som alltid — 
djupt sympatisk och givetvis principiellt 
riktig. Kan det dock inte föreligga en liten 
risk, att läsare på grundkursnivå från and
ra ämnen kan få intrycket, att det mesta 
inom arkeologi är tämligen ovisst och svä
vande — särskilt som mycket av de ganska 
fasta baskunskaperna här måste lämnas 
obeaktade och får inhämtas från andra 
håll? Särskilt i avsnittet »om olika sätt att 
hålla sig vid liv» blir dock resultatet ut
märkt pedagogiskt — en komprimerad 
översikt över försörjningsmetoder i nor
disk forntid med fyra huvudtyper av hus
hållning i fyra storzoner som resultat. Ett 
litet frågetecken: måste inte det område, 
där man lever på (nästan) bara odling och 
djurskötsel (karta s. 82), också omfatta 
även Östgöta- och västgötaslätterna samt 
Öland och Gotland, kanske också delar av 
Mälardalens slätter, eftersom kartan avser 
tiden efter -1500 och exemplifieras på Jyl
land med t. ex. Skarbaek Hede och Nurre 
Fjand? I ett mera socialt betonat avsnitt 
behandlas kortfattat frågor om folkmängd, 
specialiseringar, handel och import. De av
slutande avsnittens globala synpunkter är 
starkt komprimerade. 

I en tredje huvuddel är samlade några 
exempel på fungerande humanekologiska 
sammanhang och ekonomiska kultur
mönster. Fem av dessa är sentida och häm
tade ur antropologisk litteratur. Förutom 
sitt principiella intresse kan de dock även 
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ha stort värde som modeller för tänkbara 
försörjningslägen — främst ur handelssyn
punkt — också i förhistoriska samhällen. 
De övriga utgör ett dussintal välkända 
nordiska arkeologiska fyndorter med i tid 
och rum vitt spridda ekonomiska kultur
miljöer: från Ageröd och Varanger över 
Alvastra, Vallhagar och Sostelid till Fyrkal, 

Björkö och Brattahlid. Boken har utförliga 
litteraturhänvisningar och är också för
sedd med ett avsnitt uppgifter för vidare-
arbeten. I sin helhet utgör den även för 
arkeologer en nyttig påminnelse om ett vä
sentligt men i vanlig arkeologisk kurslitte
ratur ofta försummat betraktelsesätt. 

K.-G. Selinge 

France before the Romans. Ed. by Stuart Pig-
got, Glyn Daniel and Charles McBurney. 
Thames and Hudson. London 1974. With 
306 illustrations, 8 in colour. 

I och med denna dryga 230 sidor tjocka, 
praktfullt illustrerade volym har de euro
peiska arkeologerna erhållit en lättillgäng
lig översikt över den franska förhistorien 
fram till Caesar. Medarbetarstaben är im
ponerande, förutom redaktörerna med
verkar Denise de Sonneville-Bordes, Bor
deaux, med etl avsnitt om den paleolitiska 
tiden, Max Escalon de Fonton, Marseilles, 
med den neolitiska tiden, Jacques Briard, 
sta åkerbruket, Gerard Bailloud, Paris, 
med den neolitiska tiden, Jacques Briard, 
Rennes, med bronsåldern, F. R. Hodson, 
London, och R. M. Rowlett, Colombia, 
med tiden närmast före den romerska in
vasionen samt Olwen Brogan, Cambridge, 
med den äldsta romerska tiden. Piggot och 
Daniel avslutar med ett sammanfattande 
kapitel. Des.sa båda redovisar även i ett kort 
förord bokens tillkomsthistoria, planerad 
som den var av den år 1969 avlidne profes
sorn Dorothy Garrod, och konstaterar att 
den tillkommit genom ett samarbete mel
lan fyra franska, tre engelska och en ame
rikansk forskare. 

För en nordisk arkeolog med mycket yt
liga kunskaper kring fransk arkeologi er
bjuder boken genom sina rikhaltiga illu
strationer, varav flertalet utgörs av teck
ningar, kartor och tabeller, en stimuleran
de läsning. Inledningsvis, i ett avsnitt skri
vet av Charles McBurney som övertog del
ansvaret för volymen efter Garrod, analy
seras landets läge i stort, som en förmedla

re mellan Medelhavsområdet och den at
lantiska zonen, och där Rhöne-dalen har 
varit av stor betydelse. Dessa förhållanden 
har varit påtagliga för en kanalisering av 
kulturspridning och uppkomsten av lokala 
variationer under hela den franska förhis
torien. Klargörande redovisas de topo
grafiska variationerna som klimatologiska 
förhållanden åstadkom under interglacial-
tiderna, och som bildat bakgrunden till 
den »klassiska» franska stenåldersförsk-
ningen. En lärdomshistorisk överblick över 
denna forskning, där Henri Breuil är 
den store portalfiguren under 1900-talet, 
lämnas. 

Det paleolitiska avsnittet ägnas naturligt 
nog delvis grottkonsten och flinttekniken. 
Den senare behandlas även utförligt i det 
ined talrika utbredningskartor illustrerade 
avsnittet om den mesolitiska tiden och den 
tidiga neolitiska perioden med inslagen av 
den intressanta Cardinal-keramiken i syd
östra delen av landet. Inslagen av bandke
ramiska grupper sammanfattas i avsnittet 
om den neolitiska perioden. I detta avsnitt 
saknar man dock en mera utförlig genom
gång av det rikhaltiga megalitmaterialet. 
Vid sidan av några gravplaner över mega
litgravar och fotobilder av ornerade hällar 
från megalitgravar skulle här några över
siktskartor vara värdefulla. Intressant ur 
nordisk synpunkt är därvid den s. k. Sei-
ne-Oise-Marnekulturen i Parisbäckenet, 
med sina inslag av hällkistor med gavelhål 
— i boken representerade med ett loin. 
Den franska bronsåldern är komplicerad. 
Frankrike utgör väst/on för den mellaneu
ropeiska Hiigelgräberkulturen. Det är in
tressant att konstatera, att enbart i ett 
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spridningsområde, i Alsace, 600 högar har 
undersökts i äldre tid. Tyvärr kompletteras 
ej det rikhaltiga bildmaterialet med före
mål av gravkonstruktioner — om man un
dantar några små skisser av i och för sig 
mycket intressanta »ringdikesgravar» i 
Marne. 

Hallstatt- och La Téneinflytanden be
rörs översiktligt, och det är av värde att få 
den rika och betydelsefulla Vix-graven in
satt i ett sammanhang. På samma sätt är 
sammanfattningen av den romerska inva
sionen och Gallien som romersk provins 

nyttig för en mera oinitierad läsare. I sin 
avslutning betonar redaktörerna det sam
mansatta och komplexa i fransk förhistoria 
med de olika kulturinslagen i olika områ
den och under olika tider: mesolitiska 
grupper, åkerbrukskulturer från Medel
havsområdet och Mellaneuropa, höggrav-
byggare, kelter, romare osv. Till boken har 
fogats en omfattande litteraturlista som 
stöd för fortsatta studier i den franska för
historien. 

Ake Hyenstrand 

David A. Hinton, Catalogue of the Anglo-Sax
on Ornamental Metahvork 700-1100 in the 
Department of Antiquities Ashmolean Museum. 
Ashmolean Museum. Oxford University 
Press 1974. 81 s, XX planscher. Pris £9.50. 

David A. Hintons arbete om den anglosax
iska metallkonsten skrevs då denne, som 
nu är Lecturer i Medieval Archaeology vid 
universitetet i Southampton, ännu var De-
partmental Assistant vid Ashmolean Mu
seum i Oxford. Om sin uppgift där skriver 
han »my principal duty was to look after 
the Alfred Jewel». Detta är givetvis ett un-
derstatement, att tiden också räckt till för 
annat bevisar det förnämliga arbete som 
nu anmäles. Det har formen av en catalogue 
raisonnée och behandlar den näst efter Brit
ish Museums största samlingen av ornerad 
metallkonst från sen anglosaxisk tid i Eng
land. Härmed förstås tiden 700-1100 e Kr. 
Samlingen i Ashmolean Museum är visser
ligen näst störst men ändå numerärt fåtalig 
- katalogen omfattar endast 40 nummer. 
Det är i stället föremålens genomsnittligt 
oerhört höga kvalitet som imponerar. 
Största intresset tilldrar sig givetvis de fö
remål ur samlingen som sedan länge satts i 
samband med Alfred den store. Jag syftar 
då på the Alfred Jewel och the Minster 
Lovell Jewel - två utomordentligt högklas
siga guldsmedsarbeten med emaljcloison-
née. Ett annat märkligt föremål är Abing-
donsvärdet med rika silverinläggningar i 

Trewhiddle-stil. Liksom så många andra 
föremål i kollektionen är det en gåva från 
familjen Evans. Den store och på senare 
tid mycket omdiskuterade arkeologen Sir 
Arthur Evans var nämligen en längre tid 
chef för Ashmolean Museum. En gemen
sam nämnare för museets anglosaxiska 
samlingar är för övrigt att de tillkommit 
tämligen slumpmässigt och inte kommer 
från några vetenskapligt kontrollerade 
grävningar. De flesta föremålen synes dock 
ha påträffats i Oxfordområdet och i East 
Anglia. Hintons publikation har som före
bild David M. Wilsons katalog över den 
anglosaxiska metallkonsten i British Muse
um.1 Tyvärr följer han alltför mycket lä
romästaren i spåren. Med tanke på att sam
lingarna i Oxford är så mycket mindre än 
de i London hade det enligt rec:s uppfatt
ning varit värdefullt om inte bara metall-
konsten utan hela det anglosaxiska mate
rialet i Ashmolean Museum hade kunnat 
publiceras. Likaså hade tekniska analyser 
kunnat ge arbetet en självständigare profil. 

Förf. beskriver själv sin bok som ett 
komplement till Wilsons arbete. Redaktio
nellt följs samma linje med föremålen to
pografiskt redovisade efter socknarna i al
fabetisk ordning. Varje föremål ges en 

' David M. Wilson, Catalogue «/ Antiquities »/ the Inln 
Saxon Period. I. Aiiglo-Saxiin Ornamental metalwork 
700-1100. The British Museum. London 1964. 248 s, 
44 planscher, 54 textfig. 
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synnerligen ingående individuell beskriv
ning. Härpå följer uppgifter om prove
niens, bibliografi och referat av tidiga
re diskussion. Föremålen dokumenteras 
dessutom genomgående både genom teck
ning och i foto. Katalogen redovisar be
ståndet fram till 1971. Det är glädjande att 
Wilsons förebildliga källedition av 1964 

fått en så värdig efterföljare. Man får sam
tidigt innerligt hoppas att Wilsons eget ar
bete som utgör första volymen i en plane
rad svit av sex eller sju delar — bland annat 
omfattande keramik, redskap och vapen -
kommer att kunna fullföljas antingen av 
Wilson själv eller av andra författare. 

fan Peder Lamm 

Erland Lagerlöf — Gunnar Svahnström, 
Gotlands kyrkor. En vägledning. Andra om
arbetade och utökade upplagan. Rabén 
& Sjögren. Uddevalla 1973. 

Gotlands kyrkor behandlades som bekant 
för första gången på ett vetenskapligt sätt 
av Carl Georg Brunius i hans stora ar
bete om Gotlands konsthistoria (3 delar, 
1864-1866). Denne märklige, lärde man, 
vars liv och verksamhet nyligen blivit fö
remål för en diger doktorsavhandling, lade 
härmed grunden för vidare studier i äm
net. Efter Brunius konsthistoria kommer 
Johnny Roosvals Die Kirchen Gotlands 
(1911), en annan klassiker, där kyrkorna 
behandlas ur andra synpunkter än i Bru
nius verk. För en vanlig resenär ulan 
åstundan efter mera speciellt ingående 
kunskaper om gotländsk kyrkokonst var 
varken Brunius eller Roosvals bok någon 
behändig eller lämplig litteratur. När där
för turismen under 1920-talet eller efter 
första världskriget började växa mer och 
mer på Gotland anmälde sig ett starkt be
hov efter en till formatet lämplig handbok 
med en översikt över öns konsthistoria och 
kortfattade kyrkobeskrivningar. En sådan 
kom också 1926, författad av Roosval. Den 
var väl lämpad att stoppa i fickan och hade 
en tilltalande titel: Den gotbändske cicero
nen. Det blev en populär guidebok, som 
1950 kom ut i en ny starkt omarbetad upp
laga. Den är sedan länge slutsåld och svår 
att få tag i. 

Men sedan mitten av sextiotalet har vi en 
utmärkt ersättare för Ciceronen, nämligen 
Erland Lagerlöfs och Gunnar Svahnströms 
vägledning genom Gotlands kyrkor. Den

na föreligger nu i ny upplaga (första upp
lagan 1966), i vilken inarbetats resultaten 
av alla de restaureringsåtgärder eller ve
tenskapliga undersökningar som utförts 
sedan förra upplagan kom ut. Det är en 
ypperlig bok med utmärkta teckningar (av 
Juhan Nöminik) och fotografier både i 
svartvitt (av Sören Hallgren) och färg (av 
G. Gådefors och G. Svahnström). Mycket 
har hänt inom den gotländska konsthisto
rien sedan Ciceronen kom ut första gång
en. De flesta kyrkorna har restaurerats och 
därvid är det ju framförallt det medeltida 
muralmåleriet som, främst tack vare den 
skicklige konservatorn Erik Olsson i Sanda, 
åter kommit i dagen efter att ha varit dolt 
under ett skyddande putslager i århund
raden. Vid grävningar i golven har det på
träffats rester efter stavkyrkor (Garde, Sil
te) och mitt inne i själva Visby i närheten av 
torget framgrävdes för ett par år sedan 
grundrester efter ett litet hittills okänt ka
pell, som kan vara den ryska kyrkan som 
enligt traditionen skulle ha legat här. Allt 
detta och mycket mera därtill är väl redovi
sat av de båda författarna. Innehållet är 
uppdelat på tre huvudavsnitt. I det första 
skildras kortfattat Gotlands historia från 
äldre medeltid till våra dagar. Det andra är 
ett sammandrag om Gotlands kyrkokonst. 
Det tredje kapitlet är det tyngsta, av natur
liga skäl, eftersom här beskrives öns kyrkor 
i löpande följd. 

Vägledningen är en utmärkt handbok, 
som varmt kan rekommenderas till var och 
en — inte minst till konsthistoriestuderan-
de — som vill få en inblick i Gotlands sär
egna och rika konsthistoria. 

Erik B. Lundberg 
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Gunnar Redelius, Sigtunastudier. Historia 
och byggnadskonst under äldre medeltid. Li
dingö 1975. 

Det har hänt någonting mycket glädjande 
inom svensk medeltidsarkeologi: Sigtuna
forskningen har återigen blivit aktuell ef
ter att ha slumrat, kan man väl säga, under 
minst ett par decennier. Ett första tecken 
visade sig i Thomas Halls doktorsavhand
ling 1972, där han diskuterade Sigtunas 
roll i fråga om förutsättningarna för 
Stockholms uppkomst. Han kom sedan 
med en stor avhandlingsliknande uppsats i 
sista numret för 1974 av Konsthistorisk 
Tidskrift, där han utförligt och utan förut
fattad inställning redovisade forskningens 
nuvarande läge om det äldsta Sigtuna, en 
förebildlig utgångspunkt för fortsatta in
trängande studier. Och nu, slutligen, har 
arkitekten Gunnar Redelius ägnat sitt dok-
torsspecimen åt en ingående undersökning 
av Sankt Pers kyrkoruin och dess situation i 
Sigtunas historia. Allt detta måste väcka 
stor tillfredsställelse hos var och en som 
med någon undran betraktat Sigtuna
forskningens till synes fastlåsta läge. 

Inträdet på skådeplatsen av dessa båda 
frejdiga viljor har virvlat upp en hel del 
gammalt damm, och man far hoppas att 
det inte ånyo skall i stillhet få lägga sig. 
Deras ingripande har givit vid handen att 
det nu är två ting som före allting annat är 
behövliga för att bilda grundvalen för en 
ny syn på Sigtunas ställning: 

1. Att en skarpsinnig och fördomsfri hi
storiker underkastar de mångtydiga skrift
liga källorna och de förvirrade politiska 
sammanhangen en samtidigt kritisk och 
positiv granskning. 

2. Att en skarpsynt och mångsidigt 
orienterad arkeolog bearbetar det bety
dande och betydelsefulla fyndmaterial som 
under det senaste halvseklet utvunnits ur 
Sigtunas svarta jord och ställer det till 
forskningens förfogande. 

Detta måste kunna belysa de grundläg
gande frågorna om tiden för Sigtunas till
komst såsom tätort, varigheten av stadens 

blomstring och karaktären av dess mate
riella kultur. 

Innan dessa båda villkor har uppfyllts 
står man i stort sett och stampar på samma 
ställe som när på 1910-20-talen Olof Pal
me och Otto Janse, var och en på sitt sätt, 
satte den livliga och stimulerande diskus
sionen om Sigtunas ställning i 1000-talets 
historia i gång. Intill dess får man alltjämt 
treva sig fram mellan dunkla skriftliga 
formuleringar i samtida handlingar och 
otydda eller omtvistade arkeologiska och 
byggnadshistoriska fakta. 

Gunnar Redelius har i huvudsak be
gränsat sin framställning till att försöka re
da ut S:t Pers byggnadshistoria och vad 
därmed sammanhänger. Avhandlingen in
ledes som sig bör med en rekapitulation av 
åtgärder och studier som tidigare ägnats 
ruinerna. Man saknar här ett omnämnan
de av det intresse som Johan III visade de 
då av förfall hotade Sigtunakyrkorna. De 
underhållsarbeten han föreskrev är värda 
att uppmärksammas både som ideologiskt 
fenomen och därför att vi sannolikt har 
dem att tacka för att så pass mycket dock 
återstår av ruinerna som ändå är fallet. 

Det ser ut som om Johan III själv besökt 
Sigtuna i slutet av juli 1579 (K. A., Uppl., 
1579 nr 1), men redan dessförinnan, från 
1573 och framåt1 finns handlingar som 
omtalar arbeten på vad som då ännu inte 
var ruiner och kanske inte ens ödekyrkor. 
Sålunda anbefalldes nämnda år att de två 
gamla kyrkorna i Sigtuna skulle ombyggas 
till rådstuga resp. rådhus, och 1577 före
skrives att klosterkyrkan är och skall vara 
stadskyrka, att den förra stadskyrkan skall 
bli sockenkyrka, att den förra sockenkyr
kan skall bli skolstuga, att Ryska kyrkan 
skall bli rådstuga och att den femte kyrkan 
skall bli spannmålsmagasin. 

Hur de fem uppräknade kyrkorna skall 
namnges återstår att utfundera. Klart är 
att »Ryska kyrkan» åsyftar S:t Nicolaus, 
och det är i vart fall värdefullt att härige
nom kunna konstatera att även denna kyr-

' Stadshistoriska Institutet. Privilegier III: 1, Stockholm 
1939, s. 236f, 410f. 
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ka och S:t Lars då ännu befann sig i sådant 
skick att det kunde ifrägakomma alt sätta 
dem istånd. Huruvida programmet full
följdes är väl ovisst; den 22 maj 1580 skri
ver fogden Erik Jonsson till kammarrådet 
Per Håkansson att han reparerat »then 
byggfellige kyrkia ij Sigtuna» (RA, Städers 
acta, vol. 56), men 1582 anhöll staden hos 
riksdagen om befrielse från borgläger och 
kyrkobygge. Kungen medgav emellertid 
endast försköning från borgläger och detta 
under förutsättning »att the medh alfwar 
och största flijt skole late förbyggie kyrc-
kierna». Hans personliga engagemang i 
vården av de gamla byggnaderna belyses 
av att han är beredd att »lathe och hielpe 
der till medh af wårtt egitt», dvs. på egen 
bekostnad. 

Låt oss emellertid vända oss till avhand
lingens egentliga ämne, S:t Pers byggnads
historia, och där begynna med den av Erik 
Floderus 1934 så förtjänstfullt blottade 
grunden till vad han och Erik Lundberg 
tolkade som ett aldrig fullbordat brett väst
torn. Gunnar Redelius gjorde en kontroll
undersökning på denna plats 1967 och 
kom till ett helt avvikande resultat {Forn
vännen 1970 s. 27 f): »Ett västtorn bredare 
än långhuset saknar alla motsvarigheter i 
Uppsverige och är således en mycket märk
lig företeelse i Sigtuna.. . . Mera avgörande 
är stengrundens rent tekniska karaktär. 
Det är rent otroligt att murarna till ett så 
mäktigt stentorn skulle ha grundlagts med 
jämförelsevis små stenar, utlagda över hela 
planytan. Endast i söder finns en kantkedja 
av större stenar. . . . Mot norr begränsas 
platsen av jämförelsevis små stenar i mark
ytan, ett falsarium tillkommet 1935 för att 
markera kantlinjen. Alla spår av verkliga 
murar saknas. Att tolka det hela som en 
undergi und' förefaller riktigt, men karak
tären visar att den knappast haft med ett 
stentorn att skaffa. . . . 1967 års undersök
ning har givit besked på den punkten: . . . 
Stenplanen är med nödvändighet äldre än 
långhuset och har enbart av den anled
ningen icke ingått i den nuvarande kyr
kans planläggning. Tanken på ett brett 
västtorn måste således avskrivas.» 

Så nu vet man det, tänkte man när man 
läste dessa auktoritativa rader. Men man 
reagerade starkt mot användningen av ett 
så värdeladdat ord som 'falsarium' i fråga 
om den genomhcdeilige Erik Floderus' 
markering av den grund han preparerat 
fram. Man kan om man så tycker ogilla 
anordningen, men man behöver inte utpe
ka en äldre generation, ledd av andra mål
sättningar, som förfalskare. 

Emellertid, niir man slår upp s. 43 i den 
nu föreliggande doktorsavhandlingen får 
man inte utan förvåning veta »att det är 
fråga om en myckel gedigen stengrund av-
delvis stora block, lagda i bruk. Därmed 
måste det vara grunden till en stor bygg
nad. . . . Man måste räkna med att det är 
grunden till ett brett västtorn. Någon rim
ligare förklaring finns inte». Man kunde 
vid fot m a d e undersökningar 1971 och 
1974 »konstatera ett tydligt förband mel
lan torngrunden och långhusmurens 
grundläggning». Och vidare (s. 66) »torde 
det breda västtornet icke vara mycket yng
re (!) än färdigställandet av korsmitten. . . . 
Kyrkan synes i stort sett vara en enhetlig 
anläggning. Grunden och något av murar
na till det breda västpartiet torde ha fär
digställts». 

Naturligtvis måste man högeligen re
spektera en forskare som öppet vidgår att 
han misstagit sig och nu påstår motsatsen. 
Men man tycker att han borde vara skyldig 
sina läsare och inte minst sig själv att i en 
sådan situation dokumentera sin nya 
ståndpunkt, i ett fall som detta med nya 
fotografier och ritningar. Därav finner 
man dock intet. Den enda ritning han pres
terar i sammanhanget är Floderus' ut
märkta plan av västpartiet. Vem skall man 
nu tro på? Redelius 1970 med utförlig ar
gumentering, eller Redelius 1975 med en
bart påståenden? 

Hur som helst, alla är överens om att det 
planerade västtornet (eller kanske snarare 
dubbeltornet) aldrig blev färdigbyggt. Vi 
närmar oss därmed det intressantaste pro
blemet i S:t Pers byggnadshistoria, det nu
varande västtornet. Här framför avhand
lingsförfattaren en mycket tänkvärd teori, 
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som torde komma att spela en stor roll i 
den fortsatta debatten. Han menar att det
ta torn inte tillkommit förrän på 1200-talet 
och knyter detta till den historiska situa
tion som kan uttryckas med namnen Knut 
Långe och folkungaroten. Nils Ludvig 
Rasmusson och Erik Lönnroth är de båda 
forskare som aktualiserat detta högst 
fängslande skeende och bundit det just till 
Sigtuna, Flasta och denna trakt. Det är de 
nyfunna märkliga mynttyperna med in
skriptionerna REX UPSALIE resp. S1G-
TUN2 som utgör en fantasieggande an
knytning till västtornet i S:t Per med dess 
kungasymbolik,3 den förra gruppen av 
Rasmusson sammanförd med folkunga
upproret mot Birger Jarl, den sistnämnda 
av Lars O. Lagerqvist mycket sannolikt da
terad till Knut Långes kortvariga rege
ringstid på 1220-talet. Här öppnar sig in
tressanta perspektiv. 

Jag skulle för min del gärna ansluta mig 
till den tankegång och den datering som 
författaren har framställt, men kan inte 
underlåta att framföra den tveksamhet jag 
samtidigt känner. Den bottnar i tidsav
ståndet mellan kyrkans grundläggning och 
tornbygget. Dateringen av den första 
byggnadsperioden framställs en smula va
rierande (s. 53, 84, 102, 107) och det skall 
gärna medges att fallet är fritt för giss
ningar. Om man hållet' sig till vad författa
ren stannar vid i den engelska samman
fattningen s. 126 så blir det att »the church 
was begun some lime after 1080» (för min 
del skulle jag tro ännu något tidigare, men 
man kan knappast argumentera om detta). 

Författaren tänker sig enligt citatet ovan 
att av det breda västtornet under den
na byggnadsperiod färdigställts endast 
»grunden och nägot av murarna». Sedan, 

2 De hittills kända mynten av dessa grupper är 
inte fulll korrekt redovisade s. 110. RKX UPSA-
LlE-gruppen är belagd med 4 ex. (ett trän Väslerhus, 
två frän Hasta, ell med okänd fyndort); SIG-
TUN-gruppen är belagd med 2 ex. (ell trän Åland, 
etl från Medelpad, del är sålunda inte unikt; jfr K. 
Jonsson i Nordisk Numisniiilisk Unions Medlemsblad 

1974:2. ».42). 
:' Jfr min artikel Tankar i ett kyrktorn. Sv. I). 
3.7.1965. 

på 1220-talet, »rivs det ofullbordade breda 
västtornet» (s. 86) för att lämna plats ät det 
mindre västtorn varav murarna nu till 
stora delar finns kvar. Man får alltså före
ställa sig att denna huvudkyrka i staden 
har stått med ett till vissa delar påbörjat 
men oavslutat västparti åtminstone från 
slutet av 1000-talet fram till omkr. 1220, 
detta under den tid som man får betrakta 
som stadens fortsatta utvecklingsperiod.4 

Den skall t .o.m. nu »en tid stått ofullbor
dad och övergiven» (s. 45). Det verkar 
onekligen besynnerligt. Det vore utan tvi
vel sannolikare att till det planerade breda 
västtornet endast grunden blivit lagd och 
att det direkt eller efter en kortare tid er
satts med det nuvarande, mindre tornet. 

Till byggnadsperioden på 1220-talet 
hänför Redelius utom det smala västtornet 
all välvning i hela kyrkan5 (s. 86). Förf. har 
mycket berömvärt dragit fram några opub
licerade äldre bilder som belyser valvens 
utseende.8 Till denna välvningsperiod 
räknar han också centraltornets primitiva 
och ofta omdiskuterade klostervalv med 
sina märkvärdiga diagonala band som jag 
ogärna vill kalla ribbor - det framkallar 
lätt intrycket att de skulle äga en konstruk
tiv funktion som de naturligtvis saknar. 
Skälen för denna förvånande sena date-

' Jag är, i likhet med Adolf Schiick (jfr Fornvännen 
1926 s. 273) oeh Thomas Hall, inle benägen atl be-
irakia 1100-talet som en nedgångsperiod Föl Sigtuna. 
Karelarnas överfall 1187, som ofta liar uppfattats så
som slutpunkt lor Sigtunas blomstringstid, behöver 
inte ha varit av katastrofal betydelse. 
5 Utom naturligtvis absidens valv, vilket störtade in 
1878 enligt uppgift av prof. Vilh. Lundström, som 
bevittande händelsen, men vars hjässa störtat in före 
1862 att döma av A. W. Lundbergs uppmätning frän 
detta är (ATA). 
6 Som fig. 26 återges en akvarell av I.innerhielm. 
vilken tillhör mig. Under akvarellen slår »Ulsigl inuti 
S. Nicolai Kyrka i Sigtuna», men S. Nicolai slåi ski ivel 
med annat black ehuru med samma hand. Förhållan
det var tydligen an konstnären glömi au på platsen 
anteckna vad bilden föreställde och hemkommen, vid 
akvarellens montering, lämnat utrymme för nam nel 
men slutligen doc k infört felaktigt namn. Saken kan 
ha sin lilla intresse som en antydan om all vid denna 
lid - bilden i r daterad 10 juli 1786 - ännu så myckel 
kvarstod av valven all konstnären kunde förväxla 
minnesbilderna av S:t Nicolaus och S:l Per. 
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ring, om man jämför med vad som annor
städes i närheten kunde åstadkommas av 
välvningar vid denna tid,7 vilar på ett reso
nemang (s. 74-75) vars logik jag har svårt 
att följa. Jag skulle önska att det finge stöd 
av ritningar och uppmätningar, men av 
sådana finns intet. Åtminstone mätningar 
av murtjockleken i tornet nedanför och 
ovanför valvanfangen skulle kunna ge en 
viss utgångspunkt för ett sakligt menings
utbyte. Nu är det bara att hänvisa denna 
svåra fråga till fortsatt diskussion mellan 
byggnadstekniskt sakkunniga.8 Jag skulle 
vilja framföra som ett alternativ i denna 
diskussion följande schematiska förslag till 
byggnadshistoria: 

1. Hela kyrkan inklusive centraltornets 
nedre delar och grunden till det breda 
västtornet påbörjas. - 1060-talet? 

(Enär en med kristna förtecken marke
rad utmyntning under ledning av inkalla
de engelska myntmästare påbörjats i Sig
tuna senast på slutet av 990-talet och orten 
följaktligen kan betraktas som en etablerad 
kristen huvudort i Uppsverige i början av 
1000-talet, kan det inte framstå som orim
ligt att man mer än sextio år senare vill 
igångsätta ett stort kyrkobygge under 
ledning av inkallad stenbyggnadskunnig 
byggmästare.) 

2. Byggnadsarbetena förtsättas. Det 
smala västtornet tillfogas. — 1080-talet? 

(Om det är riktigt att man i murverket 
kan avläsa en paus i byggnadsarbetet - j f r 
s. 39 — så låter sig detta naturligt förklaras 
med hänvisning till den hedniska reaktion 
som går under namnet Blot-Sven. Lika na
turligt är att man efter kristendomens sta
bilisering vill snarast fullfölja kyrkobyg
get-) 

3. En brand ödelägger måhända kyr
kan. - 1187? 

(Om det är riktigt att avsevärda rasmas
sor och brandskada! murverk ger vid han
den att kyrkan »stått övergiven och förfal
len under viss tid» - j f r s. 45-47, 54 - kan 
detta måhända sättas i samband med över
fallet 1187.) 

4. a. Centraltornets övre del uppföres, 
b. Långhuset välves. - 1100-1200-talen? 

(Om det är riktigt att Sigtuna ingalunda 
krossades av händelsen 1187 utan tvärt om 
förtsatte att spela en betydelsefull roll och 
kanske t. o. m. intog en politisk nyckelställ-
ning under Knut Långe, så är det helt rim
ligt att man under denna period inte bara 
återställde utan även utbyggde och mo
derniserade kyrkan.) 

Redelius förser koret med ett yttertak av 
basilikal form.9 Han är medveten om att 
detta är en för våra trakter främmande 
takkonstruktion men han tänker sig dock 
möjligheten av att även långhuset haft ett 
liknande yttertak. Därmed går han ifrån 
den rekonstruktion med ett vanligt sadel
tak som jag för femtio år sedan lanserade. 
Han åberopar som skäl för detta »en mera 
korrekt uppmätningsritning». Det är full
ständigt riktigt att vara skeptisk på äldre 
uppmätningar och jag betvivlar inte ett 

7 Angående samtida stenarkitektur, se A. Tuulses 
utmärkta översikter i Romansk konst i Norden 1968 s, 
21 ,31 ,41 . 
" Om man får fästa något avseende vid arkitekt 
Ewert Milles' uppmätningar av 1913 (ATA), som trots 
att de är vackra också gör ett förtroendeingivande 
intryck, så är murtjockleken nedanför valvet större än 
ovanför detta. Det skulle tyda på att valvet ingår i 
den ursprungliga planeringen, men kontroll erford
ras givetvis. 
9 Beträffande korets yttertak åberopar förf. den i 
cenlraltornets östfasad utsparade förtagningen för 
lakfallet. Han nämner där au Eckhoff i denna ränna 
observerat slumpar av ekbräder som utgör rester av 
yttertakets konstruktion. Om sådana fragment ännu 
finns kvar är det brådskande nödvändigt all de göres 
till föremål för C14-bestämning. Detla gäller även de 
rester av bjälkar som suttit i de mängomskrivna bjälk
hålen i centraltornet och som förvaras i Sigtuna 
Fornhem. De kan ju inte påräknas ge nägra bindande 
utslag rörande dateringsproblemen men troligen väl
komna utgångspunkter för vidare diskussion. Jag 
tillåter mig ytterligare en fråga som gäller dessa 
bjälkkanaler: De är ju, åtminstone de som ligger 
närmast hörnen, riktade diagonalt. Del blir väl då inte 
konsekvent att låta deras snett utskjutande ändar bära 
upp vertikala stolpar, vilkas funktion i tornhuvens 
konstruktion åtminstone för mig inte stär fullt klar. 
Och vad har då den diagonala riktningen för bygg-
nadsieknisk innebörd om inte bjälkarna är avsedda 
att bära upp en utvändig löpgång? Naturligtvis är 
förf:s rekonstruktion tekniskt möjlig men konslruk-
tionsritning efterlyses. Någon parallell till denna man 
får väl säga besynnerliga tornspira kan jag inte se 
att förf. presterar. 
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ögonblick att han med användning av bätt
re tekniska hjälpmedel kunnat åstadkom
ma perfekta ritningar, men än en gång 
ger del mig anledning att förvånas över att 
denna doktorsavhandling av en arkitekt är 
så dåligt försedd med dokumentering i 
form av ritningar.10 Han har beträffande 
S:t Per endast tre planritningar och ingen 
sektion (om jag undantar Seesselbergs 
fantasiprodukt), och av dessa tre är en re
produktion av Floderus' plan över det breda 
västtornet; de båda andra är summariska 
grundplaner (den ena utan skala). Det är 
alltså ingenting på vilket man kan basera 
en saklig diskussion. Jag kan inte förklara 
detta på annat sätt än att författaren velat 
spara sitt som jag är övertygad om rikhalti
ga ritningsmaterial till en större publika
tion. Jag hoppas att han i den också avser 

att innesluta S:t Olof med de lockande 
problem som där väntar en modernt ut
rustad forskare. Jag hoppas också att likaså 
S:t Lars och S:t Nicolaus skall bli föremål 
för hans studier. Det kan inte numera vara 
någon stor sak att genom utgrävningar få 
klarhet om deras planform och därmed 
kanske deras datering och konsthistoriska 
orientering. Det synes mig som om Gunnar 
Redelius med sin dubbla kapacitet av arki
tekt och konsthistoriker och sin erfarenhet 
i att ge tydning åt inurverkets budskap 
borde ha givna förutsättningar att genom
föra denna viktiga, komplicerade och 
högst nödvändiga forskningsuppgift. Han 
har nu satt saken i rullning och är bunden 
till fullföljandet. Det förestår honom ett 
avundsvärt och spännande arbete. 

Bengt Thordeman 

Kyrkorna i Marstrand. Bohuslän band IV: 2 
av Karin Aasma. Volym 154 av Sveriges 
Kyrkor, konsthistoriskt inventarium. 
Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets 
Akademien. Stockholm 1974. 

Inventeringsbeskrivningen av kyrkorna i 
Bohusläns städer fortgår med museilek-
torn fil. lic. Karin Aasma, Göteborg, som 
författare. Vad beträffar Marstrands stad, 
som fick ett privilegiebrev 1442 och som 
1658 med Bohuslän i övrigt avträddes till 
Sverige, skildras två äldre kyrkolokaler 
för garnisonen på Karlstens fästning (på
börjad 1666, utrymd 1882) samt den un
der medeltiden uppförda stadskyrkan. 
Det är den sistnämnda som tilldrar sig 
huvudintresset. 

Den nya beskrivningen av Marstrands 
stadskyrka är fullständig och noggrann; 

10 Man mäste ha exakta uppmätningar och fotogra
fier (helst fotogrammetriska) framför sig för att kun
na diskutera den visserligen perifera men ändå inte 
ointressanta frågan om yttertakets form. Spåren av 
kortakets fall mäste därvid bli utgångspunkten. Kan 
det inte länkas att i äldre tid gjorts lagningar i mur
verket ovanför kormurarnas anslutning till tornets 
östfasad? Eller att på kormurarna vilat remstycken 
som stöd för takstolarna? Mer tycks inte behövas för 
atl tillåta en naturligare rekonstruktion med sadeltak. 

dess formuleringar präglade av stor ur-
skillning och precision. Illustreringen är 
överrik i så måtto att historiskt betydelselö
sa äldre bilder som sjökort, stadskartor och 
gravyrer givits betydande utrymme, tyd
ligen för den dekorativa effektens skull. 
Som vanligt hänför sig inte bildtexterna 
alltid direkt till respektive bilder — något 
som aldrig besvärat läsaren av äldre häften 
av Sveriges kyrkor. Förvånansvärt under
haltiga är faktiskt gravstensteckningarna 
fig. 132-137. Ävenså hade fig. 131 kunnat 
vara större klicherad — på lämplig bekost
nad av skalstreck och norrpil. Att grav
skrifterna s. 168 är skaldestycken med rim 
observeras inte, men det har betydelse för 
deras rätta läsning. Nu får (sten 5) ordet 
WELT rimma på VORGESEH, vilket inte 
ger någon mening. Rimparet måste vara 
WELT - VORGESTELLT. På fig. 135 
saknas nummerbeteckningen 25, och de 
båda raderna med nummer 39 hor inte alls 
hit. Gravhällen fig. 137, försedd med en 
borgerlig bomärkessköld, är kyrkans äldsta 
bevarade och daterad 1577. Den har ett 
regelrätt plattyskt inskriftsformulär, och 
den döde hette Wessel van Welingk van 
Deventer, alltså en holländare. — En in
vändning måste också riktas mot förslaget 
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att datera solvisareskivan fig. 81 till medel
tiden, låt vara »senmedeltiden». 

Är det svårt att påvisa några bevarade 
medeltidsföremål i Marstrands kyrka, så 
talar dock kyrkan själv och äldre ritningar 
m.m. om dess medeltida ursprung: kort 
och brett långhus med hörnkontreforer i 
väster, två strävpelare på vardera långsi
dan och hörnställda strävpelare åt öster. 
Koret, som är smalare än långhuset och 
nästan kvadratiskt i plan, har långmurar 
som konvergerar mot öster. I dess sydöstra 
hörn finns en snedsträva och i det nord
östra en senare omdanad dubbelpilaster. 
Långhusets fyra mittsträvor är murade 
med indragen bredd upptill och alla har 
skivtäckta krön men ingen av dem når upp 
till takfoten. Murverket är grovt, av grå
sten med rundbågiga fönstergenombryt-
ningar, Tornet, som står på berg, högre än 
kyrkan i övrigt, har rundbågiga ljudöpp
ningar. 1 kyrkans västgavel finns två min
dre fönster från tiden före tornets till
komst. Kanter och poster i portar och fön
ster är tegelmurade, och på långhusets öst
ra gavelröste fanns innan hela kyrktaket 
nydanades 1807 en korsformig blindering, 
varav större delen doldes av det uppskju
tande kortaket. Kyrkan var tvåskeppig, 
varvid dess sex enkla kryssvalv uppbars av 
två ovanligt klena, åttkantiga kolonner av 
samma typ men olika dimensioner. De ha
de baser och krön som nu ligger på kyrko
gårdens grindstolpar och som är huggna i 
ljusgrå kalksten med knopp- och repstavs-
prydda förmer i en mycket förenklad go
tisk stil. Att dessa klena och omaka kolon
ner med tillhörande tegelvalv skulle tillho
ra kyrkans ursprungliga system är ej antag
ligt. — Om koret vet man, som ovan an
tytts, att dess tak förhöjts, sannolikt vid det 
tillfälle då det 1807 rivna stjärnvalvet till
kom. Valvets ålder är att se mot bakgrund 
av en uppgift i 1733 års inventarium (och 
efter detta i J. Ödmans Chorographia Bahu-
siensis, 1746) om en inskrift »under Taket 
bak om Altaret i Choret thenna gamlla 
Muncke-Skriften»: Completum est opus ista 
anno domini m" cdlx octauo ydus oclobris », dvs 
»Dettaarbete fullbordades Herrensår 1460 

den 8 oktober». (Fortsättningen på inskrif
ten har väl omtalat vem som varit donator 
eller målare, vilket var meningen med dy
lika budskap.) Utifrån dessa sålunda före
liggande fakta är det som kyrkans medel
tidshistoria skall bedömas. 

Emellertid präglas vår syn på Mar
strands kyrkas historia — och så är även 
fallet med den nya framställningen i Sveri
ges Kyrkor — i högsta grad av vetskapen 
om att Marstrand haft ett kloster. Och hi
storikerna av facket har blivit orts- och 
konsthistorikernas eftersägare på denna 
punkt: »Franciskanklostret i Marstrand 
. . . upplöstes . . . 1537. Dess kyrka blev 
Marstrands församlingskyrka» (E. Lönn
roth, Bohusläns medeltid. Bohusläns histo
ria, 1963. s. 145). 

Det finns egentligen bara två uppgifter 
som rör ett kloster i Marstrand. Är 1291 
förekommer Marstrands namn i en upp
räkning av minoriterkloster i Norden 
(Dipl.Norv. IV: 3), och 1423 namnes i ett 
arvskiftesbrev en »broder Johan plattosla-
gare gharddian j Malstrands klauster» 
(Dipl.Norv. 111:481). Under sistnämnda 
brev hänger ett klostersigill av vanlig 
1200-lalsform, och detta sigill har inskrif
ten: SIGILLUM CONVENTUS FRAT-
RUM MINORUM IN MALSTRAND. Det
ta sigill — som inte avbildas i Sveriges Kyr
kor - är det i särklass betydelsefullaste 
vittnesbördet om klostret i Marstrand. 

Ett annat, lika konkret vittnesbörd om 
klostrets forna existens har man ansett den 
nuvarande kyrkan samt med dess skrivna 
och ritade dokument vara. Den skulle ha 
varit en klosterkyrka, byggd av klosterfol
ket. När fru Aasma försöker skildra detta 
historiska sammanhang, brister hon i kri
tik. Hon ser väl att kyrkoplanen icke är den 
för franciskankloster genomgående och 
typiska, den »osymmetriska». När det gäl
ler klosterbyggnaderna, finns intet att peka 
på. 1 stället anför hon vad vetenskapligt 
okunniga författare som Ödman, Olän och 
Kiantz yttrar i sina böcker, ja, vad de gissar 
och kallar ortstradition. Om uppgifterna 
hänför sig till tiden före eller efter refor
mationen spelar ibland mindre roll. Hon 

Fornvännen 70 



Recensioner 261 

använder inte sin speciella, konstarkeolo
giska sakkunskap till att avföra kyrkan från 
klosterspekulationerna men känner ej hel
ler till att varje kloster var en församling 
för sig utan samröre med församlingar av 
annat slag, t. ex. en stadsförsamling. Hon 
summerar, utifrån den litteratur hon stu
derat: »Det kan anses som uteslutet att två 
kyrkor skulle ha existerat samtidigt på ön. 
Det finns inga som helst belägg för ett så
dant antagande.» — Man frågar vem be
visskyldigheten åvilar i en så grumlig ut
redning. Givetvis åvilar det författaren atl 
ge exempel på brödrakonvent som delat 
kyrka och kyrkogård med vanliga försam
lingar, med lekmän, kvinnor och barn. — 
Långt ifrån att upplysa om planformens 
avgörande vittnesbörd tillfogar förf. att 
»den nuvarande kyrkans storlek snarare 
passar för en klosterkyrka från 1200-talets 
slut eller 1300-talets början än för en soc-
ken-(dvs. församlings-)kyrka i en stad på 
en liten ögrupp med relativt liten folk
mängd». Till belysande av den vetenskap
liga halten av dessa reflektioner kan erin
ras om att Skanör-Falsterbo under medel
tiden hade flera kyrkor, ett konventhus för 
minoriter och två borgar. 

I själva verket kan det vara lämpligt att 
stanna ett ögonblick vid franciskanernas 
konventhus eller »kapell» i Falsterbo. Den 
kan tjäna som nyckel till hela Marstrands-
gåtan. 

Som upplysande i sammanhanget kan 
man citera Jarl Gallén, Franciskanorden 
{Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk medellid 
IV, 1959, sp. 569): Om arten av francis-
kanordens verksamhet i Norden vittna de 
ordenshus, som voro förlagda till vägar 
genom ödebygder, till sjöfartsleder och 
skärgårdar. Krokek i Kolmården var ett 
sådant. I Uppgränna i Holaveden hade 
franciskanorden ett kapell. Ångermanland 
besöktes av bröder från Stockholm. Mitt 
emellan Åland och Finland byggdes Kö
kars konvent; på Torkö i Blekinge skär
gård hade franciskanerna ett kapell som 
sedan blev ordenshus. Stockholms konvent 
hade ett härbärge på Vätö i Roslagen, 
Halmstads konvent ett hus i Skanör, plat
sen för de årliga sillmarknaderna. Raumo 

konvent i Finland ägde ön Aikko i skär
gården norr om staden. Allt ger vid han
den att franciskanerna bedrev en liknande 
verksamhet bland fiskare och sjöfarande 
som dominikanerorden.» — Härav följer 
som en sannolikhet att franciskanklostret i 
Kungahälla skaffat sig ett dotterkonvent -
ett kapell eller ordenshus i Marstrand. Det 
omtalade sigillet visar att detta sketl på 
1200-talet, och brevet att man 1423 där 
haft en gardian vid namn Johan plattosla-
gare. 

Det är att förutsätta att detta Mar
strands-konvent ägt bestånd till medelti
dens slut. Karin Aasma åberopar en histo
risk källa (Reimar Kocks Lub. Chronicke. Ny 
Konglig Samling 303 b, s. 316 f. i Kongl. 
Bibi., Köbenhavn). Kock hade 1524 varit 
munk i ett franciskankloster i Lubeck men 
övergått till protestantismen och tjänst
gjorde 1532-1534 som präst på liibska flot
tan. 1532 var han i Marstrand och såg den 
18/3 skeppsfolket skaffa ved genom att 
med sina bilor ödelägga k l o s t r e t på 
några timmar. Där fanns då bara en gam
mal munk kvar, säger han. Redan 1528 
hade förödelsen gått fram över Danmarks 
kloster, så händelsen kunde inte vara ovän
tad. 1528-1532 befann sig f.ö. Bohuslän 
tillfälligtvis i svensk ägo. 

Kocks berättelse klargör, att Marstrands 
kloster varit obetydligt, arkitektoniskt sett, 
och den bevisar samtidigt att nuvaran
de stadskyrkan tillhört stadsförsamlingen. 
Den är ett dokument till stadshistorien 
men ett konsthistoriskt ganska svårtolkat 
dokument. Det är att hoppas att Karin 
Aasma efter sin nu framlagda, beskrivande 
skildring av kyrkan ville ägna den ytterli
gare uppmärksamhet som vetenskapligt 
studieobjekt. 

Man kan tycka att ett franciskanskt 
brödraskap, som på 1200-talet (sigillet) kal
lar sig konvent, borde haft regelrätt sten
kyrka, och det är inte uteslutet att gräv
ningar i Marstrand kommer att bringa res
ter av en sådan i dagen. Var klostret legat, 
närmare bestämt, är okänt, men när det 
gäller städer av någon betydenhet var det 
regel att tiggarmunkarnas anläggningar 
hamnade i periferien. Harald Widéen 
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