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Recensioner 

Grahame Clark, The Earlier Stone Age 
Settlement of Seandinavia. Cambridge Uni
versity Press, Cambridge 1975, £ 7,50, 282 
sid. ISBN 0-521-20446-1 
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Enligt författarens förord är syftet med hans 
bok att ge en engelskspråkig publik en intro
duktion till den senglaciala och mesolitiska 
kulturutvecklingen i Danmark, Finland, 
Norge och Sverige. Men utan tvivel kom
mer denna bok att tacksamt mottagas även 
av en nordisk läsekrets. Den är nämligen för 
närvarande den enda modernt inriktade 
större översikten av ämnet som existerar. 

Få personer torde ha bättre förutsättningar 
för en sådan uppgift än Grahame Clark, som 
under nära ett halvsekel ägnat nordväst
europas förhistoriska jakt- och fångstkulturer 
ett intensivt forskningsintresse. Detta har av
speglats i mängder av artiklar och i en rad 
nu klassiska monografier, såsom The Meso
lithic Settlement of Northern Europé 1936, 
Prehistoric Europé, The Economic Settle
ment 1952 och Excavations at Står Carr 
1954. När Clark nyligen tog itu med att revi
dera det först nämnda av dessa arbeten, blev 
han snart på det klara med att forsknings
utvecklingen under de gångna fyra decen
nierna istället krävde en helt ny, av den 
gamla boken obunden framställning. Resul
tatet har blivit The Earlier Stone Age Settle
ment of Seandinavia. 

Bokens ämne är mycket omfattande, men 
dess omfång är ganska litet. En sådan ekva
tion brukar sällan kunna lösas utan vissa be
gränsningar och urval. Sådana har också 
Clark gjort, men han gör å andra sidan inte 
anspråk på att presentera en fullständig täck
ning av ämnet. Säkert känner en och annan 
läsare missnöje med Clarks under- eller över
betoning av vissa geografiska områden, mate
rial eller teman. Bokens tyngdpunkt ligger 
utan tvivel främst på Sydskandinavien och 
de äldre skedena. Författaren demonstrerar 
en imponerande kännedom om litteratur och 
om källmaterial trots sitt handikapp att inte 
vara infödd forskare, en position som istället 

givit honom fördelen av den utomståendes 
friare perspektiv. Clarks säkra grepp på äm
net återspeglas i den klara och koncisa fram
ställningen. Som vanligt har Clark åstadkom
mit en stimulerande och läsvärd bok. 

Clarks bok har sitt givna värde genom den 
instruktiva faktaöversikten, som dock inte 
skall nagelfaras närmare här, men framför 
allt genom det sätt på vilket han närmar sig 
sitt ämne. Clarks forskning har ända sedan 
slutet av 1940-talet haft en utpräglat ekolo
gisk inriktning och har bedrivits i nära sam
verkan med fr. a. paleobotanik och paleo-
zoologi. (Clark har f. ö. gjort en intressant 
tillbakablick på sin egen forskningsutveckling 
i samlingsverket Archaeological Researches 
in Retrospect (Willey 1974).) Det ekologiska 
perspektivet går som en röd tråd även genom 
denna bok. Trots att en hel del utrymme 
ägnas åt materialbeskrivningar sker detta 
aldrig i form av en artefakttypexcercis för 
dess egen skull; artefakterna ses tvärtom all
tid som en del av något sammanhang, varav 
det kronologiska kanske är det minst fram
trädande. 

I inledningskapitlet Some Basic Concepts 
redovisar Clark den metodteoretiska bak
grunden till sitt arbete, och han diskuterar 
där en rad begrepp som är grundläggande 
för en ekologiskt inriktad analys av förhisto
riska jakt- och fångstkulturer. Bakom Clarks 
teoretiska resonemang finner man alltid en 
konkret grund och hans text är välgörande 
fri från abstrakt testuggande. Med rätta 
understryker han nödvändigheten av ett 
socialantropologiskt perspektiv och han fram
håller att för jakt- och fångstkultur så väl
dokumenterade fenomen som säsongförflytt
ningar samt sociala och territoriella gruppe
ringar är faktorer som måste beaktas vid ut
tolkningen av arkeologiskt material från så
dana kulturer. Att ett dylikt perspektiv kan 
vara givande har han som bekant själv ny
ligen demonstrerat i sin nyvärdering av mate
rialet från den preboreala Står Carr-boplat-
sen (Clark 1972). Clark påpekar också att 
bristen på insikt på denna punkt lett till 
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många allvarliga felslut i samband med 
statistisk behandling av flintmaterial (s. 16, 
74 f.). 

I detta sammanhang leds tanken osökt till 
det alltid aktuella diskussionsämnet om skiv-
yxans frekvens och datering på västsvenska 
boplatser. Många forskare anser ju att den 
västsvenska flintkulturens utveckling i allt 
väsentligt följt det sydskandinaviska mönstret 
och att boplatser med höga frekvenser av 
skivyxor i Västsverige bör placeras i sen-
mesolitisk tid, precis som de sydskandina
viska. Både Fredsjö och Cullberg har dock 
med rätta varnat för en alltför dogmatisk 
överföring av sydskandinavisk kronologi till 
Västkusten vad gäller preboreal och boreal 
tid, eftersom de västsvenska kustboplatserna 
representerar en annan naturmiljö än de syd
skandinaviska inlandsboplatserna (Fredsjö 
1953, s. 19 f., 167 f., Cullberg 1972, s. 44 f.). 
Som bekant representerar de skånska och 
själländska boplatsfynden från preboreal och 
boreal tid en inlandsbosättning, av allt att 
döma huvudsakligen från sommarhalvåret. 
Spår efter kustbosättningen saknas ju därför 
att boplatserna dränkts av det transgredie-
rande havet. Hur säsongmönstret gestaltat 
sig vid svenska västkusten under samma tid 
vet vi inte mycket om på grund av bristen 
på organiskt material, även om vissa fynd 
pekar på kustvistelse under vinterhalvåret 
(Bua). De västsvenska boplatsfynden repre
senterar i huvudsak strand- eller kustanknu-
ten bebyggelse. Varje jämförelse mellan Väst
sverige och Sydskandinavien under fastlands
tiden blir då en jämförelse mellan artefakter 
från kustbosättning respektive inlandsbosätt
ning. Risken är således uppenbar att man 
jämför material som tillkommit under helt 
olika funktionella omständigheter. Den risken 
blir inte mindre om kust- och inlandsbosätt
ningen i betydande utsträckning har försig
gått under olika årstider. 

Varje jämförelse mellan skilda geografiska 
områden som baseras på de olika flinttyper
nas relativa frekvenser, och som inte inne
fattar åtminstone ett försök till analys av 
tänkbara säsongvariationer i bosättnings
mönstret, riskerar därför att bli en teoretisk 
konstruktion med ringa relevans för den forn

tida verkligheten. Vi vet ju absolut ingenting 
om skiv- och kärnyxornas (eller andra red
skapstypers) relativa frekvenser på fastlands
tidens kustboplatser i Sydskandinavien och 
vi saknar därmed underlag för frekvensjäm
förelser mellan de aktuella områdena. O m 
fastlandstidens människor ev. hade större an
vändning för t. ex. skivyxor än för kärnyxor 
vid sin vistelse vid kusten och/eller under 
vinterhalvåret, så kommer också deras bo
platser — om det i framtiden blir möjligt att 
undersöka dem — att uppvisa högre frekven
ser av skivyxor än de boplatsfynd från tiden 
ifråga som vi nu har kännedom om. Till de 
okända faktorerna hör emellertid ännu också 
skivyxornas användning. 

Ett annat förhållande som manar till efter
tanke är att befolkningen i Göteborgsområ
det—Bohuslän och befolkningen i Skåne— 
Själland under t. ex. boreal tid och senare 
omöjligen kan ha ingått i ett och samma 
sociala territorium för att använda Clarks 
terminologi. Ett socialt territorium i ett jä-
garsamfund motsvarar antropologiskt det år
liga revirområdet för den normala stamen
heten på ca 300—500 individer (jfr Gräs
lund 1974, s. 4 f.). Men ett så stort område 
som hela Bohuslän, Göteborgsområdet, Hal
land samt Skåne och Själland torde tvek
löst, med utgångspunkt från antropologiskt 
rimliga tal för befolkningstätheten, ha hyst 
en befolkning som flera gånger överstiger den 
normala maximisiffran för det sociala terri
toriet. Allt talar därför för att vi måste räkna 
med flera skilda sociala territorier för om
rådet som helhet, territorier som dessutom 
säkerligen inte varit statiska under så långa 
tider det är frågan om. Och om skilda sociala 
territorier föreligger blir automatiskt skillna
den i kulturellt avseende något som vi måste 
ta med i beräkningen. Trots övergripande 
likheter i det arkeologiska materialet åter
speglas också ett sådant förhållande tydligt 
av olikheter i flintinventariet, av vilka den 
nästan fullständiga frånvaron av triangulära 
mikroliter och tvärpilar i Västsverige är den 
mest iögonenfallande, om än långt ifrån den 
enda (se t. ex. Fredsjö 1953, s. 18 ff., We
linder 1973, s. 12). Vissa påtagliga skillna
der inom det svenska västkustområdet bör 
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också diskuteras från denna aspekt. 

Utan tvivel framstår uppgiften att försöka 
nå fram till en klarare uppfattning av jägar
samhällets årscykel och av dess sociala revir 
i skilda områden och under skilda tider som 
en av de viktigaste för den mesolitiska forsk
ningen. 

För att återknyta till Clarks arbete skall 
här nämnas just hans förslag till uppställ
ning av tre stora sociala territorier i Nord
västeuropa under senglacial tid (s. 69 ff.). 
De bär rimlighetens prägel och bör, liksom 
hans analys i övrigt av de senglaciala kultu
rerna, vara en stimulans för den fortsatta 
forskningen. Däremot finner jag det svårare 
att godtaga författarens beräkning av befolk
ningstalen för Bromme/Segebro/Lyngbykret-
sen (s. 98). På grundval av Sturdys beräk
ningar av hur mycket man kan skatta en ren-
population utan att äventyra dess reproduk
tion och hans slutsats att en stam på 500 
renar skulle behövas för försörjningen av en 
familj, drar Clark slutsatsen att 165—220 
mikroband (dvs. om vardera 3—5 familjer) 
kan ha levt i området i fråga. Clark räknar 
med en areal på 70 000 km 2 vilket skulle ge 
en befolkning på 4 100—5 500 individer. 
Detta skulle betyda en folktäthet på 13—17 
ind./km2 , en orimligt hög siffra mot bak
grunden av vad vi vet om sentida polära och 
subpolära gruppers folktäthet. Man kan här 
jämföra med Troels-Smiths på etnografiskt 
jämförelsematerial baserade beräkning 120 
individer för hela Danmark/Skåne under 
senglacial tid (1961, s. 40 f.). Clarks siffror 
baseras på det osannolika antagandet att 
människorna utnyttjade miljöns "carrying 
capacity" till hundra procent, något som de
finitivt inte är kännetecknande för jagar- och 
samlarkulturer. Men även om befolknings
tätheten torde ha varit långt mindre än den 
som Clark antager, behöver den inte ha varit 
fullt så låg som Troels-Smith anger. Ty som 
Clark påpekar torde renbetet på nordväst
europas flackland ha varit hyggligt även vin
tertid eftersom snötäcket av allt att döma 
var begränsat. Man skulle där också kunna 
tillägga att även om klimatet var strängt, 
luften ändå torde ha varit relativt hög och 
torr och solen mer värmande än i nutida 

nordliga tundraområde (Claiborne 1972, s. 
193 ff.). 

Med utgångspunkt bl. a. från Degerbols 
och Sturdys undersökningar av det fossila 
renmaterialet från senglacial tid företar 
Clark en total omvärdering av frågan om 
renjägarfolkens säsongförflyttningar, som 
kommer att tvinga oss att ta upp många 
gamla åsikter till förnyad prövning. Det 
fossila materialet visar att renflockar uppe
höll sig vintertid i nordvästeuropa, och 
Sturdys renhornsanalyser har visat att majo
riteten av de renar, som jagats vid boplat
serna Stellmoor och Ahrensburg, dödats när 
de under hösten drog norrut till sina vinter
beten, och ett mindre antal under vårvand
ringen söderut. De stora renflockarna har 
alltså sannolikt sommartid uppehållit sig i 
de mellaneuropeiska högländerna och vinter
tid i de nordliga lågländerna, dvs. tvärtom 
mot vad man tidigare vanligtvis antagit. Av 
allt att döma har även de senglaciala jägar
folken tillbringat den arktiska vintern i norr. 
Men att även människorna sommarsemest-
rade i söder precis som renhjordarna, såsom 
Clark antyder, kan möjligen ifrågasättas. Det 
faktum att Alleröd/Lyngbyterritoriets flint
spetstyper inte blandas med den sydligare 
Ahrensburgskrdsens pilspetstyper tyder möj
ligen på att de inte kom till användning un
der förflyttningarna sommartid, men troli
gare på att befolkningen huvudsakligen var 
årsstationär inom sitt nordliga revir. 

Bo Gräslund 
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Torsten Capelle, Kunst und Kunsthandwerk 
im bronzezeitlichen Nordeuropa. Karl Wach
holtz Verlag, Neumiinster 1974. 104 sid. 5 pl. 

I en liten populär bok om ett hundratal sidor 
i kvarto har Torsten Capelle givit en lättläst 
överblick över detta fält. Med "bronzezeit
lichen Nordeuropa" menas som vanligt inte 
det nordligaste Nordeuropa utan Syd- och 
Mellanskandinavien och nordligaste Tysk
land. Med "Kunst und Kunsthantwerk" me
nar Capelle dels vardagsföremål skapade 
"med glädje till det sköna", dels föremål i 
tjänst hos kult, magi och religion. 

En hel rad olika föremål och föremåls
grupper inrangeras sedan under klart an
givna kategorier. Hällristningarna får som 
sig bör inleda den långa raden; efter en in
ledning som klargör skillnaden mellan jakt-
och åkerbruksristningarna och deras geogra
fiska utbredning får också de olika traditio
nella tolkningsvarianterna komma till tals. 

Ett litet eget kapitel ägnas sedan åt Kiviks
graven med en noggrann genomgång av dess 
bildstenar. I detta sammanhang namnes ock
så Tuna i Sörmland och Anderlingen vid 
Bremervörde. 

Avbildningar på bronser, ornament på 
bronser, metalldrivning och bronsplastik -— 
allt är karakteristiskt för "bronsåldersbronser
na". Arbetena i trä, horn, keramik, sten och 
bärnsten är inte av någon allmänt högre 
kvalité men tas också upp i detta samman
hang. 

I ett litet intressant kapitel tas upp frågan 
om hur färgade egentligen bronsvapnen va
rit. Borbjergspjutspetsarna är på bredsidorna 
inlagda med svart lackartad harts som måste 
ha haft en stark effekt gentemot den opatine-
rade bronsen. 

I ett avsnitt om magi visas handavbild-
ningarna på baksidorna av glasögonfibulorna 
och i ett avsnitt om förfalskningar behandlas 
Villfarahög-stenen från Skåne. 

I en avslutande utblick betonar Capelle 
bronsålderskonstens slutenhet; dess brist på 
byggande på en stenålderstradition och dess 
abrupta slut utan fortsättning i äldre järn
ålder. Kanske kan här invändas att i mångt 
och mycket är detta beroende av den tolk
ningsmodell som arkeologerna av tradition 
lagt på bronsåldern, dvs. ett arbete med 
artefakter, deras typologi, kronologi och fynd
sammanhang. Ett högre utnyttjande av t. ex. 
det moderna inventeringsmaterialet kan må
hända ge en mer integrerad bild. 

En utmärkt bibliografi avslutar den nyttiga 
lilla boken. Bland de norska tidskrifterna sak
nas årsboken från Stavanger, bland de sven
ska Fyndrapporter från Göteborg. I hällrist
ningslitteraturen skulle man gärna sett Fred-
sjös senare arbeten, dels i Bohusläns hem
bygdsförbunds årsskrift, dels i "Studien-se
rien i Göteborg, tillsammans med Nordbladh 
och Rosvall. 

Carl Cullberg 

OFFA 31. 1974. Neumiinster. Wachholtz 
Verlag 1975. Ed. G. Kossack och K. Struve. 

Tidskriften OFFA som befattar sig med det 
nordligaste Västtysklands förhistoria håller 
som vanligt en hög nivå. 

Innehållet delas i vad som kallas "Ab-
handlungen", "Kleine Mitteilungen" och 
"Arbeitsberichte". De sistnämnda är från 
vad vi i Sverige väl närmast skulle kalla 
landsantikvarien i Schleswig-Holstein. 

Avhandlingen inleds med ett arbete av 
Klug-Erlen-Keuser-Ernst-Willkomm som be
handlar sedimentation och transgression i 

Kiel-området. Östersjön stiger ju i dessa 
trakter in över landet. Denna transgression 
var i tiden 5500—2500 f. Kr. speciellt kraf
tig — här kan vi jämföra med de syddanska/ 
skånska sena stenålderstransgressionerna —• 
för att från 2500 f. Kr. och in i nutiden fort
sätta i ett långsamt tempo. En transgredie-
rande kust är för oss skandinaver en ovan 
företeelse; för oss är landstigningen norma
lare. Framför allt är det tydligen frågan om 
problem med kustens ytvatten som i de 
bäcken som lutar mot stranden stoppas upp 
med mossbildning o. d. till följd. 

Nu har tydligen en geolog, F. Voss, fram-
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lagt en teori om att strandnivån vid tiden 
för Kristi födelse redan hade nått nutidens 
nivå, men att sedan en regression, en havs
sänkning, satte in, som nådde sin lägsta 
vattennivå ca 110 e .Kr . Det är hur detta 
transgressions-regressionsförhållande egentli
gen förlöper som undersökningen avser att 
belysa. 

Därvid arbetar man med en 3,5 km lång 
borrprofil som på sina ställen når djup av 
närmare 8 meter. 

Resultaten innebär att det inte är frågan 
om en kontinuerlig transgression i området. 
Redan 2000 f. Kr. hade havsytan nått en 
nivå endast 1 m lägre än i nutiden. Efter en 
fortsatt långsam transgression mellan 2000 
och 1000 f. Kr. ökade på nytt tempot och vid 
Kristi födelse var nivån lik nutidens. Där
efter följer i Kiel-området en regression, en 
sänkning av havsytan som höll på fram till 
ca 1200 e. Kr. då på nytt höjningen av havs
ytan satte in. 

Dessa förhållanden är viktiga för arkeolo
gien där, inte minst i de äldre perioderna, 
bosättningen i kustbandet påverkas av dessa 
faktorer. 

I en andra avhandling skriver H. Hingst 
om flatmarksgravar från sten- och brons
åldern i Schleswig-Holstein. Liksom i Dan
mark har man nämligen också här nu fått 

fram ett stort antal stenpackningsgravar från 
neolitikum. Andra flatmarksgravar ligger i 
anslutning till kusten och jämföres av Hingst 
med Västerbjersgravfältet på Gotland. Åter
igen andra ligger i sammanhang med brons
åldershögar och skall dateras till denna tid. 

De flesta gravarna från stenåldern tillhör 
trattbägarkulturen och inte enkelgravskultu-
ren. 

I en tredje avhandling skriver Hingst om 
krukmakarugnar från förhistoriska boplatser 
i Schleswig-Holstein. 

Efter en föredömlig presentation av mate
rialet delar Hingst upp ugnarna i följande 
typer: "Meileröfen", en- och tvåkamriga 
"Grubenöfen", på marken liggande kammar
ugnar med "Doppelbefeuerung". "Meiler
öfen" finns redan från neolitikum. Från 
bronsåldern är ugnsfynd sällsynta. De flesta 
ugnarna är från järnåldern. Avslutningsvis 
behandlar Hingst med utgångspunkt från ett 
sällsynt bra fynd en krukmakares verksam
hetsmönster. 

De mindre meddelanden som är införda i 
detta nummer behandlar dels svart-vitt infra-
foto som hjälpmedel vid analys av eljest svår
funna objekt, dels utgrävningar av slenkam
margravar på Sylt. 

Carl Cullberg 

Die Germanen. Geschichte und Kultur der 
germanischen Stamme in Mitteleuropa. Band 
1: Von den Anfängen bis zum 2. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung. Författarkollektiv un
der ledning av Bruno Kriiger. Berlin 1976. 
568 sid. 62 pl. 133 fig. 

I ett välkänt föredrag i Kassel 1895 med 
titeln Die vorgeschichtliche Ausbrcitung der 
Germanen in Deutschland samt i kort därpå 
följande arbeten slog den tyske arkeologen 
Gustaf Kossinna fast att klart avgränsade 
arkeologiska kulturprovinser måste motsvaras 
av bestämda folk eller folkstammar. Detta 
för Kossinnas samtida uppseendeväckande 
uttalande lämnade fältet fritt för en när

mast oändlig rad vetenskapliga arbeten från 
såväl arkeologiskt som historiskt, religions-
historiskt och språkvetenskapligt håll där 
man försökte att knyta samman skriftligt 
och arkeologiskt källmaterial från tiden om
kring Kr. f. till en historisk enhet. Man har 
därvid dels försökt skildra germanerna som 
helhet, deras seder och bruk, deras krigskonst, 
religion eller sätt att vara, dels ansett sig 
med stor framgång kunna lokalisera och med 
arkeologiska fyndkomplex förbinda de mäng
der av germanska stammar som omnämns 
av antika författare fr. a. Caesar och Tacitus 
(t. ex. langobarder, chauker, angrivarier, 
cherusker). Kring dessa frågor har alltså en 
diskussion pågått i snart hundra år •— och 
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den är ännu inte avslutad. Emellanåt har 
diskussionen infekterats av politiska ideolo
gier, fr. a. spelade ju germanforskningen en 
stor och viktig roll i det nazistiska Tyskland. 

Sammankopplingen mellan bestämda ar
keologiska fyndgrupper och angivna folk
stammar har naturligt nog inte upplevts lika 
angelägen i Skandinavien och därifrån ut
gående forskning som i Mellaneuropa, där 
gränsändringar och folkomflyttningar varit 
det naturliga så långt tillbaka som det histo
riska sökarljuset når. Ett undantag för Skan
dinaviens del måste dock nämnas nämligen 
kimbrerna som ansågs ha kommit från det 
jylländska Himmerland, och dragit söderöver 
115 f. Kr. Så lämnar t. ex. Bröndsted i Dan
marks Oldtid stort utrymme åt skildringen 
av detta kimbrertåg även om han inleder 
med en kort reservation att den geografiska 
lokaliseringen av kimbrernas hemort inte är 
fullt belagd. I allmänhet har väl dock skan
dinaviska arkeologer under de sista decen
nierna allt mer tagit intryck av den historiska 
källkritiken, som har visat på de stora fel
källor man har att räkna med vid användan
det av de antika författarnas skrifter. Att 60-
talets tyska forskning inte heller var främ
mande för denna källkritik visar t. ex. det in
ledande avsnittet av Hachmann i Völker 
zwischen Germanen und Kelten även om 
bokens fortsättning inte alltid tar hänsyn 
härtill. 

Efter en viss nedgång i den politiskt be
lastade germanforskningen efter kriget har 
under 60- och 70-talen flera nya verk kom
mit. De senaste tillskotten har blivit föremål 
för en stor samlad recension av Heiko Steuer 
i Göttingische Gelehrte Anzeigen H 1/2, 
1976. Bland de där anmälda verken bör sär
skilt Hachmanns Die Germanen (Archaeo
logia Mundi , 1971) observeras. Hachmann 
tar i detta arbete nämligen upp den nog så 
viktiga definitionsfrågan, nämligen vad man 
egentligen menar med germanerna. Det är 
närmast förvånande att denna fråga tidigare 
upptagit så liten plats i germanforskningen. 
Hachmann visar också på hur olika german
begreppet har uppfattats både i antika källor 
och i senare forskning. Det kan röra sig om 
en grupp människor som talar samma språk 

eller som bebor ett visst geografiskt avgrän
sat område eller som kan visas ha haft stora 
likheter i materiellt hänseende t. ex. i kera
mik, vapen osv. 

En önskan att få lyfta på förlåten och stu
dera vilka relationer människor i förhistorisk 
tid haft till varandra och hur de fungerat 
tillsammans finns väl hos alla nutida arkeo
loger. Vägarna mot detta mål är många och 
svårforcerade. Åtminstone i svensk forskning 
har de odefinierade och belastade orden 
"folk" och "stammar" i det närmaste blivit 
bannlysta och lika gott är kanske det. "Kul
turer" är ett lika vagt begrepp och i protest 
mot denna tidigare terminologi använder 
man nu "grupper" eller "samhällen", vilket 
inte på något sätt har ökat klarheten. Att få 
veta hur ett förhistoriskt "folk" eller "sam
hälle" fungerade inbördes eller i förhållande 
till andra "folk" eller "samhällen" är oerhört 
svårt vilken terminologi man än använder. 

Mycket lättare är det för författarna till 
den här anmälda boken Die Germanen. Re
dan inledningsvis (s. 10) gör Bruno Kriiger 
klart att författarna sett som sin uppgift att 
undersöka och redovisa lagbundenheten i det 
historiska skeendet under den aktuella pe
rioden och därvid grunda sitt arbete på den 
marxistiska uppfattningen om samhällsut
vecklingen. Genom att ha upptäckt denna 
lagbundenhet i utvecklingen anser sig marxis
terna känna till den för icke-marxister så 
svåra frågan om sociala strukturer och rela
tioner människor emellan under förhistorisk 
tid. Det gäller för marxisterna endast att passa 
in ett arkeologiskt material på rätt plats i ett 
förutbestämt utvecklingsförlopp. Är detta väl 
gjort så känner man också den sociala struk
tur i vilken materialet har sin plats. 

Det digra verket Die Germanen på 568 
sidor är framställt av ett östtyskt "författar-
kollektiv" under ledning av Bruno Kriiger, 
professor vid Zentralinstitut fiir Alte Ge
schichte und Arcbäologie der Akademie der 
Wissenschaften der D D R i Berlin. I övrigt 
medverkar 19 författare med artiklar av 
arkeologiskt, historiskt, antropologiskt, språk-
vetenskapligt, botaniskt och zoologiskt inne
håll. Boken, som är avsedd att vara en hand
bok, omfattar germanernas historia "från 
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början" fram till andra århundradet e. Kr. 
och kommer att följas av en andra del, som 
skall skildra den vidare utvecklingen fram 
till sjätte århundradet e. Kr. 

Den nu föreliggande första delen omfattar 
enligt marxistisk terminologi utvecklingen av 
de germanska stammarna från början och 
fram till de första tecknen på bildandet av 
stamförbund. Detta innebär tiden från yngre 
bronsålder till äldre romersk järnålder. Geo
grafiskt behandlas "norra Mellan- och södra 
Nordeuropa", vilket visar sig vara ett något 
skiftande begrepp i de olika uppsatserna. I 
en inledande forskningsöversikt redogör 
Horst (s. 31 f.) för hur det germanska om
rådet på både språkvetenskapliga och arkeo
logiska grunder ungefär anses motsvara 
Jastorfområdd, dvs. delar av Nordväst
europa. 

Med utgångspunkt från antagandet at t 
den germanska stambildningen kan ha sin 
upptakt i bronsålder även om den inte blir 
fullt påvisbar förrän i förromersk järnålder 
gör Horst i kap. IV en genomgång av situa
tionen i yngre bronsålder (bosättningsområ
den, hustyper, näringsfång m. m.) och fin
ner därvid tendenser till grupperingar av bo
platser, ofta av naturgeografiska orsaker, 
samt tendenser till specialisering i arbetsupp
gifter. 

Utbildandet av de germanska stammarna 
skildras sedan av Keiling i kap. V. Han räk
nar med att detta sker med början ungefär 
under 500-talet f. Kr. under äldre förromersk 
järnålder och att en av de kraftigaste driv
fjädrarna var de ändrade produktionsför
hållanden, som den inhemska järnhante
ringen medförde. Efter flera författares ge
nomgång av de germanska stammarnas ma
teriella och andliga kultur sammanfattas den 
germanska samhällsstrukturen under de sista 
århundradena f. Kr. av Kriiger och Seyer i 
kap. V I I I . Man har nu nått en socialekono
misk differentiering, som innebär att stam
hövdingarna (som tillika var anförare i krig) 
samlade en allt större privat förmögenhet till 
sina egna familjer och till sin egen hird. 

I kap. I X redogör Weber och Laser sedan 
för motsättningarna mellan "det stamaristo
kratiska germanska samhället och det ro

merska slavsamhället" under första och andra 
århundradet e. Kr. Detta följs i kap. X och 
X I av flera författares genomgång av den 
materiella och andliga kulturen samt närings
livets utveckling under samma tid. Därefter 
går Leube i kap. X I I igenom samhällsutveck
lingen och samhällsstrukturen. Stammen bil
dar det största stabila samhället. Inom detta 
finns patrllineära familjer. Stammen är or
ganiserad enligt släktskapsprinciper. Blods
band mellan olika stammar kan även före
komma. Stammen har ett eget namn och 
besitter ett eget landområde. Detta kan vara 
litet som ett härad eller stort som ett län 
(så t. ex. anses chatternas stam ha bebott 
nuvarande Hessen). Stammens område in
delades i s. k. Siedlungskammern, som senare 
motsvarades av Gauen. Från början bosatte 
sig stammen i ett område, som var omgivet 
av "neutralt" och obebott land. P. gr. a. be
folkningsexpansion utfylldes så småningom 
dessa områden och stammarna kom ofta i 
konflikt med varandra, vilket i sin tur emel
lanåt fick folkvandringar som följd. Stam
marna kunde vara stora (t. ex. enl. antika 
källor 24 000 heruler, 40 000 sugambrer). 
På grundval av sådana uppgifter beräknas 
germanerna öster om Rehn och norr om 
Donau ha utgjort flera millioner. Varje stam 
hade sin stamkult med central offerplats, 
men grupper av stammar kunde ha gemen
samma drag i materiell eller andlig kultur 
eller i dialekt, som skilde dem från andra 
grupper av stammar. 

Den sociala differentieringen, som efter 
hand gjorde sig allt mer märkbar var en av 
de främsta orsakerna till att stamsamman
hållningen och stamgränserna allt mer upp
löstes. Mindre stammar ockuperades av 
större, rövartåg och andra krigiska orsaker 
gjorde att delar av stammar flydde till andra 
områden. Stamhövdingar med sin omgivande 
hird kämpade för att utvidga sina domäner, 
jorden hade i allt större utsträckning gått 
över från kollektivt ägande till privategen
dom och man arbetade allt mer för egen vin
ning och ej för stammens bästa. Ur detta 
uppstod de allt starkare stamförbunden om 
vilka band 2 av Die Germanen kommer att 
handla, men redan nu förutskickas att för-
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modligen är det ur sådana stamförbund man 
skall tänka sig att de senare alamannerna 
och frankerna har uppstått. 

I mycket grova drag är det så vi skall 
tänka oss utbildandet av de germanska stam
marna under förromersk och tidig romersk 
tid enligt den materialistiska historieuppfatt
ning som bokens marxistiska författare före
träder. En bild av germanerna som har ma
nats fram utan någon nämnvärd historisk 
källkritik och som vilar på en fast marxistisk 
ideologi. I allt för ringa utsträckning disku
teras de motsättningar som materialistisk och 
icke-materialistisk historieuppfattning kom
mer till i dessa frågor. 

Die Germanen utger sig för att vara en 
handbok och som underlag för ovan skild
rade "röda tråd" finns en stor redovisning av 
arkeologiskt, historiskt, språkvetenskapligt 
och antropologiskt material där tyngdpunk
ten ligger på det arkeologiska materialet. Där 
finner man uppdelat på förromersk och äldre 
romersk tid redovisning av byggnadsskick, 
hantverk, åkerbruk, boskapsskötsel, kult m. m. 
Det geografiska område som redovisningen 
täcker är i de olika uppsatserna inte klart 
avgränsat. Som ovan nämnts anses att det 
germanska området skall motsvaras av Jas-
torfområdet. Detta Jastorfområde består dels 
av ett Jastorfkulturens kärnområde—Jastorf-
kultur im eigentlichen Sinne (s. 87) dels av 
d t Jastorfinfluerat ytterområde — Jastorf-
kultur im weiteren Sinne (s. 88) . Kärnom
rådet omfattar ungefär områdena norr om 
Weser-Aller och åt öster bort emot Oder 
samt innefattar även Jylländska halvön. 
Kring detta kärnområde ligger mer eller 
mindre Jastorf-influerade områden. Det re
dovisade arkeologiska materialet hämtas i 
helt övervägande grad från kärnområdet. 
Materialet från även detta mindre område är 
ju dock så stort att det nödvändigtvis måste 
bli frågan om en kraftig generalisering. Det 
är tveksamt om detta stort upplagda verk 
blir så användbart som handbok just genom 
att materialet är så starkt generaliserat. På
ståenden om t. ex. utbredningen av keramik
typer eller gravskick styrks i alltför liten ut
sträckning av litteraturhänvisningar och 
framför allt gäller detta avgränsningen av 

de olika arkeologiska grupperna inom Jas
torf kulturen (s. 191 ff.). Bildmaterialet är 
av tämligen god kvalitet, men mycket spar
samt i förhållande till den kompakta texten. 
Inte heller här får läsaren mycket hjälp till 
en verifiering av grupperingar och utbred
ningar. Ofta verkar bildmaterialet tillfälligt 
valt och inte som det systematiska komple
ment till texten man kunde önska. 

Kartmaterialet är genomgående dåligt. 
Man använder sig av blindkartor utan några 
namn, på vilka man lägger in prickar och 
andra symboler. O m man inte är mycket väl 
orienterad i mellan- och nordeuropeisk geo
grafi torde det vara omöjligt att läsa något 
avsnitt i denna bok utan att använda 
kompletterande kartverk. Och vem letar 
även i ett sådant kartverk fram ett tättbe-
folkat område öster en linje Drömling— 
Först—Klötze—Jeggdeben? Boken är full av 
sådana angivelser utan förankring i karta. 
Prickkartor är också ett problem för sig. 
Karta 1 visar fyndsituationen i yngre brons
ålder inom det område där sedan Jastorf-
kulturen skall växa fram och Karta 2 visar 
Jastorfkulturens kärnområde och ytterom
råde. Båda kartorna är en blandning av 
prickar och ringar för exakt fyndangivelse 
och diverse andra tecken (ibland bara 
mindre prickar) för schematisk angivelse av 
förekomst. Detta står inte angivet, det tar en 
stund innan man blir klar över förhållandet. 
Dessutom bör prickkartor över så stora fynd
material inte användas då det säger sig självt 
att de inte kan vara korrekta. Ett stickprov 
visar att så är fallet även här. 

Redaktionellt är boken väl sammanhållen 
och överblickbar trots sitt omfång, språket 
är enkelt och klart, det tecknade bildmate
rialet är ofta infällt i texten på ett upplättan-
de och överskådligt sätt. En nackdel är att 
de många författarnamnen endast står an
givna i innehållsförteckningen, men inte vid 
de olika uppsatserna. O m detta är ett uttryck 
för uppfattningen om ett "författarkollektiv" 
så underlättar det i varje fall inte för läsaren 
som hela tiden måste slå tillbaka för att se 
vem som står för de olika avsnitten. 

Om man är medveten om bokens begräns
ning och om den avsikt i vilken den är skri-
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ven så skall man inte frånkänna Die Ger
manen — detta stort upplagda samlingsverk 
— ett värde genom en presentation av myc
ket material och mycket litteratur (om än 
för litet av båda delarna) rörande århund
radena kring Kr. f. Dessutom bör den till

sammans med nykommen litteratur från väst
tyskt område kunna ge upphov till debatt 
om två olika historieuppfattningars sätt att 
se på samma material. 

Kjerstin Cullberg 

Rupert Bruce-Mitford m. fl. The Sutton-Hoo 
Ship-Burial. Vol. I British Museum. The 
British Museum Publications Ltd. Cambridge 
1975. Pris £ 45. 792 sid., 452 illustrationer, 
12 färgbilder. ISBN 0-7141-1334-4. 

Inte bara genom Sutton Hoo-fyndets svenska 
anknytning — på sin tid livligt diskuterad 
av svenska arkeologer som Sune Lindqvist 
och Birger Nerman —• är den nu utkomna 
första volymen The Sutton-Hoo Ship-Burial 
av betydande intresse för svensk järnålders
forskning. 

I och med utgivandet av denna första om
fångsrika och rikt utstyrda volym har en 
mängd nya väsentliga fakta blivit tillgäng
liga i frågor som sedan länge engagerat forsk
ningen. 

Man har här nämligen — vilket är vik
tigt att konstatera, då det torde röra sig om 
en ganska unik företeelse — skapat ekono
miska möjligheter att in i minsta detalj ve
tenskapligt bearbeta, utvärdera och publicera 
ett enda slutet fynd, låt vara ett av de rikaste 
från sin europeiska samtid. 

Detta förfarande har utan tvekan givit rik 
vetenskaplig utdelning och inte utan viss av
und skulle vi väl önska att resurser funnes 
att redovisa andra betydelsefulla fynd
komplex på ett lika omfattande och mång
facetterat sätt som i detta fall. 

Den del som nu kommit ut är bara den 
första av fyra planerade. Det kan därför 
vara av intresse att se litet närmare på upp
läggningen, såväl av denna som av komman
de volymer. 

En stor del av boken har helt naturligt 
ägnats själva utgrävningarna, samt en be
skrivning av gravfältet i övrigt (kap. I—IV, 
X I I ) . Utgrävningsförloppet under sommar

månaderna 1939 kan mycket detaljerat följas 
i dagboksanteckningar av såväl Basil Brown 
som C. W. Philips. Också 1965—69 års gräv
ningar finns utförligt dokumenterade. I ar
betet ingår också (kap. VI ) fyndkatalogen i 
sin helhet. 

De många nya fakta som kom fram vid 
grävningarna 1965—69 beträffande skeppet 
har haft till följd att detta ägnas en ingående 
penetration i ett särskilt kapitel. 

Av de många fyndgrupper som aktualise
rar väsentliga problemställningar av betydel
se för den slutgiltiga tolkningen har endast 
mynten (kap. IX) tagits upp till en mer in
gående vetenskaplig behandling i denna 
volym. 

I volymerna I I och I I I avser man att på 
samma sätt som när det gäller skeppet och 
mynten behandla de övriga fyndgrupperna. 
Således skall volym II innehålla en analys 
av Arms, Armour and Regalia. Återstående 
grupper skall ingå i vol. I I I . Först i volym 
IV är det meningen att ta upp mera över
gripande frågor som exempelvis stilhistoriska 
problem, Sutton-Hoo och Beowulf samt de 
svenska inslagen. 

Mot bakgrund av denna logiska disposition 
är det därför något förvånande att vitala 
frågor som kenotafproblemet, delvis frågan 
"who was he"? och hela den historiska bak
grunden tas upp till behandling redan i den 
första volymen (kap. V I I — I X ) . Det kan 
visserligen väl motiveras eftersom betydande 
nytt material tillkommit både i kenotaf- och 
personfrågan. Mot detta kan invändas att 
flera av de problemställningar som enligt 
dispositionen skall tas upp till mera ingående 
behandling i de kommande volymerna före
grips redan nu. Så är t. ex. fallet med diskus
sionen av det svenska inslaget, överhuvud-
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taget hade kanske, eftersom denna bok säkert 
kommer att användas flitigt, en striktare åt
skillnad av fakta och hypoteser varit önsk
värd. Redigeringen i övrigt med klart avde
lade sektioner och underavdelningar är dock 
föredömlig och ger god överskådlighet. I de 
flesta kapitel förekommer också sammanfatt
ningar, vilket givetvis är av stort värde. 

Bokens tekniska kvalitet är mycket hög. 
Bildmaterialet som omfattar över fyrahundra 
illustrationer varav 12 färgbilder lämnar 
knappast något i övrigt att önska. Färgbil
derna av cloisonnéarbetena förtjänar speciell 
uppmärksamhet och ger verkligen full rätt
visa åt materialet. 

Rent praktiskt kan formatet sägas vara 
något besvärande. Det är knappast en porta
bel bok utan en bok som endast kan läsas vid 
skrivbordet. Med hänsyn till att boken i 
framtiden bör komma till god nytta i fält 
t. ex. vid undersökningar av andra båtgravar, 
hade därför en uppdelning i hälften, till om
fånget förslagsvis motsvarande kapitlen, varit 
tänkbara alternativ. 

Rupert Bruce-Mitford har till bearbet
ningen av detta mångfacetterade fyndkom-
plex vidsynt knutit en stor medarbetarskara, 
vari ingår representanter för ett flertal skilda 
ämnesområden. Detta framgår naturligtvis 
först och främst av innehållsförteckningen 
som upptar inte mindre än 22 författarnamn 
och där även en svensk expert finns före
trädd — professor Nils Gustaf Gejvall. Men 
det kan också utläsas i förordet där ett stort 
antal specialister avtackas, bl. a. chefen för 
Scotland Yard. 

Ett imponerande antal tvärvetenskapliga 
undersökningar har utförts. Det rör sig inte 
bara om rent naturvetenskapliga analyser 
som t .ex. pollenanalys, C-14, röntgenunder
sökningar, textilanalys, osteologi, fosfatanalys 
och dendrokronologi. Analyser har också ut
förts av kulturgeografer, numismatiker, histo
riker, jurister och tekniker (skeppsbyggeri). 
Dessa tvärvetenskapliga utredningar äi 
många gånger både användbara för en 
punktbelysning av Sutton-Hoo och för en 
mera övergripande analys. 

Båtgraven från Sutton-Hoo är inte bara 
oerhört fascinerande beroende på att den ut

gör ett av de allra rikaste gravfynden från 
sin europeiska samtid, såväl vad gäller kvan
titet som kvalitet, eller — för att uttrycka det 
med Rupert Bruce-Mitfords egna ord: "the 
greatest single discovery in the history of 
British Archaeology". Det finns också en rad 
fascinerande dramatiska omständigheter för
knippade med fyndet. Det grävdes ut måna
derna omedelbart före andra världskrigets 
utbrott. Det ©måttligt dyrbara gravgodset 
måste nästan omedelbart packas ner och eva
kueras och låg under hela kriget gömt för 
världens ögon i tunnelbaneutrymmena i Lon
don. 

Ägnad att fascinera är också skildringen 
av Mrs Pretty. I sin egenskap av markägare, 
initiativtagare till grävningen 1939 och se
nare donator ägnas hon ett separat kapitel. 
Man får bl. a. läsa om hur Mrs Pretty första 
natten under sin säng förvarar de dyrbar
heter som kommit fram och hur hon till
kallade ortens polis för att hålla vakt vid 
grävningarna. 

Spännande som en riktig engelsk deckare 
är även skildringen av de intrikata ägande
rättsproblemen, också de ägnade ett spe
ciellt kapitel (kap. X I ) . De ledde fram till 
en rättegång där man bl. a. diskuterade frå
gan om den dödes identitet. Fyndet bedöm
des slutligen tillhöra Mrs Pretty såsom mark
ägare och hon i sin tur skänkte alltså fyn
det till den engelska kronan. 

Som redan tidigare omnämnts företogs 
grävningarna 1939 månaderna före andra 
världskrigets utbrott. Dessa undersökningar 
tycks ha utförts med största noggrannhet 
trots den relativt korta tiden och redovisas 
också bl. a. genom Browns och Philips' dag
böcker som Rupert Bruce-Mitford redan ti
digare låtit publicera. 

Trots detta — eller kanske tack vare denna 
noggrannhet 1939 — fann man det angeläget 
att företa en ny grävning på platsen. Det 
förefaller helt uppenbart att det fanns många 
meningsfulla skäl till detta. De främsta vins
terna med den grävning, som företogs under 
åren 1965—69, var väl ändå en betydligt 
ökad kunskap om själva skeppet. Bl. a. hade 
man 1939 inte grävt runt om och under skep
pet. Till bilden hör också att en flora av 
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teorier vuxit upp sedan 1939, teorier som 
bara kunde prövas genom nya grävningar. 
Så till exempel kunde man vederlägga hypo
tesen om att kroppen skulle ha avlägsnats 
via en tunnel. Genom utgrävning av dump
högarna kunde man också få fram ett i vissa 
avseende viktigt kompletterande fyndmate
rial. Rent principiellt kan konstateras att 
man vid 1960-talets undersökningar hade 
bättre resurser vad beträffar såväl tid, pengar 
som teknik. Dessutom hade man ett mycket 
väl genomarbetat faktaunderlag som ut
gångspunkt. Ytterligare ett viktigt skäl för 
att genomföra grävningarna på 1960-talet 
var att man genom utförliga fosfatanalyser 
ville söka lösa frågan om det existerade en 
kropp eller ej. I diskussionen av kenotaf-
problemen drar Bruce-Mitford in många och 
viktiga faktorer: föremålens läge i graven, 
fosfatanalyserna, den osteologiska analysen 
av den benbit som påträffades av förmodat 
människoben liksom också jämförelsen med 
andra fyndtomma gravar, exempelvis dem i 
Valsgärde. Det entydiga svar som författaren 

stannar för är också att det i själva verket 
existerat en kropp och att det således inte är 
frågan om en kenotaf. 

Sist men inte minst måste man nämna de 
undersökningar som gjorts av W. Oddy, 
British Museum, av myntens specifika vikt. 
Sådana undersökningar har utförts inte bara 
på mynten i börsen i Sutton-Hoo utan också 
på ett stort referensmaterial. Avsikten är att 
klarlägga myntens guldhalt vars variationer 
kan användas som ett kronologiskt instru
ment. 

Det är en nästan olöslig uppgift att på det 
utrymme som står till buds rättvist recensera 
en volym av detta imponerande omfång. Jag 
har därför valt att helt subjektivt utvälja 
några av de många intressanta problem som 
aktualiseras och måste för övrigt nöja mig 
med att från svenska arkeologers sida ut
trycka såväl stor glädje över den volym som 
nu utkommit liksom förväntan inför kom
mande. 

Agneta Lundström 

Peter Har tmann, Keramik des Mittelalters 
und der friihen Neuzeit aus Nordfriesland. 
OFFA-Bucher, Bd. 32, Karl Wachholtz Ver
lag, Neumiinster 1975, 60 sid., 5 textfig., 33 
pl., 2 bilagor. 

Den långa raden av gedigna publikationer, 
som under den gemensamma benämningen 
OFFA-Bucher utges av Landesmuseum i 
Schleswig, Landesamt fiir Vor- und Friih
geschichte, också i Schleswig, och den ar
keologiska institutionen vid Kieluniversitetet, 
har tidigare varit helt koncentrerad kring för
historiska ämnen. Med band 28 inleddes 
dock en orientering mot medeltiden (D. Ell
mers: Fruhmittelalterliche Handelsschiffahrt 
in Mittel- und Nordeuropa, 1972), som nu 
fortsatts med Peter Hartmanns framläggande 
av det lerkärlsmaterial från 1000/1100-talet 
och huvudsakligen t. o. m. 1600-talet, som 
anträffats på nordfriesiskt område. Utgiva

ren, prof. H. Hinz, har i sitt förord till ar
betet ställt i utsikt, att flera liknande kera-
mikmonografier ska följa. 

Som alltid ifråga om OFF A-publikationer
na är det typografiska utförandet av mycket 
god kvalitet. Det har heller inte sparats på 
bildmaterial. De närmare tusen kärlen och 
kärlfragmenten, som förtecknats i katalog
avsnittet redovisas enhetligt i halvgenom
skärning eller som mynningsprofiler och ska
lan är enhetligt 1:3. De avslutande sju plan
scherna har dessutom avbildningar i foto, 
därav tre i färg. Fyndplatsernas referens
nummer med undernummer för respektive 
föremål gör det lätt att orientera sig mellan 
katalog och planscher, text och kartor. 

Undersökningsområdet omfattar nordsjö
kusten från danmarksgränsen till Eider-flo-
den. Det är en sträcka av endast ca 65 km 
längd, men med fyrtioåtta större och mindre 
fyndområden, belägna dels i det fruktbara 
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marsklandet och i den torra geest-zonen, dels 
ute i "die Watt". Det sistnämnda området 
omfattar tjugo fyndplatser och befinner sig 
vanligen under havets yta — de ingår i stora 
arealer, som varit lagda under kultur men 
som spolierats genom de många översväm
ningskatastrofer, som drabbat denna utsatta 
kust. 

Minnet av två särskilt svåra katastrofer har 
bevarats i traditionen och har i åtskilliga fall 
givit hållpunkter för keramikens datering. 
Det är "die grote Mandränke" år 1362 och 
den stormflod som inträffade år 1634. Fynd
förhållandena gör dock att tidsramarna säl
lan kunnat göras speciellt snäva. Fackmässigt 
genomförda medeltidsutgrävningar inom det 
aktuella området är fåtaliga. Har tmann re
fererar till tre av Albert Bantelmann på fast 
mark undersökta boplatslämningar och till 
utgrävningen av en medeltida brunn utanför 
ön Siidfall. Av boplatserna är det endast en, 
Weit, på sydsidan av halvön Eiderstedt, som 
bidragit till en relativ kronologi för kerami
ken. I bilaga 1—2 redovisas i fyra schema
tiska uppställningar mynningsprofiler av klot
formiga lerkärl (Kugdtöpfe) , daterbara 
mellan 1000-talets mitt och 1300-talets bör
jan. 

Jämförelsematerial till den i Nordfries-
land funna keramiken har huvudsakligen 
sökts i sydlig riktning, i Mellan- och Väst
europa. Att många av de främmande insla
gen, sannolikt de flesta, förmedlats genom 
kustfarten torde inte behöva råda någon tve
kan om. Huruvida lokala tillverkningar före
kommit inom undersökningsområdet har för
blivit en öppen fråga. Vad man avgjort sak
nar i framställningen är de jämförelser, som 
grannlandet Danmark skulle kunnat erbjuda 
— inte ens jydepotterne har föranlett någon 
efterforskning. Otvivelaktigt hade där varit 
åtskilligt att hämta och vissa påståenden 
hade kunnat modifieras betydligt (bl. a. sid. 
25 f.). 

Genom att den primära indelningsgrund 
Har tmann valt för sitt material inte följer 
en enhetlig princip griper grupperna ofta 
över varandra. Detsamma gäller också ifråga 
om undergrupper och kärlbenämningar. Av 
de fem kapitlen behandlar de två första 

"Unglasierte Keramik" och "Glasierte Kera
mik" med underavdelningarna "Kugeltöpfe 
—• Dreifusstöpfe — Kriige — Jiitepötte 
-—• Sonderformen" respektive "Henkeltöpfe 
(däribland trefotsgrytor) -— Kriige — Son
derformen". Från andra avsnittet har ut
skiljts kapitlet "Bemalte Keramik", innefat
tande såväl blyglaserat rödbränt gods med 
pipleredekor som tennglaserat ljust gulaktigt 
gods med i verklig mening målad dekor, dvs. 
fajans. Rubriken återkommer dock inte i 
katalogen. Som fjärde kapitel följer "Stein-
zeug", oglaserat såväl som glaserat, och av
slutningsvis har den förmodade provenien
sen för fem fajanskrus fått ge rubriken 
"Spanisch-maurische Kriige" — tautologien 
"arabisch-maurische", som uppträder på 
flera ställen i katalogen får väl betraktas 
som förbiseenden. 

Det fyrbenta kärlet Taf. 11: 19 hade man 
väntat finna närmare uppgifter om under 
"Sonderformen" sid. 23, eftersom det i bild
underskriften uppges vara oglaserat och 
även förtecknats så i katalogen sid. 47. Av 
beskrivningen där framgår dock, att det har 
glasyr invändigt. Och det är inte fråga om 
en akvamanil, som tveklöst påstås, utan om 
en något ovanlig stekgryta. Enstaka exemplar 
av denna form är f. ö. kända också från 
Sydsverige och fragment av ett lock är fun
net i Lödöse — dessa fynd är numera, 1976, 
publicerade i anslutning till en keramikut
ställning i Lund (se Archaeologica Lunden
sia V I ) , där nr 263 från Malmö visar stor 
överensstämmelse med det nordfriesiska 
exemplaret. Dateringen till 1500-talet står 
inte i motsatsförhållande till den terminus 
ante quem som fyndplatsen för detta sist
nämnda antyder — Gaikebiill hör till de om
råden, som 1634 års stormflod tog. 

Åtskilligt skulle vara att säga om formu
leringar och termer, som förekommer i arbe
tet, och om onöjaktighder, som tyvärr kan 
medföra tvivel om uppgifters tillförlitlighet 
i större utsträckning. Till tydliga olycksfall 
hör ett sättningsfel s. 26 (avsnittet "Sonder
formen"), som fördunklat vad förf. avsett 
att säga, och vad som skulle kunna kallas 
"mysteriet med det utbytta fotot" Taf. 32: 2. 
Både på s. 26 och s. 27 hänvisas till att fotot 
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ifråga skulle återge en rödgodsskål på hög 
fot, med figurdekor och årtalet 1602, funnen 
vid Nordstrandish-Moor — men det visar 
mittpartiet av ett enkelt dekorerat fat från 
Gaikebull! Det skulle föra för långt att gå 
in på alla detaljer — några ytterligare exem
pel må räcka. Till felaktigheter, som borde 
ha kunnat undvikas hör påståendet s. 29 att 
de flesta stengodskärlen skulle vara blyglase-
rade. S. 29 och flerstädes talas om "römisches 
Zahlenmuster", en benämning, som brukar 
reserveras för ett rullstämpelmönster med 
vanligen regelbunden växling mellan X- och 
I-tecken. Av bildmaterialet att döma före
kommer i det nordfriesiska materialet endast 
ett exempel på detta ornament. (Taf. 1:2) 
•— övriga rullstämpelmönster, som betecknas 
så vill anm. kalla "växelstreckat vinkelband", 
översta stycket s. 30 har i hög grad drabbats 
av felaktigheter. Av formuleringen där måste 
man få uppfattningen, att förf. vill hänföra 
det i Aardenburg anträffade krus, som jäm
förs med Taf. 20: 1, till södra Limburg, detta 
trots att J. Trimpe Burger, som citeras, enty
digt attribuerat det till Langerwehe vid 
Aachen. Vidare har denna produktionsort — 
inte i texten men i katalogen sid. 56 — utan 
motivering tillskrivits två av de tre stengods
krus, som uppges vara funna vid Siidfall, men 
av vilka ett (Taf. 25: 19) saknar uppgift om 
fyndplats. Därutöver anförs Trimpe Burger 
för deras datering till andra hälften av 1400-
talet, medan det i stället är J. G. N. Remaud, 
som till 1400-talet utan närmare precisering 
daterat det jämförbara kruset från kastellet 
Spången vid Rotterdam och med all rätt be
stämt detta som en siegburgprodukt — hän
visningen i not 77 är helt korrekt! Bägaren 
Taf. 22: 9 från Trendermarsch har också en 
motsvarighet i Spången-materialet, bestämd 
som siegburgtillverkning även den och date
rad till tiden omkr. 1400/1400-talds början. 
Men det nordfriesiska fyndet har råkat gö
ras ett helt århundrade äldre! 

Det är tydligt, att Hartmanns arbete före

legat färdigt redan 1972 och blivit tryckt i 
det skick det då hade. Men eftersom tryck
året är 1975 hade det kunnat vara motiverat 
åtminstone med ett komplement till littera
turförteckningen. Förf. hade då haft möj
lighet att justera några sedan länge föråld
rade uppgifter om Wanfried-faten (sid. 27) 
med hjälp av den av Staaliche Kunstsamm-
lungen i Kassel år 1974 utgivna utställnings
katalogen "Meisterwerke hessischer Töpfer-
kunst", där också fynd i Husum-mused be
aktats. Vidare skulle förf. haft nytta av den 
händiga översikten "Dansk middelalderlertej 
1050—1550", utgiven till en keramikutställ
ning i Ärhus 1973. Den av Kunstgewerbe-
museum, Köln, publicerade stora katalogen 
"Steinzeug" (1971) borde ha varit med re
dan vid färdigställandet av manuskriptet. 

Det arbete, som här anmäls, har för första 
gången avgörande visat, att keramiken på 
nordfriesiskt område under de aktuella år
hundradena varit betydande och av intresse 
ur många synpunkter. Det är därför beklag
ligt, att Peter Har tmann inte haft tillfälle 
gå djupare in på problemen och själv dra 
ut kontentan av sitt med stor grundlighet 
insamlade material. Bland det man skulle 
vilja veta betydligt mera om är de dekore
rade fat och skålar som uppges vara särskilt 
talrikt företrädda i wattområdet, men som 
i kapitlet "Bemalte Keramik" bara spora
diskt exemplifierats. Förf. antyder att en sär
skild undersökning i detta fall kan väntas 
och man får hoppas, att då också naturveten
skapliga metoder kan få ge stöd för resone
mang om proveniens, datering m. m. Trots 
de påpekanden som i det föregående måst 
göras, vill anmälaren gärna framhålla att 
keramikforskningen har anledning vara Peter 
Har tmann tacksam för hans insats, som över
ensstämmer med det mål han formulerat i 
inledningen: att utföra ett regionalt förar
bete, som kan komma till nytta i ett större 
sammanhang. 

Dagmar Selling 
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Laila Haglund, An archaeological analysis 
of the Broadbeach aboriginal burial ground. 
University of Queensland Press, St. Lucia 
Queensland, 1976. ISBN 0-8022-0860-4. 

Laila Haglund, Problems of method and 
theory relating to archaeological mortuary 
data. Disposal of the dead among Australian 
Aborigines. Archaeological data and inter
pretation. Theses and papers in North-
European Archaeology 5. Stockholm 1976. 
65 s. ISBN 91-7222-170-4. 

Av de elva doktorsavhandlingar som hittills 
framlagts under 1970-talet vid institutionen 
för arkeologi vid Stockholms universitet, har 
två baserat sig på utomeuropeiskt material. 
Det är glädjande att •—• även om vi skall 
syssla särskilt med nordeuropeisk arkeologi •— 
perspektivet vidgas genom att avhandlingar, 
som behandlar även andra arkeologiska kul
turområden, får läggas fram. I januari 1973 
disputerade Hans Äke Nordström på av
handlingen "Cultural ecology and ceramic 
technology", vilken behandlade tidiga nu-
biska kulturer i Nildalen på Afrikas konti
nent, daterade till femte och fjärde årtusen
det f. Kr. 

Laila Haglund framlade i oktober 1976 
en avhandling med material från Australien. 
Innehållet i de två monografier, på vilken 
denna i flera avseenden mycket intressanta 
sammanläggningsavhandling stöder sig, skall 
recenseras här. Titlarna på de båda mono
grafierna finns angivna här ovan och för
fattaren kallade sammanläggningsavhand
lingen "Disposal of the dead among Austra
lian aborigines: archaeological data and in
terpretation". 

Det för avhandlingen grundläggande arbe
tet är monografien om gravfältet vid Broad
beach — en plats belägen i Queensland strax 
söder om Brisbane på Australiens östkust. 
Undersökningen av detta gravfält har varit 
av stor betydelse för australisk arkeologi, 
eftersom det var den första större gravfälts-
undersökning, som genomfördes i Australien. 

Författaren var ledare för undersökningen 
och fältarbetet pågick under sex grävnings
säsonger omfattande två till tre veckor var
dera från april 1965 till augusti 1968. 

Gravfältet upptäcktes i juni 1963 när några 
jordförsäljare utan markägarens tillstånd 
eller vetskap började avlägsna myllagret på 
den åssträckning, där gravfältet var beläget. 
Jorden såldes och spreds sedan i traktens 
trädgårdar som topdressing för gräsmattor. 

— Att den näringsrika jorden från stenålders
lokaler använts som gödning, är något som 
vi också har erfarenhet av i Sverige. -— Några 
uppmärksamma innevånare i Broadbeach 
iakttog att skelettdelar grävts upp och polis
anmälde saken. Någon fornminneslag till 
skydd för lokaler av detta slag fanns ej vid 
denna tid i Queensland. (L. Haglund har för 
övrigt medverkat vid utarbetandet av den 
lag — "The Aboriginal Relics Preservation 
Act of 1967" — som trädde i kraft 1968.) 
Det skadade gravfältet totalundersöktes och 
författaren hade ett manuskript färdigt 1972. 
Tyvärr hejdades emellertid då publiceringen 
på grund av att en bok, som handlade om 
arkeologiskt gravmaterial, ansågs kunna väcka 
anstöt hos urinnevånarna, vilka allt starkare 
började reagera mot at t deras förfäders gra
var blivit föremål för undersökning. Först 
1976 •—• fyra år senare — vågade man så 
trycka boken. Men det återstår ännu att se 
vad slags reaktion den kan komma att utlösa. 

Broadbeach-monografien omfattar en be
skrivande del, som främst utgörs av kap. 1 
"The burial ground" och kap. 2 "The bu
rials" samt av kap. 5 "The lithic material". 
— Det inledande kapitlet redovisar historien 
kring gravfältet, riskerna för dess förstörelse, 
behovet av undersökning samt undersökning
ens planläggning och målsättning. Därefter 
följer det kapitel som beskriver gravarna, för
teckningen i appendix D upptar 140 grav
nummer. Författaren försöker göra en typin
delning av gravarna, diskuterar olika begrav
ningsseder samt eventuell traditionskontinui
tet. — Haglund delar i första hand in grav
materialet i två kategorier, som benämns 
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"primary burials" respektive "secondary bu
rials". Båda dessa huvudgrupper har sedan 
en rad undergrupper. Eftersom systematise
ringen saknar definitioner blir den ej särskilt 
klarläggande. Oklarheten ökas också av, att 
begreppen "simple disposal" och "compound 
disposal" förs in i detta sammanhang. Helt 
fristående blir dessutom den förteckning med 
inte mindre än tio gravtyper, betecknade 
"V. 1—10", som återfinns efter tabell 7 i 
appendix D. 

V. l Fully extended, bones in correct ana-
tomical position 

V.2 Flexed, bones in correct anatomical 
position 

V.3 Partly extended, partly flexed, disjoin-
ted 

V.4 Tightly flexed vertieal bundle 
V.5 Disarticulated vertieal bundle 
V.6 Disarticulated horizontal bundle 
V.7 Disarticulated horizontal parcel burial 
V.8 Disarticulated double vertieal burial 
V.9 Dicarticulated Child inside adult burial 
V. 10 Disarticulated partially cremated burial 

O m man gör en sammanställning av de 
enligt denna serie typbestämda gravarna i 
tabell 7, får man fram, att typ "V.5 Disarti
culated vertieal bundle" är den helt domine
rande gruppen (84 av totalt 108 säkert typ
bestämda bisättningar). Beträffande övriga 
nio s. k. typer överstiger antalet aldrig mer 
än sex. 

Författaren anser, att det bland annat av 
"horizontal secondary burials" finns två 
"distinkta" typer. "- - - the first type, the 
horizontal bundlc-burials of which we found 
six examples - - -". "The second type, the 
horizontal parcel, consisted of a bundle of 
long bones placed horizontally with the skull 
sitting on top somewhere near the centre. 
There were only five certain cases of 
this. - - -" 

Skillnaden 
någon sådan 

— om 
— syns 

det verkligen finns 
snarare bestå i hur 

kraniet placerats än i särskillnad mellan vad 
som i ena fallet betecknas som "horizontal 
bundle-burials" och i det andra som "hori
zontal parcel" utgörande "a bundle of long 
bones". 

Genomgående för den här exemplifierade 
systematiseringen av materialet och den an
vända terminologien är dess starka beroende 
av antropologisk klassificering och tolkning. 
I fråga om terminologien nämner författaren, 
att hon valt att följa den "antropologiska 
traditionen". Beträffande definitioner finns 
hänvisning bl. a. till D. Winick's 1958 publi
cerade "Dictionary of antropology". Haglund 
har ej velat frångå i australisk arkeologisk 
litteratur invanda benämningar. 

Ur metodsynpunkt kan det dock ifråga
sättas, om det är möjligt för arkeologen att 
gå en genväg, genom att direkt applicera 
antropologisk definition och terminologi på 
materialet? De arkeologiska fakta och en 
systematisering av dessa enligt arkeologisk 
metod bör enligt min mening bilda grunden. 
Och detta är nödvändigt för att materialet 
sedan vid tolkningen skall kunna jämföras 
med kända etnografiska fakta och social
antropologiska mönster. 

I redogörelsen för orienteringsriktningar 
saknar läsaren en lämplig grafisk framställ
ning, som kunde åskådliggöra detta avsnitt. 
Författaren laborerar i texten med "one-
third","two-thirds", "two-fifths" etc. av olika 
riktningar samt uppställning i tabeller, som 
inte gör förhållandena speciellt gripbara. 
Genom att en kronologisk diskussion av ma
terialet plötsligt införes redan i kap. 2 under 
beskrivning av orientering och gravgrops-
typer, blir läsaren något desorienterad. Det 
är nämligen svårt att följa resonemanget 
utan att först ha tagit del av det efterföljande 
kap. 3. 

Ett intressant avsnitt är det som behandlar 
kol- och skalrester, djurbensfragment, sten-
artefakter, rött färgpigment m. m., som på
träffats ovanför, i eller invid gravarna. För
fattaren anser, att undersökningsresultaten 
skall tolkas så, att dylikt material på grav
fältet enbart har samband med gravarna och 
ceremonierna vid dessa före, under och efter 
begravningen. Ingenting tyder på att något 
s. k. boplatslager funnits på platsen. 

Materialbeskrivningen fortsätter i kap. 5, 
som behandlar "The lithic material". För
fattaren påpekar, att allt stenmaterial på 
gravfältet förts dit av människor med undan-
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tag av en del pimpstensbitar och småstenar, 
som förmodligen strandat där vid översväm
ningar. — Beträffande stenartefakternas ty
pologi och terminologi i Australien konsta
terar författaren, att förhållandena för när
varande är mycket diffusa. Föremålen be
nämns ibland deskriptivt eller funktionellt, 
ibland hämtas termer från australisk etno
grafi och stundom följer man arkeologisk 
terminologi från någon annan kontinent. 

Haglund bedömer det ej möjligt att foga 
in artefakterna från gravfältet vid Broad
beach i Australiens traditionella arkeologiska 
kategorisystem, men tvekar samtidigt att —• 
som hon säger "- - - add to the present 
confusion by introducing additional labels 
that do not have backing in careful analysis 
of large samples involving also statistical 
methods". Den klassificering som används 
blir därför av deskriptiv natur och tillsam
mans med bilderna (alla föremål är väl teck
nade av författaren själv), hoppas Haglund, 
att läsaren skall få ett begrepp om materialet. 
Artefakterna delas in i följande fem kate
gorier: 

A. Unaltered cores. 
B. Artifacts with unmodified working edges. 
C. Artifacts with modified working edges. 
D. Artifacts with surface only altered by use. 
E. Artifacts with surface only modified. 

En annan fråga för författaren är, om de 
beskrivna föremålen reflekterar en eller flera 
teknologiska traditioner. Det förmodas, at t 
samma tradition med endast små variationer 
använts under hela den period som gravfältet 
nyttjats -—• med undantag av periodens slut. 

Redan i kap. 3 "Stratigraphy, relative and 
absolute dating" diskuteras alltså daterings-
problemen, vilket i viss mån splittrar den ma-
terialredovisande delen. Fältundersökningens 
noggranna observationer av bland annat en 
s. k. "Shell horizon" ger enligt Haglund vissa 
möjligheter till en relativ datering, som an
tages omfatta tre stadier. För den absoluta 
dateringen utgår författaren från endast fem 
C14 dateringar, alla gjorda på kol, vilka skulle 
indikera att gravfältet använts under så lång 
tid som 1000 år — från 700 e. Kr. till tiden 
för européernas ankomst. Denna slutsats sy

nes vara i behov av bättre underbyggnad. 
Tolkningen av gravfältets material tar för

fattaren företrädesvis upp i kap. 4 och 6. 
Det förstnämnda kapitlet har titeln "The 
living population as represented by its bones" 
och är i nästan oförändrat skick överfört 
från Haglunds opublicerade MA-thesis från 
1968 vid universitetet i Queensland. (Denna 
"thesis" behandlade material framtaget un
der de fyra första grävningssäsongerna på 
Broadbeach.) •—• En beklaglig nackdel för 
resultatet av bearbetningen är, att dr W. B. 
Wood (" ledurer in anatomy at the Univer
sity of Queensland") fortfarande ej slutfört 
den osteologiska analysen av skelettmateria
let. Analysen omfattar ännu så länge bara 
de adulta individerna (från 15 år och upp
å t ) , som enligt könsbestämningarna av totalt 
55 individer skulle utgöras av 47 män och 8 
kvinnor. Snedfördelningen mellan könen an
tager författaren bero på, att "— —• •—-a 
cultural bias prevented the burial of women 
in this site". 

Slutligen diskuteras i kap. 6 "Written 
accounts versus archaeological evidence". 
Det är i första rummet ett urval tidiga upp
teckningar med beskrivningar av begrav
ningssederna bland urinnevånarna i sydöstra 
Queensland, vilka utgör underlaget för denna 
jämförelse. Författaren diskuterar uppteck
ningarnas kvalitet. De är till stor del gjorda 
av helt oskolade personer. Det nämns att be
skrivna företeelser i en del fall bör ha efter
lämnat fysiska spår -— i andra inga spår alls. 
En svår avvägningsfråga blir hur långt det 
är berättigat att paralldlisera de nedtecknade 
uppgifterna med eventuellt överensstämman
de arkeologiska spår. — Men författaren an
ser också, att uppteckningarna i vissa fall 
kan hjälpa till at t nyansera den arkeologiska 
bilden, samtidigt som många gånger nya 
problem aktualiseras av det etnografiska 
materialet. 

Det andra arbetet, som bildar grunden för 
Laila Haglunds sammanläggningsavhandling, 
kan sägas vara en uppföljning av innehållet 
i Broadbeach-bokens avslutande kapitel. — 
Författaren inleder med en sammanfattning 
av arkeologins ställning och forskningsläge i 
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Australien. Syftet med sammanställningen, 
som till stor del grundar sig på professor 
D. J. Mulvaney's översiktsverk "The pre
history of Australia" (nyreviderad upplaga 
1975), har tydligen varit att orientera främst 
skandinaviska läsare. 

I detta arbete har perspektivet vidgats till 
att omfatta material från Australien i stort. 
Även Europa förs in i bilden genom ett urval 
arkeologiska arbeten från Skandinavien och 
Tyskland. Det senare urvalet har förmodligen 
delvis varit beroende av vilken europeisk 
arkeologisk litteratur, som författaren haft 
tillgång till i Australien. Avsikten har enligt 

Haglund varit, att " consider the range 
of modes and traits documented and pattern-
ing versus individual variation, using data 
from Australia, Seandinavia and Germany". 

Etnografiska data från Australien hämtas 
för jämförelsen huvudsakligen från Betty 
Meehan's (Hiatt) opublicerade MA-thesis 
från 1971: " T h e form, distribution and 
antiquity of Australian aboriginal mortuary 
pradices". Den klassificering Meehan utgått 
från är med vissa tillägg i stort sett vad som 
framfördes av R. Sprague 1968 i en uppsats 
i "American Antiquity" med titeln: "A 
suggested terminology and dassification for 
burial description". 

Haglund återger och använder bl. a. ett 
schema, som uppställts av B. Meehan under 
rubriken "First procedure: Burial". Det för
sta stadiet enligt detta schema är gravlägg
ningen, som i fråga om "compound disposal" 
kan vara en temporär företeelse. Den dödes 
kvarlevor kan senare grävas upp igen och få 
genomgå ytterligare procedurer före den slut
liga begravningen. Jämför man Meehan's 
schema med det som K. Maddock 1972 
publicerat i "The Australian aborigines. A 
portrait of their society", frågar man sig, 
varför Haglund ingenting nämner om de 
stadier, som uppenbarligen —- även om de 
ej ger spår i det arkeologiska materialet •— 
kan ha föregått själva gravläggningen eller 
som kan ha ägt rum långt efter den slutliga 
bisättningen. Dylika ceremonier av delvis 
mycket komplicerad art är ju kända och do
kumenterade från Australien. 

I avsnittet "Australian archaeological da

ta" har författaren sammanställt en lista med 
korta beskrivningar av fynden från de hittills 
kända platser, där gravmaterial påträffats. 
Sammanfattningen kan sägas bestå av en 
enda mening, som har följande lydelse: 
"Australian Aboriginal mortuary pradices 
appear to have been unusually varied and, 
in the eyes of a European, also odd."! 

Den skandinaviska och tyska arkeologiska 
litteraturen om gravmaterial från stenåldern, 
författad av S. E. Albrdhsen och E. B. Pe
tersen (1976), C. J. Becker (1967), U. 
Fischer (1956), G. O. Janzon (1974), M. P. 
Malmer (1962) och M. Strömberg (1952 
och 1968), refereras till sitt huvudinnehåll, 
men en närmare precisering av författarens 
egna synpunkter på detta material saknas 
dock. I den sammanfattande diskussionen om 
australiskt och europeiskt material säger för
fattaren bl. a.: "There is much evidence that 
the deceased were treated with care and 
made comfortable. The additional feature of 
forcible restraint was found in the Australian 
examples. In both areas there is evidence 
that disposal might be a prolonged business 
and that attention need not lapse after 
disposal." 

I kapitlet som behandlar "Mortuary prac-
tices: range, pattern and variation" görs en 
tänkvärd genomgång av olika forskares syn 
på dessa problem — speciellt med inriktning 
på L. R. Binford och P. J. Ucko. •— Förfat
taren påstår, att trots de goda förutsättningar 
som finns i Australien för att använda etno
grafiska data vid tolkningen av åtminstone 
sent arkeologiskt material, så har resultaten 
härav hittills varit relativt magra. Enligt 
hennes åsikt är orsaken de tidigare etnogra
fiska uppteckningarnas begränsade använd
barhet. Haglund anser emellertid, att social-
antropologisk kunskap här kan komma till 
hjälp för ett bättre utnyttjande av det tidiga 
etnografiska stoffet. 

Man bör enligt min mening också se på 
problemet i omvänd riktning. Det faktiska 
förhållandet är ju, att Broadbeach-gravfältet 
är det första större gravfält, som blivit syste
matiskt undersökt i Australien. Är det kanske 
så att utbytet hittills varit ringa på grund av 
att det varit magert med arkeologiska data? 
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Vad som dessutom är av vikt, för att en jäm
förelse mellan etnografiskt och arkeologiskt 
material skall bli möjligt, är, i vilken ut
sträckning framtaget gravmaterial överhu
vudtaget blivit detaljanalyserat. Betydelse av 
analysutveckling har antytts av Peter J. Ucko 
i en uppsats från 1969 i "World Archaeo
logy", som författaren för övrigt hänvisar till. 
Ucko säger följande: "Ethnography suggests 
that the archaeologist may perhaps still have 
further to define and refine his methods of 
analysing funeary material." 

O m författaren arbetar vidare med sitt 
material enligt denna grundregel, kommer 
säkerligen förutsättningarna för en arkeolo-
gisk-etnografisk tolkning att väsentligt öka. 
Med utgångspunkt från det lovande bidrag, 
som författarens båda publikationer utgör, 
skall det i fortsättningen bli mycket intressent 
att följa arkeologins utveckling i Australien. 

Gunborg O. Janzon 

Andreas Oldeberg, Die ältere Metallzeit in 
Schweden I—II. Stockholm 1974—76. Mono
grafier utg. av Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. I. 410 s., 3238 fig., 
ISBN 91-7192-139-7, I I . 224 s. ISBN 91-
7402-001-3. Pris 310 :—. 

Med sitt tvåbandsverk om äldre metalltid i 
Sverige har Andreas Oldeberg fullbordat en 
gigantisk arbetsuppgift. Med enastående 
energi har han under en lång följd av år 
samlat material till denna stora monografi 
och trots betydande svårigheter av olika slag 
fört arbetet fram till publicering. Verket är 
uppdelat i en stor katalogdel ( I) och en 
mindre volym med kommentarer till vissa 
föremålskategorier och företeelser ( I I ) . Ka
talogen representerar den största arbetsin
satsen. Den är på 410 ( + X I ) sidor jämte 
240 sidor avbildningar. 

Det skede arbetet behandlar är som titeln 
anger den äldre metalltiden. Detta betyder 
i princip alla metallfynd från nästan hela 
yngre stenåldern, således inte enbart senneoli
tikum, samt från äldre bronsåldern till och 
med per. I I I enligt Montelius' system. Som 
i många andra insamlingsarbeten har förf. 
ställts inför problem när det gällt vad som 
skall med eller inte, alltså en naturlig osäker
het inför vissa indifferenta fynd. Han har då 
valt att hellre ta med för mycket än för litet 
och överlämnar därmed åt läsaren att ta 
ställning till materialets användbarhet i olika 
sammanhang. 

Förf. har bemödat sig om att prestera en 
så fullständig katalog som möjligt och har 
tvivdsutan sammanställt ett mycket stort ma
terial. Sannolikt har han inte missat mer än 
kanske enstaka fynd i museisamlingarna. 
Däremot är det självklart, att en hel del fynd 
i mindre privatsamlingar måste ha undgått 
honom. Det vore orimligt att kräva, att nå
gon skulle kunna göra en total genomgång 
av alla sådana samlingar, och det kastar 
därför ingen skugga över honom, att vissa 
fynd i privat ägo saknas. Framför allt i Skåne 
finns det fynd från äldre bronsåldern hos 
privatpersoner, t. ex. på Österlen, där det 
funnits anledning att granska materialet i 
hundratals sådana samlingar. Här ligger bl. a. 
flera tidiga bronsyxor med säkra fynduppgif
ter, som inte finns med i katalogen. Det finns 
också ett stort opublicerat material från äldre 
bronsålder, främst från Hagestad men också 
från Ingdstorp och andra platser. Sådana 
fyndkomplex har naturligt nog inte kunnat 
komma med i katalogen. 

Inte heller har hällristningarna inbegripits. 
Skälet härför är ju att hällristningarna i all
mänhet inte räknas som fyndmaterial i vanlig 
mening trots att bilderna i många fall möj
liggör datering till äldre bronsålder. Jag vill 
härmed inte ha sagt, att de nödvändigt borde 
ha varit med, men kanske borde de inte helt 
ha förtigits utan i varje fall fyndorterna ha 
kommit med. Men förf. har vid sidan av lös
fynd och depåer strikt hållit sig till fornläm
ningar, som givit fynd och inte dragit in t. ex. 
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i och för sig typiska bronsåldershögar, från 
vilka man inte har några fynd. 

Området är alla svenska landskap med 
fynd från den angivna tiden. Av kartorna på 
s. 92 och 93 i volym I I framgår fyndens 
spridning med stor tydlighet. Skåne är som 
väntat rikast på fynd. Med sina 1458 num
mer upptar detta landskap nästan halva bo
ken. Men ända upp i Uppland förekommer 
fynd i icke ringa mängd, medan landskapen 
norr härom är svagt representerade. 

Kartbilden ger en ackumulerad bild av 
hela den behandlade tiden och visar alltså 
den kvantitet fynd man har från ett långt 
skede. Man saknar här kompletterande kar
tor, utvisande de enskilda periodernas fynd
grupper. Med hjälp av sådana skulle man ha 
kunnat se förändringar i intensitet och sprid
ning, vilket utan tvekan skulle ha varit av 
utomordentligt stort intresse. Anledningen till 
att Oldeberg inte gjort detta har sannolikt 
varit svårigheter att gruppera materialet kro
nologiskt och i det sammanhanget ta ställ
ning till problemen kring ev. zonindelningar 
med förskjutningar i kronologien. Kanske var 
det därför klokt av förf. att inte ge sig in på 
dateringsproblematiken i ett arbete av detta 
slag. Detta hindrar inte, att man ibland vid 
studiet av enskilda fyndkomplex önskar, at t 
förf. velat meddela läsaren sin uppfattning 
om dateringen. Man jämför här automatiskt 
med ett annat nyutkommet arbete, som be
rör i stort sett samma tid, nämligen de två 
hittills utkomna banden i en serie av E. Aner 
och K. Kersten med titeln "Die Funde der 
älteren Bronzezeit des Nordischen Kreises in 
Dänemark. Schleswig-Holstein und Nieder
sachsen", 1973, 1976. Där lämnas i slutet av 
varje fyndbeskrivning en resumé med uppgift 
om datering och fyndkategori, t. ex. mans
grav från per. I I I , depå i mosse från per. I I 
eller sannolikt äldre bronsålder. Sådana små 
sammanfattningar är till stor hjälp för den 
som använder katalogen som uppslagsverk 
och behöver inte nödvändigt innebära en lås
ning, om man har klart för sig vad date
ringarna bygger på. 

I Aner-Kerstens volymer redovisas även 
gravanläggningarna genom talrika planer och 
fotografier, vilket är en stor fördel. Men sam

tidigt medför det ju, att verket blir mycket 
omfattande. Om Oldeberg hade försökt göra 
något motsvarande i sin katalog, skulle det 
ha behövts ytterligare ett eller kanske flera 
band och därmed ha blivit orealiserbart i den 
givna situationen. 

Katalogen är uppställd på traditionellt sätt 
efter socknar i bokstavsföljd inom varje land
skap på ett överskådligt sätt och med fynd
beskrivningar, som ofta är mycket detalje
rade. Beklagligtvis saknas viktuppgifter i 
fråga om metallfynden. Det hade visserligen 
varit ett merarbete att ta med vikterna, men 
samtidigt hade det varit mycket värdefullt 
för dem, som nu vill pröva kvantitativa me
toder för undersökningar av det äldre brons
ålderssamhällets struktur efter linjer liknande 
dem, om dragits upp av K. Randsborg. Det 
kan dock finnas goda skäl till att Oldeberg 
inte velat utöka en redan tung volym med 
ytterligare data. Ett skäl är att bronsens be
varingsgrad är mycket varierande, varför 
viktuppgifterna måste bedömas individuellt. 
Ett annat skäl är att han väl i vissa fall inte 
kunnat få fram de exakta uppgifterna (gäller 
t. ex. fynd i privatsamlingar). I och för sig 
skulle man nog ha kunnat vinna visst utrym
me i katalogtexten genom kraftigare förkort
ningar (som L. i stället för Lge.) resp. för
korta ord, som nu är helt utskrivna. Men 
detta är ju alltid en fråga om att avväga lätt-
lästhet mot inbesparing av vissa sidor. 

Oldeberg har lagt ned ett mycket stort 
arbete på att få sin katalog så korrekt som 
möjligt, och så vitt jag kunnat se genom en 
rad stickprov motsvarar den våra förvänt
ningar på en god och pålitlig sammanställ
ning. Vid en så enormt stor materialsamling 
kan man dock knappast undgå att ibland 
göra vissa små misstag. Detta kommer att visa 
sig, när enskilda fyndgrupper eller regioner 
tas upp till behandling. För Skånes del har 
jag t. ex. i Ingdstorp och Valleberga noterat 
några små felaktigheter i fråga om namn och 
nummer, samma fynd under olika beteck
ningar etc. 

Förf. har också gått in för att redovisa all 
den litteratur, där materialet tidigare är be
handlat. Även om förteckningarna ibland 
kan synas onödigt långa får man ändå räkna 
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förf. detta till förtjänst att ha genomfört en 
så grundlig litteraturgenomgång, som bör 
vara vägledande för alla dem, som i fram
tiden skall använda katalogen. 

Arbetet är översatt till en i regel lättför
ståelig tyska. I katalogen finner man dock 
ibland vissa uttryck, som är mindre vanliga i 
tysk arkeologisk litteratur. Dit hör t. ex. "Se
kundärgrab", som ytterst sällan användes på 
tyska, där man i stället skriver "Nach-
bestattung", om man inte menar en anlägg
ning, där den dödes ben är deponerade för 
andra gången, alltså sekundärt. 

Avbildningarna i katalogen består huvud
sakligen av välgjorda teckningar, som återger 
föremålen i skala 1:3, undantagsvis i andra 
och då tydligt angivna skalor. Det är lätt att 
använda bilddelen genom att katalogens 
nummer står tryckta i omedelbar anslutning 
till de enskilda fynden. Vid en jämförelse 
med Aner-Kerstens arbete saknar man dock 
i Oldebergs bilddel text, som omtalar ma
terialet i föremål, som ej är av brons eller 
flinta. Det är åskådligt och tidsbesparande 
att snabbt, direkt intill bilden få uppgift om 
att det rör sig om guld, bärnsten eller annat 
avvikande material. 

Till sin katalog har förf. fogat en andra 
del, där han kommenterar materialet. Ett så 
stort fyndstoff som det här är fråga om ger 
egentligen en oerhörd mängd angreppspunk
ter beroende på vilka problem man anser 
viktiga och intressanta. Man kan studera 
kronologien eller fyndspridningen från period 
till period och söka orsaker till förändringar 
i ena eller andra avseendet. Man kan söka 
utnyttja materialet för att se, om det går att 
få hållbara belägg för ett skiktat samhälle. 
Gravskick kan undersökas liksom offerfyn
dens sammansättning och förekomst. Olde

berg har valt några olika frågor. Efter ett in
ledande kapitel om vapen och vissa smycken 
fortsätter han med en utförlig behandling av 
gravskick och religion. Detta avsnitt är syn
nerligen omfattande och innehåller åtskilligt 
mer än man väntar sig i ett sådant kapitel. 
Förf. går långt tillbaka i stenålder för att 
söka bakgrunden till den äldre bronsålderns 
kulturförhållanden i allmänhet. En del av 
det refererade stoffet om de tidigare avsnit
ten av stenåldern kunde ha uteslutits och 
framställningen koncentrerats till sen sten
ålder och äldre bronsålder. Oldeberg har här 
haft ambitionen att föra in religionshistoriska 
aspekter på gravseden och för det ändamålet 
tagit med en rikhaltig litteratur i sina reso
nemang. Kapitlet skulle ha vunnit på att ha 
delats upp i mindre avsnitt med tydliga inne-
hållsdeklarationer. Det är i sitt nuvarande 
skick något tungläst. 

Värdefullast torde det tredje kapitlet vara. 
Detta handlar om tekniken, som ju sedan 
gammalt hör till Oldebergs favoritområden. 
Här behandlas de olika metallerna i fynden 
och redogöres för gjutningsprocesser, meka
nisk bearbetning samt för de många olika 
analyserna. Utan tvekan finns här mycket 
kunskap att hämta för den specialintresse-
rade. Till del I I hör ett antal foton och vissa 
teckningar. 

Oldebergs arbete måste betraktas som en 
beundransvärd prestation, som fyllt hans da
gar långt efter pensioneringen. Framför allt 
katalogen är av bestående värde och kommer 
säkert att bli till stor nytta för de arkeologer 
inom och utom Norden, som vill ta upp skilda 
problem till inträngande analys. 

Märta Strömberg 

Sylloge Nummorum Graecorum. The collec
tion of the American Numismatic Society, 
part 3 : Bruttium-Sicily 1 (Abacaenum-Eryx). 
Bearbetad av Hyla A. Troxell. New York 
1975. 

Det internationella katalogverket Sylloge 

nummorum graecorum är en numismatisk 
motsvarighet till Corpus vasorum. Meningen 
är att publicera grekiska mynt i offentliga 
och privata samlingar och på så sätt samla 
ett överskådligt studiematerial, som kan ligga 
till grund för vidare bearbetningar, t. ex. 
monografier över de enskilda myntorterna. I 
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Sylloge-katalogerna är samtliga beskrivna 
mynt avbildade (ibland med få undantag för 
starkt slitna exemplar), text och bild följs 
åt på så sätt att texten står på en sida och 
bilderna på motsvarande sida i ett uppslag. 
Sylloge är emellertid inte bara en material
samling till forskarnas fromma, den tjänar 
också som uppslagsverk och är ett oumbär
ligt hjälpmedel för identifiering och katalogi
sering av mynt vid numismatiska institutioner 
världen över. 

Serien började i England 1931 på initiativ 
av den förra året avlidne engelske numis
matikern Sir Stanley Robinson, under många 
år verksam vid British Museums myntkabi
nett. Numera deltar ett flertal länder i 
Sylloge-projektet, däribland även Sverige se
dan 1974. Det första land som tog upp idén 
utanför England var Danmark, vars stora, 
betydande samling av grekiska mynt nu är 
nästan helt publicerad i denna form. Endast 
de två sista häftena för Spanien och det 
ptolemeiska Egypten återstår. I Tyskland 
började Sylloge-arbdet 1957 med publice
ringen av en utomordentligt viktig privat 
myntsamling, Hans von Aulocks. Sedan 1968 
utges den statliga myntsamlingen i Miinchen, 
Västtysklands största. 

Ett år senare började också den grekiska 
myntsamlingen i American Numismatic So
ciety att publiceras. Det är en samling som i 
antal och kvalitet kan mäta sig med de tre 
förnämsta i Europa, de i Berlin, London och 
Paris. Till skillnad från dessa ärevördiga 
samlingar med en lång historia är den ame
rikanska helt ung. Stora delar av den hop-
bragtes av den amerikanske numismatikern 
E. T . Newell (1800—1941), som forskare och 
samlare en av de verkligt stora inom den 
moderna numismatiken. 

Det tredje häftet av American Numismatic 
Societys samling, som nu utkommit, omfattar 
mynt från Bruttium i Syditalien och de sicili
anska myntorterna i alfabetisk ordning från A 
till E. Flertalet myntorter som faller inom 
denna indelning är utomordentligt väl repre
senterade. Det förtjänar kanske att särskilt 
framhållas att detta gäller inte bara silver
mynten, som länge gällt för att vara den vik
tigaste och intressantaste, utan även brons

mynten, som först på senare år tillvunnit sig 
ett alltmer ökat intresse från forskningens 
sida. 

Under de mer än 40 år som förflutit sedan 
Sylloge-arbdet började har principerna för 
katalogiseringen ofta diskuterats. Trots att 
det numera finns en särskild kommitté för 
arbetets planering har ingen enighet upp
nåtts, utan häftena från olika länder skiljer 
sig i vissa avseenden från varandra. Det är 
framför allt i fråga om dateringar och littera
turhänvisningar som meningarna går isär. 
Från början var det tänkt att katalogtexten 
skulle vara mycket knapp och att inga date
ringar skulle ges. Detta givetvis därför at t 
de ofta är osäkra och föremål för diskussion. 
Kravet på att katalogerna skall kunna an
vändas också som uppslagsverk gör emellertid 
dateringarna önskvärda. Fylligare text med 
litteraturhänvisningar gör dem mera använd
bara som arbetsinstrument. 

I flertalet Sylloge-serier ger man därför 
numera gängse dateringar för mynten. I 
andra håller man fast vid den ursprungliga 
idén att inte göra det och till dem hör Ame
rican Numismatic Society. Den som inte har 
alla dateringar i huvudet måste alltså slå upp 
dem i en annan katalog, t. ex. i den danska 
Sylloge, vilket verkar onödigt. I den ameri
kanska Sylloge saknar man också provenien
ser. Sådana förekommer mycket sparsamt, 
vad det nu kan bero på. I övrigt är detta lik
som de föregående häftena mycket välgjort, 
texten är klart och överskådligt uppställd 
och väl tryckt, bilderna är utmärkta. Medan 
i det första amerikanska häftet alla mynt 
var fotograferade efter originalmynt är i häf
tena 2—3 silvermynten tagna direkt efter 
originalen och bronsmynten efter gipsavgjut-
ningar. Detta är en lyckad lösning på ett be
svärligt problem. Silvermynten gör sig klart 
bäst i original, medan de mörka ofta betyd
ligt mer slitna bronserna är svåra att foto
grafera så att kvalitén blir jämn och kravet 
på tydlighet och läsbarhet av inskrifterna blir 
tillgodosett. Den här använda metoden är 
därför att föredra och ger planscherna en 
jämn kvalitet. 

Ulla Westermark 
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Dorothee Renner, Die durchbrochenen Zier-
scheiben der Merowingerzeit. Kataloge, vor-
und friihgeschichtlicher Altertiimer, Band 18. 
Verlag des Römisch-Germanischen Zentral-
museums in Kommission bei Rudolf Habelt 
Verlag, Bonn. Mainz 1970. 231 s., 34 plan
scher, 34 kartor, 1 separat bilaga. 

Dorothee Renners manuskript avslutadesl966 
och bygger på en omarbetad avhandling för 
doktorsgrad från 1960/1 med titeln, "Die 
runden durchbrochenen merowingischen 
Zierscheiben". 

De monografiskt behandlade "runda ge
nombrutna prydnadsskivorna" förekommer 
i merowingertida kvinnogravar i det öst-
frankiska-alemanniska och det västfrankiska 
kulturområdet. Det har varit en angelägen
het att få denna fyndkategori genomarbetad 
och publicerad eftersom prydnadsskivorna i 
många fall utnyttjats som ledartefakter vid 
dateringen av gravar från perioden, och detta 
är anmärkningsvärt eftersom spekulationerna 
kring skivornas datering och funktion är 
många och högst varierande. 

Hos Renner saknas tyvärr en meningsfull 
verbal definition av de merowingertida pryd
nadsskivorna och därmed också en nödvändig 
avgränsning av materialgruppen från det 
stora antal genombrutna skivor som har en 
vid spridning i tid och rum. Det som skulle 
avgränsa de prydnadsskivor som Renner be
handlat från de övriga är dels deras tids-
fästande till merowingertid och dels tillägget 
att de är runda, en detalj som endast skiljer 
dem från alla genombrutna arbeten som inte 
är runda. Avsaknaden av en meningsfull de
finition är en av de väsentligaste bristerna i 
Renners arbete och titeln återspeglar indirekt 
de svårigheter som tillstöter när man behand
lar en fyndgrupp som har en vid geografisk 
utbredning och en därmed förknippad olik
formig funktion. Eftersom det specifika för 
de merowingertida prydnadsskivorna i högre 
grad tycks vara deras funktion än form och 
tidsbunden dekor vore det lämpligare att in
föra en mindre formell och övergripande de
finition som beaktar skivornas funktion och 
utifrån funktionen studera de regionala varia
tionerna. Renners avsikt tycks emellertid i 

första hand ha varit att studera det befint
liga materialet och utifrån detta uppställa 
ett typschema. 

Inom det stora utbredningsområdet kan 
två huvudområden urskiljas såväl beträffande 
funktion som form, nämligen dels det väst
frankiska området och dels det östfrankiska— 
alemanniska området. I det förstnämnda är 
skivorna försedda med en fast hängögla eller 
söljeram, i några fall med flerddade kom
pletta söljor. I det sistnämnda området sak
nas fast hänganordning men prydnadsskivan 
är ofta förbunden med en omfattningsring 
vilken vanligen tillverkats av elfenben eller 
brons. 

I Sverige är prydnadsskivorna främst kon
centrerade till Gotland, där det under den 
vendeltida perioden finns minst 25 stycken, 
vilket är ett anmärkningsvärt antal. Se Birger 
Nerman 1975. Die Vendelzeit Gotlands 1:1 
s. 3 9 ^ 1 0 , 54—55, 67 samt I I 1969, Taf. 113, 
174—75, 228. I övrigt finns enstaka exemplar 
spridda i de skandinaviska länderna, exem
pelvis en på Åland och en på Bornholm. På 
Gotland och på fastlandet (Uppland) före
kommer också elfenbensringar, vilka anmärk
ningsvärt nog inte påträffats tillsammans 
med prydnadsskivorna. 

Renner redovisar 699 prydnadsskivor (var
av endast ett fåtal gotländska) i sin om
fångsrika katalog vilken omfattar 119 tryck
sidor. Den enskilda prydnadsskivan har er
hållit ett separat katalognummer vilket i en 
speciell lista, uppställd i alfabetisk ordning, 
kan överföras till ett kartnummer vilket kan 
korrespondera till någon av de 375 kända 
fyndlokalerna (åtta rut inddade specialkar
tor) . Systemet är en aning tidskrävande. 

I katalogen redovisas en mängd data om 
fyndomständigheter och karakteristiska de
taljer om prydnadsskivan med bifynd. Nog
grannheten beror i de flesta fall på tillför
litligheten i det rapportmaterial som Renner 
har haft tillgång till. 

Efter att ha studerat Renners katalog 
framgår det tydligt att den verkliga styrkan 
i det omfattande arbetet ligger just i kata
logdelen med dess komplement av teckningar, 
listor och kartor, och denna kan med fördel 
utnyttjas för vidare djupgående detaljstudier. 
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Det omfattande materialet har indelats på 
typologiska grunder efter bestämda formkri
terier, vilka är vagt uttryckta och redovisade, 
och de erhållna typerna och typgrupperna 
redovisas efter den erhållna ordningen i den 
inledande typbeskrivningen där den geogra
fiska spridningen och verkstadstillhörigheten 
diskuteras och slutligen i löpande följd i 
katalogen. Utbredningen redovisas kartogra-
fiskt typ för typ, först totalt sedan efter typ
grupper. 

Den hierarkiskt uppbyggda typinddningen 
omfattar 19 huvudtyper och ett betydande 
antal underordnade grupper. Totalt är ma
terialet fördelat på 86 olika varianter och 
22 särformer utanför typschemat. Trots den
na finfördelning förvånas man över pryd
nadsskivornas individualitet, såväl beträffan
de storlek som dekorativa variationer inom 
grupperna. Identiskt lika exemplar tycks inte 
existera, vilket måste sättas i samband med 
tillverkningen av prydnadsskivorna. 

Beträffande Renners typindelning måste 
påpekas att den inte analogt följer den krono
logiska skiktningen av materialet. Typologi 
för Renner är således inte detsamma som en 
kronologisk kedja utan en del av hennes typer 
förekommer såväl i början som i slutet av 
prydnadsskiveperioden. 

På knappa tre sidor (kap. D) behandlas 
prydnadsskivornas kronologi och då enbart 
utifrån tidigare dateringar av enstaka pryd
nadsskivor funna i "daterbara" gravar. Ty
pernas osäkra kronologiska förankring i 
punktdaterade skivor inom ramen för typ
grupperna ger ingen övertygande klarhet och 
det är mer tillfällighet än avsiktlighd som 
gör att ett fåtal av de mindre prydnadsskive-
typerna överhuvudtaget blivit daterade. Det 
är förvånansvärt att Renner inte ens försökt 

att framställa en någorlunda översiktlig kro
nologisk ordning för sina typer, speciellt då 
de ovan omtalade dateringarna avser en da
tering av graven i sin helhet utan att någon 
större hänsyn har tagits till den i fyndet in
gående prydnadsskivan och dess fysiska 
slitage. 

Inte heller uppkomsten eller upphörandet 
av bruket att bära prydnadsskivor ges en till
fredsställande förklaring. 

Renner tar också upp en diskussion om 
motivens innebörd och ursprung, och det 
framgår att prydnadsskivornas motiv speglar 
den symbolik som återfinns i den övriga sam
tida konsten. Som en parentes kan nämnas 
at t de gotländska prydnadsskivorna, som en 
naturlig följdverkan härav, har en motiv
flora som mer speglar den inhemska konsten 
än den kontinentala. Prydnadsskivornas funk
tion som amuletter framgår tydligt av moti
ven. 

Sammanfattningsvis kan tilläggas att d d 
sätt på vilket Renner behandlat många vä
sentliga frågor, som exempelvis sättet att bära 
prydnadsskivorna på, är knappt och generali
serande. Mikroundersökningar får helt träda 
i bakgrunden för allmänna generella iakta-
gelser och Renners arbete lockar medvetet 
eller omedvetet läsaren till egna problem
studier och slutsatser. 

Avslutningsvis är det nödvändigt att ge en 
anmärkning till illustrationsmaterialet. Pryd
nadsskivorna är uteslutande redovisade teck
nade i skala 1:2, de är skickligt utförda i bild, 
men till största delen framställda efter av
bildningar, tecknade som fotograferade, i 
litteraturen och är som källmaterial således 
ej tillfredställande. 

Roger Blidmo 

Guld fra Nordvestsjaelland. Red. Mogens 
Schou Jörgensen, utgivet med anledning av 
Holbaeks amts sparekasses 150:årsjubileum 
d. 23 december 1975. Holbaek 1975. 245 s. 
ISBN 87-9971-720-4. 

I Danmark har man sedan länge förstått be-
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lydelsen av att ge ut populärvetenskapliga 
böcker om arkeologiska fynd. Den här recen
serade boken, "Guld fra Nordvestsjaelland", 
är ett gott exempel på denna förnämliga tra
dition. En serie uppsatser om guld, serveras 
här med ett stort antal illustrationer, där 
bl. a. de många färgbilderna är av yppersta 
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kvalitet. Riksantikvarie P. V. Glob ger i in
ledningen en beskrivning av hur han tillsam
mans med sin far för mer än ett halvt år-* 
hundrade sedan, upplevde sitt första arkeolo
giska guldfynd, funnet i en gravgömma vid 
Asnaes forskov i Holbaeks amt. Torkild Ram-
skov ger en exposé över guldet genom tider
na, Mogens Schou Jörgensen, bokens redak
tör, presenterar samtliga guldfynd från Hol
baeks amt, Ulla Lund Hansen ger en kunnig 
översikt av den teknik, som de forntida guld
smederna begagnat, Kirsten Bendixen redo
visar fynden av guldmynt från området, me
dan Fritze Lindahl beskriver övriga guld
fynd från medeltid och renässans. Slutligen 
ger lörn Piö en skildring av de myter och 
sägner, som knutits till guldfynden. 

Självfallet kan man komma med en del 
randanmärkningar, men dessa förtar inte det 
goda helhetsintrycket. Torkild Ramskov talar 
således om en massproduktion av brakteater, 
en tillverkning, som han jämför med mynt
prägling. Men i motsats mot mynt, är i själva 
verket helt stämpelidentiska brakteater ytterst 
sällsynta. Vid ett detaljstudium framkommer 
i regel en eller annan avvikande detalj, där 
bl. a. storleksvariationerna av stämpelorna
menten är ett karakteristiskt drag. Jag har i 
ett annat arbete (Arrhenius 1975) framlagt 
flera skäl för antagandet, at t många brak
teater är slagna med hjälp av en keramisk 
matris. Då cn dylik matris endast ger ett rik
tigt skarpt och bra avtryck, är denna teknik 
en naturlig förklaring till variationsrikedomen 
hos brakteaterna. 

I anslutning till Schou Jörgensens fynd
genomgång, redovisas utförliga fyndförteck
ningar. En brist i dessa förteckningar är dock, 

att man ifråga om guldets vikt, ibland endast 
anger denna med ett ca och ibland helt ute
slutit denna uppgift. Som framhålles på flera 
ställen i boken, har guldet i skatterna ofta 
visat sig motsvara jämna viktsenheter, näm
ligen ett antal romerska ören (27 g) . 

En intressant aspekt ger utbredningskartor
na av guldfynden. Av dessa förefaller det, 
som om det finns en tydlig tendens för guld
fynden att från och med yngre järnålder 
samla sig längs kusterna, en tendens som för-
stärkes av fyndkartorna över medeltida guld
fynd. En likartad fyndförskjutning har Mats 
P. Malmer (1975) redovisat för gotländska 
myntfynd från järnåldern. Han förklarar 
denna fyndfördelning såsom en följd av en 
förändring av handelns organisation, där för
skjutningen av fynden till kustlandet avspeg
lar en vid kustlandet boende köpmannaklass. 
O m man skulle kunna våga anföra en lik
artad förklaring för guldfyndsfördelningen i 
Nordvestsjälland — där fyndens relativa fåtal 
ju gör att beviskraften är svag •— så återstår 
det intressanta faktum, att denna förändring 
av handelsorganisationen på Själland skett 
redan under vendeltid, i stället för, såsom på 
Gotland, under yngre vikingatid. 

Referenser 

Arrhenius, B. 1975. Die technischen Vorausset-
zungen fiir die Entwicklung der germa
nischen Tierornamentik. Fruhmiltelalterliche 
Studien, Band 9. Munster. 

Malmer, M. P. 1975. En korologisk aspekt på 
tolkningen av den gotländska järnålderns 
myntfynd. Honos Ella Kivikoski. Smya-
FFT-75. 

Birgit Arrhenius 

Magnus Magnusson, Hammer of the North. 
Myths and Heroes of the Viking Age. Foto 
Werner Forman. Orbis Publishing Lid, Lon
don 1976. 128 s. ISBN 0-8561-3301-9. Pris 
£ 5.95. 

För tio år sedan utgavs på Det Bästas förlag 
den omfattande publikationen Vikingen med 
professor Bertil Almgren som huvudmed

arbetare. I Vikingen behandlades på ett före
dömligt pedagogiskt sätt vikingatidens mate
riella kultur, ekonomi, handelsfärder-vikinga
tåg m. m. Boken i fråga kan snarast karakte
riseras som populärvetenskaplig men är inga
lunda behäftad med de förenklade resone
mang som ofta förekommer i populärveten
skaplig litteratur. 

Vad man saknar i Vikingen är en ut-
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förligare behandling av andlig kultur, etik, 
livsideal och trosföreställningar. Den delen 
av vikingatidens kultur ägnas endast två 
kapitel. 

Den bristen kan till en del sägas vara hävd 
genom den på Orbis Publishing Ltd utgivna 
"Hammer of the North. Myths and Heroes 
of the Viking Age." Författare är den för oss 
svenskar relativt okände islänningen Magnus 
Magnusson, verksam i England. Enligt pre
sentation på bokomslaget är Magnusson knu
ten till BBC och har bl. a. medverkat i dess 
historiska och arkeologiska serier. Han har 
översatt flera av de isländska sagorna till 
engelska och är utgivare av Bodley Head 
Archaeologies. 

Magnussons tidigare verksamhet inom det 
populärvetenskapliga området präglar delar 
av boken, företrädesvis de inledande avsnit
ten. Det första innehåller en allmän kultur
historisk presentation av Skandinavien ifrån 
stenåldern och framåt till vikingatid. I det 
andra tas upp expansionen under vikinga
tid, dess orsaker och verkningar. Dessa två 
avsnitt innehåller bitvis väl förenklade reso
nemang och en hel del förhastade slutsatser. 

När författaren kommer in på det som ut
gör huvudtemat för boken, religionen i Skan
dinavien under vikingatid, fördjupas fram
ställningen. Författarens isländska ursprung 
och hans förtrogenhet med källorna till vår 
kunskap om den skandinaviska religionen un
der vikingatid märks väl. Till detta kommer 
att hans framställning här präglas av en 
känslighetens inblick i det grundläggande 
och essentidla i nordisk religion. Vissa avsnitt 
är subtilt skrivna utan att fördenskull ge av
kall på sakinnehållet. 

Boken är slösande rikt illustrerad med färg
foton tagna av Werner Forman. Det är foton 
av nordiskt arkeologiska fynd, av kända forn
minnen samt landskapsbilder. Genomgående 
är fotona av hög kvalitet, och i många fall 
har de ett djup och en detaljskärpa som ger 
en fördjupad dimension åt välkänt arkeolo
giskt material. Den utsökta formgivningen 
och den suggestiva dekoren i det arkeologiska 
materialet framhäves genom Forsmans foton 

på ett sätt som man inte är bortskämd med i 
arkeologiska publikationer. 

Foton och text är väl sammanvävda. Men 
ibland ställer man sig frågande inför bild
texterna. Där har författaren — åtminstone 
med en arkeologs mått mätt •— varit väl okri
tisk vid attribueringen. Den kända portalen 
på Urnes stavkyrka är enligt Magnusson en 
framställning av Yggdrasil; ett ormspänne 
från Öland föreställer Midgårdsormen; djur-
huvudstolparna från Oseberg är odjuren i 
Ragnarök; de tre stora figurerna på Skogs
tapeten är Oden, Tor och Frö. Ytterligare 
exempel på attribueringar av detta slag finns. 

Ibland förekommer direkta felaktigheter. 
Den treringade guldhalskragen från Ålleberg, 
Karleby sn i Västergötland, uppges vara från 
Gotland: på en karta över Norden anges 
Vendel ligga vid Dalälven. 

Magnus Magnusson har enligt förordet 
skrivit boken för att ge en annan, mera facet
terad syn på vikingarna än den traditionella: 
" In this book, I have tried to piece together 
a picture of what the Vikings and their 
ancestors believed in: their gods, their spirits, 
their form of worship, their ethics." Här i 
Norden är väl den tiden förbi, när vi enbart 
såg vikingarna som gudlösa rövare plund
rande längs Europas kuster. Men då boken 
väl i första hand är skriven för engelsktalande 
publik, kan en omvärdering av detta slag 
vara befogad. 

Magnusson framhåller vidare i förordet, 
att han gjort subjektiva bedömningar beträf
fande religionens natur och dimension och 
dess förmäla uttryck. Denna brasklapp mild
rar i viss mån de invändningar man skulle 
kunna ha mot vissa delar av boken. 

Faktum är att denna välillustrerade fram
ställning av religionen i Skandinavien under 
vikingatid fyller en lucka i den populärveten
skapliga litteraturen och man kan enbart 
hoppas, att den snart ges ut på svenska i en 
översättning, som fångar subtiliteterna i origi
nalutgåvan. 

Karl Johan Eklund 
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Inga Serning. Förhistorisk järnhantering i 
Dalarna. Fältundersökningar och tekniska 
undersökningar. Med bidrag av Hans Hag-
feldt och Nils Holm. Jernkontorets Forskning. 
Serie H, Nr. 9. 1973. 139 s. 

This monograph, in the historical series of 
the Swedish Iron Institute, describes the 
results of the exeavation of eleven bloomery 
sites in Dalarna in central Sweden. The 
period covered is from about 500 to 1400 
AD. Each exeavation is the subject of a 
separate chapter or section and is complete 
in the sense that it gives full information on 
the öres, slag, furnaces and small artifacts 
found. 

The p roduds are fairly typical of bloomery 
exeavation. We m e d the occasional piéces of 
east iron and forged bloom. The slags are 
often assessed by the method of Morton and 
Wingrove and their free-running tempera
tures estimated by reference to the wiistite-

silica-anorthite phase diagram. C-14 dates 
have been obtained from the charcoal. 

The work ends with a summary of the ratio 
of phosphorus in the slag to that in the iron 
indusions within the slag. This shows that 
the ratio varies from 2 to 11 as the carbon 
content increases from 0.02 to 1.44 %. I t also 
contains two appendices by Hans Hagfeldt. 
One of these analyses the yield (in the range 
36-52 % ) , and the other a piece of hetero-
geneous 0.5 % carbon sted found in S. Öster
dalälven. It is possible that this is a piece of 
sted in the process of being worked into a 
sword. 

This is a superb produdion; the micro-
graphs are all first class, and all the required 
data is fully presented allowing us to ex t rad 
the maximum amount of information from 
every site. 

R. F. Tylecote 

Inger Zachrisson och Elisabeth Iregren, 
Lappish Bear Graves in Northern Sweden. 
Early Norrland 5, Stockholm 1974. 113 s. 
ISBN 91-7192-174-5. Pris 8 8 : — . 

I svensk Norrland og norsk Nordland finnes 
av og til björnebegravelser, hvor skjelettet av 
den drepte og oppspiste björn er begravd 
ubrent, med knoklene lagt ned i en viss orden 
og dekket til med stein eller tommerstokker. 
Fra skrevne kilder vet vi at björnejakten i 
1600- og 1700-tallet hos samene var omgitt 
med en stor mengde riter og religöst-magiske 
forestillinger, men vi vet ikke hvor lenge för 
1600 dette har vaert tilfelle. I de seneste år 
er 2 slike björnegraver blitt undersökt faglig, 
på Gällholmen og Sörviken, begge i Sten-
sele s. i Lappland. 

Utgraveren av dem, Inger Zachrisson, har 
i denne publikasjon dels publisert dem og en 
rekke tilsvarende, men dårligere opplyste 
funn av samme slag, dels försökt å sette ma
terialet inn i en arkeologisk og historisk sam
menheng. Såvel osteologisk undersökelse som 
radioaktiv datering er benyttet. Resultatet er 

blitt meget interessant og allsidig belysende. 
Jeg skal i det folgende komme inn på ett par 
rent prinsipidle sider ved selve det at ar
keologen beskjeftiger seg med så sen historisk 
tid som det her er tilfelle. 

C 14-dateringene viste at de 2 utgrävde 
björnegraver og ennå en tredje alle er fra 
1700-årene, altså samtidigt med den senere 
del av de historiske kilder om bjornegrav-
skikken. Knoklenes tilstand bekreftet en så 
sen datering. Materialet gir altså ingen an
tydning av hvor gammel skikken er, eller 
hvordan den har sett ut i de tidligere faser. 
Tvertimot synes de skrevne kilder fra 1600-
årene å vise at allerede de 100 år mellom 
dem og 1700-talIds funn og skrifter betyr 
vesentlige endringer i begravdsesmåten. Inger 
Zachrisson finner at mange detaljer er relik
ter som i historisk tid har vsert uforstådige 
for samene. Hun kunne her gjejrne ha for-
sökt seg med retrospektive ekstrapoleringer 
for å belyse disse detaljers opprinndse og 
opprinndige mening, så meget mer som hun 
under hele arbeidet har vsert i nacr kontakt 
med religionshistorikerne Edsman og Me-
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bius. Men dessverre gjor hun ikke det. 
Når arkeologen utgräver et såvidt möderne 

materiale — og jeg kjenner ingen nordisk 
publikasjon för av 1700-talIsarkeologi — vil 
man uvilkårlig sporre om dette er en bok til 
arkeologisk belysning av et historisk stoff eller 
omvendt. Inger Zachrisson har tydelig nok 
— tross at hun selv er arkeolog •—• försökt 
her å vaere både historiker og arkeolog, og 
å se materialet likelig fra begge sider, for på 
den mate å vinne mest mulig viten om emnet. 
Men i hvert enkelt av de tallrike småkapitler, 
hvor begge slags materiale trekkes inn og 
sammenlignes, har hun tätt utgångspunkt i 
det historiske stoff. Dette er uheldig, dels 
fordi hun selv er arkeolog og publikasjonens 
utgångspunkt er arkeologisk, dels fordi de 
2—3 vel undersökte gravfunn jo ifölge sakens 
natur er den mest pålitdige og mest detaljer-
te del av hele stoffet. 

Man kan kanskje si at dette er mindre 
vesentlig, all den stund hun ikke har hatt 
for oye å drive metodologisk eller fagteore-
tisk arbeid, men simpelhen å öke vår viten 
ved kombinasjonen av materiale fra flere 
sider. På et enkelt punkt viser hennes metode 
dog sin svakhet. En av konklusjonerne på he
le boken er at de skrevne kilder sier at björne-
skjelettet ble lagt i graven i anatomisk orden, 
men funnene motsier dette. Her pekes da på 
mulighdene for geografiske variasjoner, 
ettersom det ikke er kronologisk forskjell på 
de to typer kilder. Men hadde Inger Zachris
son vaert historiker av utdanndse, ville hun 
vite at selv angivelige oyenviteskildringer kan 
forvrenges i sin oppfattdse av hva forfat
terne har lest av tidligere trykte beskrivdser. 

Selvom en rekke av 1700-tallsforfatterne 
er helt klare i sin beskrivelse av hva de så. 

er dette ord for ord mistenkdig likt beskri-
velsene fra 1600-talIet, og man kan ikke ute-
slukke at de alle direkte eller indirekte er 
avskrifter etter den eldste beskrivelse — og 
at denne kanskje ikke er ganske pålitdig. 
Leseren er her avskåret fra kontroll av rene 
ord- og setningslikheter, fordi kildeskriftene 
bare siteres i oversettdse til engelsk. I en 
publikasjon av denne art burde vi også hatt 
den originale ordlyd, f. eks. i fotnoter. 

Som anmdder burde jeg vel slutte her. 
Men personlig skulle jeg gjerne ha sett ma
terialet i hoyere grad anvendt som metodo
logisk sannhetstest. Hvis man betrakter de 
historiske kilder som fyldige nok, kunne sam-
menligningen ha gitt en sjangse til å teste de 
rent subjektive sider av det arkeologiske ar
beid, altså utgravingsmåte og tolkningsmeto
de. Men da måtte en under behandlingen ha 
holdt de to slags kilder helt adskilt, bygd opp 
to adskilte tolkningsbilder og etterpå sam-
menlignet dem. Dette har dessverre ikke vaert 
Inger Zachrissons mening med arbeidet. Dess
verre, fordi vi her har et så sent arkeologisk 
materiale at en hittil rett enestående mulig-
het her er lätt ubrukt. Omvendt kunne man 
ha gått ut fra de arkeologiske kilders större 
sannhetsverdi enn de historiske og dermed 
drevet historisk kildekritikk. 

Dette er i höyere grad gjort andre steder, 
isaer i midddalderarkeologien, og forfatteren 
har neppe historisk-metodologiske forutset-
ninger for å gjennomföre et slikt syn. Og 
boken er også god nok som den er. 

Jeg vil slutte med å önske "post-mediae
val" arkeologi velkommen i blant oss. Det 
er et nytt felt, hvor det er meget å hente. 

Povl Simonsen 

Inger Zachrisson, Lapps and Scandinavians. 
Archaeological Finds from Northern Sweden. 
Early Norrland 10. Kungl. Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademien. Stockholm 
1976. 136 s. ISBN 91-7402-005-6. Pris 8 8 : — . 

Det är glädjande att konstatera, att det stora 

fyndmaterial, som framkommit vid Riks
antikvarieämbetets fältundersökningar i sam
band med sjöregleringar i Norrland, nu publi
ceras och utvärderas i rask takt. Ett av de 
senaste bidragen från projektet N T B (Norr
lands tidiga bebyggelse) utgör Inger Zachris
sons genomgång av fyndplatser och fyndma-
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terial från tiden efter Kr. f. fram till våra 
dagar. 

Flertalet fynd härrör från lokaler med före
mål från stenåldern eller av stenålderskarak
tär. I sitt material lägger Zachrisson särskild 
vikt vid fynden från järnålder och äldre me
deltid, medan däremot yngre fynd behandlas 
mer summariskt. Utom de vid Riksantikva
rieämbetets undersökningar tillvaratagna fyn
den har också inedtagits sådana lösfynd från 
tiden före 1300, som påträffats efter år 1960, 
det år, då min genomgång av övre Norrlands 
fyndmaterial från järnålder och äldre medel
tid publicerades. Några viktiga undersök
ningar utförda av länsmuseerna under 1970-
talet kommer däremot att behandlas i ett 
senare arbete. 

Zachrissons område sträcker sig längre sö
derut än det av mig behandlade. Utom land
skapen Lappland, Norrbotten och Västerbot
ten omfattar det sålunda även Ångerman
land. Området runt Ängermanälvens käll
flöden har tidigare behandlats av Harald 
Hvarfner (1957). 

Dessa äldre publikationer blir en bas för 
Zachrissons utvärdering av sjöregleringsma-
terialet. Hon betonar vikten av att under
söka, om detta material förändrar den bild, 
som tidigare givits — bortsett från den ökade 
fyndmängden — och i så fall på vilket sätt. 
Bl. a. har Zachrisson haft möjlighet att till-
lämpa C 14-analyser för dateringar, något 
som knappast stod till buds vid slutet av 
1950-talet. 

Hur länge stenåldern varat i övre Norrland 
är ännu inte klarlagt. Det är bl. a. därför, 
som Zachrisson beklagar, att hon sett sig nöd
sakad använda periodindelningar för sydli
gare områden, stenålder, bronsålder, järn
ålder och medeltid; detta kan, anser hon, le
da till missuppfattningar. Men är detta verk
ligen fallet? O m man ska dra konsekvensen 
av att en särskild periodindelning görs för 
övre Norrland, vart tar då termen "brons
ålder" vägen för många delar av vårt land? 
Och var skall gränsen mellan förhistorisk och 
historisk tid sättas i t. ex. Dalarna, där fynd 
av järnålderskaraktär går ned i medeltid? Vi 
skulle med ett konsekvent tillämpande av ett 
sådant system komma att laborera med ett 

flertal periodindelningar enbart inom Sve
rige. För fackmannen, arkeologen, medför de 
gängse termerna även då de används i Norr
land, inget problem och för icke fackmannen 
måste ändå förklaring av helt annat slag ges. 

För norra Fennoskandia finns emellertid 
förslag till en speciell periodindelning, given 
av svenska, norska resp. finska forskare. Dessa 
hänvisas också till av Zachrisson. För hennes 
arbete är den i dessa förslag använda termen 
"lapsk järnålder" av intresse. Dess början för
läggs i allmänhet och även av Zachrisson till 
tiden för Kr. f. Åsikten om, var gränsen för 
dess slut skall dragas växlar mellan åren 1300 
och 1700. Själv sätter Zachrisson klokt nog 
en gräns vid 1300, vilket både det samlade 
fyndmaterialet och de skrivna källorna gör 
naturligt. Här skall göras den randanmärk
ningen, att termen "lapsk järnålder" först 
uppträder på s. 11 i Zachrissons arbete, men 
inte definieras förrän på s. 89 ff. Kapitelhän
visning finns, men i avsaknad av sidhänvis
ningar blir det ändå en del sökande och 
bläddrande, vilket generellt gäller hela boken. 
Vad beträffar termen "lapsk järnålder" så 
har man all anledning att vara försiktig, vil
ket också tydligt framgår av Zachrissons ar
bete. Det är knappast troligt att vi någonsin 
med säkerhet kommer att kunna sätta eti
ketten "lapsk" vid fyndlokaler och föremål. 

Presentationen av fyndmaterialet med dess 
vida gränser i tid och rum och med dess 
disparata sammansättning har inte varit nå
gon lätt uppgift. Zachrisson har valt, att i 
en detaljerad katalog med socknarna i num
merföljd ge varje fyndplats ett nummer, som 
sedan återfinns på kartan fig. 4, s. 15. Detta 
medför, att om man från kartan skall söka 
sig fram till beskrivningen i katalogen, måste 
man först gå till sockenkartan fig. 1, s. 10 för 
att söka utröna, i vilken socken fyndplatsen 
ligger. Det hade onekligen varit en fördel, 
om sockenindelningen redovisats på kartan 
fig. 4; det bör inte ha stört bilden av fynd-
spridningen nämnvärt. 

Zachrisson understryker med all rätt, att 
materialet är alltför litet för att tillåta vitt
gående slutsatser. Kartorna anses därför vara 
av begränsat värde, mest som en komplette
ring av mina kartor från år 1960. Men just 
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detta anser jag utgöra en anledning till, att 
tillmäta kartmaterialet större vikt än Zachris
son gör. Om det knappa materialet från år 
1960 kompletteras, som här gjorts, kan detta 
antingen a) medföra en helt ny bild av den 
arkeologiska situationen eller b) bekräfta de 
tidigare gjorde fyndens beviskraft. O m a) in
träffar, då är verkligen materialet icke till
förlitligt i sin knapphet eftersom redan en 
liten ökning av fynden medför stora föränd
ringar. Men om b) inträffar, om samma eller 
likartade tolkningar av nytillkomna fynd stö
der de äldre, då ökar i hög grad sannolik
heten för, att vi nu har en tämligen god 
grund för vår uppfattning av järnålderns och 
medeltidens fyndmaterial i övre Norrland. 
Ur denna synpunkt hade det varit av värde, 
om kartorna varit något mera detaljrika, om 
olika tecken givits för boplatsfynd, gravfynd 
och lösfynd, låt vara att de sistnämnda kan 
vara osäkert bestämda om ingen efterunder
sökning gjorts på platsen. Man hade också 
gärna sett en specialkarta över de många ny
funna täljstcnskärlen, vars förekomst ju har 
en hel del att säga om kontakterna mellan 
Sverige och Norge. 

Trots alla risker det skulle innebära för en 
fastlåsning av osäkra fakta skulle en aldrig 
så enkel tabell över fyndlokaler och fynd ha 
varit värdefull och underlättat för läsaren att 
få en översikt över materialet. En hastig ge
nomgång av hela katalogen ger vid handen, 
att av kartmarkeringarna är 64 boplatser 
(detta framgår också i bokens sammanfatt
ning på s. 99), 3 eller 4 är depåfynd, 14 be
tyder gravar och 39 lösfynd. 

Vid sin analys av fyndmaterialet delar 
Zachrisson detta i fyra avsnitt: Tiden före 
vikingatid, vikingatid och äldre medeltid, 
yngre medeltid samt, slutligen, nyare tid. 
Inom varje avsnitt delas fynden i kategorier. 
Daleringarna följer i stort sett de gängse. Jag 
skall heller icke gå närmare in på dem, sär
skilt som Zachrisson (s. 18) själv understry
ker, att hennes avsikt icke varit att granska 
dateringar utan att analysera fyndmaterialet 
från norra Norrlands järnålder och nedåt i 
tiden. 

En reflexion beträffande dateringen av 
Tåsjö-Smalå-fyndet, fig. 15, skall dock göras. 

Fyndet består av pärlor, som Zachrisson när
mast är benägen att datera till sen vendeltid. 
Bland pärlorna finns en cylindrisk med pa
rallella, runtlöpande zick-zackband, närmast 
t. h. om mitten på fig. 15. Så vitt vetes är 
detta en i förhistoriska fynd sällsynt variant. 
Den finns i de lapska offerplatsfynden och 
den har påträffats i en grav under Leksands 
kyrka i Dalarna tillsammans med tyska mynt 
från 1000-talet. Detta kan måhända inne
bära, att Smalå-fyndet bör dragas nedåt i 
tiden, något som inte motsäges av fyndets 
övriga pärlor. Pärlorna skulle då kunna vara 
från samma period som det närbelägna vi
kingatida gravfältet på Långön, också det i 
Hotingsjön. 

Dateringen av fyndet från Nåttingnäset i 
Arjeplog sn kräver också en kommentar. 
Zachrisson daterar det till 600-talet e. Kr. 
Spjutspetsen förefaller att döma av fig. 7, 
s. 19, vara av Petersens typ G och alltså vi
kingatida, t. o. m. sent vikingatida. Den är 
inte av samma typ som de av mig nämnda 
spetsarna från Särna sn i Dalarna, vilka har 
rundade egghörn. Zachrissons datering har 
förmodligen dikterats av den typ av yxa, som 
ingår i fyndet i det hon ansett den vara en 
tidig variant av fyrfliksyxorna (?) Den är 
emellertid en s. k. klyvyxa, beskriven av 
Hvarfner i Jämten 1952, s. 127, och avbildad 
där som bild 1 g. Det av Hvarfner nämnda 
fyndet från Jämtland är daterbart till 900-
talet. Den långa, eneggade kniven i Nåtti-
fyndet hindrar icke en datering till vikinga
tid. 

Sedan fyndmaterialet genomgåtts gör 
Zachrisson en jämförelse mellan de av mig 
publicerade och utvärderade fynden och de, 
som framkommit vid Riksantikvarieämbetets 
sjöregleringsundersökningar. Detta görs älv 
för älv på liknande sätt som jag själv för
farit. Därigenom underlättas jämförelsen. 
Denna sammanfattas sålunda: 

De vendeltida fyndens huvudsakliga före
komst i områdets södra del, Vilhelmina, Sten-
sele och Sorsele socknar har ytterligare mar
kerats. Så har också det faktum, att få 
vikingatida fynd gjorts i kustregionen jäm
fört med vad som är fallet i inlandet samt 
förhållandet, att få fynd framkommit norr 
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om Skellefteälvens sjödistrikt. Avsaknaden av 
skandinaviskt präglade fynd från Ume älv
dal har även understrukits. 

Åsikten att en replipunkt funnits för han
del i Arjeplog, vid Skellefteälvens sjöområde 
och mellan detta och Laisälven har bekräftats 
med flera nya, intressanta fynd. Mina fynd 
tydde på, att denna ev. marknadsplats främst 
använts under vikingatiden, vilket också 
Nåttingnäs-fyndet tyder på, om min ovan 
givna datering är riktig. Från vikingatiden är 
också de många fynden av täljstenskärl i 
socknen; de har tydligen utgjort en av de vik
tigare exportvarorna från Norge till Norr
land. De har föranlett Zachrissons åsikt, att 
den ev. marknadsplatsen anlagts på norskt 
initiativ, vilket inte förefaller osannolikt. Med 
tanke på övriga vikingatida fynd i området 
bör man dock kanske avvakta med en be
dömning. För handel krävs två parter, en 
köpare och en säljare och man kan förutsätta 
att båda dessa parter funnits på platsen. 

I sin sammanfattning framhåller Zachris
son ett mycket viktigt faktum: Områdena 
mellan älvarna har undersökts i betydligt 
mindre utsträckning än älvdalarna, beroende 
på undersökningarnas syfte. Nästan inga fält
undersökningar har heller utförts norr om 
Lule älv. Att man kan vänta kompletteringar 
av materialet när undersökningar utförs också 
mellan älvdalarna, framgår bl. a. av, att me
dan Kalix älvdal är fyndfattig finns en 
mängd boplatsfynd runt de intill liggande 
Lansjärv-sjöarna. 

På annat ställe, s. 14, påpekar Zachrisson, 
att undersökningar i kustregionen vid Bott
niska viken icke ingått i sjöregleringsunder-
sökningarna. Pågående undersökningar i 
Kyrkbyn utanför Piteå tycks ge intressanta 
resultat. Man kan troligen vänta sig, att 
flera liknande bosättningar från medeltiden 
och ev. också från vikingatiden kommer att 
påträffas vid den norrländska kuststräckan. 

Zachrisson har lagt ned stor möda på att 
försöka skilja ut de lapska fynden från de 
övriga. Detta genom en jämförelse med tre 
grupper säkert lapska fynd, nämligen lapska 
gravar, lapska offerplatsfynd och föremål, 
som i historisk tid är kända som lapska. 

Den äldsta kända, säkert lapska graven 

förblir den frän Gutheberget i Tärna sn, da
terad till 1300-1400-talet. Därnäst i ålder 
tycks nägra klippgravar vid Abelvattnet, 
likaså i Tärna sn, vara, nämligen från 1500-
talet. 

Genom jämförelser med materialet från 
gravarna kommer Zachrisson till slutsatsen, 
att speciella av lapparna använda föremål är 
en viss typ av kniv med bred, flat tånge 
mellan två fastnitade skenor, mässingsringar 
samt några föremål av ben/horn såsom red
skap för textil eller barkarbete, väskspännen, 
trubbiga pilspetsar. Efler en genomgång av 
vilka föremål man brukar påträffa i lapska 
gravar anmärker Zachrisson, att man kan 
förutsätta, att gravar med gravgåvor yngre 
än senmedeltid är lapska. 

Den andra kontrollgruppen är de lapska 
offerplatsfynden. Av de föremålstyper, som 
förekommer där, har Zachrisson i sitt mate
rial ett beslag till en remförddare, ett fågel-
formigt hänge, gaffdeggade och tväreggade 
järnpilspetsar. Offerplatsfynden kan huvud
sakligen dateras till perioden 1000-1300 e. 
Kr. 

Den tredje gruppen utgörs av övriga före
mål, som i historisk tid är kända som lapska. 
Den består av silverlöv, några redskap av 
ben/horn — borrhandtag, sänke, lassodetaljer 
samt av två avlånga skrapor av järn. De 
sistnämnda anser Zachrisson vara sena, från 
nyare tid. Det behöver emellertid inte vara 
fallet. Två mycket liknande skrapor har på
träffats i Dalarna, dels i en grav från 500-
talet i Lima sn, dels i en 700-talsgrav i Tran
strands sn (Serning, Dalarnas hembygdsbok 
1962, s. 56). I båda fallen är gravmaterialet 
i övrigt klart skandinaviskt. Emellertid är det 
ju väl känt, att lapparna lånat förebilder till 
många av sina föremål av de skandinaviska 
grannarna och att de använts hos dem även 
sedan de kommit ur bruk i centralare om
råden. 

I övrigt påpekar Zachrisson, att nedläg
gandet av ben av björn och ren är ett tyd
ligt kriterium på, att lappar varit verksamma 
i området. Sådana benförekomster ingår ock
så i Zachrissons material. 

Efter en kort genomgång av skrivna källor 
diskuterar Zachrisson vilka boplatsfynd, som 
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med hjälp av de tre kontrollgrupperna, bör 
anses som lapska. Dessas antal är 14, varav 
5 är från tiden efter 1500 e. Kr. och utan 
fynd av stenålderskaraktär medan övriga 9 
platser har sådana fynd. Zachrisson under
stryker likheten mellan dessa boplatser och 
de övriga ca 50 boplatserna med såväl sten
ålders- som järnåldersföremål och ännu yngre 
inslag och frågar sig: Bör icke också dessa 
platser tolkas som spår efter lapparna eller 
deras förfäder? 

Ett särskilt och mycket intressant kapitel 
ägnas åt områdets ekonomi. Här görs först 
ett referat av de skrivna källorna, därefter 
jämförs dessa med fyndmaterialets utsagor. 
De skrivna källorna når tillbaka till början 
av 1300-talet, men blir först fr. o. m. 1500-
talet fylligare. Av dem framgår tydligt, att 
jakt och fiske spelade en mycket viktig roll 
för ekonomien. I fynden omvittnas detta av 
pilspetsar och, beträffande fisket, av fiskkro
kar, sänken, och en nätsticka. Som vikti
gaste jaktvilt framstår i litteraturen — utom 
ren — ekorre, mård, bäver, mera sällan älg. 
De vanligaste benen i boplatsfynden kommer 
från älg och bäver samt mård. Att ekorre 
inte påvisats i boplatsfynden kan bero på, att 
de små benen inte tillvaratagits. 

En väsentlig fråga är, när renskötseln bör
jade i Lappland. Zachrisson nämner, att 
renhorn och renben är förvånansvärt få före 
slutet av medeltiden på boplatserna. Hon på
pekar, att benen i sig ingenting säger om 
tiden för renskötselns början, eftersom man 
ännu icke osteologiskt kan skilja tamren från 
vildren. Fynd av renhorn är överhuvudtaget 
inte särskilt många i Norrland; tydligen, sä
ger Zachrisson, har de varit eftertraktade 
som exportartikel då som nu. Från medel
tiden är emellertid troligen en remspridare 
av horn använd vid körning. Zachrisson tol
kar den som bevis på intensiv renskötsel un
der denna period. Tolkningen förefaller 
ytterst osäker och alltför vittgående slutsatser 
dras av detta enda fynd, se t. ex. s. 86 f. 

Lax- och lavfiske nämns ofta i de skrivna 
källorna, boplatsmaterialets fiskben domine

ras emellertid av ben från gädda. Zachrisson 
anser detta möjligen bero på, att laxen fiskats 
längre ned vid älvmynningarna. Lapskt gädd-
fiske omtalas första gången vid medeltidens 
slut. Av uppgifter från 1500-talet och senare 
framgår klart, att detta fiske haft mycket 
stor betydelse i inlandet, sannolikt också un
der tidigare perioder. 

Boskapsskötsel har förekommit att döma 
av ben på boplatserna, kanske redan under 
äldre järnålder och med säkerhet efter 1500 
e. Kr. Av arterna finns representerade häst, 
svin, nötboskap och get/får. Hunden var ock
så känd, möjligen redan under äldre järn
ålder. Zachrisson erinrar i detta sammanhang 
om förekomsten av bl. a. hästben på de 
lapska offerplatserna. 

Av största värde är konstaterandet, att 
pollenanalys visat att jordbruk förekommit 
vid Tännforsen och Storuman så tidigt som 
under 500-talet e. Kr. 

Ett antal fynd av slagg och även av stav-
formiga ämnesjärn (?) tyder på järnhante
ring. Zachrisson är osäker om detta tyder på 
framställning av järn eller smidesverksamhet. 
Att döma av beskrivningen och av fig. 117 
samt av utsagon, att endast magnetiska slagg
stycken tillvaratagits, ser det snarast ut, som 
om det vore fråga om typisk smidesslagg. 
Men utan ytterligare analyser och undersök
ningar kan detta självklart inte säkert av
göras. Här har min förmodan, att lapparna 
själva tillverkat järnpilspetsar kanske fått ett 
stöd, om nu även dessa boplatser med slagg 
är lapska. 

Man har all anledning att vara tacksam 
för, att Zachrisson påtagit sig den sanner
ligen inte helt lätta uppgiften att redovisa det 
sena, oenhetliga materialet från sjöreglerings-
undersökningarna. Först nu finns en möjlig
het att diskutera de många frågeställningar, 
som materialet ger upphov till och att väga 
åsikt mot åsikt med en stabil utgångspunkt 
i en samlad beskrivning av fyndlokaler, fynd
omständigheter och föremålsbeskrivningar. 

Inga Serning 
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Christine Bräde, Die mittelalterlichen Kern-
spaltflöten Mittel- und Nordeuropas. Gött
ingen Schriften zur Vor- und Friigeschichte 
herausgegeben von Herbert Jahnkuhn und 
Klaus Raddatz. Band 14. Neumiinster 1975. 
92 + 2 s. ISBN 3-529-015 148. 

Musikinstrument under förhistorisk tid och 
medeltid har tidigare behandlats i litteraturen 
både från musikhistoriskt och arkeologiskt 
håll. Det material som går att behandla är 
dock mycket knappt: genom att ytterst få in
strument av trä eller delar av sådana har be
varats återstår endast instrument av bestän
digare material som metall eller ben. Den 
ojämförligt största gruppen av bevarade in
strument utgörs av benflöjter; de har ansetts 
intressanta bl. a. genom att de ju har sina 
tonala egenskaper i behåll. Flera forskare 
har ägnat sig åt tonhöjdsmätningar på ben
flöjter och också satt dem i relation till nu 
existerande folkmusikinstrument. En auktori
tet på området är Herman Moeck, som be
handlat benflöjtsproblem i arbeten från 1950-
talet och framåt. 

Bräde behandlar i sitt arbete — till vilket 
materialet samlades in under sommaren och 
hösten 1968 — 124 flöjter från Belgien, Dan
mark, Holland, Norge, Sverige och Västtysk
land. Hon behandlar inledningsvis de flöjter, 
som hittills ansetts tillhöra paleolitikum, 
neolitikum och bronsålder och drar slutsat
sen att man måste betvivla existensen av 
paleolitiska såväl som neolitiska kärnspalt-
flöjter. Därmed måste också Moecks och 
andras teorier om traditionssammanhang 
från stenålder till nutid revideras. 

När det gäller frågan om i vilken utsträck
ning flöjternas tonförråd avslöjar något om 
äldre tiders tonsystem har man tidigare varit 
optimistisk, även om optimismen inte delades 
av alla forskare. Före Brädes undersökning 
hade man dock mätningar från endast tio 
flöjter att stödja sig på; Bräde redovisar mät
ningar på åttio av de 124 flöjterna i sitt ma
terial. Hennes slutsats blir att fingerhålen 

inte placerats efter akustiska utgångspunkter 
utan efter vad som var bekvämt för handen. 
De skalor man kan spela på flöjterna speglar 
inte dåtida tonsystem. 

Bräde har i sin katalog över materialet 
förutom fynddata och mått redovisat sina 
mätningsresultat, vilka återges i både abso
luta cent (100 cent = 1 tempererat halvton-
steg) och svängningar/sekund (Hz) . För att 
ersätta det felande blocket på flöjterna har 
hon använt sig av plastilina och ett litet 
mässingsrör som riktat luftströmmen mot 
labiet. Hon har uppenbarligen blåst själv, 
inte använt någon fläktanordning. Här lig
ger alltså en felkälla, eftersom tonhöjden i 
rätt stor utsträckning torde bero på kraften 
hos luftströmmen. 

Avslutningsvis behandlar Bräde flöjternas 
användning som musikinstrument. Man har 
tidigare hävdat att flöjter främst var lekares 
och pipares instrument; Bräde visar, framför
allt med hjälp av det svenska materialet, att 
utbredningen är mycket vidare: benflöjter 
har påträffats i städer, i kloster och på lands
bygden. 

När det gäller det nordiska materialet kan 
man göra ett tillägg: flöjten CNA från Är
hus, som Bräde presenterar i sin katalog, har 
före publikationen av hennes arbete publice
rats i Andersen-Crabb-Madsen, Arhus Sön-
dervold, 1971, med avbildning och redovisad 
tonhöjdsmätning och en datering genom 
fyndomständigheterna till 1200-talets första 
hälft. 

Brädes arbete är värdefullt ur många syn
punkter, bl. a. genom att hon fört in ett myc
ket större material i diskussionen än någon 
tidigare forskare gjort; ur svensk synvinkel är 
det tacknämligt att få det svenska materialet 
(även om det inte är helt komplett) presen
terat. En skönhetsfläck skall nämnas bara i 
förbigående: materialet presenteras på en ut
bredningskarta som, när det gäller Sverige, 
visar både fyndplatser och museer där flöjter 
råkar förvaras. 

Göran Tegnér 
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Tore Stenström, Problem rörande Gotlands 
medeltida dopfuntar, Diss. Umeå 1975. 171 
sid. 

Det är de romanska gotlandsfuntarna som 
Tore Stenström diskuterar i sin avhandling 
för doktorsexamen, alltså de bildförsedda 
dopfuntar som Johnny Roosval förde sam
man i grupper och altribuerade till kända 
eller skapade stenmästarnamn. Sedan Die 
Steinmeister Gottlands från 1918 har det 
förts en ganska omfattande diskussion om 
dessa betydande konstföremål, inte minst om 
Roosvals dateringar, men ämnet är på intet 
vis uttömt. I själva verket återstår d d ännu 
ett mycket stort arbete på vägen till det mer 
eller mindre slutgiltiga målet, en modern 
materialpublikation som ser mera till före
målen än till de enskilda mästarna. 

De problem rörande denna konst som Sten
ström valt att diskutera är av flera slag, men 
de flesta av dem samlar sig kring ett och 
samma huvudproblem: När är de romanska 
gotlandsfuntarna egentligen gjorda? Det svar 
som ges är att deras huvudsakliga tillkomst
tid inte var 1100-talet, vilket länge varit den 
allmänna uppfattningen, utan 1200-talets 
första decennier. För att underbygga detta 
påstående hävdar Stenström att också den 
romanska stenkyrkoarkitekturen med den 
därtill hörande byggnadsskulpturen är ett 
mycket senare fenomen på Gotland än vad 
man hittills ansett, och denna försening skulle 
i sin tur bero på att inte heller den gotländ
ska bondehandeln fick någon nämnvärd be
tydelse förrän under 1200-talet. 

Här staplas hypotes på hypotes, och bak
om resonemanget i dess helhet ligger tanken 
att en romansk stenfunt nödvändigtvis måste 
vara gjord för en kyrka av sten. Var kyrkan 
av trä, var dopfunten det också. Som några 
norska exempel visar behöver detta emeller
tid inte alls vara fallet, och påståendet att 
den gotländska bondeseglationen inte börja
de blomstra förrän under 1200-talet — vilket 
också strider mot all vedertagen historie
skrivning •—• är grovt felaktigt. Därom vitt
nar både de skriftliga källorna och det ar
keologiska materialet. Bortsett från de av 
Stenström icke behandlade köpmanskyrkorna 

i Visby finns det heller ingen anledning att 
etablera ett kausalsamband mellan stenkyrko
byggandets genombrott i Norden och utrikes
handeln, detta lika lite på Gotland som i så
dana områden — t. ex. Västergötland med 
dess många stenkyrkor från 1100-talets förra 
hälft — där bönderna inte alls ägnade sig åt 
transitohandel. Men Stenström vill också 
göra all annan romansk stenkyrkoarkitektur 
i Sverige till ett mycket senare fenomen än 
vad som brukas. Jag skall här inte gå in på 
detaljerna i hans resonemang härom utan 
bara nämna att vad beträffar dateringen av 
de äldsta gotländska stenkyrkorna bortser 
Stenström helt från det i sammanhanget myc
ket viktiga omnämnandet av Henrik Letten 
att när Riga omkr. 1185 skulle förses med 
en borg och en kyrka i sten så inkallades en 
del av byggnadsfolket från Gotland. 

Dessa felaktigheter och detta uteslutande 
av en viktig källa är betecknande för avhand
lingen i dess helhet. Den är egentligen inte 
mycket mer än ett enda kategoriskt påståen
de, bristfälligt underbyggt med ett antal god
tyckligt utvalda, dåligt sorterade, slarvigt 
redovisade och otillräckligt diskuterade fakta. 
Där är också mycket som saknas. Vad be
träffar stenkyrkobyggandet på Gotland sak
nar man främst en seriös diskussion av de år
talsuppgifter från äldre medeltid som under 
1500- och 1600-talet nedtecknades av Bile-
feldt och Strelow. I likhet med Roosval 1911 
(Die Kirchen Gotlands) avfärdar Stenström 
dem som otillförlitliga, men han nämner inte 
med ett ord Efraim Lundmarks "upprättel
se" av dem i Fornvännen 1925 och Roosvals 
helomvändning i denna fråga 1933 (Ärtalen 
i Bilefeldts taxuslista och hos Strelow, Ymer, 
även tryckt i Gotlandica till Nils Lithberg, 
s. å .) . Flera av dessa årtal är från 1100-talets 
senare hälft, men citerande Herman Schuck 
meddelar Stenström endast följande: "Dock 
förtjänar koncentrationen till vissa årtal upp
märksamhet; 1199—1200, 1211, 1221—22, 
1236, 1239, 1239—40" (sid. 12). Enligt 
Schuck är det tänkbart att de förtecknade 
årtalen anger tiden för viktiga visitationer, 
men Stenström använder citatet för att un
derbygga sin egen syn på gotlandskyrkornas 
ålder. Så som resonemanget är genomfört 
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bibringas läsaren den uppfattningen att förf. 
här stöder sig på tidigare forskning, men går 
man till den citerade artikeln (Gotland och 
biskoparna i Linköping, Gotländskt arkiv, 
33, 1961) finner man att Schuck betraktar 
det som en självklarhet att de gotländska 
stenkyrkorna började uppföras redan under 
1100-talet: "Det enastående kyrkobyggandet 
under 1100- och 1200-talet motsvaras av ett 
ständigt återkommande krav på invigningar, 
som bara en biskop kunde förrätta." 

Här hade det verkliga varit på sin plats 
att kritiskt diskutera 1100-talsåren hos Bile-
feldt och Strelow, i synnerhet sådana årtal 
som relaterar sig till kyrkor med bevarade 
romanska dopfuntar (t. ex. Vall 1167, Norr
landa 1169 och Ekeby 1182). Likaså saknar 
man en diskussion om sambandet mellan 
skånsk och gotländsk kyrkoarkitektur under 
äldre medeltid och om därav följande konse
kvenser för gotlandskyrkornas generella date
ring. Men Stenströms perspektiv är snävt 
gotländskt, t. o. m. så snävt att han inte an
nat än i undantagsfall diskuterar sådana 
dopfuntar som från Gotland exporterats till 
fastlandet eller Danmark. Särskilt kännbar 
är denna begränsning när förf. i ett av bo
kens huvudkapitel kommer in på den s. k. 
Majestatisverkstadens dopfuntar. Det är 
nämligen inte möjligt att behandla dessa på 
ett meningsfullt sätt utan att se dem i rela
tion till de skånska —• och otvivelaktigt äldre 
— dopfuntarna av samma verkstad (Löde
rup, Tryde, Ö. Hoby m. fl.) och hela den 
lombardiserande strömning i 1100-talets 
Skåne som de på ett eller annat sätt ankny
ter till. Något liknande gäller Byzantios-
funtarna, som det helt enkelt är meningslöst 
att föra en kronologisk diskussion om utan 
att samtidigt diskutera deras samband med 
dopfunten och förhallsarkitekturen i Dalby 
kyrka i Skåne. 

Utöver det historiska och arkitekturhisto
riska resonemanget anför Stenström också en 
del autonomt stilistiska och ikonografiska 
skäl för sin omdatering av de romanska got
landsfuntarna. Bl. a. pekar han på att de 
fyra Majestatisfuntarna i Gerum, Lokrume, 
Vall och Väskind är försedda med madonna
framställningar (i scenen Kungarnas till

bedjan) som ser ut på ett annat sätt än 
Viklaumadonnan från 1100-taIets slut. En
ligt honom utgör de prov på en mera "go
tisk" uppfattning av madonnamotivet, men 
det behövs inte många internationella ut
blickar för att det skall stå klart att de i 
stället ansluter sig till en betydligt äldre 
ikonografisk tradition än Viklaumadonnan. 
— En annan grundval för omdateringen av 
Majestatisfuntarna är att de företer flera 
ikonografiska likheter med gotländska glas
fönstermålningar från 1200-talets mitt. Dessa 
likheter ger dock inte den ringaste upplys
ning om dopfuntarnas tillkomsttid. Med 
samma lättvindiga metod kunde man näm
ligen på ett lika föga övertygande sätt i 
stället göra dem exempelvis hundra år äldre, 
bara man valde det ikonografiska jämförelse
materialet från 1000-talet. 

Ett för Stenström närmast magiskt årtal 
är 1215, året för det fjärde Laterankonciliet, 
då det bl. a. fastslogs att mässoffret skulle 
åskådliggöras på ett tydligare sätt än förut. 
När Stenström hittar drag i de romanska 
gotlandsfuntarnas ikonografi som kan sättas 
i samband med eukaristin anser han detta 
tyda på en tillkomsttid efter 1215. En sådan 
symbolik finner han bl. a. på dopfunten i 
Grötlingbo kyrka, vilket förtjänar framhållas 
som en intressant nyupptäckt. Tankarna på 
Kristi lidande och död i samband med det 
kristna mässoffret är ju emellertid lika gamla 
som kyrkan själv, varför passionssymboliken 
på Grötlingbofunten inte säger något om när 
denna är gjord. 

Huvudtesen i Tore Stenströms avhandling 
tål alltså inte en kritisk prövning. Den är inte 
heller så ny som det i förstone kan synas. 
Redan 1887 hävdade den danske språkforska
ren Ludvig Wimmer på rent språkliga grun
der att den av Sigraf signerade dopfunten i 
Aakirke på Bornholm borde dateras t. o. m. 
så sent som till 1200-talets andra hälft (Dop
funten i Aakirkeby kirke), men sexton år 
senare visade Sune Ambrosiani att den med 
all sannolikhet bör betraktas som ett arbete 
från 1100-talet, ja t. o. m. snarare från detta 
sekels mitt än från dess slut (Äkirkebyfun-
tens tillverkningstid, i Studier tillägnade 
Oscar Montelius, Stockholm 1903). 1928 
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gjorde så den polske historikern Gebarowicz med några svepande formuleringar hela 
ett liknande omdateringsförsök med Majesta- Majestatisgruppen till ett retardationsfeno-
tisfuntarna, detta för att lättare kunna för- men från åren kring 1200-talets mitt. Härom 
klara hur det kan komma sig att Tryde- säger Monica Rydbeck i sin avhandling 
funten är försedd med tre reliefer som enligt Skånes stenmästare före 1200 (1936) att 
Roosval m. fl. forskare går tillbaka på legen- slutsatserna tyder snarast på en "fullständig 
den om det polska helgonet S:t Stanislaus. obekantskap med Skånes och Gotlands konst-
Den historiske biskop Stanislaus avled 1079, historia under tidig medeltid". — Så hårda 
men helgon blev han inte förrän 1253, och ord kan naturligtvis inte brukas om Tore 
till ungefär samma tid kan även hans legend Stenströms avhandling, men å andra sidan 
dateras. Trydefunten brukar ju däremot an- kan det inte heller sägas att denna tillfört 
ses vara tillkommen under 1160-talet (och svensk konstforskning något väsentligt nytt. 
är det säkert också), men för att lösa det 
ikonografiska problemet gjorde Gebarowicz Torkel Eriksson 
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Bernhard Gramsch, Das Mesolithikum im 
Flachland zwischen Elbe und Oder, Teil 1. 
Veröffentlichungen des Museums fiir Ur-und 
Fruhgeschichte Potsdam, Band 7. Berlin 
1973, Lizenz-Nr 206.435/72/73. 173 s. 

Gramsch är den östtyske arkeolog som sedan 
början av 60-talet ägnat sig åt utforskningen 
av mesolitikum från Mecklenburg i norr ner 
till Saxen i söder. Han är berlinare och elev 
till professor K.-H. Otto. Med den här boken 
kan Gramsch sägas ha sammanfattat många 
års mesolitikumforskning och skapat ett stan
dardverk för studerande som vill veta mer om 
mellanstenåldern i det här området. 

Det geografiska område som nu innefat
tas av Östtyskland är på många sätt ett vik
tigt övergångsområde. I nord-sydlig riktning 
täcker det hela området mellan Östersjökus
ten i norr till Erzgebirge i söder. Uppe i norr 
avlöses stora flacka sandslätter vid kusten 
ganska snart söderut av ett sjörikt morän
landskap. Söder om detta sluttar sandslätter 
ned mot stora sänka områden kring floder
na Spree och H a v d . Söder därom ligger d t 
höglänt hedlandskap, Fläming, motsvarande 
Liineburger Heide i väster. Därefter följer det 
bördiga lössjordslandskapet kring Elbe-Saale 
ned till bergstrakterna på gränsen mot Böh
men. Det här innebär att området i sig inne
fattar både nordliga topografiska element 
som moränerna och centraleuropeiska som 
lössjorden. För mesolitikums del innebär det
ta enkelt uttryckt att tvärs genom området 
går gränsen mellan nordeuropeisk flintkultur 
och centraleuropeisk tardenoisien. 

De tidsmässiga gränser som Gramsch ger 
för sitt arbete innebär en början vid över
gången mellan yngre dryas och preboreal och 
ett slut vid övergången mellan atlantikum 
och subboreal. I absoluta tal innebär det ti
den mellan 8200 och 3200 f.Kr. 

Den mesolitiska forskningshistorien i om
rådet börjar redan i 1800-talets förra hälft 

då Hagenow samlade in artefakter på Riigen. 
Andra namn bland de stora gamla arkeo
logerna som behandlat områdets äldsta sten
ålder är Lisch och Schwantes, Reinecke och 
Kossinna; de senare dock mest som system-
skapare användande sig av det hopsamlade 
materialet. Några större utgrävningar utför
des dock inte utan det var mest frågan om 
ytinsamlingar av flintmaterial. 

I ett avsnitt om "die Quellenlage" redogör 
Gramsch för att det inom området finns 415 
klara boplatser med typiska artefakter, 248 
boplatser lokaliserade till ett område men 
inte till en avgränsbar plats, 341 bergarts-
artefakter har kunnat lokaliseras och 197 
fyndplatser har organiskt material bestående 
av 1300 artefakter. Utgrävningar och sonde
ringar av större eller mindre slag har ägt rum 
på 21 platser. För detta material redogör 
Gramsch i ett avsnitt om gravfynd, boplatser 
och lösfynd, i ett kapitel om artefakter upp
delade på materialslag, i ett kapitel om indel
ningen av materialet, i ett kapitel om nä
ringsliv och sociala förhållanden och till sist 
i d t kapitel om konst och religiösa föreställ
ningar. 

Kapitlet om flintartefakter har ett speciellt 
avsnitt om mikroliter: det visar sig att det 
finns liksom i Norden lancetter, trekan
ter, cirkelsegment och trapezer av varieran
de slag. Av de större verktygen märks både 
kärn- och skivyxor; på Hohen Viechdn-bo-
platsen i närheten av Schwerin har fram
kommit en kärnyxa insatt i ett stycke hjort
horn i vilket satt ett träskaft. 

Av artefakter av bergart är främst spets
hackor av intresse eftersom de just i Östtysk
land har sin andra stora utbredning bredvid 
den svenska. Dateringen av dem bereder 
Gramsch svårigheter men han slutar med att 
förlägga dem till både äldre och yngre meso
litikum. Trindyxorna som också finns i detta 
område har inte heller någon fast datering 
utan föres med hjälp av skandinaviska ana-
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logier till mesolitisk tid. Fascinerande nog 
finns det i det östtyska lösfyndsmaterialet ett 
fynd från Berlin-Moabit där en trindyxa är 
insatt i ett hölster av trä med ett skaft också 
det av trä. Såvitt rec. är bekant är detta fynd 
tämligen enastående i sitt slag. 

Ben- och hornredskapen är talrika: spetsar, 
ljuster, fågelpilar, metkrokar, vinare och yx
or är av typer som är bekanta från det nor
diska materialet. Några "kommandostavar" 
och material tolkat som delar av hjorthorns-
masker finns också. 

Av trä finns en pil med en förtjockning i 
ena ändan i stället för t.ex. en flint- eller ben
spets. 

Det på detta sätt genomgångna materia
let delar sedan Gramsch upp på två avsnitt: 
äldre mesolitikum mellan 8200 och 5500 f.Kr. 
och yngre mesolitikum mellan 5500 och 3200 
f.Kr. 

I detta sammanhang är det viktigt att kon
statera att man i Östtyskland inte har några 
fynd från preboreal tid utan att de första 
fynden kommer omkring 7000 med början av 
boreal tid. Detta innebär en lucka mellan de 
senglaciala "Stidspitzengruppen" och boreal 
tid som Gramsch finner svårförklarlig. Han 
hänvisar i detta sammanhang bl.a. till en 
uppgift om en eventuell tillbakagång till d t 
kallare klimat 7900 och 7500 f.Kr. 

Boreal och tidig atlantikum domineras av 
två stora fyndkomplex: Maglemosekultur av 
nordisk prägel och Duvensee-kultur av nord
västtysk typ. De åtskiljes genom att Duven-
see har en relativt stor procent av breda tre-
kantmikroliter och spetsar med sned retusch 
medan Maglemose har ensidigt retuscherade 
spetsar och lancetter. De 15 boplatser som är 
från denna tid fördelas så att Maglemose lig
ger i nordöstra Mecklenburg medan Duven-
see finns i övriga delar av det behandlade 
området. 

Gramsch anser att han kan konstatera ett 

alldeles speciellt läge på boplatserna: de lig
ger sandigt i öppen tallskog men alltid på 
kanten till de tyngre jordarna med hassel 
och ek-lindskog. Under yngre mesolitikum 
sker en ytterligare uppdelning. Den nordiska 
traditionen fortsattes i vad som kallas Erte-
böllc-Ellerbek-kultur och Duvensee efterträ-
des av OldesIoe-Kobrow-gruppen. Bandkera-
mik kommer in redan kort efter 4000 f.Kr. 
och omkring 3000 kommer Stickbandskera-
mik- och Rössengrupperna, vilka efterföljes 
av trattbägarkulturen. I Brandenburg finns i 
yngre-mesolitisk tid cn sydlig variant av de 
nordiskt orienterade grupperna. Den karak
teriseras allmänt sett av ett till formatet 
mindre flintmaterial. Den kallas Jiihnsdor-
fcr Gruppe. Dessa borcala och atlantiska me
solitiska grupper har tydligen ingen motsva
righet i de sydliga delarna av Östtyskland. 

Vad beträffar ursprunget för alla dessa oli
ka äldre och yngre mesolitiska grupper så 
anser Gramsch att det framför allt är de 
nordeuropeiska Federmesser-grupperna som 
bildat utgångspunkten för Maglemose. För 
Duvensee hänvisar han till Pinnberg-kom-
plexet. De yngre-mesolitiska grupperna är ut
vecklade ur de äldre. Skillnaderna mellan 
grupper anser Gramsch vara beroende på de 
olika skogs- och kustmiljöer som de existerar i. 

Näringslivet är baserat på jakt av älg, 
hjort, rådjur, vildsvin m.m., på fiske i sjöar 
och floder och på insamling av växter, nötter 
och skaldjur. 

Beträffande sociala förhållanden uttalar 
sig Gramsch synnerligen försiktigt. D d rör 
sig om familjegrupper med kanske ibland 
sammanslagningar till större grupper, förmo
dar han. 

Avslutande kataloger samt inte mindre än 
58 Tafeln gör boken till en användbar upp
slagsbok kring östtysk mesolitikum. 

Carl Cullberg 
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Acculturation and continuity in Atlantic 
Europé, mainly during the Neolithie period 
and the Bronze Age. Papers presented at the 
I V Atlantic Colloquium, Ghent 1975. Edited 
by Sigfried J. De Laet. De Tempel, Disserta-
tiones archaeologicae Gandenses; 16. Brugge 
1976 (307 s.). 

Sigfried J. De Laet : Continuité et accultura
tion — Model théoriques et applications con-
crétes (introduktion, 6 s.). Arthur ApSimon: 
Ballynagilly and the beginning and end of 
the Irish neolithie (16 s.). Karl Heinz Brändt: 
Kontinuitätsprobleme in Nordwestdeutsch-
land zwischen Mesolithicum und Bronzezeit 
im Spiegel steinernenStreitäxte (3 s.). Jacques 
Briard: Acculturations néolithiques et cam-
paniformes dans les tumulus armoricains (11 
s.). Humphrey Case: Acculturation and the 
earlier neolithie in western Europé (14 s.). 
John Coles: Forest farmers: some archaeolo
gical, historical and experimental evidence 
rdat ing to the prehistory of Europé (8 s.). 
Sigfried ] . De Laet : L'explication des change-
ments cul turds: modéles théoriques et appli
cations concretes le cas S.O.M. (10 s.). Mar-
cel Desittere: Autochtones et immigrants en 
Belgique et dans le sud de Pays-Bas au bronze 
final (18 s.). Margarete Dohrn- lhmig: Die 
jiingcre Bandkeramik im Rhenland und ihre 
Beziehungen zum Westen (11 s.). Ulrich 
Fischer: Kontakte der Bccherkulturen in der 
Mittelzone zwischen Rhein und Elbe (14 s.). 
Birgitta Hulthén: Technical investigations for 
evidence of continuity or discontinuity of an
cient ceramic traditions (10s . ) . Lili Kaelas: 
Pitted ware culture — The acculturation of 
a food-gathering group? (12 s.). Jean UHel -
gouach: Le tumulus de Dissignac a Saint 
Nazaire (Loire-Atlantique) et les problémes 
du contact entré le phénomene megalithique 
et les sociétés å industrie microlithique (9 
s.). Leendert P. Louwe Kooijmans: The neo
lithie at the lower Rhine; its structure in 
chronological and geographical respect (24 
s.). Jens Liining: Kontinuität und Diskonti-
nuität (15 s.). Barry Raftcry: Dowris, Hall
statt and La Tene in Ireland: problems of 
the transition from bronze to iron (9 s.). 
Colin Renfrew: Megaliths, tcrritories and 

populations (23 s.). Herman Schubart: Eine 
bronzezeitliche Kultur im Siidwesten der ibe-
rischen Halbinsel (16 s.). Kristina Spång, 
Stig Welinder och Bozena Wyszomirski: The 
introduction of the neolithie stone age into 
the Baltic area (16 s.). Mär ta Strömberg: 
Kontinuitätsprobleme in der Siedlungsarchäo-
logie Siidostschonens (6 s.). / . Didrik van 
der Waales: Continuity and discontinuity in 
prehistory; some comments on definitions, 
demonstrability and interpretations (4 s.). 
Guy Verron: Acculturation et continuité en 
Normandie durant le néolithique et les ages 
de métaux (23 s.). John Waddel: Cultural 
interadion in the insular early bronze age: 
some ceramic evidence (12 s.). Peter Wood-
man: The Irish mesolithic/neolithic transition 
(12 s.). 

Begreppet (dis-) kontinuitet har lång tradi
tion och stark ställning i arkeologin. Antingen 
man studerar övergången mesolitikum/neo-
litikum på Irland (P. C. Woodman) eller 
gravfältsstruktur i Löderup, Skåne (M. 
Strömberg), reser sig frågor om de mate
riella och/eller etniska kulturförloppens sam
manhang i tid och rum. 

Vad innebär då kontinuitet i arkeologisk 
mening? Kan det studeras på olika nivåer? 
Finns det olika grader? Hur skall källmate
rialet för kontinuitetsstudier vara beskaffat? 
Hur skall kontinuitet avgränsas från diskonti
nuitet — och inte minst bevisas? 

Ett kollokvium torde vara rätt forum för 
diskussioner kring sådana problemställningar. 
Genom att antalet deltagare är tänkt vara 
lågt, finns det goda möjligheter att på för
hand avgränsa ämnets omfång, till förmån 
för en progressiv diskussion och ett koordi
nerat slutresultat. 

I Ghent samlades under en junivecka 1975 
40 personer från 10 nationer, för att disku
tera kontinuitet och ackulturation i det at
lantiska Europa under neolitisk tid och brons
ålder. Att döma av föreliggande publikation 
tycks ambitionerna att lösa begreppsproble
men, med ett fåtal undantag, ha varit låga. 
Istället för att låta den diskussion som berört 
de gemensamma problemställningarna, leda 
fram till ett samlat resultat — en syntes —• 
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har man låtit binda in 23, relativt sett, osam-
manhängande föredrag till något som när
mast påminner om en påkostad festskrift. 

Inte så få av författarna har, i det inter-
europeiska sammanhanget, känt behov av att 
redogöra för källmaterial, kronologi och koro
logi, vilket tyvärr ofta skett på bekostnad av 
d d som egentligen skulle diskuteras. 

Ulrich Fischers bidrag är ett exempel på 
detta: hans redogörelse för de keramik-"defi-
nierade" grupperna mellan Rhen och Elbe, 
är till fullo inriktad på att motivera ett av 
honom uppställt relativ-kronologiskt schema 
omfattande Jungneolithikum (C2), Endneo-
lithikum (Dl och D2) och Friihbronzezeit 
( A l ) , i Altmark, Sachsen-Thiiringen och 
Hessen. Det centrala problemet för Fischer 
är det kronologiska förhållandet mellan snör
keramiken och klockbägarna — i sig natur
ligtvis intressant. Men genom att han i denna 
uppsats kastat varje nödvändig definition 
överbord och, låt vara med stor sakkänne
dom, likt en simultanschackspdare flyttar 
sina kcramikgrupper i de tre för.bundsstatcr-
na fram och tillbaka, blir framställningen så 
förvirrande och svårtillgänglig, att den knap
past bidrar till en ökad förståelse av kontinui
tetsproblemen i det studerade området, åt
minstone inte utanför den egna skolan. Fi
scher borde istället ha börjat där han nu 
slutar. 

Utgående från ett påvisbart torrperiod
maximum i Väst- och Mellaneuropa under 
yngre bandkeramisk tid (ca. 3900 b . c ) , det 
faktum att antalet boplatser i Rhenlandet 
kraftigt minskar från den mellersta band
keramiska fasen till den yngre, förekomman
de försvarsanläggningar och fyndplatser av 
Grossgartacher-gruppen och Rössener-kultu-
ren, anför Margarete Dohrn-lhmig hypote
sen att de bandkeramiska folken i mellersta 
och nedre Rhen-området vandrat vidare mot 
väster under den senare fasen och trängt in 
i d d atlantiska klimatområdet. Det är hu
vudsakligen två grupper från Rhenlandet, 
vilkas impulser Dohrn-lhmig kan spåra i 
Belgien och Frankrike: Rhein-Maasgruppen 
och Mosd-Maasgruppen. Efter en kortfattad 
beskrivning av de båda gruppernas karakte
ristiska lerkärlsornamentik och geografiska 

utbredning, avslutar författaren med en över
sikt av de bandkeramiska influenserna på den 
franska keramiken i Paris- och Seine-bäcke
net. Också i denna uppsats saknas den nöd
vändiga koncentrationen på kontinuitets
frågorna, liksom en adekvat terminologi. 

Peter C. Woodman diskuterar övergången 
mesolitikum/neolitikum på Ir land: infördes 
neolitisk ekonomi och teknologi genom diffu
sion eller migration? Woodmans studier av 
flintteknologin i det senmesolitiska respektive 
tidigrieolitiska materialet, visar på flera olik
heter än likheter, men ger också hållpunkter 
för en kronologisk överlappning. När det 
gäller den paleoekonomiska analysen sviktar 
emellertid Woodmans bevisföring: det till
gängliga källmaterialet ger honom inte till
räckligt med fakta, utan det är med en bland
ning av subjektiva antaganden, antropologi
ska analogier och några få arkeologiska bevis, 
som Woodman slår fast att den neolitiska 
ekonomin träffar Irland med migrerande 
folkstammar före diffuserande idéer. Förfat
taren har på en karta prickat in senmeso
litiska (22) och äldre neolitiska (13) fynd
lokaler, men det framgår tyvärr inte, på 
denna eller i texten, vilka fyndsammanhang 
det rör sig om. 

Colin Renfrew framför en sammanfattning 
av en modell för den ekonomiska och sociala 
bakgrunden till Nordvästeuropas megalit
byggnader. Den korologiska likheten är på
fallande (Atlantic facade), vilket också den 
kronologiska är, relativt sett: generellt gäller 
en viss tidsförskjutning mellan den första 
jordbruksbaserade samhällsekonomin och de 
äldsta megalitkonstruktionerna i respektive 
analysområde. Hypotes: under denna period 
har befolkningen ökat i antal och kommit 
att utsätta området för ett socio-ekonomiskt 
tryck, olikt det som uppstår i inlandsmiljöer. 
De icke-hierarkiska, symmetriskt grupperade 
samhällena i Nordvästeuropa motverkade 
trycket genom att förstärka den existerande 
organisationen, före att utveckla en ny med 
specialiserad produktion och distribution. 
Den territoriella identitet som framväxte, 
symboliserades i konstruktionen av rituella 
centra — megalitbyggnader. Sådana territo
riella monument anlades simultant i många 
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områden som hade likartade naturliga kultu
rella förutsättningar. Renfrew vill speciellt 
betona betydelsen av lokala faktorer i de 
kulturella förändringsprocessernas dynamik. 

Tyvärr lämnar författaren läsaren otill
fredsställd med hypotesprövningen: oaktat en 
intressant genomgång av den neolitiska 14C-
kronologin (kalibrerade värden/kalenderår = 
B . C ; okalibrerade värden/14C-år = b.c.) i 
olika europeiska regioner, nöjer sig Renfrew 
med att diskutera några av de relevanta pro
blemen utan att nämnvärt engagera sig i hur 
de skall lösas. Den som utförligare vill studera 
ämnet, bör begrunda Before civilization (Pcli-
can books 1976) av samme författare. 

Mär ta Strömberg är en av de få forskare 
som tagit kollokviets tema på allvar. Efter en 
kortfattad redogörelse för projektet Hagestad, 
med angivande av fyra klart formulerade pro
blemställningar kring (dis-)kontinuitet, över
går hon till att beskriva undersökningsresul
taten från gravfältet Löderup 15, som är en 
del av ett större referensområde till Hagestad. 
De 130 undersökta anläggningarna, vilka 
spänner över 2400 år (slutet av mellanneo
litikum (MN) till ca 400 a.d.), ger natur
ligtvis goda möjligheter till studier av konti
nuitet. Men viktigt är att först klargöra hur 
materialet skall vara beskaffat och vilka möj
ligheter det finns till att dra positiva slut
satser. De sju kontinuitetskriterier, som an
förs, är formulerade mot bakgrund av Lödc-
rupgravfältets speciella förhållanden. Ström
berg antyder diskontinuitet mellan MN—SN 
(senneolitikum) och järnålderns perioder 
IV—V. 

I en uppsats som man önskar vore något 
längre, beskriver Birgitta Hulthén den neo
litiska magringstekniken i sydskandinaviska 
lerkärl. I denna kan man iaktta ett typiskt 
exempel på diskontinuitet: med stridsyxe
kulturen introduceras en helt ny keramik
teknik innebärande nya leror, chamotte-mag-
ring, ny form- och bränningsteknik. Till en 
början var innovationen renodlad, men efter
hand upptogs en del av de metoder som 
tidigare praktiserats i kulturområdena. 

Det sistnämnda är, enligt mitt förmenande, 
ett lika typiskt exempel på ackulturation. Här 
finns således goda möjligheter till en jäm

förande analys av de båda begreppen, till 
vilken jag hoppas Birgitta Hulthén får anled
ning att återkomma. 

I en koncentrerad och för den utomnor-
diske läsaren informativ uppsats, sammanfat
tar Lili Kaelas de av flera forskare delade 
åsikterna om de gropkeramiska gruppernas 
ekonomi och förhållande till trattbägarkultu-
ren (TRB) . Kaelas vill emellertid särskilt 
betona, att ett sedentärt bosättningsmönster 
inte bara är associerat med jordbruksckono-
mier, utan även kopplat till vissa mesolitiska 
ekonomier: av de kända gropkeramiska loka
lerna namnger Kaelas två som hon anser 
vara permanenta, nämligen Västerbjers och 
Alvastra. Begreppet permanent boplats defi
nieras här som en bosättning för en h d fa
milj eller flera familjer, under ett helt år 
eller större delen av ett år. En definition bör 
vara operativ — faktisk. Det "kravet" upp
fyller inte Kaelas definition och leder inte 
heller framåt. Istället för att försöka fast
ställa befolkningsstrukturens förhållande till 
tiden, torde det vara mera rationellt att söka 
avgränsa samhällets ekonomiska aktiviteter. 
Eller annorlunda uttryckt: det gropkeramiska 
samhällets paleoekonomiska struktur. 

Vidare: Kaelas besvarar uppsatstitelns frå
getecken genom att slå fast, att det inte finns 
några bevis för ackulturation av jordbruks-
teknologi och -ekonomi inom de gropkera
miska grupperna. Antagandet är oklart så 
länge Kaelas inte berör innehållet och om
fånget av begreppet ackulturation; hon pekar 
själv ut åtskilliga "bevis" på jordbruksekono
miska aktiviteter i de gropkeramiska grupper
na, men bortser från deras värde. 

Kristina Spång, Stig Welinder och Bozena 
Wyszomirski diskuterar klart och på ett lätt
illgängligt sätt spridningen av neolitisk tek
nologi och ekonomi i det baltiska området. 
Den absoluta och relativa kronologin är bit
vis ännu osäker, bl. a. vid övergången meso-
litikum/neolitikum i Sydskandfnavien, men 
framförs överskådligt i det att nämnda om
råde och Mellansverige särskilts. Däremot 
ställer jag mig avvaktande till de i model
lerna antagna interaktionerna inom och mel
lan de olika kulturgrupperna: någon arkeo
logisk analys av ett relevant källmaterial som 
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motiverar giltigheten av "etablerade utbytes
system mellan neolitiska grupper" står inte 
att finna i texten, varför detta tills vidare 
inte kan uppfattas på annat sätt än som ett 
luftigt postulat. 

Oundvikliga är definitionsfrågorna och dis
kussionen av möjligheterna till en positiv 
arkeologisk bevisföring. Jens Liining och / . 
Didrik van der Waals har ägnat sina utrym
men dessa problemställningar. Den senare 
anser att det ofta är oklart på vilket plan 
termen (dis-)kontinuitet används: det analy
tiska eller det tolkande. Följande definitioner 
föreslås: 

1) Kontinuitet av "kultur" i arkeologisk me
ning. Bevisföring genom det arkeologiska käll
materialet på en analytisk nivå. 
2) Kontinuitet av mänsklig ockupation eller 
etnisk kontinuitet. Termen används på ett 
tolkande plan; för många arkeologer det enda 
möjliga. 
3) Diskontinuitet av samhällets anpassnings
system. Implicerar diskontinuitet av kultur 
på analytisk och tolkande nivå. Etnisk konti
nuitet kan råda medan samhället ersätter ett 
anpassningssystem med ett annat. 

Arkeologisk kulturkontinuitet är, enligt van 
der Waals, möjlig att demonstrera som en 
realitet, medan diskontinuitet av kultur en
dast kan antydas tills bevis om motsatsen 

framlagts. 
Slutomdöme: det finns ingenting nytt att 

foga till Malmer 1962:52—53. Publikatio
nen är inte något bra exempel på ett resultat 
av ett kollokvium, eftersom innehållet inte 
härrör från detta sammanhang. Fler förfat
tare borde ha koncentrerat sig på att analy
sera temats begrepp; detta skulle ha medfört 
en nödvändig förhöjning av abstraktions
nivån. Definitioner saknas i alltför stor om
fattning: ingen av de här behandlade upp
satserna klargör begreppet ackulturation. 

Naturligtvis är många av uppsatserna in
tressanta och läsvärda i sig. Bildmaterialet 
är rikligt och överlag av mycket god kvalitet. 

Förtydligande: 

Ackulturation kallas den kulturella föränd
ringsprocess som sker när två befolknings
grupper med olika kulturmönster kommer i 
direkt kontakt med varandra. Endera eller 
båda grupperna kan påverkas, vilket leder till 
acceptering, assimilering eller förkastande av 
nya kulturella former. 

Referens 

Malmer, M. P. 1962. Jungneolitische Studien. Acta 
Archaeologica Lundensia. Series in 8°, 2. Lund. 

Hans Browall 

Römer und Germanen in Mitteleuropa. His-
toriker-Gesellschaft der DDR. Berlin 1976. 
296 s. 
H. Geisler, Das germanische Gräberfeld von 
Kemnitz, Kr, Potsdam-Land. Katalog. Ver
öffentlichungen des Museums fiir Friih- und 
Vorgeschichte Potsdam. Band 8. Berlin 1971. 
238 s. 
A. Leube, Die römische Kaiserzeit im Oder-
Spree-Gebiet. Veröffentlichungen des Mu
seums fiir Friih- und Vorgeschichte Potsdam. 
Band 9. Berlin 1975. 227 s. 

Römer und Germanen in Mitteleuropa ut
gör en sammanställning av föredrag och dis
kussionsinlägg vid en konferens i Berlin 1971 

med temat "Zusammanstoss und Auseinan-
dersetzung zwischen römischer Sklavengesell-
schaft und germanischer Gentilgesellschaft in 
Mitteleuropa". Författarna till de 23 bidra
gen är huvudsakligen östtyska forskare men 
därutöver en vardera från Belgien, Polen och 
Ungern. Uppsatserna behandlar främst den 
social-ekonomiska samhällsutvecklingen samt 
de orsaker och drivkrafter som ligger bakom 
denna fram till en feodal samhällsbildning. 
Sålunda diskuteras jämte de historiska hän
delserna och deras inverkan på samhällsut
vecklingen bl. a. sådana frågor som handeln, 
järnframställning i det nordvästra gränsom
rådet, lanthushållet, uppkomsten av german
ska stormän och stamförbund, det romerska 
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inflytandet på bildkonsten, rättsförhållande
na i gränsprovinserna, ortsnamn, bysantinska 
historiografers bidrag till germanernas histo
ria, Reihengräber, frågan om ladi , focderati 
och gentili samt några enskilda gravkomplex 
eller fyndgrupper. 

Boken ger en översikt av den arkeologiska 
forskningen om den romerska tiden i DDR. 
De s. k. furstegravarna diskuteras i flera sam
manhang och de ses i allmänhet som ett ut
slag av en social och ekonomisk differentie
ring, vilken i sin tur är en följd av handeln 
med romarna. Leube anser emellertid i sin 
uppsats om uppkomsten av en stormanna
klass under äldre romersk tid att dessa rikt 
utrustade gravar även är en kulturell före
teelse, betingad av närmare kontakter mellan 
mellersta Donauområdet och Oder-Weichsd-
området. Gravtypen — kammare och skelett-
gravskick — har sydliga traditioner och i 
fråga om gravgodset kan man spåra såväl 
romerska som norisk-pannoniska och marko-
mannisk-quadiska företeelser. Dessa förbin
delser förklarar också förekomsten av fibula
formen Almgren 67—68 i gravarna liksom 
avsaknaden av gravar av Liibsowtyp inom 
Rhen-Weser-områdd. 

L a d i , focderati och gentili och deras ställ
ning under senromersk tid behandlas av Giin-
ther. En mycket diskuterad fråga har ju varit 
vilka som kan anses ligga begravda på de 
gravfält i nordöstra Gallien som dateras från 
mitten av 300-talet till 400-talets slut eller 
senare. Enligt bl. a. Werner tillhör dessa grav
fält l ad i och enligt Böhner, Hawkes m. fl. 
focderati. Gunther däremot vill sätta dem 
samman med gentili, d. v. s. germaner som 
enstaka eller i grupper frivilligt kämpade som 
soldenärer i romerska armén och som också 
kunde tilldelas gränsområden. Tolkningen av 
ett material, som osakkunnigt grävts fram un
der 1800-talet, kan ha sina svårigheter. 

Den romerska importen på gravfältet vid 
Kemnitz, som genomgås av Geisler, består 
bl. a. av svärd med ringknappfäste och ring-
brynjor. Gravarna dateras till senare hälften 
av 100-talet, vilket stöder Raddatz ' åsikt att 
denna typ av svärd och brynjor kom till ger
manskt område som en följd av kontakterna 
med romarna under markomannerkrigen och 

icke först efter krigets slut. Dessa två före
målsgrupper kan följas längs Moldau, Elbe 
till Schleswig-Holstein och Syddanmark. 

I serien Veröffentlichungen des Museums 
fur Friih- und Vorgeschichte Potdam har 
hela gravfältet vid Kemnitz, Kr. Potsdam-
Land publicerats av Geisler. Hittills har en
dast del I, katalogen, utkommit. Gravfältet 
är det första totalundersökta inom branden-
burgskt område och dessutom det rikaste både 
i fråga om storlek och gravinnehåll. Man får 
emellertid en god uppfattning av gravgodset. 
Det är väl beskrivet och varje gravkomplex 
är återgivet i teckning. Dessutom finns över
skådliga tabeller där fibulor och nålar är 
uppdelade efter Almgrens resp. Bcckmanns 
grupper och andra föremål som söljor och 
knivar återgivna i enkla teckningar. Date
ringen ligger mellan sen äldre romansk tid 
och tidig folkvandringstid. De flesta gravar
na innehåller dräkttillbchör och smycken och 
därutöver finns ett tio-tal vapengravar och 
ca fem gravar med romersk import. Frånsett 
den romerska importen visar fyndmaterialet 
kontakter med dels nedre Elbeområdd dels 
området öster om Oder och Neisse. 

Ytterligare ett band i samma serie behand
lar romersk tid, nämligen Leube, Die römi
sche Kaiserzeit im Oder-Spree-Gcbict. Pub
likationen innehåller dels en katalog dels en 
resonerande del. Katalogen är väl genom
arbetad och materialet delvis avbildat 1 myc
ket goda teckningar. Det rör sig ofta om ett 
äldre material, som delvis gått förlorat genom 
senaste kriget och här hänvisar förf. till de 
olika museernas handlingar eller litteraturen. 
I den resonerande delen genomgås olika före
målsgrupper som dräkt och smycken, vapen, 
keramik, redskap etc. I fråga om typindcl-
ning, utbredning, datering och ursprung 
håller sig förf. till den gängse uppfattningen. 
Dessutom diskuteras bl. a. bosättning och 
hustyper, kult och gravskick. Fyndförekoms
ten visar att det aktuella området fick del 
av den allmänna kulturuppgången först vid 
mitten av första århundradet då Oder vann 
i betydelse som förbindelseled till Norden. 
Det är också vid nedre Oder som import
föremålen framför allt förekommer och till
hör främst fas B2. 
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De två sistnämnda publikationerna är bara 
ett par exempel på ett flertal gravfält och 
större områden som behandlats och utgivits 

under de senare åren. 

Inga Lindeberg 

Thorkild Ramskou, Lindholm Hoje. Nordiske 
fortidsminder. Ser. B. in quarto, bind 2. Kö
penhamn 1976. 199 s. ISBN 87-87483-06-8. 

Lindholm Höje gravplats på norra Jylland 
är ett märkligt fornminnesområde. Den ligger 
kommunikationsmässigt strategiskt lämpligt 
i en korsning mellan sjö- och landförbindel
sen vid Limfjorden. Här var fjorden smal och 
attraktiv för överfart, men bred och djup nog 
för trafik av forntidens grundgående skepp 
som på så sätt slapp det farofyllda företag 
rundandet av Skagen innebar. På denna 
vindpinade plats där flygsanden ständigt 
döljer och förändrar, har människor under 
fem århundraden begravt sina döda. Gravar
na var inte fyndrika men deras former lagda 
i sten har sedan länge fascinerat forskare och 
intresserad allmänhet. Omslagsbilden till den 
materialpublikation som nu 1976 utkommit 
utgör just det ofta återgivna flygfotografiet 
av stenskeppsflottan på Lindholm Höje. Det 
är en i många stycken mönstergill material
publikation som länder författaren Thorkild 
Ramskou till heder. Helt fri från ovidkom
mande diskussion presenteras här historik, 
fynd och fyndförhållanden på ett för bokens 
framtida användbarhet föredömligt sätt. 
Blott fakta medtas och ej någon som helst, 
av forskningens nuläge beroende, extern 
diskussion om föremålsformer och kombina-
tionsfynd. Dessa återges istället i en utför
lig katalogdel med enkla men helt tillräck
liga avbildningar efter föremålens egna krav 
i teckning eller fotografi eller bådadera. 

Med tillfredsställelse märker man att vid 
denna dokumentation man sannolikt med 
hjälp av röntgenfotografering ej ryggat för 
förtydligande ifyllningar och komplettering
ar av bildmaterialet, då detta varit behövligt. 
Den exklusiva attityd ifråga om avbildnings-
teknik som ofta förekommer i hithörande 
sammanhang, där endera foto eller teckning 

använts och kombinationen av bägge tekni
kerna ansetts oförenligt med fotografens res
pektive tecknarens konstnärliga integritet, 
tycks här på ett föredömligt sätt åsidosatts 
till förmån för tydlighet och riktig tolkning. 

Fyndkombinationernas studium underlät
tas även av överskådlig grafisk-tabellarisk 
rdovisning. Det är även intressant att kon
statera hur enkelt och effektivt författaren 
löst problemen med planernas och kartornas 
presentation samt överskådligt återgivit så
väl de stratigrafiska som topografiska för
hållandena. Fältet innehöll såväl brända 
som obrända gravläggningar. Det ganska ut
förliga osteologiska kapitlet med ty åtföljan
de tabellariska framställning, innehåller myc
ket av intresse. Speciellt förekomsten av 
hundben i gott och väl hälften av de under
sökta gravarna är anmärkningsvärd. Det ger 
oss plötsligt ett påtagligt om ej oväntat be
vis för hundens popularitet under forntidens 
slutskede. Skall någon kritik riktas mot pub
likationen rör denna inte huvudsaker utan 
petitesser. Så är exempelvis fyndkombina-
tionstabellernas texter något opraktiskt pla
cerade så att man får vända boken varje 
gång de skall studeras. Vidare finnes få eller 
inga profiler redovisade (kanske av gräv
ningstekniska skäl). Detta är synd, då flyg
sandens inverkan i flera fall bör ha möjlig
gjort överlagring så att olika anläggningars 
relativa tidsföljd kunnat fastställas. Förfat
taren framhåller dock att just denna strati
grafi ej infriat de förhoppningar som ställts 
på den. 

Sammanfattningsvis har konstaterats alt 
gravfältet i Lindholm Höje nyttjats de sista 
500 åren av forntiden, att de talrika gravar
na (anläggningsnr. 2000 har noterats) tycks 
kunna indelas i fem faser, att såväl brandgra
var som obrända gravläggningar förekommer 
samt att slutligen fältet delvis överlagrats av 
flygsand på vilken vikingatida bebyggelse an-
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lagts. Den rena materialpublikationen torde 
komma att följas av en resonerande del, där 
jämförande material dras in i diskussionen. 
En nog så nödvändig men snabbt omodern 
bearbetning. 

Avslutningsvis en reflektion som Lindholm 
Höje gravfältet kan ge upphov till. Hur skall 
fornlämningar av denna typ bevaras för 
framtiden? Det originella och publikdragande 
är den stora mängden varierande gravformer, 
trianglar, ovaler, fyrsidingar och framför allt 

skeppsättningar. Av författarens uttalanden 
framgår att alla dessa gravar, som nu samt
liga till största delen är frilagda, aldrig under 
forntiden varit synliga på samma gång då 
många tidigt täckts av flygsand. Skall man 
då för allmänhetens skull låta gravarna ligga 
frilagda och ge en falsk bild eller låta täcka 
flertalet för att ge en sannare men mindre 
publikdragande bild av de ursprungliga för
hållandena? 

Erik Nylén 

Ludwig Buisson, Der Bildstein Ardre VI I I 
auf Gotland, Göttermythen, Heldensagen und 
Jenseitsglaube der Germanen im 8 Jahrhun
dert n.Chr. Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen, Philol.-
Hist. Klasse, 3. Folge Nr. 102. Göttingen 
1976. 136 s. ISBN 3-525-82381-9. Pris 40 
D M . 

Karl Hauck, Wielands Hört. Die sozialge-
schichtliche Stellung des Schmiedes in frii
hen Bildprogrammen nach und vor dem 
Religionswechsel. Antikvariskt arkiv 64. Stock
holm 1977. 31 s. ISBN 91-7402-017-X. Pris 
ca 24:- . 

Buisson har läst Gotlands Bildsteine flitigt, 
och beroendet är påtagligt. Tyvärr når han 
inte upp till Lindqvists standard. Förf. har 
alltså valt att behandla en enda sten och tol
ka dess bilder. Genom att nästan helt bortse 
från det övriga bildstensmaterialct avhänder 
han :ig möjligheten att skilja mellan vad 
som kan förmodas vara karakteristiskt i stort 
och vad som är specifikt för just Ardre V I I I . 
Vidare binder han sig från början vid en re
ligiös tolkningsmodell och beaktar inte sam
bandet med den sociala och kulturella miljön. 
Men man kan väl ändå inte utan vidare 
bortse från att resandet av stenar och urvalet 
av motiv på dem skulle kunna stå i något 
sammanhang med samhället. Om man utan 
prövning utesluter denna möjlighet kommer 
ovillkorligen tolkningsförsöken att hänga fritt 
i luften. Utöver den något svävande hänvis
ningen till att stenarna skulle uppmana till 

hämnd och stordåd (s. 112) kan jag inte fin
na att förf. bryr sig om människorna. Person
ligen har jag dock svårt att tro att de forna 
gutarna reste stenar i beständig Sturm und 
Dräng. I litteraturförteckningen har uppta
gits omkring 60 ociterade arbeten. Därtill 
kommer ett 15-tal, som bara räknas upp i in
ledningen (s. 9 f.) utan sidhänvisningar. 
Trots denna strävan efter fullständighet sak
nas flera viktiga arbeten, bl.a. av Erik Nylén. 

Haucks uppsats är svårare att bedöma 
rättvist. Utan tvekan är den starkt spekulativ 
och pressar materialet hårt. Med utgångs
punkt från Franks (Auzons) skrin och Did-
rikssagan å ena sidan och Ardre V I I I och 
Eddans Völundskväde å den andra bygger 
förf. upp en konstruktion, som han får att 
hänga samman med hjälp av djärva slutled
ningar. Han anser sig kunna fastställa att 
smedens suprahumana anknytning bortfal
ler med kristendomens införande, i och för 
sig ett resultat som inte är alltför förvånan
de. Man är i förstone benägen att reagera ne
gativt, men ett rättvist omdöme kan knap
past avges förrän efter en detaljprövning av 
de enskilda leden i bevisföringen, något som 
inte kan komma i fråga här. Vidare hänger 
arbetet nära samman med några av Haucks 
övriga verk och beror alltså även av deras 
tillförlitlighet. I sista hand kommer bedöm
ningen att grunda sig på vilken uppfattning 
man har om de litterära källornas värde. 
Förf :s kombinationer är i alla händelser snill
rika, ibland kanske också riktiga. 

Börje Rosén 
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Lillemor Lundström, Bitsilver och betalnings
ringar. Studier i svenska depåfynd från vi
kingatiden påträffade mellan 1900 och 1970. 
Zusammenfassung auf deutsch. Theses and 
Papers in North-European Archadogy 2. 
Stockholm 1973. 111 s. 

Gert Hatz, Handel und Verkehr zwischen 
dem Deutschen Reich und Schweden in der 
späten Wikingerzeit. Die deutschen Munzen 
des 10. und 11. Jahrhunderts in Schweden. 
Vitterhetsakademiens monografiserie. Lund 
1974. 676 s. ISBN 91-7192-141-9. 

Kolbjörn Skaare, Coins and Coinage in Vi-
king-Agc Norway. The establishment of a 
national coinage in Norway in the XI cen
tury, with a survey of the preceding history. 
Universitetsförlaget Oslo. Lund 1976. 272 s. 
ISBN 82-00-01542-4. 

1973—1976 publicerades fyra större arbeten 
som alla behandlar penningväsendet i Skan
dinavien under vikingatiden — utom Lund
ströms, Hatz' och Skaares arbeten utkom 
1975 även första volymen av den länge för
beredda katalogen över mynt från vikinga
tiden funna i Sverige. Hatz ' och Skaares ar
beten har anmälts av undertecknad i Scandi
navian Economic History Review 1976 och 
1977. Ämnesområdet bör emellertid vara av 
intresse även för arkeologisk forskning varför 
en kort orientering här kan vara på sin plats. 

Bitsilver, till små bitar sönderdelade silver
föremål, förekommer i de flesta senvikinga-
tida silverdepåer från Gotland och Sveriges 
fastland, men är betydligt mera dominant i 
polska fynd. Polska forskare, särskilt R. Kier-
snowski (1956) och S. Tabaczynski (1958), 
har undersökt enskilda silverfragments vikt, 
spårat vissa bestämda viktenheter och formu
lerat hypoteser om d d förmonetära ekono
miska systemet i Polen. De ser bitsilvret och 
den accelererade delningsprocessen som ett 
led i utvecklingen till ett inhemskt myntväsen. 
1969 publicerade Lillemor Lundström en 
uppsats i Nordisk Numismatisk Årsskrift om 
"Fyrkantiga silverbleck i vikingatida skatt
fynd" där jämförelser görs med den äldsta 
svenska myntningen. Doktorsavhandlingen 

från 1973 kan karaktäriseras som en pionjär
insats för Skandinavien. För första gången 
presenteras här ett omfattande viktmaterial: 
det rör sig om ett 100-tal fynd och flera tusen 
vägningar av silverbitar. Ett av de viktigaste 
resultaten av undersökningen är att bitsilvret 
visar sig betydligt mer finfördelat på fast
landet än på Gotland och att delningspro
cessen inleds tidigare i Skåne än i övriga 
Sverige. På Gotland är bitarna tyngre och 
delningen har börjat senare. Ett liknande 
innovationsförlopp kan konstateras även un
der andra perioder. Skånes tidiga utveckling 
i riktning mot ett monetärt samhälle beror 
enligt Lundström helt naturligt på närheten 
till Hedeby och kontinenten och de där mera 
framskridna ekonomiska förhållandena. 

En annan mycket intressant del av Lund
ströms undersökning gäller det vikingatida 
viktsystemet. I denna del av undersökningen 
ingår även ringar, spiraler och andra något 
större föremål. Genom mycket omfattande 
viktundersökningar — enbart detta avsnitt i 
avhandlingen innehåller ett 30-tal tabeller — 
kan Lundström bl. a. konstatera existensen 
av en örtugsvikt på mellan 7,7 och 8,6 gram. 

Gert Hatz tillhör det internationella fors-
karteam som sedan 1950-talet årligen bear
betar mynten i de svenska vikingatida fyn
den. Tillsammans med Peter Berghaus och 
Vera Hatz ansvarar han för den tyska delen 
av det inledningsvis nämnda katalogverket 
över mynt från vikingatiden funna i Sverige. 
Den första volymen publicerades 1975 under 
namnet "Corpus nummorum saeculorum I X 
—XI qui in Suecia reperti sunt" med under
tecknad som redaktör. Mynten och fyndom
ständigheterna beskrivs utförligt men kom
mentarerna är enbart av källkritisk natur. 
En nyhet i publikationen är den systematiska 
redovisningen av myntens "sekundära indivi
duella data", d. v. s. delning, böjning, rist
ning, probermärken o. s. v. Som redan Lund
ströms undersökningar visar är dessa element 
av stor betydelse för studiet av betalnings
medlen i ett förmonetärt samhälle. Även Gert 
Hatz uppmärksammar denna särskilda art av 
källmaterial i sitt stora verk, "Handel und 
Verkehr zwischen dem Deutschen Reich und 
Schweden". 
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Hatz har registrerat 59.167 tyska mynt ur 
375 svenska fynd. Därtill kommer ytterligare 
ca. 25.000 mera ofullständiga kända, nu 
skingrade tyska mynt. De 375 fynden presen
teras på lika många hdsidesdiagram med an
givande av de tyska myntens geografiska och 
kronologiska fördelning. Det övriga fyndinne
hållet redovisas summariskt — de flesta fynd 
med tyska mynt innehåller även andra mynt
sorter. 

I Tyskland har bara hittats ungefär J/3 så 
många tyska mynt från 900- och 1000-talen 
som i Sverige och på Gotland. Hatz menar 
att den tyska myntproduktionen under dessa 
århundraden till stor del inriktades på att 
skapa ett betalningsmedel för handeln med 
utlandet, en "Fernhanddsdenar" . De varor 
som eftertraktades var främst slavar och päls
verk. Från länderna öster om Östersjön skep
pades dessa varor till Gotland där de lastades 
om och såldes för tyska silverpenningar. Hatz 
företar ingående studier av vågar, vikter och 
portmonnäer i vikingatida fynd. Hans slutsats 
blir att många människor dagligen måste ha 
hanterat mynt och att betalning ägde rum 
både med vägda och med räknade mynt. 

En utförlig fyndförteckning, person-, ort-
och sakregister samt inte minst de om förfat
tarens grundliga lärdom vittnande litteratur
översikterna gör boken till ett oumbärligt 
uppslagsverk även för de vikingatidsforskare 
som inte i första hand intresserar sig för 
epokens penninghistoriska problem. 

Kolbjörn Skaares doktorsavhandling erin
rar om Gert Hatz' stora verk genom den 
noggranna presentationen av fyndmaterialet. 
Liksom Hatz börjar han med att redovisa 
myntimporten ända från romersk tid. Det 
norska materialet är mycket sparsamt i för
hållande till det svenska. De ca. 150 fynden 
innehåller totalt ca. 3.300 tyska mynt och 
ungefär lika många engelska mot t. ex. 85.000 
tyska mynt i de svenska fynden. 

Ett av de intressantaste partierna i avhand
lingen är en viktundcrsökning av fynd inne
hållande dels dirhemer från 800—900-talen, 
dels bitsilver. Det finns en korrelation mellan 
detta viktmaterial och bevarade brons- och 
blyvikter. Detta gäller särskilt öresvikten (ca. 
24 g) och dess multipler. Men även betydligt 

lägre viktenheter kan spåras, 2,9 g (dirhem-
vikten) och ännu lägre. 

Avhandlingens tyngdpunkt är skildringen 
av den nationella norska valutans uppkomst 
på 1050- och 1060-talen. Genom den mo
derna numismatikens främsta hjälpmedel, 
jämförande stampundersökning och ncutron-
aktiveringsanalys, kan proceduren följas i 
detalj. Myntens silverinnehåll sänks gradvis 
från ca. 90 % till under 20 %. 1060-talets 
stora emission av låghaltiga mynt, sagans 
"Haraldsslått", sprids över hela landet och 
tränger undan de bättre mynten. 

Från slutet av 900-talet är de flesta före
mål i skandinaviska silverfynd försedda med 
små hack. Mynt och andra föremål har sam
ma slags hack. Avsikten bör ha varit att 
pröva om föremålen var av silver alltigenom. 
Det är detta slags hack som redovisas i det 
ovan nämnda svenska katalogverket. Skaare 
har undersökt förekomsten av hack på ca. 
2.000 mynt från tiden ca. 1050—1090. Det 
visar sig att proberingen avtar samtidigt som 
myntens kopparhalt stiger. Det betyder att 
norska mynt fr. o. m. Harald Hårdrådes tid 
(1047—1066) i Norge accepterades till deras 
åsatta värde oberoende av silverinnchåll på 
samma sätt som de mynt vi använder i dag. 
Intressant i sammanhanget är en haltanalys 
Skaare låtit utföra av icke monetärt silver, 
bl. a. armringar, samtidiga med Haraldsslåt-
ten. Detta silver visar samma haltförsämring 
som mynten. 

Avhandlingen innehåller en förteckning 
över 229 fynd med norska mynt i Skandina
vien och kringliggande områden, en Corpus 
över norska mynt ca. 995—1065 med hand-
ritade myntomskrifter och stampredovisning 
samt ett utförligt kart- och planschmaterial. 
Indices Personarum, Locorum och Rerum 
underlättar läsningen av "Coins and Coin
age", liksom Hatz' arbete en givande upp
slagsbok även för cn vid krets av vikingatids-
forskare. 

De här behandlade arbetena har cn gemen
sam nämnare. De innehåller alla viktiga bi
drag till kännedomen om betalningsmedlens 
förvandling från förhistorisk vägd ädelmetall 
till medeltida räknad penning. Stora delar 
av det rika svenska materialet är emellertid 
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ännu opublicerade och har ej kunnat utnytt
jas av forskningen. För dem som är engage
rade i det svenska katalogverket är det en 
angelägen uppgift att genom snabb material-

publicering underlätta fortsatta forskningar i 
detta viktiga ämne. 

Brita Malmer 

Birgitta Hårdh, Wikingerzeitliche Depotfunde 
aus Siidschweden. Probleme und Analysen. 
Acta Archaeologica Lundensia. Series tertia 
in 8° minore. N° 6. 1976. 176 s. ISBN 
91-40-04364-9. Pris 52 :95 . Katalog und 
Tafeln. Acta Archaeologica Lundensia. Series 
in 4° . N° 9. 1976. 140 s. ISBN 91-40-04346-0. 
Pris 147:—. Båda publikationernas förlag: 
LiberLäromedd, Lund. 

Eftersom de vikingatida depåfynden av ädel
metall från Skåne, Halland och Blekinge inte 
tidigare varit föremål för någon utförlig be
handling har Birgitta Hårdh åstadkommit 
ett mycket välkommet arbete med sin dok
torsavhandling och den samtidigt utgivna 
materialpublikationen. Det bearbetade mate
rialet uppgår till 173 fynd. Av dessa utgör 
93 sammansatta depåer och 80 lösfynd. 26 
föremål är av guld, allt övrigt består av silver. 
Mynten behandlas inte närmare. 

Enligt Birgitta Hårdhs terminologi kallas 
samtliga fynd depåfynd — även de ca 30 
lösfunna mynten — och behandlas som så
dana. Med tanke på de många lösfynden 
hade nog en uppdelning på olika fyndkate
gorier varit befogad i detta fall. Hals- och 
armringar tappas knappast bort och kan 
passera som depåfynd även om de är lös
funna, medan mynt och andra mindre före
mål enligt min mening borde ha behandlats 
som lösfynd t. ex. på spridningskartorna i av
handlingen (s. 160 ff.). Definitionen är be
svärlig, anser författaren (s. 30), men grän
sen kan göras viktmässig och helt objektiv. 
Termen depåfynd är för övrigt ett neutralt 
och bra ord. 

Det allmänna syftet med avhandlingen är 
att bearbeta materialet så allsidigt som möj
ligt. Arbetet har dock tre klara tyngdpunk
ter: 1) Specialundersökningarna av smyckena 
i kap. 7, 2) den ekonomiska undersökningen 
i kap. 9 och 3) diskussionen baserad på fyn
dens geografiska utbredning i kap. 10. Kap. 

7 upptar dessutom drygt en tredjedel av 
bokens volym. 

Specialundersökningarna avser att besvara 
frågan om vilka kontakter med omvärlden 
som avspeglas i fynden, eller — annorlunda 
uttryckt — med vilka områden man drivit 
handel och i utbyte fått silver. Birgitta Hårdh 
analyserar en lång rad smyckeformer med 
hänsyn till proveniens och utbredning. De 
mest frekventa och därför intressantaste grup
perna utgörs dels av ringar, enkla och snodda 
armringar slutna med knut och halsringar, 
dels av filigranornerade smycken, övr iga 
grupper är antingen heterogena eller mycket 
små. 

Filigransmyckena är en viktig föremåls-
kategori inte endast på grund av den stora 
mängden fynd, utan även därför att mate
rialet vad ursprunget beträffar har så stor 
geografisk spännvidd. Till skillnad från vad 
som är fallet i tidigare undersökningar av 
filigranmaterial ser Birgitta Hårdh helt okon
ventionellt på sin uppgift. Istället för att dela 
in smyckena i grupper efter deras funktion 
studerar hon ett antal typologiska element 
genomgående i hela materialet. Metoden är 
sannolikt i viss mån framtvingad av den star
ka fragmenteringen hos föremålen. Filigran-
motiven, tekniska detaljer som förekomsten 
av pressbleck och finhetsgraden hos arbetena 
i teknisk bemärkelse (filigrantrådens tjocklek, 
granulationskornens storlek) hör till de typo
logiska element som valts ut för undersök
ning. Systematiska analyser av detta slag har 
mig veterligt aldrig tidigare utförts i ett fili
granmaterial. Resultatet visar som väntat på 
en skarp gräns mellan å ena sidan nordisk
västeuropeiska och å andra sidan s. k. slaviska 
arbeten. Det är visserligen möjligt att oku-
lärt göra denna grova indelning av mate
rialet men Birgitta Hårdhs förutsättningslösa 
metod förefaller pedagogiskt riktig. 

Vad ringarna beträffar är det sannolikt 
att mer detaljerade undersökningar i ett ut-

Fornvänncn 72 



238 Recensioner 

vidgat material skulle ge säkrare och mer 
nyanserade resultat än de som framkommer 
här. Ett lustigt sekundärt (?) fenomen som 
inte diskuteras alls är förekomsten av s. k. 
additament hos armringarna, d. v. s. på
hängda småringar, fastklämda mynt och ten-
bitar. Additamentförsedda ringar är särskilt 
vanliga just i Skåne men förekommer också 
i Danmark och stödjer eventuellt författarens 
hypotes om att föremålen utgör dansk im
port (s. 58). Halsringarna visar på kontakt 
med såväl Norge och Danmark som med 
södra Östersjöområdet. Birgitta Hårdh kon
centrerar intresset till ringändarna (förslut-
ningsanordningen) men ett systematiskt stu
dium av ringkroppens utseende borde även 
vara av intresse. "Håltvinnade" ringar (jfr 
fynden från Grönby, Reslöv och Sandby) är, 
framgår d d (s. 52), vanliga i Polen och ovan
ligt stora och tjocka ringar förekommer i 
Norge. Halsringarnas vikter har också viss 
geografisk relevans men behandlas inte när
mare i detta arbete. 

Systematiska kontakter med Polen och nu
varande Östtyskland — som man bör ha rätt 
att kalla handel — får anses bevisade i depå
fynden. Dessa förbindelser är redan välkända, 
framför allt tack vare' rikliga fynd av slavisk 
keramik i Skåne. De genom mynten bekanta, 
livliga kontakterna med Västeuropa, särskilt 
med Tyskland, avspeglas också i smycke
materialet, medan importföremål från icke-
myntproducerande länder som baltiska stater
na, Finland och Ryssland endast förekommer 
i undantagsfall eller inte alls. Både mynt och 
övrigt silver har så gott som uteslutande in
förts söder- och västerifrån. De arabiska myn
ten har sannolikt nått Sydsverige över Dan
mark, eventuellt också via Sydnorge, som 
Birgitta Hårdh antyder i ett annat samman
hang (s. 156). 

Enligt författarens huvudhypotes utgör 
depåfynden anhopningar av betalningsmedel. 
Detta är ingen djärv teori. Tvärtom för
håller det sig så att alla forskare som under 
senare tid sysslat med depåfynd av denna typ 
har uppfattat och behandlat dem som ekono
miska fenomen. Birgitta Hårdh studerar bl. a. 
viktprocenten myntat och omyntat silver hos 
individuella fynd (Abb. 7 s. 129) och pro

centsatsen bitsilverbitar under 5 g i varje 
enskilt fynd (Tab. 1 s. 134). Jämförelserna 
med förhållandena på Gotland är intressanta. 
Diagrammet på s. 130 visar klart att utveck
lingen mot mynt som enhetligt metalliskt 
betalningsmedel gick betydligt rakare och 
snabbare i Skåne än på Gotland. Redan före 
1000-talets mitt hade bitsilvret spelat ut sin 
roll i Skåne, medan Gotland nådde samma 
stadium först 100 år senare. Förklaringen till 
detta är sannolikt att söka i bl. a. handelns 
olika karaktär inom skilda områden. Syd
västra Skåne, dit fynden är koncentrerade, 
ligger inte långt från Hedeby och andra 
kontinentala handelsstäder med vilka skå
ningarna troligen stod i livlig kontakt. Den 
lokala handeln hade stora möjligheter att 
blomstra tack vare god tillgång på varor. 
Även Adam av Bremen kände till detta och 
noterar i sin hamburgska kyrkohistoria att 
Skåne bl. a. är "rikt på varor". Livlig lokal 
handel befrämjar små betalningsenheter som 
mynt och motverkar tesaurering eftersom silv
rets främsta uppgift i den situationen blir att 
cirkulera som bytesvara. På ett illustrativt 
diagram (Abb. 9 s. 139) framgår det också 
att de sydsvenska fynden under 1000-talet 
blir lättare och fåtaligare. Ett exempel på 
detta är inte minst fynden från Lund vilka 
består av tre mindre myntfynd och fem lös
fynd. Ungefär samma fyndbild återkommer 
på många handelsplatser, t. ex. i Sigtuna, i 
Paviken på Gotland och i Köpingsvik på 
Öland. Förhållandena på Gotland är i all
mänhet annorlunda, fynden är många och 
stora och bitsilvret mindre finfördelat. (Fyn
det från Burge på Gotland är Sveriges största 
— inte Hurvafyndet!) Man antar att den 
gotländska handeln främst varit inriktad på 
omkringliggande områden och fungerat som 
bisyssla till jordbruket. När det gäller det 
sydsvenska materialet ligger det därför nära 
till hands att i likhet med Birgitta Hårdh 
tolka de större, utpräglat heterogena depå
erna nedlagda före 1000-talets mitt som bön
dernas egendom, medan de senare fynden 
förmodas ha tjjlhört professionella köpmän 
(s. 158). 

Ett stort problem vid datering av fynd och 
strukturanalyser av detta slag är den i många 
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fall bristfälliga dokumentationen av depåer
na (jfr Kat . nr 19—20, 21 , 28—30, 40, 112 
(!) m. fl.), liksom det förhållandet att vissa 
fynd endast innehåller ett fåtal mynt (jfr 
Tab. 1 s. 40) . För att i någon mån undvika 
ofullständiga fynd utesluter Birgitta Hårdh 
alla depåer funna före 1860 ur undersök
ningarna i kap. 9. Men flera fynd är mynt
fattiga, särskilt i det tidiga materialet. Är 
verkligen två—åtta mynt en någorlunda säker 
grund för datering på numismatisk väg? Ett 
belysande exempel är fynd 4, Hällaryd i 
Blekinge, som dateras till 960 — med hjälp 
av sex arabiska mynt. Fyndet innehåller 
emellertid bl. a. bandformade tenar och de
lar av gotländska betalningsspiraler, former 
vilka med största sannolikhet cirkulerade i 
Sydsverige först efter 950/60. Detta framgår 
av de säkert daterade fynden i katalogen (jfr 
även Lundström 1973, "Bitsilver och betal
ningsringar" ). Hela spiraler ligger företrädes
vis i depåer nedlagda på Gotland ca 960. 
Bitsilvret stödjer alltså en betydligt senare 
datering av Hällarydsfyndet än den ovan an
givna. Samtidigt visar dessa omständigheter 
att även det icke-mondära silvret i vissa fall 
kan ge upplysning om ett fynds datering. 
Tackor, bleck och tenar som starkast ankny
ter till begreppet betalningsmedel och som 
dessutom utgör ett stort material i de syd
svenska depåfynden diskuteras tyvärr inte alls 
i avhandlingen. 

Fyndens geografiska spridning behandlas 
dels i allmänhet, dels inom olika tidsperioder 
(jfr Abb. 10—15 s. 160 ff.). Kusterna och 
moränområdet i sydvästra Skåne är särskilt 
fyndrika. Samma spridningsbild återkommer 
hos många fornlämningstyper och föremåls
grupper under hela det förhistoriska skedet. 
På grund av sina bördiga jordar var dessa 
trakter rika och tätbebyggda. Vad depåfyn
den beträffar får man kanske, som Birgitta 
Hårdh säger, räkna med viss överrepresenta
tion runt kusterna eftersom risken för över

fall var störst där och kustbefolkningen så
ledes oftare än andra hade anledning att 
gömma sina tillgångar. Spridningsbilden är 
emellertid ingalunda konstant. Under vikinga
tidens tidigare skede, då fynden domineras 
av arabiska mynt, är sambandet med Dan
mark markant (jfr ovan), men från och med 
900-talets sista decennier kan man även uti
från fyndens spridning klart spåra oriente
ringen mot Västeuropa och områdena söder 
om Östersjön. Fyndutbredningen diskuteras 
ganska detaljerat. Författaren konstaterar 
bl. a. att ortsnamn på -köping i flera fall 
ligger i direkt anslutning till fyndkoncentra
tioner (s. 149). 

Katalogen utgör en förutsättning för av
handlingen. Där ges detaljerade upplysningar 
om såväl fynden som helheter som om de 
enskilda föremålen. Alla icke-mondära före
mål är individuellt förtecknade och avbilda
de. Definitioner av de olika föremålsformerna 
kompletterar fyndförteckningen. Bilderna är 
utmärkta och arrangerade på ett tilltalande 
sätt. 

Många frågar sig kanske till vilka en så i 
detalj kommenterad materialpublikation som 
denna vänder sig. Man kan tycka att en 
seriös forskare som t. ex. vill göra en special
undersökning av någon föremålsgrupp ändå 
alltid måste gå till originalmaterialet och 
själv utföra mätningarna och vägningarna, 
medan en icke-specialist har liten glädje av 
alla sifferuppgifter. Enligt min uppfattning 
fyller emellertid katalogen en viktig funktion. 
För det första blir fynden användbara som 
jämförelseobjekt i långt större utsträckning 
än vad som vanligen är fallet. För det andra 
betyder publiceringen mycket för det oorne
rade bitsilvret som annars brukar få stå till
baka för mer iögonenfallande smyckeföremål 
och inte så sällan behandlas i klump. 

Lillenior Lundström 
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Anders W. Mårtensson (ed.), Uppgrävt för
flutet för PKbanken i Lund. En investering i 
arkeologi. Utgiven av Kulturhistoriska mu
seet i Lund 1976. (Archaeologia Lundensia. 
Investigationes de antiqvitatibus urbis Lun-
dae vol. V I I ) . 419 s. 

I september 1975 afsluttedcs 14 måneders in
tensiv udgravning af cn 1.200 n r stor tomt 
med metcrtykke kulturaflejringer i d d cen-
trale Lund. Kun godt et år senere har stads
antikvarie Anders W. Mårtensson og hans 
stab udsendt denne digre bog med fyldig 
redegordsc for den omfattende og kompli-
cerede udgravning og de vigtigste af de 
mange enkeltfund, der blev gjort undervejs. 
Dette må vaere noget i retning af verdens-
rckord i arkaeologisk publikationshastighed — 
en bedrift som må vaekke beundring og frem-
kalde taknemmdighed hos midddalder-
arkaeologer överalt i Nordeuropa, der herved 
får en enestående mulighed for at inddrage 
helt friske erfaringer fra Lund i deres eget 
arbejde. At meget i bogen må have karakter 
af pradiminaere overvejdser, siger sig selv og 
skal ikke lästes de mere end tyve forfattcre. 
Til d d gustne ovcrlaeg har det i hvert fald 
ikke vaeret tid! 

Staden Lund har laenge vaeret et foregangs-
områdc inden for nordisk stadsarkacologi. 
Også på dette felt var Georg Karlin pioner 
allerede i 1890erne. I årene op mod förste 
verdenskrig blev der gravet systematisk og 
målbevidst i Lunds undergrund, med stav-
kirken Maria minor som det forncmste re
sultat. Arbejdet fortes videre af Ragnar 
Blomqvist, hvis energiske indsats kulmincrede 
med Thulcgrävningen 1961, publiccrd i sam
arbejde med Anders W. Mårtensson allerede 
1963. Sidan da har interessen isaer samlet sig 
om det aeldste Lund, og med Anders W. 
Mårtensson som den centrale skikkelse er der 
fordaget mange vigtige undersogelser, såle
des bl. a. på Stadshalltomten 1964—65 og i 
Kattcsund 1974. En del af resultaterne er 
smuglet ind i den nu fordiggende publika
tion af den sidste og störste undersogdse, ud-
gravningen af PKbahkens tomt. 

Denne tomt er Thulcgrävningens nabo i 
nord. Den udmacrkcr sig som arkaeologisk 

objekt i flere henseender frem for denne. For 
det förste er stratigrafien bedre, ikke mindst 
på grund av en voldsom oversvommdse o. 
1050, der må have vaeret saerddes ubehaglig 
for de davaerende beboere, men som arkaeo-
logien har al grund til at vaere tilfreds med. 
Denne oversvommdse registreredes ganske 
vist også på en del af Thule-tomten, men 
havde her langtfra samme omfång. Hertil 
kommer, at aflejringerne på PK-bankens tomt 
rummede usacdvanligt mange daterbare fund, 
isaer monter. Og hvor Thule-tomten kun gav 
svage levn af den aeldste bebyggelse i Lund, 
bidrog den nye udgravning med klart define-
rede hustomter, deriblandt et perfekt hus af 
Trelleborg-type, som vi i dag kendcr som 
överklassens fordrukne boligform i den sene 
vikingetids Danmark. 

Et andet forhold, der saetter udgravningen 
på PKbankens tomt i saerklasse, er den den-
drok ronologiske forsknings fremskridt, del
giver os absolutte dateringer af det fundne 
trae fra huse og grave. Dette er intet mindre 
end en revolution for den arkaeologiske forsk
ning, der nu — takket vaere Thomas Seip 
Bartholins analyser — praesentcres for en 
läng raekke sikre årstal, hvis vidnesbyrd kan 
sammenfattes således: de aeldste grave på 
stedet o. 1000, de aeldste huse o. 1010, over-
svommdsen o. 1050, stavkirkens kirkegård 
o. 1051 til o. 1100. Stavkirkens eget tömmer 
mangler splint og kan ikke dateres; dog kan 
en sekundaer vaegstav tidligst vaere tildannct 
1074. Praemonstratenserklosterds kirkegård 
synes at have vaeret benyttet fra o. 1045. 

Det tjener Lunds arkaeologer til megen aere, 
at disse årstal afviger ubdydligt fra de hid-
tidige dateringsforsog. Men den addstc be
byggelse i Lund rykker et tiår tilbake i tiden 
— netop så meget at Knud den Store ikke 
laengcre kan tillaegges ophavet til den förste 
bosaettdse. Hertil kommer, at det ingenlunde 
er sikkert, at Lunds allerforste beboere slog 
sig ned netop på PKbankens tomt. Mon de 
ikke ville have valgt et mindre fugtigt areal? 

I bogens störste kapitel redegor Anders W. 
Mårtensson for grave og kirker. Det disku-
tcres, om traekirken på Thuletomten cr Lunds 
förste biskopskirke, som Ragnar Blomqvist 
föreslog det i 1963. De nye udgravninger 
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giver ikke et entydigt svar herpå, og selv cn 
datering af kirken på årstal kunne naeppe 
gore det; hertil er vor historiske viden om 
de kirkdige forhold i 1000-tallets Lund trods 
alt for fragmentarisk. Det f0lgende afsnit, 
betitlet "Två tidigare okända stenkyrkor", 
läder laeseren i stikken ved sin mangel på 
dokumentation. Jeg indrommer gerne, at jeg 
— trods omhyggelig gennemlaesning — ikke 
forstår et dojt og må vente med at tage 
stilling til problemerne, indtil Anders W. 
Mårtensson får tid og lejlighed til at frem-
laege en egentlig redegordse for disse vigtige 
fund. 

Foruden dendrokronologisk datering af 
tömmer fra udgravningen er der også fore
taget C 14-datering af tömmer og menneske-
ben. Mange af resultaterne er rystende. At 
knoglerne har fået en alt for ha] ålder ved 
C14-analysen, er ikke det vaerste; ben er 
naeppe det ideelie materiale for C 14-date
ring. Men det må give anledning til ube-
hagelig eftertanke, at to traekister, der strati
grafisk herer klart hjemme i det tidlige 
1000-tal, og som dendrokronologisk er da-
teret fil 1005 og 1007, ved C14-prove af 
de 50 yderste årringe fik tillagt årstallene 
790 og 810. Disse tal får det til at risle koldt 
ned ad ryggen på den, der selv mange gange 
har stöttet sig til C14-dateringer. Hvor mange 
vildskud er der mon blandt disse! Över for 
de årstal, som naturvidenskabsmaendene leve-
rer os, og som vi taknemmdige tager imod, 
er vi arkaeologer i virkdigheden vaergdose 
ofre. Vi kan tro på dem eller lade vaere — 
selv har vi ingen mulighed for at kontrollere 
dem. Resultaterne fra Lund understreger, 
hvor betydningsfuldt det er at rade över 

mere end én naturvidenskabdig daterings-
mulighed. Var C14-dateringen et stort frem-
skridt, er dendrokronologien en gave fra 
himlen. I naer fremtid bliver det forhåbentlig 
muligt at supplere disse metoder med på-
lidelig datering af keramik ved måling af 
termoluminescens. 

Af de 38 afsnit i bogen om PKbankens 
tomt handier de tre fjerdedde om fundgrup-
per og enkeltfund. Mange af disse bidrag er 
af hoj kvalitet, og det ville vaere uretfserdigt 
at fremhaeve nogle for andre; tilsammen gor 
de vaerket til en nyttig opslagsbog, som mid-
delalder-arkaeologer i de kommende år hyp-
pigt vil vende tilbake til. 

Udgravningen af tomten indledtes med, at 
de överste to meter kulturlag — omfattende 
1300- til 1500-talIet — blev gravet bort med 
maskine. Det ville vaere for kostbart at under-
soge alt, og man valgte da at se bort fra hoj-
og senmidddalderen. Når man i bogen ser 
billeder af den praegtige alenstok fra 1400-
årene, der overlevede bortgravningen ved at 
ligge i en grube i de aeldre kulturlag, kan man 
ikke lade vaere at taenke på, hvor meget der 
må vaere gået tabt ved denne barske — men 
sikkert nodvendige — bortprioritering. Det 
vaerste er imidlertid, at man på denne made 
har afskåret sig fra at folge den topografiske 
udvikling på stedet fra midt i middelalderen 
og frem til nyere tid. Jeg tvivler ikke om, at 
vore fremragende kolleger i Lund er opmaerk-
somme på dette forhold og vil tage skyldigt 
hensyn hertil ved planläggningen af fremtidige 
undersogelser i Lunds rige undergrund. 

Olaf Olsen 

Margit Forsström, Keramik frän Visby. En 
modell för databehandling av arkeologiskt 
fyndmaterial från medeltiden. Acta Archaeo
logica Lundensia. Series in 8° Minore no. 5. 
LiberLäromedel Lund 1976. 251 s. ISBN 91-
40-04354-1. Pris ca 4 7 : -

Margit Forsströms doktorafhandling behand-
ler fundmateriald fra en udgravning i kvar
teret Rådhuset i Visbys middelalderlige by-

kerne. I forhold til de omfattende udgrav
ninger, som föregår i de middelalderlige by-
kerner både i Skandinavien og andre steder i 
Europa, er denne undersogdse ikke omfangs-
rig, hverken hvad udgravningsareal eller den 
fundne genstandsmaengde angår. Alligevd 
beleber sidstnaevnte sig til ca. 6000 genstan
de, hvoraf hovedparten (5 888 stks) er ke
ramikskår, hvilket viser nogle af de proble
mer kobstadsarkaeologien er konfronteret med. 
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Man udgraver et brudstykkc af et större 
monster, og inden for dette brudstykkc fin
der man anlaeg, som er sondergravet af andre 
aktiviteter på stedet, og genstande, som er 
fragmentariske, dels fordi de er sonderbrudt 
i den primaere brugssituation, og dels fordi de 
ved de senere aktiviteter er blevet yderligere 
odelagt. Förekomsten af et helt lerkar er så
ledes en udpraeget undtagdse, og det er sjad-
dent, at lerkar kan rekonstrueres til helhe
der. 

For at opnå de optimale vidneudsagn fra 
et sådant materiale, er en effektiv systemati
sering yderst nodvendig, og det er derfor 
meget fortjenstfuldt, at Margit Forsström har 
taget fat på dette ved at fordaegge en model 
for databehandling af fundmaterialet. 

Bogen, som er overskudigt opstilld og 
skrevet i et meget nogternt sprog, er inddelt 
i 6 hovedafsnit, hvortil kommer en minera
logisk analyse ved Hans-Äke Nordström, et 
engelsk resumé, samt som appendix analyse
blanketter, koddiste, montfortegndse, og til— 
sidst litteraturfortegndse. 

Forfatteren har defineret sin målsaetning 
som den dobbelte, dels at anvende keramik-
ken fra udgravningen som et hjadpemiddd 
til at besvare sporgsmäl af historisk interes
se, og dels at forsoge på at udarbejde en 
praktisk anvenddig metode til at behandle 
keramik fra et udgravningsfelt (s. 14). Se
nere (s. 15) skrives, at det sidstnaevnte efter
handen kom til at fremstå som et hovedfor-
mål. 

Hvad angår det förste formål, kan man 
tage sit udgangspunkt i de konklusioner, som 
Margit Forsström når frem til: "Beträffande 
topografin och stadens äldsta bebyggelse har 
genom utgrävningen dokumenterats, att bo
sättning ägt rum vid Mellangatan från 1000-
talet" (s. 201). Og senere: "Att döma av de 
tidiga fynden har bebyggelse funnits vid 
Mellangatan på 1000-talet eller åtminstone 
från 1100-talets början " (s. 202). 

Praemisserne for dette findes i gennemgan-
gen af den arkaeologiske situation (hvor man 
godt kunne have onsket sig en mere udfor-
lig redegordse), samt beskrivelsen og tolk
ningen af kulturlagene (s. 18 ff.). Det må i 
denne förbindelse vaere de aeldste lag, som inte-

resserer. Den "sterila bottnen" nederst (lag 
13) bestod af strandrullede sten, i hvis över
ste dele fandtes potteskår. Herover fandtes 
de et ler- og muldblandet jordlag, som var fra 
80 til 10 cm tykt, og sine steder manglede helt 
(lag 12), men som også rummede keramik. 
Disse var overlejrede af to sorte kulturlag, 
som foruden bebyggelsesspor rummede rige-
ligt fundmateriale (lag 09 og 05). Hvor lag 
12 manglede kunne disse ligge direkte på 
lag 13. Lag 12 tolkes af forfatteren som et af-
retningslag for den senere bebyggelse (s. 24) . 

Ser vi nu på keramikmaterialet i disse lag 
finder vi, at de alle rummer "svartgods 1", 
"svartgods 2" og "rödgods", samt stentojs-
agtigt gods og stengods (tabell 5:5, s. 176 
og fig. tabeller), hvilket, trods keramikgrup-
pernes varierende förekomst, må give lagcne 
nogenlunde samme datering. Svartgods 1 
dateres af forfatteren til 1000- og 1100-talld 
(s. 67 f.) svartgods 2 til 1100- og 1200-tal
let (s. 88) . Hvis vi ser bort fra den uklart 
definerede opdeling af rodgodset i tidlig og 
sent — (forfatteren (s. 89) indrommer selv, 
at den måske er noget misvisende, men op-
retholder den dog "av praktiska skäl" - og 
regner med, at rodgodset i disse lag er tid-
ligt (i tabell 5:5 og 5:7, hvor de i denne sam-
menhaeng vigtige lag 13, 12 og 09 förekom
mer, er der ikke foretaget nogen söndring), 
vil dateringen 1200- og 1300-tallet vaere ri-
melig. Det stentojsaktige gods dateres til 
1100 og 1200-tallet, evt. senere (s. 139), 
mens stentojet förekommer fra år 1300 (s. 
157). 

Man kan ikke vaere uenig med forfatteren 
i disse rammedateringer, men det er rigtig-
nok svaert at se, af man på dette grundlag kan 
dragé de konsekvenser, som er naevnt oven-
for. For mig at se, er der tale om staerkt op-
blandede lag, som må dateres efter de yngs
te förekomster og ikke — som forfatteren 
har gjort det — efter de aeldste. Skulle man 
konkludere på dette ikke saerligt gode grund
lag, ville jeg tage mit udgangspunkt i det 
formodede afretningslag (12), og sige, at der 
på grunden var fordaget en "byggemod-
ning" o. år 1300, og at jorden til denne af-
retning var hentet et sted, hvor der har vaeret 
aktivitet fra 1000- eller 1100-talld. Den lae-
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ser, som bruger konklusionerne til en teori-
danndse om Visbys aeldste topografi, vil efter 
min mening komme slemt på afveje. 

Vender vi os til det, som blev bogens ho-
vedformål, nemlig at finde frem til en prak
tisk metode til at behandle keramik fra en 
udgravning, kan vi begynde med opstillingen 
i godsgrupper og deres karakteristika (s. 31 
ff.). Margit Forsström peger på, at den hid-
tidige opdeling enten har kraevet tekniske 
analyser, eller kendskab til det enkelte ler-
kars hele form. Da det förste er kostbart at 
gennemfore över for et omfattende materia
le, mens det andet sjaeldent opnås ved en by-
gravning, fordraekker hun en opdeling ba
seret på et flertal af ligeordnede egenskaber, 
som ved en sammenstilling karakteriserer 
gruppen. Tanken er i og for sig sympatisk, 
fordi man ad denne vej kan få en stort set 
acceptabel gruppering. Hvad man måtte 
saette til af objektivitet över for den enkelte 
egenskab, opvejes i nogen grad af, at den 
netop ikke er den eneste. Med et vist for-
håndskendskab til keramik kan forskellige ud-
gravere på denne made gruppere sin kera
mik og opnå en overensstemmdse fra sted til 
sted. 

Herved nås frem til 6 forskellige grupper: 
sortgods 1 og 2, rodgods, hvidt gods, sten-
tojsagtigt gods og stengods. Gruppe 5, det 
stentojsagtige, har fået cn undergruppe, kal-
det den rodmalede vare (gruppe 5a) , som 
må siges at vaere lidt ude af focus. Derimod 
savnes reelt som hovedgruppe, den type sten-
tojsagtigt gods, som er braendt med tilgang 
af ilt og derfor fremtraeder i varianter af brunt. 
Her kunne våren af Pingsdorf-typen (den 
rodmalede) vaere indrangeret. Jeg vil derfor 
fordraekke 7 hovedgrupper til opdeling af 
den middelalderlige keramik. For fuldstaen-
digheds skyld skulle måske hertil fojes en 
gruppe for den tinglaserede fajance og en for 
poredaenet. Begge dele er sjaeldent forekom-
mende i skandinavisk midddalder, men nor
malt hyppige i en bygravnings yngre lag. 

Ser vi herefter på, hvordan Margit Fors
ström har anvendt de enkelte gruppers ka
rakteristika til opdeling at sit fundmateria-
le, bliver man noget forvirret. Det er förståe
ligt, at 30 % af gruppe 1 er klingende hårdt 

braendt, trods det, at braendingskarakteristik-
ken er "i allmänhet svag", fordi forfatteren 
gor rede for, at dette skyldes sekundaer over-
braending (s. 44 f.), og det samme gor sig 
gaddende, når der optraeder rode nuancer i 
godsfarven (s. 48) . At 10% har kornet over
flade, trods kriteriet "ej kornig yta", kan 
måske ligdedes skyldes sekundaer braending, 
men det forklares ikke. 

I gruppe 2 optraeder 0,2 % som svagtbraend-
te, trods kriteriet "I allmänhet hård", men 
da det kun samlet udgor 3 skar, er det må
ske småligt at spekulere på, hvorfor de ikke 
tilhorer gruppe 1 (s. 69 f.). Noget andet er, 
at der i gruppen optraeder skar, som har glit-
tet overflade (glättad yta) . Denne dekora
tionsform er yderst sjadden i midddalder, og 
man havde gerne set dem kommenteret naer-
mere. 

For gruppe 3's vedkommende optraeder (s. 
94) i det "tidlige" rodgods, 6,3 %, og i det 
"sene" 1,2 % med kornet overflade, imod 
grundkriteriet "ej kornig yta", og selvom det 
igen drejer sig om numerisk få skar, havde 
man alligevd gerne set dem kommenteret naer-
mere, evt. gengivet, så man som laeser havde 
kunnet vurdere undtagelsen. På samme ma
de kunne man, som allerede naevnt, onske sig 
en klarere definition af begrebet tidligt og 
sent rodgods. Opddingen synes baseret på 
Ragnar Blomqvists oversigt fra 1952 över 
midddalderlertoj, men en del ny viden er 
dog kommet til siden da. 

Indenfor gruppe 4, hvidgodset, ses ligde
des en uklar opdeling i tidligt og sent, men 
afvigdser fra grundkriterierne er kun små. 
Der optraeder dog en utilfredsstillende defini
tion, som giver usikker placering af de en
kelte skar. Det drejer sig om varianten "po
lykrom glasyr", som findes, hvor der er lagt 
rodlersbegitning på den hvide skaerv (s. 110). 
En blyglasur, som det her drejer sig om, kan 
aldrig vasre polykrom. Den kan vaere tilsat far-
vestof, men principiell er den klar og gen-
nemsigtig, og tager farve af det underliggen-
de ler. D a varianten "pålagd rödlera", også 
optraeder, ser man (s. 111) 1 skar anbragt 
under den ene og 2 under den anden va
riant, til trods for at de tilhorer samme vare 
(og i övrigt til trods for, at foto (s. 115) vi-
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ser 4 skar af våren) . Varianten polykrom 
glasur bor efter min mening fjernes helt, li
gesom man heller ikke bor tale om blyglasu-
rens farve (s. 94 og kodelisten s. 235 f., hvor 
"polykrom glasyr" optraeder under variablen 
"ornamentik") , undtagen i de tilfadde, hvor 
den vitterligt cr tilsat farvestof, nemlig kob-
berilte (grön) og jernilte (brun) . 

For gruppe 5's vedkommende har det sten-
tojsagtige gods meget rimdigt braendingska-
rakteristikken "klingande hård", men det 
fremgår dog (s. 116), at 3,4 % ersintrede, allt
så har den braendingskarakteristik, som typisk 
er stentojets. Når de ikke findes i denne grup
pe, forklares det med (s. 117) at skårene, 
hvad angår de ovrige kriterier har sådanne 
egenskaber, at det motiverer deres overfor-
sel til gruppe 5. Da disse specielle egenska
ber ikke naermere er beskrevet, vil en bruger 
af opdelingsmoddlen vaere slemt i tvivl. Hvad 
angår overfladestruktur er kriteriet "ofta kor-
nig yta", mens det af tabellen (s. 123) frem
går, at långt den störste del (1180 skar mod 
413) ikke har kornet overflade, hvorfor dette 
kriterium må betragtes som direkte misvisen-
de. Hvad angår kriteriet godsfarve har jeg 
ovenfor haft lejlighed til at bemaerke, at det 
utvivlsomt ville vaere en fordel at oprette en 
selvstaendig hovedgruppe for det iltbraendte, 
stentojsagtige gods. 

Braendingskriterid for stentojets vedkom
mende er "klingande hård - godset van
ligtvis sintrat", hvilket igen er for upraecis en 
skilldinie til det stentojsagtiges "klingande 
hård". Her vil jag helt enkelt fordraekke at 
traekke graensen mellem sintret og ikke-sintret, 
klingende hårdt braendt gods. Tabel 4:64 (s. 
148) viser en oversigt över glasur-art og 
-farve på stentoj. Problemet om den mulige 
förekomst af blyglasur på stentoj (og naesten-
stentoj, s. 122) skal jeg lade ligge i denne 
förbindelse, fordi det endnu er uafklaret, 
hvordan blyglasur overhovedet kan fore-
komme ved de hoje braendingsgrader, som 
denne keramik kraever. Derimod vil jeg endnu 
engang anholde udtrykket glasurens farve i 
förbindelse med de gennemsigtige glasurer. 
Saltglasur optraeder slet ikke farvet, hvorfor 
det er godsets farve, som er bestemmende. 

Det er muligt, at Margit Forsström med 

denne betegnelse har villet give en ikke-ovet 
arkaeolog mulighed for at opdele sin keramik. 
Hvis min fortolkning er rigtig, vil jeg prin
cipiell haevde, at et vist kendskap til fremstil-
lingsteknik er nodvendig for af kunne fore
tage en förnuftig opdeling af en arkaeologisk 
fundgruppe. 

Konkluderende efter denne gennemgang 
af mere eller mindre betydningsfulde peti-
tesser skal jeg sige folgende: jeg finder, at 
opstillingen af et sideordnet saet af kriterier 
som grundlag for en gruppering af keramik
skår er et frugtbart udgangspunkt. Dog fin
der jeg det nodvendigt, at de enkelte kri
terier er mere praecise og entydige, end det her 
er tilfaddet, fordi sammenligndigheden med 
tilsvarende grupper fra andre udgravninger, 
som jo bl.a. er EDB-behandlingens målsaet-
ning (s. 206), i modsat fald bliver ringere 
og mere usikker. 

Samtidig er en större differentiering og en 
mere detaillerd beskrivelse af undergrupper 
indenfor de enkelte hovedgrupper nodven
dig. Som eksempel kan naevnes gruppen af 
skar med "glättad yta" under hovedgrup-
pen "svartgods 2". Laeseren har ikke haft 
mulighed for selv at tage stilling til, hvad 
det kan dreje sig om, fordi gruppen ikke er 
beskrevet nojere eller gengivet. Man kan ha
ve sine mistanker om, at det drejer sig om 
det såkaldte "jydepottegods" (hvilket i sig 
selv kunne vaere spaendende at finde på Got
land; sml. kodelisten s. 237), men hvis det er 
tilfaeldet, bliver godsgruppe 2, ligesom gods-
gruppe 3, i dateringsmaessig henseende så 
bred i rammerne, at det bliver meget van
skdigt at arbejde med, når man f.eks. skal 
datere de enkelte lag. 

Margit Forsströms bog ville have vundet 
meget i anvenddighed for andre, hvis det 
EDB-tekniske afsnit var blevet mere gen-
nemarbejdet og mere frigjort fra det mate
riale, som var udgangspunktyet. Klarest 
fremgår denne svaghed af kodelisten (Ap
pendix 2, s. 233 f.). Her havde det f.eks. vae
ret praktisk, om kodecifrene for de enkelte 
godsgrupper havde svaret til godsgrupper-
nes nummerering (og her fremgår det, at fa-
jance og poredaen faktisk er blevet betragtet 
som hovedgrupper). Her kan man se, a t he-
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le kar ikke er fundet i kvarteret Rådhuset i 
Visby, fordi et sådant begreb ikke er blevet 
tildclt noget kodcciffer, men kodelisten var 
unaegtdig blevet mere brugbar, om også en 
sådan fundmulighed var blevet taget i be-
tragtning. På samme made er det svaert for 
en eventud bruger af kodelisten at finde 
rundt, når opstillingen er afhacngig af, i hvil
ken orden varianterne er fremkommet ved 
gennemgangen af skårmaterialet. Under va-
riablen ornamentik f.eks. (s. 236 f.) havde 
det vaeret en fordel, om de enkelte varianter 
havde vaeret g rupperd efter et eller andet 
princip, som var fastlagt på förhand. Sidder 

man med et skar med en stempdornamentik, 
er det tidsrovende at skulle se 33 varianter 
igennem hver gäng for at finde den rette. 

Set fra en "forbruger"synsvinkd er Mar
git Forsströms bog ikke så anvendelig, som 
man kunne have onsket sig det, men der er 
alligcvel grund til at takke hende for det ar
bejde, der er gjort. Bogen er trods alt et vae-
sentligt bidrag til debatten om, hvordan 
kobstadsarkaeologien i fremtiden skal syste-
matiscre det store fundmateriale, som selv 
mindre undersogelser giver fra sig. 

Mogens Bencard 

Anna-Lisa Stigell, Kyrkans tecken och årets-
gång. Tideräkningen och Finlands primitiva 
medeltidsmålningar. Finska Fornminnesföre
ningens Tidskrift 77. Helsingfors 1974. 131 s. 
ISBN 951-9056-13-0. 

Ingen som sysslat med Finlands medeltida 
konst har väl undgått att förundra sig över 
de primitiva målningar, som återfinns i en 
rad kyrkor, främst i södra Finland och på 
Äland. De skiljer sig markant från de senme
deltida kalkmålningar man i övrigt finner i 
Norden. De irriterar ens estetiska sinne där
för att de så uppenbart inte är skapade i 
samklang med sin arkitektoniska miljö, vare 
sig ifråga om proportion eller placering. De 
utgörs mestadels av små sprdiga träd, naiva 
människofigurer och ornamentala stjärnfor-
mer, löst spridda i valvkappor och på vägg
pelare. Och ändå inser man ju att de haft — 
och har — sitt budskap och också sin este
tiska funktion. Men någon vanlig medeltids-
nyckel har man hittills inte kunnat nyttja, 
vare sig ikonografiskt eller stilistiskt. 

Nu tycks det emellertid som om Anna-Lisa 
Stigell funnit lösningen på problemet med de 
primitiva målningarna. (Hon betecknar dem 
själv med ordet primitiv utan citationstec
ken, vilket känns befriande. Termen bör gi

vetvis tolkas som en beskrivning utan nega
tivt förtecken.) Författaren hävdar att må
larna, i brist på förlagor av mera avancerat 
slag, nyttjat kalendrar och runstavar. Hur 
vanliga sådana ting var under medeltiden 
förleds vi ofta att glömma, eftersom dessa 
enkla, vardagliga föremål så snart slitits ned 
och försvunnit. 

Bokens första del utgörs av eri mycket de
taljerad presentation av den medeltida kyr
kans tideräkning och det konkreta uttryck 
den tar sig i runstavar och bildkalendrar. 
O m sådant har ju åtskilligt skrivits tidigare, 
inte minst av den flitigt citerade Nils Lith
berg. Men avsnittet kan trots sin karaktär av 
kompilation, t.o.m. ur Svensk Uppslagsbok, 
sägas väl försvara sin plats. Eftersom insik
ten 1 den medeltida kalendern utgör grund
valen för slutsatserna om de primitiva mål
ningarna, är det ju onekligen praktiskt för 
läsaren att ha uppgifterna samlade. 

Författarens egentliga forskningsinsats mö
ter vi dock i bokens senare del, där de pri
mitiva målningarnas bakgrund och ikonogra
fi tecknas. Påfallande beträffande målning
arnas ikonografiska förråd är att det i så liten 
utsträckning omfattar konventionella kristna 
motiv. Istället möter oss träd och rankor, fåg
lar och ryttare, skepp och labyrinter, utsirade 
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stjärnor och magiska knutar. Mycket av detta 
lyckas Anna-Lisa Stigell anknyta till kalend
rarnas ytterst koncentrerade bildvärld, där 
exempelvis en utförlig helgonlegend måst re
duceras till ett enkelt tecken, tafatt inskuret 
på runstaven eller tecknat på pergamentet. 
Förlagans enkla teckning har förts vidare upp 
i kyrkvalven där ingen monumentalitet för
märks, och där en figur kan sträcka sig tvärs 
över en valvstråle lika lätt som över ett veck i 
pergamentet. Ett exempel på att bl.a. bristen 
på stringens i teckningen gör dessa målningar 
till ett svårbearbetat forskningsmaterial är den 
otympliga figur under en triangel (Pernå, 
bild 43:2) som får författaren att tveka 
mellan tolkningarna "orant" och "siren" — i 
sanning ytterligheter ifråga om Gudsnärhet. 
Stigell ansluter sig till församlingsprästens 
fromma tolkning: orant i "bön till treenig
heten", främst på grund av att figuren tycks 
ha fingrar och ej fenor på de uppåtriktade 
kroppsdelarna. Men resonemanget håller in
te: den otvetydiga och enligt författaren själv 
"anskrämliga sirénfigur", som återfinns i Kor
po kyrka, och som utgör "symbolen för sinn
lig lusta" (s. 93) har fem tydliga spretande 
"fingrar" på varje fiskstjärt (bild 48:4). Dess
utom kan inte triangeln sägas ha fungerat 
på detta sätt som treenighetssymbol under 
medeltiden. 

Gärna vill man tro författaren när hon tol
kar tomeringsmotivet i Nousis (bild 46:2) 
som återgående på någon kalenderframställ-
ning av kampen mellan majgreven och vin
terns hertig, inte olik Olaus Magnus bild av 
detta motiv. Men inte är det lätt att i de 
enkla streckfigurerna urskilja den sistnämn
da "ryttarens skinnhuva och istapparna 
kring hästens buk" (s. 83) . 

En annan ryttare, som åberopas för tolk
ningen av en drastisk ryttarbild i Korpo, är 
den kända 1200-talsframställningen på Ri
singe kyrkas nordvägg, som Stigell närmast 
uppfattar som återgående på en månadsbild. 
Formellt kan väl så vara fallet, men Risinge-
ryttaren torde dock ha en annan innebörd, 
vilket muntligen påpekats av den danska 
kalkmålningskännaren Ulla Haastrup. För
modligen är han den idag ende överlevande 
av de tre levnadsglada ynglingar som rider ut 

på jakt och i skogen möter tre ridande ben-
rangel, ett känt memento mori-motiv. Legen
den om de tre levande och de tre döda har 
dock säkert ingen relation till Korporyttaren, 
som av allt att döma inte haft några följe
slagare. 

De centralt kristna motiven begränsar sig 
i stort sett till några Kristushuvuden och ett 
par Mariabilder. Här är några viktiga in
vändningar på sin plats. Kristusbilden i Fin
ström (bild 61:3) betecknas i bildtexten med 
"Ecce homo", medan författaren i den löpan
de texten antyder att det kan röra sig om en 
Vcronicas svetteduk, motiverat av de svaga 
linjer ovanför huvudet, som hon vill tolka 
som randen av en duk. Emellertid är båda 
dessa beteckningar orimliga. Det rör sig i 
själva verket om en tydlig och klar Kristus 
Domaren, som visar hand- och sidosår, och 
från vars mun svärdet och liljan utgår. 

I Finström återfinns också bokens sköna 
omslagsbild, den apokalyptiska Madonnan. 
Detta motiv, säger författaren, "ansågs sym
bolisera Jungfru Marias avlelse genom den 
Helige Ande". Den romersk-katolska kyrkan 
har dock aldrig någonsin hävdat att jungfru 
Maria skulle avlats genom den Helige Ande 
- en sådan formulering är helt förbehållen 
Kristus. Diskussionen kring Marie obefläcka-
de avlelse gällde enbart hennes eventuella 
frihet från arvssynd. Vidare kan den apoka
lyptiska Madonnan inte i alla sammanhang 
sägas "symbolisera Jungfru Marie avlelse" 
även om man på 1470-talet valde detta re
dan existerande motiv som en lämplig avlats-
bild för Conceptio Mariae sine peccato, fogad 
till Sixtus IV :s avlatsbön. Bilden i Finström 
försöker författaren försiktigt omdatera från 
1400-talets första till dess sista hälft. Hon 
grundar sig på en förmodan att ett kyrkomö
tesbeslut i Basel år 1489 beträffande Marie 
obefläckadc avlelse kunde påverkat motivva
let. Men nu gick konciliet i Basel av stapeln 
inte 1489 utan redan 1439, vilket i så fall 
stämmer väl med den existerande datering
en av Finströmmålningen. Frågan är dock 
om Baselkonciliet alls har med saken att skaf
fa. Det betraktades nämligen som schisma-
tiskt och dess beslut fick därför föga genom
slagskraft, förmodligen allra minst i en 
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åländsk landskyrka. 
För att minska antalet noter har författa

ren valt den för läsaren ytterst irriterande ut
vägen att samla ett helt styckes 4-5 littera
turhänvisningar under en och samma not. 
Härigenom lämnas ofta t.o.m. ursprunget till 
direkta citat till läsarens gissningsförmåga. 

Författaren presenterar en förteckning över 
de kyrkor, som innehåller målningar av det 
undersökta slaget. Men man saknar en full
ständigare katalog över målningarna, ur vil
ken man skulle kunna utläsa motivens pla
cering, frekvens etc. 

Volymen är väl illustrerad, inte minst med 

ett rikt jämförelsematerial. Särskilt instruk
tiva är de tecknade sammanställningarna av 
t.ex. kalenderskepp, helgonemblem eller 
trädframställningar inom den undersökta 
kalkmålningsgruppen. 

Man är tacksam att Anna-Lisa Stigell har 
velat gripa sig an detta vid första påseendet 
så otacksamma kalkmålningsmaterial och på 
ett så övertygande sätt lyckats placera in det 
i sitt sammanhang: den medeltida männi
skans vardagstillvaro, ofta i gränsområdet 
mellan tro och vidskepelse. 

Mereth Lindgren 

Gamla Svenska Orglar 1, Västra Eneby/ 
Kuddby. BIS/Riksantikvarieämbetet BIS 
LP—27. 

Det klagas alltsomoftast på grammofonbran
schens styvmoderliga behandling av svensk 
musik och svenska artister — klagomålen är 
dock inte lika berättigade på orgelområdet, 
där en livlig utgivningsaktivitet ägt rum på 
senare år. I det allmänna musiklivet upp
märksammas det faktum att landet har ett 
stort och märkligt bestånd av historiska org
lar kanske inte så mycket, men här är ett 
område, där åtminstone skivutgivningen kan 
sägas ha varit ganska omfattande (relativt!) 
— det senaste nytillskottet är att hälsa med 
tillfredsställelse som det första i en serie, vil
ken avser att mera systematiskt presentera 
den svenska orgelhistoriens olika faser: gram
mofonfirman BIS och Riksantikvarieämbe
tet har gått samman om ett projekt under 
titeln Gamla Svenska Orglar. På denna första 
skiva, med Rune Engsö som organist, får man 
tillfälle att lära känna de betydande små
ländsk-östgötska orgelbyggarbröderna Sven 
och Erik Nordströms arbeten — dels orgeln i 
Västra Eneby, byggd 1851 av Sven Nord
ström då han vid femtio års ålder hade nått 
fram till en fullmogen, personlig stil — dels 
den trettio år yngre orgeln i Kuddby, som 
blev den sista Sven Nordström var med om 

och som till stor del byggdes av den yngre 
brodern Erik. 

Västra Eneby-orgeln klingar helt tidsenligt 
— man märker egentligen inga "arkaiseran
de" eller provinsiella drag hos den helt själv
lärde Sven Nordström, som emellertid för
mått att inom den formellt tidigromantiska 
orgeldispositionens ram åstadkomma en per
sonligt präglad genomskinlighet, som kom
mer fullt till sin rätt i en högbarock kompo
sition som J. G. Walthers orgelbearbetning 
av en Albinoni-konsert. Det är i övrigt ute
slutande barockmusik som valts för Västra 
Eneby-skivsidan, vilket kan förefalla som en 
anakronism ur strikt stilistisk synpunkt, men 
som säkert på ett ganska riktigt sätt åter
speglar landsortsorganisternas i övrigt nästan 
okända repertoar på 1850-talet. Tolkningen 
av fyra Bach-koraler på denna orgel gör ett 
mycket övertygande intryck, och bland dessa 
har man glädjen att få höra några ganska 
sällan hörda versioner, således den smått 
bisarra " In dulci jubilo" som ser ut som en 
gammal italiensk toccata men — som det 
anstår stilsammanfattaren Bach — har lika 
mycket tycke av nordtyska, improvisatoriska 
"chockverkningar" och kanske återspeglar 
Bachs studiebesök hos Buxtehude i Lubeck. 
I två av Bachkoralerna får man även möj
lighet att höra de utsökta rörstämmorna Oboe 
och Trumpet som solostämmor, ^lutligen får 
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man i Christian Ritters komposition höra all 
den mäktighet, som den till stämantalet rela
tivt begränsade orgeln kan åstadkomma — 
verkningen är magnifik, men rent stilistiskt 
utgör kanske detta skivans "svaga punkt", 
eftersom det bakom den ovanliga titeln "So
natina" döljer sig en flersatsig toccata i den 
nordtyska "fantastiska stilen", avsedd för ett 
betydligt ettrigare klangmedium. Medan or
ganisten i Walthers Concerto på ett sympa
tiskt sätt spinner vidare på nottextens orna
menlering, har framförandet av Ritter i mitt 
tycke blivit allt för "nottroget" — utan den 
mångfald av improviserade ornament och 
rubateringar, som nog hör till — men i ett 
sådant sammanhang kanske Nordströms rätt 
" tä ta" totalklang trots allt verkar hämman
de. 

Även Kuddby-orgelns stämdisposition mot
svarar sin tid, och är alltså helt romantisk — 
ändå känner man lätt igen den nordströmska 
klangen från Västra Eneby: karaktärsstäm
morna är inte outrerade, och särskilt iöronen-
fallande är helhetens mjuka tydlighet som 
säkerligen beror på de vidmensurerade prin
cipalernas ljusa intonation, och det är väl 
frågan, om inte nordströmorglarnas klangliga 
sammansmältning och balans överträffar de 
samtida, kontinentalt präglade åkermanorg
larnas ibland litet magra och grumliga total
klang. På Kuddby-orgeln kommer Felix Men-
delssohns orgelsonat nr 2 till sin fulla rätt: 
spelet är på en gång briljant och sakligt — 
sällan får man höra denna kombination av 
detaljskärpa och "autentisk" klang, och per
sonligen kan jag inte minnas att ha hört ett 
mera njutbart och övertygande framförande 
av en romantisk orgelsonat. Det gamla bälg-
verkets något ojämna lufttryck förlänar Oboe
solot i andra satsen ett säreget, elegiskt ut
tryck — ett kanske ofrivilligt men ändå bety

delsefullt inlägg i debatten om moderna con
tra gamla bälgsystem. Även i de tre Brahms-
koralerna upplever man att komposition, in
strument och spelsätt är helt kongeniala. 
Kuddby-sidan avslutas med två Reger-verk: 
Pastorale, och Toccata i d-moll — kanske 
dessa är komponerade för sekelskiftesorglar 
av dubbla eller tredubbla storleken och det 
kunde således bli fråga om åter en "anakro
nism", nu av motsatt slag, men här visar det 
sig, att musiken snarast förädlas. Nordström
orgeln lägger uppenbarligen inga hinder i 
vägen för ett avancerat, virtuost spel, och 
Regers Toccata utgör skivans storslagna slut
punkt. 

Skivan har som helhet blivit ett utomor
dentligt "orgelporträtt", icke minst tack vare 
det åttasidiga omslaget med fylliga uppgifter 
om de spelade verken, de använda registre
ringarna, orglarnas dispositioner och historik, 
orgelbyggarnas biografi samt interpretens per-
sonalia — allt på svenska, engelska och tyska! 
Till glädje för den intresserade har man heller 
inte ryggat tillbaka för en avsevärd bildredo
visning av bl. a. orglarnas innandöme och 
tekniska detaljer. De framförda verken är 
emellertid alla utländska och tillhör elitreper
toaren — som "historisk dokumentation" 
saknar man kanske några prov på de med 
orglarna samtida organisternas repertoar, 
men här är situationen den, att man fort
farande vet ytterst litet om vilken musik som 
var aktuell, samtidigt som innehållet i då
tidens tryckta preludiesamlingar kanske an
ses för "enkelt" för ett kvalificerat, konserte-
rande skivprogram. 

O m "Gamla Svenska Orglar 1" tror jag 
ändå lugnt man sammanfattningsvis kan säga, 
att det är just så här det skall göras! 

Mads Kjcrsgaard 

Fornvännen 72 



Recensioner 249 

Eketorp. Fortification and Settlement on 
Öland/Sweden. The Monument. Hrsg. von 
Kaj Borg, Ulf Näsman und Erik Wegraeus. 
Royal Academy of Letters, History and Anti
quities. Almqvist & Wiksell International, 
Stockholm 1976, 215 S, 280 Abbildungen. 
ISBN 91—7402—0003—X. Pris ca 108: — 

Der vorliegende Band eröffnet eine Serie 
von geplanten Banden iiber die Ergebnisse 
der Eketorp-Expedition 1964—1974. Diese 
Expedition, von Mårten Stenberger auf 
Grund reichcr Erfahrungen an so bedeuten-
den Objekten wie Vallhagar auf Gotland, 
begriindet, gehörte zu den bedeutendstcn 
Untcrnehmungen der schwedischen ar
chäologischen Forschung (S. 42) . Ihr Ziel 
bestand darin, zur Klärung des chronolo
gischen, baugeschichtlichen, ökonomischcn, 
sozialen und militärischen Hintergrundes 
der öländischen Ringwälle beizutragen. 

Die Problematik dieser vorwiegend aus 
Kalkstein errichteten Ringwälle, von denen 
auf der 150 km langen und 15 km breiten 
Ostseeinsel bisher 16 sichere und 3 vermu-
tete bekannt sind, hat M. Stenberger seit 
der Vorbereitung seiner Dissertation ,,Öland 
under äldre järnåldern" (1933) beschäftigt. 
Er wies die öländischen Ringwälle zwei 
Zcithorizontcn zu: dem 5. Jahrhundert und 
der Wikingerzeit. Das Phänomen dieser 
Anlagen, wie sie aus älteren Aufmessungen 
und aus den Bearbeitungen M. Stenbergen 
bekannt geworden waren, hat zu vidfachen 
Interpretationen Anlass gegeben, u. a. auch 
zu der vom byzantinischen Vorbild, das 
durch skandinavische Krieger bei ihrer 
Riickkchr nach Öland iibertragen worden 
sei (J. Werner) . Vermutungen ähnlicher 
Art wurden auch zur Herkunft slawischcr 
Burgenformen u.a. von W. Unverzagt be
reits vor mehr als drei Jahrzehnten geäuss-
ert. 

Uber die verschiedenen Auffassungen und 
Thesen zu den Öland-Burgwällen gibt 
E. Wegraeus einen anschaulichen Oberblick 
(S. 33—44), während O. Klindt-Jensen 
speziell der Rolle Eketorps nachgeht, die 

dieses in der Forschungsarbeit von M. Sten
berger gespielt hat (S. 29—32). Er hebt 
besonders das Anliegen von M. Stenberger 
hervor, das Gemeindesystem, d.h. den kul-
turgeschichtlichen Hintergrund, zu erkennen. 
Während in Vallhagar auf Gotland M. 
Stenberger und seine Mitarbeiter den Fa-
milienverband hinter den Farmgrundrissen 
sichtbar werden Hessen, schien sich in Eke
torp, das Problem der Gemeindcordnung 
auf andere Weise zu stellen. Und eben die 
Mögliehkeit, an dem guterhaltenen Burg-
wall von Eketorp dieser Frage nachzugehen, 
realisierte Mårten Stenberger. Er hat den 
Abschluss der Arbeiten, die das letzte Jahr
zehnt sienes Lebens ausfiillten, nicht mehr 
erlebt. Er sah jedoch unter den Handen 
der von ihm zusammengesetzten inter-
disziplinären und internationalen Mann-
schaft erfahrener Forscher, junger Kollegen, 
und von Studenten Jahr fiir Jahr einen 
weiteren Abschnitt der Burganlage, deren 
Bauten, Funde und Befunde hervortraten 
und hat bis zu seinem Tode im Jahre 1973 
Jährlich iiber die Fortschritte der Grabung 
berichtet. Zugleich verband er damit Be-
muhungen um die kulturgeschichtliche und 
theoretische Einordnung der Ausgrabungs-
ergebnisse in unser Bild von der Ostscekul-
tur zwischen Spätantike und Mittelalter. 
(vgl. Lit.- Verz. S. 213 f.) Die konzeption 
des Unternehmens als eines grossen gemcin-
schaftlichen Forschungsvorhabens. die M. 
Stenberger nachhaltig vcrfochten und ver-
wirklicht hat, hat ihm nun den wissen
schaftlichen Denkstein ..Eketorp" gesetzt. 
Drei Jahre nach Abschluss der Grabungs-
arbciten und trotz des Todes des Leiters der 
Ekdorpforschungen liegt der erste Berichts-
band vor — wahrhaft eine bedcutende Leis
tung der Mitarbeiter und Schiiler von M. 
Stenberger, die damit seinem wissenschaft
lichen Vermächtnis und den Forderungen 
der Forschung gleidiermassen nachkommen. 
B. Almgren wurdigt in seinem Vorwort diese 
Leistungen und gedenkt des Anteilcs, den 
Frau Lisa Stenberger am Fortgång der Ar
beiten hatte und hat. 

Eine Einfiihrung in die Ausgrabungsge-
schlchte 1964—1974 geben K. Borg, U. Nä«-
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man und E. Wegraeus (S. 9—28). Mit der 
Einfiihrung in die Beschreibung der drei 
Bauperioden von Eketorp, den Perioden 
I, II und I I I , durch U. Näsman (S. 45— 
60) beginnt die Darlegung der Ekdorp-Be-
funde. Der vorliegende Band und seine 
Beiträge können und wollen diese nicht 
komplett darstellen, sondern lediglich ,,die 
Makrostruktur der drei Siedlungsphasen, 
d.h. Wälle, Tore und Bebauungsplan der 
jeweiligen Siedlungsphase", beschreiben (S. 
46) . So niitzlich und zweckmässig diese Be-
schränkung im Hinblick auf die Ubersicht-
lichkeit ist, so sehr legt sie jedoch vorerst 
der weiteren Auswertung und Diskussion 
der Ergebnisse Beschränkungen auf. Eine 
abschliessende Erörterung der grossen Fragen 
nach dem ökonomischen, sozialen und kul-
turgeschichtlichen Hintergrund, die M. 
Stenberger bewegt haben, wird daher erst 
nach dem Erscheinen der weiteren Bände 
erfolgen können. 

Dennoch ergeben sich bereits auf Grund 
des jetzt vorliegenden ersten Bändes mar
kante Bausteine und Anhaltspunkte fiir die 
weitere Diskussion. 

Zunächst handelt es sich um die chrono
logische und siedlungsgeschichtliche Gliede
rung von Eketorp selbst; sodann um die 
Bauweise der einzelnen Burg- und Sied-
lungsteile und schliesslich um den Grundriss 
der Burg bzw. der drei Burgen. Auf diese 
Sachverhalte geben die Beiträge der Mit
arbeiter am vorliegenden Band gut doku-
mentierte Antwort. K. Weber behandelt 
die Wallanlagen und Tore der Burgen I, II 
und I I I (S. 61—72; S. 79—116; S. 154— 
160). U. Näsman beschreibt die Gliederung 
der Innenbesiedlung der Burgen I und I I 
(S. 73—78; S. 117—150); K. Borg setzt 
sich mit den Spuren der Bebauung der I I I . 
Periode auseinander (S. 161—188). A. Wal-
landcr bearbeitet die zu Burg I I I gehören
den Werkstätten zwischen Hauptwall und 
Vorwall (S. 189—202), während F. Her
schend abschliessend auf Fragen der Strati-
graphie eingeht (S. 202—212). 

Welche Ergebnisse wurden im einzelnen 
erreicht? 

Die Befunde im Wall und in der Innen-

fläche der Burgen Hessen die Gliederung 
der Bau- und Siedlungsgeschichte in drei 
Perioden zu, von denen sich jeweils Befes-
tigungsbau und Grundriss voneinander un-
terschieden, wobei jedoch zugleich eine 
innere Kontinuität erkennbar wird. Diese 
besteht sowohl im Grundriss als auch in der 
Bauweise der Befcstigung und auch, vor 
allem zwischen Eketorp I und I I , in der 
Bauweise der Häuser. 

Die Burg I (Abb. 1 a) war relativ klein; 
unregdmässig-kreisförmig umgab ein etwa 
3,4 m breiter Wall aus Kalkstcincn bei einer 
Länge von etwa 175 m eine Innenfläche von 
etwa 57 m Durchmesser oder von 2670 m 2 

(S. 61) . Der Wall ist bei der Errichtung 
der Burg I I eingeebnet worden, dennoch 
wird man auf Grund der dokuincntierten 
Reste der Rekonstruktion des Walles in 
Steintrockenmauer-Schalenbauweise zustim-
men diirfen. Die vordere und hintere 
Front des Walles wurde aus behauenen 
Kalksteinblöcken aufgesetzt, dazwischen 
war Kalksplitt, Erde u.a. Fullmaterial ge-
schiittd. Ob eine Abtrcppung der Hinter-
front crfolgt war — wie K. Weber annimmt 
(S. 62) — wird nicht mehr zu entscheiden 
sein. Die geringe Basisbreite von 3,4 m 
liess fiir eine solche Abtreppung nicht allzu-
viel Spidraum. Spuren von Holzaufbauten 
oder Holzeinbauten wurden nicht festge
stellt. Interesse im Hinblick auf die spätere 
Erörterung der Sozialstruktur, die diesen 
Bau hervorgebracht hat, verdient die Be-
rechnung der Bauzeit des Walles I mit 20 
Tagen beim Einsatz von 80 Arbcitskräften 
zuziiglich Zeit fiir Steingewinnung in um-
liegendem Alvar-Gdände und fiir Antran-
sport des Materials. Allés in allem kämen 
wir auf eine Bauzeit fiir die Burg, die bei 
80 Arbcitskräften kaum mehr als zwei bis 
drei Monate in Anspruch genommen haben 
diirfte. Im Vergleich dazu ergaben Berech-
nungen der im 7./8. Jh . errichteten Holz-
Erde-Burg von Tornow im slawischen Ge-
beit der Lusizi mit einem Innendurchmesser 
von etwa 30 m und einer Wallänge von 160 
m eine Bauzeit von 1—2 Jahren. 

Die Nutzung des Kalkgesteins fiir den 
Burgcnbau eröffnde offensichtliche Vorteilc 
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Abb. 1 o. Eketorp I ; b. Koi-Krylgan, Mittelasien, UdSSR (nach Tolstov und Vainberg 1967). Beide 
Grundrisse im gleichen Masstab. — Fig. 1 fl. Eketorp I ; b. Koi-Krylgan, Mindre Asien, Sovjetunionen. 
Båda planerna i samma skala. 

Abb. 2 fl. Åse auf Andoya, Norwegen (nach Sjovold 1971); b. Tornow, Kr. Calau, DDR (nach Herr
mann 1966): c. Tusemlja bei Smolensk, USSR (nach Tretjakov und Smidt 1963). Alle Grundrisse im 
gleichen Masstab. — Fig. 1 a. Ase på Andoya, Norge; b. Tornow, Kreis Calau, DDR; c. Tusemlja vid 
Smolensk. Alla planer i samma skala. 
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und erlaubte, mit relativ geringem Auf-
wand einen beachtlichen Effekt zu errdchen. 

Die Innenbebauung der Burg Eketorp I 
bcgri indde das Schema, das auch in den 
späteren Burgen I I und I I I verfolgt wurde: 
die Anlage der Wohn- bzw. Wirtschafts-
bautcn, also der Häuser, in einer hinter dem 
Wall gelegenen Zone in radialer Anordnung. 
Diese Zone war in der Burg I zwischen 8 
und 10,8 m breit (S. 73), aufgdeilt auf 21 
Häuser. Die radial zum Wall verlaufenden 
Sicdlungsmauern der Häuser waren in Stein 
gesetzt. Im Hausinneren wurden hin und 
wieder zwei Pfostenreihen naehgewiesen. 
Es handelt sich also bei den Bauten um 
drcischiffige Hallenhäuser nach traditiond-
ler Bauart. Der Grundriss der Häuser fiel je
doch infolge der Einzwängung in den Burg-
grundriss trapezoid aus. Herdstellen oder 
Hinweise auf regdmässige Benutzung der 
Häuser wurden nicht gefunden. In der Mit
te der Burg lag ein freier Platz, zu dem man 
durch ein im Siidwesten des Walles gelege-
ncs Tor und durch eine Liicke im Hausbe-
ring gdangte. Die Wasserversorgung wurde 
offenbar durch eine im Osten angrenzende 
Nicderung, die durch eine.n Brunnen ange-
zapft bzw. durch eine Nebenpforte erreicht 
wurde, gesichcrt. 

Dieses Prinzip der Grundrissgestaltung 
wurde auch bei der Errichtung der Burg I I 
beibehalten. Der neue Wall legte sich um 
den noch bestehenden Wall herum. Er war 
wiederum in Trockenmauer-Schalenbau-
weise ausgefuhrt bei einer Gesamtbreite von 
durchschnittlich 5,4 m. Der Wall der Burg 
I wurde sodann abgetragen. Die neue Burg-
fläche crreichte damit einen Durchmesser 
von 80 m oder 3660 m 2 (S. 117), war also 
um 1000 m 2 grosser als die der Burg 1. Drei 
Tore fiihrten durch den Wall, davon war 
das Osttor mit 1,1 m Breite nur Fiir Fuss-
gänger bestimmt, während Nord- und Siid-
tor Passagebreiten von 2,9 m bzw. 2,8 auf-
wiesen. Das sogenannte Sudosttor (S. 114) 
hingegen ist offenbar niemals vorhanden 
gewesen, sondern war bestenfalls in der Pla
nung bei Beginn des Baues — vielleicht 
statt des späteren Osttores — vorgesehen. Es 
findet sich daher auch nur als Aussparung 

im inneren Bauabschnitt des Walles II bzw. 
des Walles I I a nach der Terminologie von 
K. Weber; daher riirhrt einige Verwirrung. 
Denn tatsächlich handelt es sich bei I I a 
und I I b nicht um Wallphasen, wie Verfasser 
(S. 81) schreibt, sondern um Bauabschnit-
te des Walles I I oder genauer um die innere 
Schale und die äussere Schale des Walles. 
Zwischen beiden lag die Kernschiittung (S. 
79). Die Interpretation, dass sich im Wall 
II „two stages, the first, II :a , in the form 
of a narrow, temporary wall around Eke-
torp-I, and the final, I I : b, as a stout de-
fence of the growing Ekdorp- I I settlement" 
(S. 81) ausdriicken, halte ich fiir nicht er
wiesen bzw. sogar in Widerspruch zu den 
vom Verfasser dargdegten Fakten stehend. 
Bedauerlicherweise wird eine zeichnerischc 
oder photographische Profildokumentation 
von Schnitten durch Wall I I nicht gegeben. 

Es bleibt also bei drei Tören, wovon im 
Siidtor deutlich zwei Phasen erkennbar 
und dokumentierbar waren. Dem Typ nach 
handd te es sich um schlichte Tunndtorc , 
die durch den Wall fiihrten (S. 108, Abb. 
110; S. 102, Abb. 98; S. 112, Abb. 120), 
ebenso wie bereits in der Burg I. Die Her-
anziehung von Tortypen mit zangenartig 
eingezogenen Wallwangen durch den Ver
fasser (S. 70) ist irrefiihrend, da in Eketorp 
nicht die Wallwangen eingezogen oder be
sonders gestaltet wurden, sondern lediglich 
ein solcher Eindruck erweckt wird, indem 
die Aussenmauern der angrenzenden Ge
bäude schlechtweg, jedoch unberechtig, 
zur Torkonstruktion gerechnet werden. Die 
Dokumentationen (S. 102 Abb. 98 u.a.) 
zeigen sehr deutlich, dass es sich um zwei 
verschiedene Konstruktionsteile handelt. 
Uber dem Tortunnel durfen wir bestenfalls 
— auf Grund der leicht vorgebauten Wang-
cn einen spezidlen Oberbau, evtl. einen 
Turm annehmen. Die Holzkohlercste im 
Torweg weisen auf einen dcrartigen höl-
zernen Oberbau hin. Der Grundriss der Burg 
I I entsprach im Prinzip dem der Burg I, 
jedoch waren die radial angeordncten Häu
ser 10—14 m läng (S. 123), auch breiter 
und mit steinfundamentierten Innengie-
beln versehen. Die Zahl der im Bering ein-
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geordneten Häuser stieg auf 17 + 13 + 9 
jeweils zwischen den drei Tören. Im Unter
schied zu Burg I wurde nun jedoch auch 
der Innenraum mit 14 Häusern bebaut (so-
genanntcr Zentralblock). Insgesamt hatte 
Burg I I also 53 Häuser. Wie weit sie gleich
zeitig bestanden oder wie weit dieser Grund
riss nach und nach hergestellt wurde, wer
den möglicherweise die folgenden Einzelpub-
likationen zu beurteilen erlauben. Plano-
graphische Uberlegungen, wie sie Näsman 
vornimmt, werden kaum zu sachgerechter 
Rekonstruktion der Fakten fiihren. Im-
merhin muss damit gerechnet werden, dass 
Burg I I wenigstens zweimal abgebrannt ist, 
wie die Torschnitte ergeben haben. Die 
Spuren dieser Brände sollten sich auch aus 
den Stratigraphien in den Hausgrundrissen 
wenigstens teilweise erkennen lassen. 

Burg I I wies zahlreiche Funde und Sied-
lungsreste auf, allerdings kaum Herdstellen. 
Während einerseits Indizien fur ständige 
Besiedlung vorliegcn, sprechen andere fiir 
nur zeitweiligen Aufcnthalt. Ich vermag 
mir anhand des im ersten Band vorgdeg-
ten Materials kein klares Bild iiber die ein-
stige Realität zu formen. Möglicherweise 
fiihrt später die Analyse der Fundverbrei-
tung, der Verbreitung einzdner Fundgrupp-
en und ' auch die Analyse der Tierknochen 
und deren Streuung in der Burg weiter. 

Die Burg I I schliesslich nutzte den Wall-
rest von Burg II aus, veränderte möglicher
weise dessen Oberbau, beschränkte sich auf 
das Siidtor, während das Osttor zur Was-
serableitung benutzt wurde und legte in 10 
m Abstand vor dem Hautwall einen Vor-
wall an. Das Bebauungsprinzip, die radiale 
Anordnung der Häuser, änderte sich offen
bar in Burg I I I nicht. Jedoch traten anstelle 
der dreischiffigen Hallenhäuser kleinere 
rechteckige Holzbauten, z. T . auf einem 
Steinpflaster, z. T. iiber Schwellensteinen 
errichtet. Blockbau, Rahmen-Plankenwand-
bau oder Palisaden-Stabbau kämen als mög-
liche Wandkonstruktionen der 20—30 m 2 

grossen Häuser in Frage. Die Fussboden wa
ren offenbar teilweise gedielt. Herdstellen 
wurden in den Hausstellen nicht ermittelt, 
hingegen Spuren von Holzkohle, Asche und 

offenbar Siedlungsabfälle. Die Frage der 
Herde erscheint mir — angesichts der ober-
flächennahen Lage und unter Vorausset
zung von hochgezogenen Herden — nicht 
entscheidbar. Es ist bereits eine ausseror-
dentliche Leistung, dass ein grosser Teil der 
Hausstellen uberhaupt unmittelbar unter 
der Grasnarbe festgestellt werden konnte. So 
erhalten wir einen Eindruck vom Grund
riss der Burg I I I , jedoch kein komplettes 
Bild. Als Idealbild liesse sich eine Innenflä-
che rckonstruieren, in deren Zentrum ein 
freier öffentlicher Platz lag und von dem 
aus radial auf den Wall zu etwa 15 z. T. 
gepflasterte Strassen verliefen, an denen sich 
die Häuser aufreihten (dieses Idealbild 
drängt sich mir auf; der Verfasser des Tex-
tes, K. Borg, ist weit vorsichtiger und gibt 
in sorgfältiger Analyse lediglich die Bcfun-
de wieder; er arbeitet jedoch heraus, dass 
mit erheblichen Beobachtungsverlusten in-
folge der komplizierten Grabungssituation 
zu rechnen ist). Die Wasserversorgung der 
Burg I I I wurde durch einen Brunnen im 
Osten gesichert. 

Wenige Meter vor dem Hauptwall wurde 
ein Vorwall angelegt. Zwischen Hauptwall 
und Vorwall lagen Werkstätten, die offen-
sichtlich mehreren Phasen zuzuordnen wa
ren. Bedauerlicherweise ist das Areal zwi
schen den Wällen nur auf einer kurzen 
Strecke untersucht worden. Damit ist auch 
die Frage, wie man durch den Vorwall zum 
Siidtor der Burg gelangte, nicht restlos ge-
klärt. Konstatiert werden darf, dass in einer 
vor der Hauptburg gelegenen kleinen Vor-
befestigung Schmiede — darunter offenbar 
Waffenschmiede — zur Zeit der Burg I I I 
gewirkt haben. 

Die Datierung der Burgen I, I I und I I I 
wird vorgetragen, ohne dass jedoch das Fund
material, das zu diesen Datierungen fiihrt, 
bereits vorgelegt werden känn. Das ist einer 
späteren Publikation vorbehalten. Nach An
gaben der Verfasser bestand Burg I iin 4. 
Jh., Burg II folgte im 5. Jh. unmittelbar 
und endete im ausgehenden 7. oder be-
ginnenden 8. Jh. Burg I I I wird vom ausge
henden 10. Jh. bis zum 13. Jh. angesetzt 
(S. 10). Vorgelegt werden 35 C1 4-Daten, 
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die fiir Eketorp I und I I zwischen 100 und 
900 u. Z. schwanken, Eketorp I jedoch auf 
etwa 200—800 unkalibriert verweisen (lei
der fehlt eine Datenliste; die Grafik lässt 
eine genauere Diskussion der Problematik 
nicht zu) . Die Daten fiir Eketorp I I I liegen 
zwischen 500 und max. 1300. 

Sehen wir davon ab, dass Chronologiefra-
gen auf der Basis des vorliegenden Bändes 
noch nicht eingehender zu diskutieren sind, 
ab, so bleibt doch die Datierung der Burg 
I in das ausgehende 3. oder 4. Jh. relativ 
sicher. Und allein diese Feststellung ist äuss
erst bedeutsam. Sie korrigiert die friihen 
hypothdischen Ansätze von M. Stenberger 
fiir die ölandburgen, damit aber auch die 
Voraussetzungen, von denen J. Werner bei 
der Verkniipfung der Grundrisse dieser 
Burgen mit byzantischen, bei weitem nicht 
eindeutigen Parallelen des 5. Jh. bzw. 6. Jh. 
ausging. Wir gelangen in eine um zwei Jahr
hunderte ältere Periode, in die mittlere und 
jiingcre Kaiserzeit, in eine Periode also, in 
der skandinavische Stamme offensichtlich 
in kriegerischen wechselseitigen Auseinan-
dersetzungen stånden, Skandinavien ver-
liessen, aber auch Verbindungen zum provin
zialrömischen Gebiet, zu Stämmen in den 
osteuropäischen Steppen und in Siidsibirien 
unterhidten (Stenberger 1962, S. 130 ff; 
Hagberg 1972, S. 261 ff.) 

Hinsichtlich der kulturellen Verbindung
en, die sich im Grundriss und Aufbau der 
Burg I von Eketorp zeigen, wiirde ich mit 
Einschränkung U. Näsman (S. 77) folgen, 
dass es sich in Eketorp I um eine originale 
öländische Bauweise handele. Diese scheint 
jedoch nicht ohne Anregungen von aussen 
zustandegekommen zu sein. Solche Anre
gungen, die zur Trockenmauer-Schalenbau-
weise fiihrten, könnten durch Verbindung
en von Skandinaviern zum dakisch-thra-
kischen Gebiet, also zu Siidosteuropa, ver-
mittelt werden. Die Trockenmauer—Scha-
lenbauweise wurde bereits im 1. Jh. v.u.Z. 
in Havor auf Gotland (Manneke 1967, S. 
137—154) und unlängst fiir die ältere Kai
serzeit in Hässleby auf Öland naehgewiesen 
(Edgren et al. 1976, S. 4—50). Die Ver
bindungen aufgrund des Havor-Schatzes 

und anderer Funde zwischen Gotland und 
Siidosteuropa hat u.a. E. Nylén fiir diese 
Zeit dargestellt (Nylén 1972, S. 180 ff.). 
Komplizierter wird die Frage, sobald die ra-
diale Grundrissanordnung diskutert wird. 
Diese ist offenbar spezifisch fiir ebenes Ge-
lände, sie findet sich also nicht bei Dakern 
oder Thrakern. Dagegen ist die radiale An
ordnung dreischiffiger Hallenhäuser ausser
halb von Burgen in Norwegen bekannt. Ein 
z.T. untersuchter Komplex dieser Art lag 
bei Äse auf der Insel Andoya. Die Radio-
carbondatierungen weisen auf das 2. — 5. 
Jh. hin (Sjovold 1971) Aus Sudwestnorwe-
gen sind weitere derartige, allerdings in der 
Regel nicht datierte Anlagen veröffentlicht 
worden. (Abb. 2 a ) . 

Richten wir unseren Blick auf die ent-
wickelteren Gebiete der alten Staaten in den 
Jahrhunderten um den Beginn u.Z., so fin
den sich bisher die eindeutigsten formalen 
Parallelen zu Eketorp I in den sogenannten 
Rundburgen von Choresm im Siiden und 
Osten des Aralsees. In Koi-Krylgan wurden 
Rundburgen mit ungefähr 75 m Durchme-
ser und radial angeordneten Häusern (Abb. 
1 b) seit der Wende des 4. Jh. zum 3. Jh. 
v.u.Z., also seit hdlenistischer Zeit. gebaut 
(Tolstov 1953, S. 131 ff., 1962, S. 121 u.a., 
Tolstov et al 1967, Abb. 35). Von dort er-
folgte spätestens in der Partherzeit die Ver
breitung der Rundburg nach Vorderasien 
(Brentjes 1977, S. 96 ff.). Denkbar ist, dass 
dieser Typ in den Jahrhunderten um den 
Beginn u.Z. auch in den Wolga-Don-Stcp-
pengebiden in Holz, gebaut wurde. Ein 
sicherer Nachweis lässt sich vorerst jedoch 
nicht beibringen. Dagegen ist dieser Anla-
gentyp aus der ersten Hälfte des 1. Jt . be
reits bei Smolensk im Gebiet der Balten 
naehgewiesen. Klar erfassbar wird er in der 
oberen Burg von Tusemlja (Tret 'jakov 1963, 
Abb. 23) , unter Fortfiihrung einer bereits 
in den Jahrhunderten v.u.Z. begrundeten 
Tradition. Die Bauweise der ersten Burg 
ist nicht eindeutig darzustellen. In der Burg 
des 6./7. Jh. hingegen waren grössere Teile 
verbrannter Wände erhalten, die eindeutig 
die radiale Anordnung der Bauwerke hin
ter dem Wall, um einen Innenhof, erkennen 
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lassen (Abb. 2 c ) . Im Zusammanhang mit 
den aus anderen Fundgruppen erschliessba-
ren osteuropäisch-siidsibirischen Verbin
dungen (Stenberger 1962, S. 130 ff., Hag
berg 1972, S. 261 ff.) können durchaus 
Kenntnisse iiber die in Mittdasien, evtl. in 
den Steppengebeiten und in Osteuropa ver-
breiteten Rundburgen nach Gotland oder 
Öland gelangt sein. Aus Mitteleuropa ist 
ein vergleichbarer Grundriss einer Rundburg 
erstmals aus Tornow Burg A -(7./8. Jh.) und 
Burg B (8./9. Jh.) bekannt (Abb. 2 b) (Herr
mann 1966, S. 131 f.). 

Bereits seit dem ausgehenden 7./8. Jh. 
schuf man Burgengrundrisse wie Eketorp I 
und I I dem Prinzip nach, jedoch in ande
ren Bautechnik, im slawischen Gebeit. Ich 
halte es allerdings fiir unwahrscheinlich, 
dass zwischen beiden Burgenbautendenzen 
direkte Abhängigkeiten bestanden. Eher ist 
an eine gemeinsame Wurzel zu denken. 

Die Frage des Grundrisses und der Anre-
gungen zu seiner Gestaltung spitz sich also 
auf Eketorp I und auf die mittlere Kaiser
zeit zu. Hier wurde die öländische bzw. got
ländische Rundburgtradition nach unseren 
bisherigen Kenntnissen ausgebildet. Es gab 
mehrere Möglichkeiten, die auf Öländer und 
Gotländer gewirkt haben können, eben je-
nen Burgentyp hervorzubringen, den Eke
torp I vertritt, ohne dass er naturlich als 
Ganzes, als architektonische Einheit auf die 
Insel gebracht wurde. 

Eine gänzlich andere Frage ist die nach 
den Ursachen, die uberhaupt zur Errichtung 
derartiger Burgen fiihrten. Sie lagen ge
wiss im sozialgeschichtlichen Bereich, allge
mein in den Spannungen, die die militär-
demokratischen Verhällnisse mit sich brach-
ten. Aber wie wirkten diese Ursachen kon
kret? Auch dazu wird vielleicht die ange-
kiindigte Vorlage weiteren Materials neue 
Ansatzpunkte liefern. Ein Faktor, der den 
Burgenbau begiinstigte, war gewiss das in 
dieser Zeit bereits weitgehend baumlose 
Sudöland, das seinen Bewohnern keinen 
Riickzug in Waldesdickischt vor einfallen-
den Feinden bot, wie das in anderen Ge
bieten Nord- und Mittdeuropas zu dieser 
Zeit noch der Fall war. In off enen Sied-

lungsgebieten des Festlandes ohne oder mit 
nur begrenzten natiirlichen Ruckzugsmög-
lichkeiten begann damals ebenfalls die 
Fluchtburg eine Rolle zu spielen. Die Burg 
Eketorp I I folgte der Tradition von Eketorp 
I. Eketorp I I I lässt ebenfalls traditionellen 
Zusammenhang zu Eketorp I I erkennen, 
auch wenn am Platz keine Kontinuität vor-
liegt, sondern eher eine an anderer Stelle er-
folgte Weiterentwicklung in der jungeren 
Vendel- bzw. älteren Wikingerzeit erneut 
nach Eketorp zuriickkehrte und sich dort 
manifestierte. Aus slawischem bzw. balti-
schem Milieu ist mir ein mit Eketorp I I I 
vergleichbarer Grundriss nicht bekannt. Im 
Gegenteil. Unter gleichen Bedingungen der 
Niederungsburg wurde z.B. in Opolc in Obcr-
schlesien (VR Polen) zur gleichen Zeit als 
Eketorp I I I entstand, das Gitterschema an-
gewendet, ebenso in Novgorod, Gdansk oder 
in Lettland in der Inselburg im Äraisu-See 
(Apals 1974, S. 153). In der Bauweise der 
Häuser ist in Eketorp I I I ein deutlicher 
Wechsel gegenuber den älteren Perioden 
erfolgt, der gegenwärtig schwer zu begriin-
den ist, der jedoch möglicherweise mit der 
neuen Funktion von Eketorp als Handels
platz, aber auch durch Einflusse aus den 
slawischen Gebieten im Siiden der Ostsee 
zu erklären ist. Auch hier wird man jedoch 
die Materialpublikation abwarten, bevor 
weitere Erörterungen und Schlussfolgerung-
en vorgetragen werden können. 

Einige Probleme, die sich mit den Er-
gebnissen der Ekdorpgrabung verbinden, 
wurden angedeutet, ohne dass nach Publi
kation des ersten Bändes von 6 Banden de
ren Lösung oder tiefere Erörterung erwar-
tet werden känn. 

Unabhängig davon jedoch lässt der erste 
Band der Eketorp-Publikation bereits er
kennen, mit welcher Umsicht und Sorgfalt 
hier Masstäbe fiir die schwedische Burgen-
forschung gesetzt worden sind. Eketorp ist 
die erste schwedische Burganlage des ersten 
Jahrtausends u.Z., die vollständig unter
sucht worden ist und deren interdisziplinäre 
Analyse begonnen hat. Diese Forschungen 
werden wahrscheinlich fiir längere Zeit ein 
Muster darstellen, ein Orientierungspunkt 
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nicht nur fur die schwedische Archäologic. 

So bleibt zu hoffen, dass nicht nur die Ge-

samtpublikation ziigig vorangeht, sondern 

auch bald Eketorp seine Nachfolger in der 

Feldforschung findet. Den Herausgebern 

und Autoren des Bändes gebiihrt Dank fiir 

ihre iibersichtliche und wertvolle Arbeit. 

Dem Initiator und langjährigen Leiter der 

Ekctorp-Forschungen, Mårten Stenberger, 

gilt unsere Hochachtung fiir Mut, Umsicht, 

Akribie und Zidstrebigkeit, mit der er die

ses Unternehmen begonnen und in wesent-

lichen Fragen noch selbst zum Ziel gefiihrt 

hat. 

Joachim Herrmann 
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