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Recensioner 

Euan W. MacKie, Science and Society in 
Prehistoric Britain. Elek, London 1977, 252 
s., 36 textfig., 12 tabeller, 17 pl. £ 12.50. 
ISBN 0-236-40041-X. 

Datering med hjälp av C14 och databearbet
ning av mått på förhistoriska byggnadsverk 
är grunden för MacKies bok. Den utgör en 
sammanställning av många olika forsknings
resultat. Främst redovisas Alexander Thoms 
undersökningar rörande förhistorisk metro
logi, geometri och astronomi. Därnäst redo
görs ingående för utgrävningar av kända 
stenåldersmonument, främst i Wessex. Till
sammans bildar dessa olika undersöknings
resultat underlaget för MacKies uppfattning 
om den yngre stenålderns samhälle i Stor
britannien. 

Alexander Thom, professor i matematik i 
Oxford, har mätt upp stenkretsar från brons
åldern i Storbritannien och med hjälp av 
dataanalys av måtten kommit fram till att de 
alla måste utgå från ett standardmått på 
2,72 engelska fot. Han kallar detta mått för 
"den megalitiska alnen". Thoms undersök
ningar ger också vid handen att stenkretsar
na inte alltid är cirkelrunda utan även ellips-
formade, äggformade eller tilltryckta, allt 
efter givna geometriska regler. Vidare har 
han funnit att ristningar av typen skålgropar 
med omgivande cirkel (cup and ring rock 
carvings) visar samma måttsvariationer odi 
geometriska former som stenkretsarna. Thom 
ser många av monumenten som resultatet av 
astronomiska observationer. De utgör marke
ringar för sommar- och vintersolståndet och 
ett par monument har troligen markerat må
nens olika faser. 

MacKie börjar redovisningen av Thoms 
astronomiska undersökningar med en utförlig 
redogörelse för hur man utan modern tekno
logisk utrustning kan utföra beräkningar av 
himlakropparnas höjd och rörelser. Det mo
nument som han framförallt behandlar är 
förstås Stonehenge och han redogör för dess 

olika utgrävningar och därpå grundade till
komsthistoria och datering. Han beskriver 
också ett par platser, undersökta på senare 
år, Kintraw och Cultoon. En del av Kintraw-
monumentet utgöres helt enkelt av en platt
form på lämpligt observationsavstånd från 
en rest sten och ett försvunnet röse. Utgräv
ningen av plattformen gav inga fynd eller 
konstruktionsdetaljer som kunde datera dess 
tillkomst eller ens klassificera den som något 
som byggts av människor. MacKie menar 
emellertid att plattformen är avsiktligt byggd 
och han jämför distributionen av sten över 
denna och över området i en fornborg (hill 
fort) och golvet på en boplats samt på en 
plattformsliknande yta, bildad på geologisk 
väg. Likheten mellan plattformen i Kintraw 
och de båda andra av människor konstrue
rade plana ytorna är slående, medan den na
turliga plattformen visar en helt annan distri
bution av stenarna. 

MacKies insats på det metriskt-geometriska 
området är en undersökning av ursprunget 
till den megalitiska alnen. Han har funnit 
mått som är nästan exakt desamma som 
denna eller som utgör delar eller multiplar 
av den. Sådana mått förekommer i Sumer, i 
det gamla Egypten, i Indusdalen, hos romar
na, hos angdsaxarna, på olika håll i västra 
och norra Europa under förhistorisk tid och 
i nordvästra Indien under förra århundradet. 
MacKie anser att dessa mått inte kan ha 
olika ursprung utan måste ha spridit sig från 
Sumer, där han funnit det äldsta måttet. För 
att styrka teorin om ett gemensamt förhisto
riskt längdmått har MacKie sökt finna sam
ma mått också hos andra förhistoriska monu
ment än stenkretsarna och har därför utfört 
mätningar på de förromerska befästnings
tornen (brochs), som finns i västra och norra 
Skottland. Också måtten på dessa visade sig 
kunna hänföras till den megalitiska alnen. 

Att förutsätta ett gemensamt ursprungs
område för alla dessa mått är dock enligt 
min mening att pressa materialet för hårt. 
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Alla gamla mått har sannolikt utgått från 
delar av människans egen kropp, vilket ord 
som tum, fot, famn tydligt visar. När det 
gällt att mäta upp en sträcka land måste det 
t. ex. ha tett sig naturligt att använda foten 
som mått. Snart nog inställde sig ett behov 
att standardisera fotmåttet. Eftersom mänsk
liga fötter inte varierar alltför mycket i stor
lek blir alla mått som grundar sig på foten 
ungefär lika. Det skulle vara intressant att 
veta om det föreligger något samband mellan 
variationerna hos de av MacKie redovisade 
måtten och den naturliga variationen i längd 
på mänskliga (manliga?) fötter. 

Efter att ha konstaterat att yngre sten
ålderns och bronsålderns människor i Stor
britannien hade hittills oanade kunskaper i 
matematik och astronomi fortsätter MacKie 
sin studie med att beskriva de byggnadsverk 
som dessa människor uppfört. De nya kalibre
rade C14-värdena har inneburit en lång rad 
omdateringar av kända monument (redo
visade i Renfrew, Colin (red.) , British Pre
history, a new outline, Duckworth London 
1974). Det har visat sig att Stonehenge, Ave-
bury Circle, Silbury Hill och flera andra 
monument i Wessex är samtida, alla påbör
jade under yngre stenåldern. MacKie redo
visar också beräkningar över de arbetsin
satser som fordrats för att uppföra monumen
ten. Det anses t. ex. ha tagit 15 år för 500 
man att bygga upp Silbury Hill. 

MacKie framför teorin att ett samhälle 
med goda kunskaper i matematik och astro
nomi och i stånd att utföra stora arbeten 
måste ha varit klart stratifierat. Bönderna 
har producerat ett överskott av föda och 
andra förnödenheter så att de kunde under
hålla en härskarklass med specialister i mate
matik, astronomi och administration. Därtill 
kommer också underhåll av arbetarna som 
utförde uppgifterna. MacKie tänker sig att 
stenålderssamhället kunnat vara av samma 
slag som det hos Mayaindianerna, som också 
hade goda kunskaper i matematik och astro
nomi och uppförde byggnadsverk liknande de 
brittiska. Han jämför också med pyramid
byggandet i Egypten och applicerar samma 
syn på det brittiska neolitiska samhället som 
Menddssohn gjort på Gamla riket i Egypten, 

där han ser pyramidbyggandet som en domi
nerande ekonomisk faktor till vilket varje by 
måste lämna bidrag i form av arbetskraft. 
Detta ledde till intensiva kontakter mellan 
byarna och mellan bybor och specialisterna 
och den centrala administrationen, vilket 
skulle ha bidragit till att skapa ökad national
känsla och bryta ner det gamla stamtänkan
det. Pyramidbyggarna var enligt Menddssohn 
inte slavar utan fria män och han tänker sig 
att de kan ha vunnit samma prestige som 
nutida kineser, som deltar i stora statliga 
företag, t. ex. brobyggande. 

MacKie nöjer sig inte med att konstatera 
att åtskilliga monument varit "astronomiska 
observatorier" eller tempel med en teokratisk 
överklass, utan han söker också efter en plats 
där "prästerskapet" kan ha bott. En sådan 
plats menar han sig ha funnit i Durrington 
Walls, som han ser som en klosterliknande 
institution. Den består av runda timmerhus 
omgivna av en vall och en vallgrav. Fördel
ningen på olika arter av djurbenen från av
fallshögarna skiljer sig från den i Windmill 
Hill, som är en ordinär boplats. Mängden 
svinben är t. ex. betydligt större i Durrington 
Walls. Detta ser MacKie som ett exempel på 
att invånarna där levat på annat sätt än den 
vanliga bondebefolkningen, med andra ord, 
detta är härskarna-prästerna-astronomernas 
boplats. MacKie menar att svin kan ha ut
gjort en del av tiondel till dem. 

Enligt MacKie har det neolitiska samhälle 
han beskriver sitt centrum i Wessex, men det 
har fått en spridning norrut ända till Orkney. 
Skara Brae betraktar han som ett kloster av 
samma karaktär som Durrington Walls, me
dan The Ring of Brodgar enligt hans tolk
ning varit ett neolitiskt observatorium. 

För att möjliggöra monumentbyggandet, 
fällande av skog och tillhuggandet av det 
timmer som åtgick, behövdes redskap, främst 
flintyxor. Detta är enligt MacKie orsaken till 
att man började exploatera flintförekomster
na i Grime's Graves. 

Den härskande klassen hos Mayaindianerna 
hade en speciell sorts finare lerkärl än de 
övriga invånarna. MacKie letar också efter 
ett sådant exempel i yngre stenålderns Stor
britannien. Han anser att den s. k. "grooved 
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ware" keramiken har varit härskarklassens 
keramik. Den neolitiska samhällsstruktur som 
MacKie anser sig ha påvisat i Storbritannien 
skulle sedan ha levat kvar fram till romersk 
tid. Druiderna ser han som de sena ättling
arna av denna neolitiska teokrati. Att drui
derna var skickliga i matematik och astro
nomi är bl. a. omvittnat av Julius Caesar och 
Strabo, men de var enbart lärda präster. Vid 
den tiden utgjordes härskarna av en annan 
samhällsgrupp. 

MacKie tycks mena att han är den förste, 
som påvisat ett klassindelat neolitiskt sam
hälle i Storbritannien. Så är dock inte fallet. 
Samma uppfattning framförs t. ex. av Piggott 
(Ancient Europé, 1965). MacKies bok är en 
fascinerande läsning, även om man också 
kan ha invändningar mot hans tolkningar. 
Mest iögonenfallande är hans utnyttjande av 
Thoms idé att megalitmonumenten uppsatts 
efter bestämda himmelsfenomen. Detta är 
otvivelaktigt en intressant tolkning av monu

mentens konstruktion men därifrån är steget 
långt till MacKies luftiga hypotes om att de 
också varit astronomiska observatorier. Jag 
kan inte heller dela hans stora förvåning 
över stenåldersböndernas förmåga att obser
vera himlakropparnas rörelser. Så vitt jag 
vet har sådana observationer förekommit i 
alla bondesamhällen, där man ju var mycket 
beroende av årstidsväxlingarna. Här avslöjar 
sig den moderna stadsmänniskan, som inte 
kan se stjärnhimlen för gatubelysning och 
luftföroreningar. Det är inte heller så säkert 
att byggandet av monument förutsätter ett 
så stratifierat samhälle som MacKie menar. 
Andra liknande monument, de medeltida 
kyrkorna, byggdes efter ett gemensamt demo
kratiskt beslut av bönderna i socknen och 
varje gård bidrog i förhållande till sin stor
lek. För detta byggande fordrades varken 
härskare eller professionella administratörer. 

Ingegerd Särlvik 

Ingeburg Nilius, Das Neolithikum in Meck
lenburg zur Zeit und unter besonderer Be-
riicksichtigung der Trichterbecherkultur. Bei
träge zur Ur- und Friigeschichte der Bezirke 
Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 5. 
Schwerin 1971. 324 s. 

Med denna översikt över Mecklenburgs neo
litikum har Ingeburg Nilius skrivit det första 
arbetet kring detta tema sedan Beltz 1910. 
Viktiga arbeten i mellantiden har fr. a. 
Sprockhoff kommit ut med; de har då främst 
gällt megalitgravarna. Dessa har ju också 
senare behandlats av Ewald Schuldt. Nilius 
har gjort sitt arbete före Schuldt och har 
inte kunnat ta hänsyn till dennes forsknings
resultat i sitt arbete. 

Nilius har via W. Petsch en uppgift om 
ett förbluffande tidigt öppnande av en Hii-
nengrab: i Buggenhagen i närheten av Greifs
wald år 1594 varvid framkom skelett, sten
föremål och lerkärl. 

Nilius väljer att disponera boken på så 
sätt att efter en inledande forskningsöversikt 

kommer en genomgång av källmaterialet. 
Detta uppdelas i gravmaterial, mossfynd, bo
platser och lösfynd. Gravarna i sin tur upp
delas i megalitgravar, i jorden nedgrävda 
stengravar och flatmarksgravar. Av megalit
gravarna finns det dösar av främst den typ 
som kallats "Urdolmen" dvs. den lilla, fyr
kantiga kammaren; några polygonala kam
mare finns det däremot inte. Fynd av tunn-
nackiga flintyxor är gjorda i dem. Gång
grifterna är sådana med fyrkantiga kamrar 
och kort gång. Exempel finns på både sten
sättning av kammarens golv och kallmurning 
mellan väggstenarna. De stora i jorden ned
sänkta stenkistorna föres av Nilius till "Ku-
gelamphora Kultur". Flatmarksgravarna till
hör däremot trattbägarkulturen liksom i Syd
skandinavien. Enstaka gravar med skeletten 
i utsträckt läge hänför Nilius till "subneoli-
tiska grupper" med vilket hon menar kvar-
levande jägare-och-samlare. Mossfynden be
står huvudsakligen av keramik, "mosefundne 
lerkar" i stil med Beckers från Danmark. 

De flesta boplatserna har kommit fram 
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som insamlingsfynd och endast någon en
staka är utgrävd. Materialet består av arte
fakter av sten och flinta och av keramik. 

Efter källmaterialgenomgången följer en 
materialanalys. Denna är uppdelad i en ana
lysdel för gravgåvorna och en för lösfynds-
materialet. Trattbägarkeramiken blir nog
grant analyserad av Nilius som gör ett för
sök att ansluta den till Beckers system för 
A-B-C-bägare. Det visar sig då att vissa 
mecklenburgska kärl kan betecknas som C-
bägare medan andra kanske kan vara äldre 
utan att dock helt uppfylla Beckers typolo
giska kriterier. Andra kärl utom bägarna är 
skålar, amphoror, kragflaskor och "ösen-
kruken". 

För mdlanneolitikums del gör Nilius ett 
stort upplagt försök att med hjälp av fynd
kombinationer och stilistiska överväganden 
nå fram till en indelning i Stufen I—IV. De 
fåtaliga fotskålarna gör att det för Mecklen
burgs del inte på samma sätt som i Danmark 
kan göras en uppdelning i MN I a och b. 
Stufe I I har sin motsvarighet i Walternien-
burgkeramik i söder och Blandebjerg i Dan
mark. Stufe I I I i Mecklenburg ligger unge
fär samtida med Lindokeramiken men Nilius 
menar att kanske både MN I I I och IV skall 
ses som jämförelser. Stufe IV till slut mot
svarar de sista mdlanneolitiska stadierna. 
Hit hänför också Nilius det som Sprockhoff 
döpte till "Kummerkeramik" och som vetter 
mot den senneolitiska keramiken hos oss. 

Också sten- och flintmaterialet analyseras 
lika noggrant som keramiken och avslutnings
vis diskuteras artefaktinnehålld i de tre öv
riga neolitiska grupperna utöver trattbägar-
kulturen: Kugdamphoren, Havdländischer 
Kultur och Subneolithische Gruppen. 

Ett avslutande kapitel är en utvärdering 
av materialbearbetningen vad beträffar 
"Wirtschaft, Siedlungswesen, Sozialstruktur 
och Besiedlungsgeschichte". 

Materialet är tydligen ganska svagt då det 
gäller att svara på de tre första frågorna. 
Ganska små hustyper, åkerbruk och boskaps
skötsel konstaterar i alla fall Nilius för tratt-

bägarkulturen. Kanske skall Kugdamphora-
kulturen uppfattas som mer boskapsskötande 
men riktigt klara belägg för det finns inte. 

Nilius för ett långt resonemang kring pro
blemet om hur trattbägarkulturen skall ha 
uppkommit i Mecklenburg. Hon väger 
Gramschs uppfattning om en ny neolitisk 
grupp uppkommen ur kontakterna mellan 
mesolitiker och bandkeramiker vid Oder 
(Die Uckermärkische Gruppe) med en upp
fattning om trattbägarkulturen inkommen till 
Mecklenburg genom invandring. Nilius me
nar att med nuvarande källmaterialläge kan 
man inte bestämma någondera ideen som 
mest sannolik. I varje fall kan man se hur 
i Mecklenburg trattbägarkulturen koncentre
ras till de fruktbara moränjordarna till skill
nad från stridsyxekulturen som återfinns på 
norra Mecklenburgs flacka sandjordar upp 
mot Östersjöns kust. Här får vi således en 
viktig parallell till Struwes iakttagelser i 
Schleswig-Holstein och danska arkeologers 
redan tidigt gjorda iakttagelser för t. ex. 
Jyllands del. En annan viktig och överraskan
de slutsats som Nilius kan draga är att i 
Stufe I I I och IV krymper helt klart använd
ningen av megalitgravarna samman. Det 
sydliga området verkar inte ha några senare 
begravningar. 

Vad beträffar stridsyxekulturen så har 
Nilius inga direkta beröringspunkter mellan 
denna och trattbägarkulturen. Hon anser 
också att den måste ha existerat på mecklen-
burgisk mark en ganska kort tid. 

Nilius arbete är en utmärkt summering av 
var neolitikumforskningen står i nordli
gaste DDR. Hennes arbete har sedan supp
lerats av Schuldt och andra men har för oss 
sitt speciella värde i att vara klart skandina-
vieninriktat; en mängd av bokens jämförel
ser görs med sydskandinaviska forsknings
resultat och vi vet att Ingeburg Nilius läser 
t. ex. svenska. Det är då kanske inte mer än 
följdriktigt att förordet är undertecknat i 
Greifswald! 

Carl Cullberg 
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Beatrice Blance, Die Anf ange der Metallurgie 
auf der Iberischen Halbinsel. Ingår i serien: 
Studien zu der Anfängen der Metallurgie. 
Band 4 (SAM 4) Berlin 1971, 204 s., 30 Taf. 
Utgiven av Römisch-Germanisches Zentral-
museum. ISBN 3-7861-1048-4. 

Blances arbete är viktigt eftersom det var det 
första kring detta tema sedan Nils Åbergs, 
La civilisation énéolithique de la Peninsule 
Iberique, 1921 och P. Bosch Gimperas arti
kel om Pyrenäenhalbinsel i Eberts Reallexi
kon 1928. 

Meningen var från början att arbetet skulle 
utkomma som band 2 i SAM-serien tillsam
mans med de iberiska analyserna. När analy
serna i Europa snabbt blev fler bestämdes det 
emellertid att inte först ge ut de iberiska ana
lyserna utan att ha gjort en förnyad kontroll 
av statistiken för gruppindelningen vid 10 000 
analyser. Detta resulterade så småningom i 
att Blances arbete i dess arkeologiska del sär-
publicerades som det i denna rec. behand
lade Band 4; de iberiska analyserna i sin tur 
publicerades i det första och andra bandet i 
SAM-serien tillsammans med andra analyser. 

Avsikten med arbetet har varit att under
söka de rena bronsålderskulturerna på den 
iberiska halvön, deras ursprung och utveck
ling. Dessutom ger Blance en översikt över 
det föregående neolitikum. Det område där 
det mesta arbetet har kommit att koncentre
ras är sydliga delar av Spanien. I dessa om
råden är det arbeten av bröderna Siret kring 
platser som El Argar och Los Millares och 
omfattande genomgångar av megalitmate
rialet av G. och V. Leisner som har kunnat 
ligga till grund för Blances undersökningar. 
Presentationen av det neolitiska materialet 
sker genom dels en fyndgenomgång område 
för område, dels en tolkningsdel. Fördelen 
med detta sätt att arbeta ligger i öppen dag; 
genom att skilja de två arbetsmomenten åt 
ger Blance läsaren möjlighet att själv skapa 
sig en uppfattning om materialet, vilken kan 
användas också långt efter det att dateringar 
och kultursammanhangsfunderingar blivit 
överkörda av följande forskning. 

Efter ett Capsienpåverkat mesolitikum 
följer en neolitisk keramik, den kardium-

ornerade avtryckskeramiken som återfinns i 
hela medelhavsområdet och på iberiska halv
ön i Katalonien, Valencia och Tejo-områ-
dena. Den andra stora neolitiska ström
ningen är vad som av Blance kallas Fosa-
gravkultur och som är det som på den ibe
riska halvön är ett uttryck för inflytanden 
från de tidigaste donaugrupperna. 

Almeria-gruppen är osäkrare till sitt ur
sprung. Den enligt Blance troligaste förkla
ringen är en blandning mellan avtryckskera
mik och utifrån kommande nya grupper. 

Speciellt karakteristiska grupper under 
spansk neolitikum är vidare de s. k. Grott-
grupperna i t. ex. Alicante samt den p o r t u 
gisiska megalitgravsgruppen. 

Den tidigaste spanska metalltiden börjar 
med att det längs kusterna dyker upp vad 
som Blance kallar kolonier. Det innebär att 
det inom små områden kommer in ett helt 
nytt material som är främmande i förhållan
de till den föregående utvecklingen. Befäst
ningar, nya typer av gravar, ny keramik och 
inte minst metallföremål är det man finner 
på dessa platser med de kända arkeologiska 
namnen som Los Millares, Vila Nova de Säo 
Pedro och Mesas de Asta. Det är områdena 
Almeria, Tejo och Guadalquivir som främst 
blir dessa koloniers "uppland" men också i 
t. ex. Granada, Salamanca och långt upp i 
Katalonien möter man ströfynd av omiss
kännlig prägel. Materialet är t. o. m. för våra 
nordiska förhållanden intressant: koppar-
dolkar av Remeddlotyp, flata kopparyxor 
lika de nordiska Bygholmsyxorna och hela 
formskalan av vad vi kallar senneolitiska pil
spetsar. Dessutom krumsvärd i bergartsmate
rial och krumdolkar i koppar! Om de senare 
säger Blance uttryckligen att det inte är frå
gan om skaror. 

Ursprunget för dessa kolonier anses all
mänt vara Egeis och där Cykladerna (Vila 
Nova de Säo Pedro), Samos (Mesas de Asta) 
samt allmänt (Los Millares). Framför allt 
tolosgravarna och befästningarna med flera 
innanförliggande murar, bastioner och komp
licerade portanläggningar visar bort mot östra 
Medelhavet. 

Beroende på inflytande från kolonierna 
på den inhemska stenålderskulturen uppstår 
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klockbägargrupperna i Spanien. I analogi 
med Sangmeister talar Blance om en maritim 
grupp och en mesetagrupp i inlandet. Också 
i idéerna om klockbägarnas expansion från 
Spanien ut över stora delar av Europa (också 
upp till Skandinavien) och den därpå följan
de tillbakaströmningen till Spanien följer 
Blance Sangmeisters idéer. Diskussionen om 
hållbarheten i dessa idéer påverkar dock inte 
frågan om klockbägargruppens etnogenes. 

Den första rena bronsåldern i Spanien-
Portugal kallas El Argar. Den delas i två 
faser där den första karakteriseras av flat
marksgravar, stavdolkar, dolkar med nitade 
handtag, benknappar med V-genomborrning 
och en del guldföremål. Dessa artefakter an
ser Blance vara av sydtyskt ursprung och 
sammanhänga med tillbakaströmningen av 
klockbägargruppen. 

Den andra fasen kännetecknas av pithos-

gravar, dolkar, svärd och silverdiadem, före
mål som anses ha ett egeiskt ursprung. Utan
för Sydspanien där El Argar ligger får man 
på många håll en mera inhemsk bronsålder 
som stöder sig på äldre neolitiska och klock-
bägardement. 

Det visar sig alltså att vad beträffar klock
bägargruppens europeiska utbredning och den 
tidiga metalltidens artefaktinventarium finns 
det intressesamhörighet över så stora områden 
som mellan Iberiska halvön och Skandina
vien. 

På ett tredje stort område, megalitgravar
nas, finns också samband men det problemet 
ligger inte inom Blances arbetsmål. Men inom 
de områden till vilka hon koncentrerat sitt 
arbete ges vi emellertid en enkel och bra 
översikt över en viktig del av Spanien-Portu
gals förhistoria. 

Carl Cullberg 

Ekkehard Aner & Karl Kersten, Frederiks
borg und Köbenhavns Amt. Mit einer geolo-
gischen Einleitung von Sigurd Hansen. Die 
Funde der älteren Bronzezeit des nordischen 
Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen. Band 1. Nationalmuseum Ko-
benhavn/Karl Wachholtz Verlag Neumiinster 
1973. 205 s., 175 Taf. 

Ar 1958 började professor Karl Kersten, då 
chef för Schleswig-Holsteinisches Landesmu
seum, och docent Ekkehard Aner, Institut 
fiir Vor- und Fruhgeschichte vid universitetet 
i Kiel, att genomarbeta det väldiga fynd
materialet från den äldre bronsåldern inom 
Danmark, Schleswig-Holstein och nordöstra 
Niedersachsen. Båda hade tidigare drivit om
fattande bronsåldersforskning. Avsikten var 
att göra en fullständig publicering av fynden 
till gagn för en kommande forskning. Mål
sättningen har formulerats i författarnas in
ledning (s. X I I I ) : "Eine Intensivierung der 
Erforschung der älteren nordischen Bronze
zeit hängt ohne Zweifel davon ab, ob es 
gelingt, das gesamte Fundmaterial der inter-

nationalen Forschung in einer Weise dar-
zubiden, die den wissenschaftlichen Erforder-
nissen geniigt. Diesem Ziel dient unser Vor-
haben." Deutsche Forschungsgemeinschaft 
har finansierat projektet. 

Den första delen, som tar upp materialet 
från Frederiksborg och Köpenhamns amt, 
innehåller en fyndkatalog med 205 sidor 
text, 123 planscher med föremål och 52 
planscher med fotografier från utgrävningar 
och högmiljöer. I texten ingår 121 avbild
ningar av grävningsplaner och profiler. Dess
utom finns en 20 sidor lång geologisk över
sikt över Danmark (på danska och tyska) 
samt förord och inledning. Texten är dub
belspaltig och fyller A4-formatet. I en sär
skild mapp finns 6 kartor över Själland i 
skala 1: 100 000 (till Band 1—2). Alla typer 
av fynd från den äldre bronsåldern har mar
kerats. 

Fynden i Danmark beräknas kräva 7—8 
band, för Schleswig-Holstein och nordöstra 
Niedersachsen räknas 3 band. De svenska 
fynden har oberoende av det tyska projektet 
publicerats av A. Oldeberg, de finska av C. F. 
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Meinander. Från Nordtyskland finns flera 
publikationer över områden, som gränsar till 
det utpräglat nordiska området under den 
äldre bronsåldern. 

Alla fynd är anförda efter amt, härad, 
socken och gård såsom är brukligt i dansk 
arkeologi samt i löpande nummerföljd. Varje 
fyndbeskrivning har rubrikerna Lage, Befund, 

"Literatur och Resumé. Under rubriken Be
fund finns redogörelse för fyndomständig
heterna, ofta utförliga sammandrag av gräv
ningsberättelser, samt angivande av fynden. 
Däremot förekommer ingen beskrivning av 
föremålen, ej heller mått, utan endast en hän
visning till respektive bildplansch. Alla före
målen är avbildade, om de varit åtkomliga. I 
resumén anges fyndets art och datering (i 
Montelius' perioder). 

Arbetet har delats så, att Kersten svarat 
för genomgången av arkiv, terrängstudier på 
fyndplatserna och utformningen av katalo
gen, medan Aner lett framställningen av 
fyndteckningar och gravplaner samt deras 
uppsättning. Eftersom lägesbeskrivningarna 
i arkiven oftast varit bristfälliga, har Kersten 
lagt ner stort arbete på terrängstudierna. 

Denna första del är utomordentligt väl och 
konsekvent genomförd. Noggrannheten i 
katalogens uppgifter är mycket stor, text
figurerna är ovanligt tydliga och tekniskt 
lyckade, föremålsteckningarna i planschdelen 
(av D. Schumacher och H. Steen, Kiel) säll
synt vackra och fotografierna instruktiva och 
av hög kvalitet. I den typografiska utform
ningen har arbetets kvaliteter tagits tillvara 
väl. Karl Wachholtz Verlag, Neumiinster, 
måste gratuleras. 

Detta är utan tvivel en av de största sats
ningarna i nordeuropeisk arkeologi. Den eko
nomiska insatsen måste vara mycket stor, 
både för det arkeologiska arbetet och för 
tryckningen. Vilka överväganden föregick 
projektet? Hur bedömde man den framtida 
forskningens inriktning, då man ville göra 
detta omfattande grundarbete till den inter
nationella forskningens tjänst? Hur bedömde 
man värdet av den eftersträvade fullständig
heten? Hur skall den stora katalogen använ
das? Diskuterade man någon gång, vad man 
skulle kunna göra i stället inom bronsålders

forskningen med samma insats av personella 
och ekonomiska resurser? Varför avstod man 
vid planeringen helt från någon typ av be
arbetning jämsides med materialgenom
gången? 

Tyvärr får vi inte något svar på sådana 
frågor. Författarna menade av en rad i in
ledningen (s. X I I I ) att döma, att brons
åldersforskningen fortfarande är i svårigheter 
( "Um aus dem Engpass, in dem sich die 
Bronzezeitforschung befindet, herauszukom-
m e n . . . " ) . Är det riktigt, att man kan 
komma ur ett eventuellt dödläge inom en del 
av den arkeologiska forskningen genom att 
publicera stora materialkataloger? Utan tvi
vel förekommer det ibland, att katalog
publikationer kan ge uppslag och nya möj
ligheter, som för forskningen vidare. Men nya 
vägar inom den arkeologiska forskningen har 
oftast brutits på annat sätt, t. ex. genom im
pulser från andra vetenskaper. Det finns nu 
så många nya uppslag och idéer i den inter
nationella arkeologien, så många nya vägar 
att gå, att det är svårt att förstå varför just 
den nordiska bronsåldersforskningen skulle ha 
sådana svårigheter. Jag anser själv, att det 
är tid för optimism. Det gäller "bara" att 
ha tid och personella och ekonomiska resur
ser. Men när möjligheterna är många, måste 
vi diskutera, ställa frågor och medvetet välja 
väg. 

Jag vänder mig mot, att stora material-
publikationer göres utan att materialet ställes 
i relation till en fortlöpande problemdiskus
sion. Dels försummar man lätt iakttagelser, 
som kanske kunnat göras utan svårighet, om 
man varit uppmärksam på problemet, dels 
försummar man att dra nytta av medarbetar
nas under arbetets gång allt större erfarenhet 
och kunskaper. Om arbetet på publiceringen 
drar ut långt på tiden, kan det också bli svårt 
att följa forskningens förändrade krav, efter
som man för likformighetens skull kanske 
tvingats att tidigt låsa fast arbetsprocessen 
vid ett bestämt schema. I detta fall har det 
gått 15 år, innan första delen publiceras. 
Den internationella arkeologiska forskningen 
har förändrats mycket under den tiden. Ge
nom en alltmer ökande användning av natur
vetenskapliga metoder kan långt fler och 

Fornvännen 73 (1978) 



46 Recensioner 

väsentliga iakttagelser rörande miljö, nä
ringar och levnadssätt göras i fält och de 
funna föremålen kan genom tekniska ana
lyser utnyttjas på ett annat sätt än tidigare. 
I Sigurd Hansens utmärkta geologiska inled
ning blir man ofta påmind om dessa natur
vetenskapliga möjligheter, t. ex. då det gäller 
pedologi (soil-science) dvs. de processer, som 
i samspel med växt- och djurliv och klimat 
omformar den översta delen av jordlagren 
och som är av avgörande betydelse för män
niskans bosättning och som också påverkas av 
henne. Då det gäller att gå över från beskriv
ning till tolkning av det arkeologiska mate
rialet är förändringarna inte mindre. Arkeo
logien som samhällsvetenskap och som källa 
till långtsyftande studier av lagbundenheten 
i människans beteende ställer nya krav på 
källmaterialet. 

Dessa funderingar innebär inte ett för
ringande av Aners och Kerstens kvalitets-
mässigt enastående arbete. Däremot är det 
ett beklagande av bristen på diskussion om 
målsättning och prioriteringar. Just bristen 
på diskussion förefaller ligga bakom ett häp
nadsväckande yttrande (s. X I V ) och ett till
vägagångssätt, som kan kritiseras. " In dem 
Bestreben, den Gegenstand in seinem ur-
spriinglichen Aussehen darzustellen, ist die 
Verzierung wie auch die Form weitgehend 

rekonstruiert worden, wenn hierfiir einwand-
freie Anhaltspunkten vorhanden waren." Var 
dessa rekonstruktioner finns och i vilken ut
sträckning de utförts framgår inte av plan
scherna. I fortsättningen kan alltså studierna 
av föremålen från Danmarks äldre brons
ålder i hög grad komma att påverkas av, hur 
E. Aner sett och tolkat ornamentik och form. 

En annan källkritisk anmärkning gäller 
lägesbeskrivningarna. Man har inte angivit 
vilka delar av dessa, som är Kerstens kom
pletteringar och vilka som tillhör den ur
sprungliga rapporteringen. 

Såsom riksantikvarie P. V. Glob påpekar i 
sitt uppskattande förord, bevaras ett stort och 
viktigt material genom denna publikation, 
medan många av de ömtåliga bronsföremålen 
kommer att förstöras genom dåliga beva-
ringsförhållanden. Danmark kan glädjas åt 
ett varaktigt monument över en fyndrik del 
av sin förhistoria. Men detta arbete är också 
en utmaning till arkeologerna: Hur kan vi 
gå vidare, hur skall vi prioritera och på vilka 
grunder? Vid den fortsatta utgivningen av 
Aners och Kerstens väldiga materialpublika
tion blir det anledning att komma tillbaka till 
dessa frågor och till problem i Nordens äldre 
bronsålder. 

Evert Baudou 

Ralf Busch, Die spätbronzezeitliche Siedlung 
an der Walkemuhle in Göttingen. Teil I. 
Archäologische Untersuchungen. Göttingen 
Schriften zur Vor- und Fruhgeschichte, Bd. 
16. Neumiinster 1975. 75 s., 93 pl. 

Hundreds of Bronze Age settlement sites are 
now known in northern and north-central 
Europé, and about 60 in Lower Saxony (in-
cluding Hamburg) alone. The overwhelming 
majority of these sites have yielded only a 
small number of artefacts. The Late Bronze 
Age settlement at Walkemuhle in Göttingen, 
southern Lower Saxony, is one of the very 
few sites from which a large sample of 

pottery has been recovered. The settlement 
was investigated in the years 1963—1964 and 
1966—1969, and the archaeological results 
are presented by Busch in this publication. 

The excavated area at Walkemuhle com-
prises 3600 square metres. The finds were 
very unevenly distributed and most artefacts 
were recovered from four large composite 
pits. 42 post holes were recognized but re
construction of the plan of any of the build
ings proved to be impossible; however 1557 
fragments of day daub indicate that the 
walls were built of wattle and daub. Arte
facts include 7161 sherds of pottery, 18 ob
jects of bronze, and numerous tools as well 
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as some stone and bone weapons. 108 frag
ments of moulds and crucibles show that 
bronze casting was one of the activities of 
the inhabitants. About 95 per cent of the 
animal bones belong to domesticated species. 

For archaeologists outside Lower Saxony, 
the pottery is of particular interest because 
north of the Alps very few adequate samples 
of Bronze Age pottery are known from 
settlements. At Walkemuhle only seven ves
sels could be reconstructed. Rim sherds of 
the remainder of the pottery, as well as 
seleded vessel bases and all ornamented 
sherds, are illustrated by superb drawings 
which provide an excellent documentation of 
the pottery from the settlement. Though the 
author does not analyse the size of the vessels 
(based on orifice diameters estimated from 
the curvature of rim sherds), the illustrations 
show that the site lacks pygmy vessels which 
are a conspicuous component in the pottery 
of many other Late Bronze Age settlements, 
particularly in the Nordic and Lusatian 
regions. Also small vessels are relatively in-
frequent. An interesting attempt is made to 
study the frequency of various vessel shape 
types based on rim sherds. 

The impression received from the illustra
tions is that much of the Walkemuhle pottery 
seems to be quite unskilfully moddled and 
the surface is frequently cardessly finished. 
Busch does not analyse the surface finish in 
detail: some sherds are reported to have a 
rusticated exteriör surface, whereas the sur
face of the majority of the pottery seems to 
be relatively smooth. Burnished pottery is 
rare, probably about 1.4 per cent of the 
sherds; almost all such pottery is black and 
most of it is reported to have a more fine-

grained temper than the bulk of the remain
ing sherds. According to the estimation of 
the reviewer, about three per cent of the 
sherds are ornamented. Far the commonest 
ornamentation is nail or finger-tip impres
sions. None of the types of ornamentation 
is particularly characteristic for a definite 
period of the Bronze Age. 

The settlement was situated close to the 
northern margin of the Urnenfelderkultur of 
southern and southwcstern Germany. A few 
sherds show the shape or ornamentation of 
pottery of the Urnenfelder type but, accord
ing to the author, they might represent im
ported ware. 

The bronze artefacts suggest a dating to 
an advanced phase of the Urnenfelderzeit, 
probably to late Hallstatt A or early Hall
statt B. A series of 26 C14-analyses were 
made. As expected, the data show a con
sidcrable scatter. For various reasons six of 
the C1 4-dates were not considered as stridly 
comparable to the others. The rest was 
treated statistically, using an approach deve
loped by M. A. Geyh in Hannover. As a 
result of the statistical analysis it is conduded 
that the settlement was continously inhabited 
between 1300 and 900 years B.C. It should 
be noted that the resolution of C 1 4 -da ta is 
not sufficient for determining whether within 
a limited period a settlement was occupied 
continuously or discontinuously and in this 
respect the author's condusion is questionable. 

The paper is a valuable contribulion to 
our meagre knowledge on Bronze Age settle
ments in Central Europé, and it will be 
frequently referred to in the littérature. 

Hille Jaanusson 

Bente Magnus, Krosshaugfunnet — Ett for-
sek på kronologisk og stilhistorisk plassering 
i 5. årh. Stavanger Museums Skrifter 9, Sta
vanger 1975 (utgitt av Stavanger Museum — 
ISBN 82-90054-07-6 i hovedkommisjon ved 
Stabenfddt Forlag — ISBN 82-532-0202-4 
H ) . 159 s., 64 fig. English summary. 

Eftersom Bente Magnus behandlar flera del
problem inom ramen för sin framställning har 
jag valt att kommentera dessa, som de na
turligt faller, kapitelvis. I de fem kapitlen 
behandlas följande: 1 högar och högfynd, 
2 graven, 3 gravgods, paralleller och datering, 
4 problem rörande kronologin i 5 årh., 5 
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gård och grav. Med publiceringen av Kross-
haugfunnet har Bente Magnus på ett fint 
sätt visat att ett, låt vara rikt, gravfynd, osak
kunnigt framtaget, så när som på praktföre
målen, ett i nära 100 år glömt fynd, kan 
vara en rik arkeologisk informationskälla. 

Graven i Krosshaug är belägen på den 
gamla bytomten på gården Hauge vilken 
ligger på Jaeren i Klepp, Rogaland. (Fyndet 
blev katalogiserat samma år som gravplund
ringen, 1869 och tryckt i Fortidsforeningens 
årbok for 1869, s. 48—52.) 

På ett bra sätt förs i kap. 1 en delvis etno
logiskt betonad diskussion om Krosshaugens 
(Korshögens) ödeläggelse, framkomsten och 
plundringen av själva graven. På ett fängs
lande sätt ställs samtida upplysningar från 
inblandade personer och dåtida fackmän 
mot varandra, för att avslutningsvis utifrån 
källmaterialet skapa en trovärdig bild av 
graven och händelseförloppet kring grav
plundringen och fyndförhållandena för det 
rika fyndet. 

I kap. 2 söm behandlar grav och grav
skicket kommer förf. in i en diskussion kring 
det komparativa materialet och därmed in 
på problem om olika kistformer, storlekar av 
dessa samt förhållandet mellan kistgravar 
kontra kammargravar. I viss mån har de mot
sägande uppgifterna om Krosshaugsgravens 
kista framtvingat en komparativ genomgång 
av de skandinaviska kist- och kammargravar
na. De fåtaliga och inkonsekventa upplys
ningar som kan erhållas i det komparativa 
materialet, vilket förf. sökt skapa reda i, visar 
vikten av att återvända till det primära käll
materialet och inte enbart nöja sig med den 
publicerade selektiva informationen. I ett 
mindre lyckat försök utifrån ett inkonsekvent 
definitionsbruk försöker hon att skilja de 
äkta kammargravarna från kistgravarna. 

I det omfångsrika kap. 3 är materialge
nomgången uppdelad i tre stadier; beskriv
ning, paralleller och datering. I detta kapitel 
förs läsaren in i den minst sagt tillkrånglade 
norska folkvandringstidskronologin. Under 
senare år har flera forskare börjat skapa 
ordning i den folkvandringstida kronologin 
främst genom att angripa delproblematiken 
inom denna. Problematiken framstår därför 

än klarare i en studie av den karaktär som 
förf. presenterat. Man måste tillstå att hon 
på många punkter förtydligat och omvärde
rat många hävdvunna kronologiska san
ningar på d t övertygande sätt. Samtidigt för 
hon emellertid in läsaren i en kronologisk 
diskussion som endast kan intressera den 
verkligt insatte. Det framgår med full tyd
lighet att Bente Magnus besitter en djup 
kunskap om det folkvandringstida materialet. 
Samtidigt som det lika tydligt framgår att 
en sådan kunskap kan förmedlas till läsaren 
på ett mer överskådligt sätt. I det stora 
hela är dock materialpresentationen lyckad 
och där förf. i sin diskussion använder sig 
av fasta, konkreta, begrepp eller definitioner 
visar hon sin styrka. I ett avsnitt om orna
mentik och stilutveckling försöker hon ställa 
upp modeller för spridning av stilimpulser 
mellan två geografiskt åtskilda områden. 
Dessa modeller är ytterst hypotetiska och ut
gör egentligen inget nytt utan är snarare de 
gamla stilmetodiska, ofta debatterade tan
karna uppställda i modellform. 

I ett annat avsnitt behandlas de korsfor
made spännena, en granskning föranledd av 
det faktum att spänneformen är ett av de 
viktigaste dateringsmedlen och att Shete
ligs typologiska—kronologiska utvecklingslin
jer borde omprövas eftersom de enligt förf. 
inte håller måttet. Förf :s intentioner är goda, 
men tyvärr är hennes arbetsmetodik brist
fällig. Istället för att omvärdera Sheteligs 
resultat från grunden försöker hon anpassa 
hans värderingsnormer till en modern meto
dik. Det hade säkerligen varit meningsfullare 
att först kritiskt granska Sheteligs värderings
normer. Hon betonar emellertid att ända
målet inte var att revidera Shetelig utan att 
presentera alternativa dateringsförslag. Rec. 
hade dock hellre sett att dessa grundats på 
ett mer ingående studium av spänneformen, 
än (vilket förf. tydligt visat) Sheteligs sub
jektiva men tidstypiska och därmed förlåtna 
värderingar av spänneformens typologiska 
element. Att Sheteligs metodik debatteras är 
dock naturligtvis av stor vikt. 

I det avslutande kap. 5 tar förf. upp frå
gan om gravens gårdstillhörighet i en intres
sant diskussion där problematiken framgår 
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med skärpa. Den görs än intressantare när 
hon drar konsekvenserna av det faktum att 
det längs kusten från Vestfold till Tröndelag 
finns många rika kvinnogravar från perioden, 
vilket måste tyda på att kvinnan på den 
tiden hade en hög social samhällsposition. 
Hon uppfattar därför den i Krosshaugen 
gravsatta kvinnan, om än med reservation, 
som av hövdingasläkt, en uppfattning som 
förstärks av gravens monumentala läge. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Bente 
Magnus med publiceringen av Krosshaug-
funnet i många avseenden tillfört den ar
keologiska forskningen ett viktigt bidrag som 
i stor utsträckning manar till debatt. Hon 
har med skärpa visat hur ett enda gravfynd 
kan leda in i en djupare kronologisk diskus
sion och därtill hur sårbar och föga använd
bar den norska folkvandringstidens krono
logi är. I den ambitiösa materialgenomgången 
blir emellertid de kronologiska problemen så 

betungande att mängden antydda, ofta plau-
sibla hypoteser, kommer att dominera över 
de med full beviskraft underbyggda krono
logiska värderingarna. Detta faktum gör att 
förf:s kronologiska arbete, som visar stor 
kunskap om materialet, mer har karaktären 
av en initialstudie, vilket hon också påpekar. 
Det finns mycket positivt i Bente Magnus' 
arbete, men även generaliseringar och im
pressionistiska värderingar som förvånar. Det 
är också förvånande att det inte finns med 
någon form av källkritisk diskussion i anslut
ning till den ofta använda och rekommende
rade fyndkombinationsmetoden. Tyvärr sak
nas ofta skalangivelser till figurerna. 

Slutomdömet måste således bli en trots 
vissa svaga punkter intressant och viktig bok, 
i vilken förf. har visat en förmåga att mana, 
eller nästan provocera, till debatt. 

Roger Blidmo 

Gesine Schwarz-Mackensen, Die Knochen
nadeln von Haithabu. Berichte iiber die Aus
grabungen in Haithabu. Bericht 9. Schleswig 
1976. 

I rapportserien från grävningarna i Hedeby 
har Gesine Schwarz-Mackensen publicerat en 
utförlig bearbetning av Hedebys bennålar. 
Avhandlingen är ett led i bearbetningen och 
publiceringen av klart avgränsade fyndgrup
per inom hedebymateriald. Arbetet behand
lar enbart nålar av ben och horn. Metall
nålarna uppvisar helt andra former och har 
uppenbarligen haft andra funktioner. 

Den noggranna, med typexempel rikt illu
strerade materialredovisningen kommer san
nolikt att fylla ett viktigt behov eftersom 
bennålarna utgör en av de omfångsrikaste 
föremålsgrupperna på vikingatida boplatser. 

Schwarz-Mackensen påpekar att trots att 
bennålar presenterats i åtskilliga redovis

ningar av större boplatsgrävningar saknas en 
systematisk och omfattande inventering där 
material från olika boplatser jämföres. Date
ringen av enskilda former är ännu oprecis och 
nålarnas funktion har inte heller närmare 
analyserats. 

Vid sidan av att vara en materialgenom
gång är Schwarz-Mackensens arbete intres
sant ur metodisk synvinkel. Materialet be
handlas nämligen med hjälp av olika meto
der parallellt vilkas resultat sedan jämföres. 

Arbetets första avsnitt är en typologisk-
kronologisk uppordning av materialet. 
Schwartz-Mackensen menar här att mate
rialet inte låter sig klassificeras strängt syste
matiskt efter någon enskild egenskap hos 
föremålen. Huvud, skaft eller övergången 
mellan dessa blir i olika fall utslagsgivande 
för grupperingen. Nålarnas längd och tjock
lek blir avgörande för vidare indelningar. Re
sultatet av denna klassificering blir elva typer, 
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av vilka den första indelas i flera undergrup
per. De olika typernas förekomst utanför 
Hedeby redovisas, ofta med utbredningskar
tor. Väldaterade exemplar är inte alltid för 
handen och ofta får man nöja sig med att 
som kronologisk anvisning få platsen för före
komsten: Birka, Hedeby, Trelleborg, Lund 
eller Sigtuna. Denna avdelning av arbetet 
är emellertid snarare en utförlig beskrivning 
av materialet än en strängt genomförd klassi
ficering. De olika typerna är ofta alltför vagt 
avgränsade mot varandra för att indelning
arna utan svårighet ska kunna användas av 
andra forskare. 

Den typologiska avdelningen avslutas med 
en översikt av de olika slag av ornamentik 
som förekommer i materialet. 

I bokens andra avdelning behandlas samma 
material med hjälp av statistiska metoder. 
Detta sker genom att samtliga registrerbara 
kriterier isoleras och därpå sammanställes i 
korrelationstabeller. Metodiskt intressant är 
att korrelationerna här har en vidare avsikt 
än bara en gruppering av materialet. För
fattaren söker nämligen att genom statistiska 
metoder bestämma de enskilda föremålens 
funktion. Analysen bygger på uppfattningen 
att funktionen styrt valet av råmaterial och 
formgivning. De identifierbara detaljerna 
registreras systematiskt och inordnas i någon 
av de tre kategorierna Framställning-An-
vändning-Ornering. Inom framställningskri
teriet skiljer man t. ex. på om nålarna är 
svarvade, vilket anger verkstadsmässig till
verkning eller om de skurits till för hand, 
vilket skulle tyda på hemslöjd. Avgörande 
betydelse för funktionen har skador på nå
larna. Avbrutna exemplar visar t. ex. vilken 
del av skaftet som varit belastad. Förekomst 
eller frånvaro av ornamentik kan även indi
rekt knytas till funktionen. 

Korrelationerna av Hedebymaterialet ger 
tre tydliga grupper var och en med sina 
speciella kännetecken. De måste represen
tera grupper med olika funktioner och olika 
metoder för framställning. Den första grup
pen utgöres av långa, svarvade nålar uppen
barligen tillverkade av professionella hant
verkare. De är rikt ornerade och i åtskilliga 
fall avbrutna i den nedre tredjedelen. Denna 

punkt av skaftet har tydligen varit belastad. 
Spetsen har inte varit funktionell. Nålarna i 
denna grupp tydes som dräktnålar. Den 
andra gruppen förefaller vara hemmatillver-
kad. Spetsen har varit föremålets funktions
del. Ornamentik saknas i allmänhet. Denna 
grupp har tjänat som prylar eller liknande. I 
den tredje gruppen återfinns nålar med ovalt 
tvärsnitt. Denna grupp är diffusare än de 
tidigare och olika funktioner tycks kunna 
knytas till den. En del av artefakterna har 
uppenbarligen tjänat som synålar. 

Fördelningen av kriterier överensstämmer 
beträffande nålar från Hedeby och Birka. De 
yngre materialen från Schlesvig, Lund och 
Sigtuna avviker däremot, vilket visar att sam
mansättningen av materialet här är annor
lunda. 

Sedan materialet klassificerats med dessa 
två metoder görs en kortfattad jämförelse 
mellan dem och de resultat som nåtts. Den 
ena metoden har givit elva typer, den andra 
tre grupper. De två klassificeringarnas resul
tat kan inte exakt jämföras då de bygger på 
olika urval av kriterier. Det material som de 
behandlar är emellertid detsamma. Förf. 
lyckas att för jämfördsens skull placera in de 
elva typerna i de tre grupperna. 

Det hade varit intressant att i detta sam
manhang få mer ingående diskussion av olika 
användningsområden för de olika metoderna 
och gärna även en mer principiell diskussion 
av metodval och probleminriktning. Detta 
avsnitt avslutas med en grafisk, synnerligen 
instruktiv framställning av arbetsgången inom 
de två använda metoderna. 

Avslutningsvis beaktas några mer konven
tionella metoder att belysa nålarnas funktion: 
läget i skeletigravar, spridningen på boplat
ser, brukningsspår (vilket redan använts som 
kriterium i den statistiska bearbetningen) 
samt språkvetenskapliga och etnologiska ana
logier. Av dessa analyser framgår att man 
under beteckningen "nål" vanligtvis sam
manför olika föremålsgrupper med varieran
de funktioner. Av jämförelsen mellan metoder 
framgår att den statistiska i detta fallet är 
överlägsen när det gäller att nå en bestäm
ning av funktionen. 

Slutligen diskuteras möjligheten att vissa 
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a v " n å l a r n a " fungera t som skr iv redskap i för
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ma te r i a l e t . 

Birgitta Hårdh 

Stig Welinder, Prehistoric Agricullure in 
Eastern Middle Sweden. Acta Archaeologica 
Lundensia. Series in 8° minore No 4. Lund 
1975. 102 s. ISBN 91-40-03941-2. Pris ca 
17:50. 

I detta arbete försöker Stig Welinder ge 
en sammanfattande beskrivning av lantbru
kets utveckling under förhistorisk tid. Boken 
bygger på samme författares stencilerade 
skrift Kulturlandskapet i Mälarområdet, 
Lund 1974, men en del nya fakta har till
förts. Det intressantaste avsnittet i boken från 
1975 är den konkreta beskrivningen av det 
område, ett stycke av östra Västmanland, som 
Welinder har specialstuderat. Resultaten byg
ger huvudsakligen på arkeologiska fynd och 
pollenanalys. Enligt Prehistoric Agricullure 
in Eastern Middle Sweden har utvecklingen i 
undersökningsområdet förlöpt på följande 
sätt: 

Omkring 3700 f. Kr. kom de första jordbrukarna 
till området. De var svedjebrukare och utnyttjade 
ekblandskogen (enligt Welinder 1974 huvudsak
ligen bestående av alm och l ind). De använde 
bara grävstickor och kunde därför endast utnyttja 
mullagret. Odlingarna övergavs efter 1—2 år och 
måste sedan vila cirka 150 år. Boplatserna flytta
des ofta. Jordbrukarna har samtidigt varit fiskare 
och företagit säsongsvandringar mellan inland och 
kust. Efter 200 år upphörde detta primitiva svedje
bruk. 3500 f .Kr. till 2900 f. Kr. förekom varken 
jordbruk eller boskapsskötsel i området. 2900 f. Kr. 
infördes åter samma typ av svedjebruk som tidi
gare, men nu skötte bönderna sitt jordbruk på hel
tid. Bondebefolkningen levde en tid vid sidan av 
en fiskarbefolkning. Senast 2600 f. Kr. började man 
använda årder. Därefter och fram till 2200 f. Kr. 
skedde en övergång till en ny typ av svedjebruk 
med kortare träda. Tack vare årdret kunde även 
mineraljord under humuslagret utnyttjas. Boplat
serna blev fasta och svedjeåkrarna togs upp inom 
ett område kring boplatsen. Skogsbygderna i norr 
övergavs och befolkningen koncentrerades efter 
hand till slättbygden vid Mälaren. Från omkring 

1200 f. Kr. till 500 f. Kr. nådde denna typ av eko
nomi sin höjdpunkt. Boplatserna var då religiösa 
centra, och där skedde också bronssmältning. 100 
f. Kr. infördes gödselbruket. Detta var den största 
nyheten sedan jordbruket införts. Gödslingen med
förde att åkrarna kunde bli så gott som fasta och 
ett gärdessystem med inmark och utmark kunde 
etableras. Detta odlingssystem började med ensam
gårdar på Mälarslätten, och ensamgårdarna ut
vecklades sedan till byar på tre till fyra gårdar. 
Perioden 500 e. Kr. till 1000 e. Kr. var en ny inno
vationsperiod då lokal järnsmältning började, järn-
redskap vann allmän spridning, ett rationellt skif
tessystem (tvåsäde) slog igenom. Samtidigt skedde 
en administrativ reglering och en nykolonisation av 
skogsområdena i norr. 

Det är stimulerande när någon vågar sig på 
en sammanfattande beskrivning av det för
historiska jordbruket. Utan sådana översikter 
riskerar forskningen att fastna i detaljproblem 
vars lösande inte leder framåt. M a n skulle 
gärna sett att Welinders konkreta översikt 
gjorts fylligare och att mera material från 
den stencilerade skriften tagits med i boken. 
Särskilt saknar man de antydningar om den 
sociala organisationens utveckling som finns 
i Welinders skrift från 1974. Förändringar 
inom den sociala organisationen har haft av
görande betydelse för jordbrukets utveckling, 
liksom jordbrukets utveckling är av grund
läggande betydelse för den sociala organisa
tionens utformning. 

Welinders tolkningar bygger i flera fall på 
indicier som lätt kan rubbas av nya rön. 
Detta påpekas också av Welinder. 

Ett exempel på hur osäker en tolkning kan 
vara är beskrivningen av boskapsskötselns ut
bredning. I skriften Kulturlandskapet i Mä
larområdet antar Welinder att boskapsekono
min varit dominerande under perioden 2000 
—1000 f .Kr. (Welinder 1974 s. 250) och 
han antar att tyngdpunkten i ekonomin fort
farande legat på boskapsskötsel 1000—500 
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f .Kr. (Welinder 1974 s. 251). Orsaken till 
dessa antaganden är att lerslätterna börjat 
utnyttjas och att odlingen ej tycks utarmat 
jorden eftersom bosättningen varit relativt 
stationär. I boken Prehistoric Agricullure in 
Eastern Middle Sweden använder Welinder 
pollenanalys för att avgöra boskapsskötselns 
och sädesodlingens relativa betydelse. Han 
jämför antalet pollen av svartkämpar (Plan
tago lanceolata) med antalet sädespollen. 
Enligt denna undersökning har boskapssköt
seln i undersökningsområdet minskat i bety
delse 2000—1000 f. Kr. och nått sin minimala 
betydelse 1000—500 f. Kr. varefter den åter 
ökat i betydelse till cirka 600 e. Kr. (Welinder 
1975 s. 70—71). Tyvärr diskuterar inte för
fattaren hur dessa nya resultat står i förhål
lande till de tidigare antagandena och hur 
allmängiltiga de kan antas vara. 

I en så viktig fråga som gödselbrukets in
förande är Welinder tvungen att bygga på 
osäkra bevis. Han baserar sig på kultur
geografernas dateringar av de fasta gärdes
systemens uppkomst. Mig veterligt har ingen 
helt säker datering av så tidiga gärden ännu 
publicerats, även om Sven-Olof Lindquist i 
artikeln The Development of the Agrarian 
Landscape on Gotland during the Early Iron 
Age (Norwegian Archaeological Rewiew Vol. 
7 no. 1 1974) har lagt fram nya och över
tygande argument för att det fasta gärdes
systemet införts under äldre järnålder. Det 
troligaste är också att så är fallet, men man 
väntar med spänning på att nytt material 
rörande det fasta gärdessystemets och gödsel
brukets införande skall publiceras. 

Till det som kan anses med säkerhet fast
slaget i Welinders beskrivning av det för
historiska jordbruket hör att utvecklingen inte 
varit jämn och kontinuerlig utan gått språng
vis. Detta påvisas framför allt med pollen
diagram. I skriften från 1974 visar Welinder 
också att denna språngartade utveckling varit 
ganska likartad i stora delar av Norden (We
linder 1974 s. 98 ff.). 

Ett annat välbevisat faktum är att den fasta 
bebyggelsen koncentrerades till slättbygden 
vid Mälaren under bronsålder och äldre 
järnålder och att skogsbygderna i norra delen 
av undersökningsområdet åter började kolo

niseras av den bofasta befolkningen under 
yngre järnålder. 

Den konkreta översikten av jordbrukets 
utveckling utgör dock bara en mindre del av 
boken. Större delen av texten upptas av en 
diskussion om teorier och modeller, där We
linder intresserar sig för expansionsstadierna, 
d. v. s. den språngvisa utvecklingen. 

Welinder menar att det finns tre faktorer 
som spelat en huvudroll i den långsiktiga ut
vecklingen; ekologin, demografin och jord
brukstekniken. Han ansluter sig delvis till 
Ester Boserups teorier om jordbrukets ut
veckling. Boserup menar att befolkningstill
växten varit den oberoende faktorn och där
för också utvecklingens yttersta drivkraft. 
Hon motiverar detta på följande sätt: 

1. En intensifiering av jordbruket leder i 
allmänhet till minskad produktivitet per ar
betstimma. 

2. Eftersom jordbrukarna strävar efter så 
mycket fritid som möjligt väljer de hellre 
ett extensivt jordbrukssystem än ett intensivt 
om de får möjlighet att välja. 

3. Genom befolkningstillväxt tvingas jord
brukarna gå över till intensivare jordbruks
system. Den ökade befolkningstätheten ger 
möjlighet till arbetsdelning och teknisk ut
veckling. (Ester Boserup, Jordbruksutveck
ling och befolkningstillväxt, Lund 1973.) 

Welinders viktigaste kritik mot Boserup är 
att hon inte tagit hänsyn till den ekologiska 
förändringen, d. v. s. förändringar i natur
omgivningen (Welinder 1975 s. 68, s. 86 ff.). 
Han menar att den ekologiska faktorn var 
viktigare än befolkningstillväxten under pe
rioden 3700—100 f. Kr. i undersökningsom
rådet (i konsekvens därmed borde, så vitt 
jag förstår, kurvan för "ecological limit" i fig. 
14—1 inte vara jämn utan nedåtriktad åt
minstone 3700—2900 f .Kr. och 2400—100 
f. Kr.) och under perioden 100 f. Kr.—1000 

e. Kr . var befolkningstrycket den viktigaste 
faktorn. Welinder menar att sprången i ut
vecklingen kommer då befolkningen närmar 
sig gränsen för det ekologiskt möjliga inom 
ett visst produktionssystem, antingen genom 
att denna ekologiska gräns sjunker eller ge
nom att befolkningen ökar. 

Men allvarlig kritik kan riktas mot Bose-
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rups teori. För det första är det mycket tvi
velaktigt om en intensifiering av jordbruket 
i allmänhet leder till en sjunkande arbets
produktivitet. Welinder är medveten om 
detta och hänvisar till en intressant artikel 
av Bennet Bronson i antologin Population 
Growth, Cambridge, Mass., 1972. Bronson 
visar att många former av svedjebruk har låg 
arbetsproduktivitet jämfört med intensiv ris
odling eller medeltida engelskt jordbruk. Inte 
heller det svenska svedjebruket under senare 
tid utmärkte sig för att vara mer arbetsbe-
sparande än två- och tresädd. (Jämför ex.vis 
Adolph Modeer (anon.) , Handbok i enskilta 
hushållningen. Innehållande huru mycket 
arbetsfolk, samt tid och ämnen till åtskilliga 
göromål erfordras och åtgå, i städer så wäl 
som på landet; Jords och kreaturs afkast-
ningar; Utsäden och foder mm. Sthlm 1780). 
Däremot kunde bönderna med svedjebruket 
naturligtvis utnyttja mark som de inte kunde 
utnyttja på annat sätt. Om svedjebruket inte 
är mer arbetsbesparande än gödselbruket kan 
det mycket väl vara så att jordbrukarna 100 
f. Kr.—1000 e. Kr. självmant införde nya 
arbetsmetoder och att befolkningsökningen 
var ett resultat av detta istället för tvärtom. 
För det andra är det inte alls självklart att 
jordbrukarna alltid strävade efter maximal 
fritid. De kan lika gärna ha strävat efter ökad 
produktion och höjd levnadsstandard. Detta 
bevisas av att bönderna inte alltid levt på 
svältgränsen. Det har förekommit perioder 
av relativt välstånd. För att uppnå detta väl

stånd måste jordbrukarna inte bara odla upp 
mer jord än vad som krävdes för existens
minimum, den extra jord som odlades upp 
var desutom med nödvändighet mindre bör
dig och sänkte arbetsproduktiviteten. Även 
det andra ledet i Boserups argumentation är 
därför ohållbart. Den tredje invändningen 
mot Boserups teori är att den inte förklarar 
befolkningstillväxten. Som Welinder påpekar 
har det förekommit viss befolkningskontroll, 
t. ex. barnamord, redan före jordbrukets in
förande. Befolkningskontroll har varit möjlig, 
och praktiserades också, i jordbrukarsamhäl-
let. Den ökade befolkningstillväxten under 
jordbrukarsamhället måste därför i princip 
ha varit ett resultat av ökat näringsutrymme. 
Detta behöver naturligtvis inte alltid varit 
fallet, exempelvis i krissituationer kan be
folkningskontrollen upphävas. 

Det skall inte förnekas att befolkningstill
växten haft stor betydelse för utvecklingen, 
bland annat har den bidragit till den ökade 
arbetsdelningen. Men en teori som sätter be
folkningstillväxten som den yttersta och obe
roende faktorn i utvecklingen är inte till
fredsställande. Jag tror att det är mera frukt
bart att söka en dialektisk förklaring i det 
mänskliga samhället självt till den språng
visa utvecklingen. Det ligger i varje socialt 
och ekonomiskt systems natur att det försöker 
bevara sig självt, och därför blir också dess 
upphävande en språngartad förändring. 

Janken Myrdal 

OFFA. Berichte und Mitteilungen aus dem 
Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum fiir 
Vor- und Fruhgeschichte in Schleswig, dem 
Landesamt fiir Vor- und Fruhgeschichte von 
Schleswig-Holstein in Schleswig und dem 
Institut fiir Ur- und Fruhgeschichte an der 
Universität Kiel. Band 30. Karl Wachholtz 
Verlag, Neumiinster 1973. 253 s. Pris 80 DM. 

Schleswig-Holstein är ett område av betydel
se för nordisk arkeologi genom sitt läge mel

lan kontinenten och Skandinavien och med 
kust vid både Östersjön och Nordsjön. Man 
kan anta, att impulser från Väst- ös t - och 
Nordeurop*a korsats här. Det är därför på
kallat, att en skriftserie som Offa blir sär
skilt uppmärksammad i Fornvännen. Offa 
startades år 1936 av Herbert Jankuhn och 
Gustav Schwantes. Den utges numera av tre 
institutioner i samarbete, två i Schleswig 
och en i Kiel. I skriftserien publiceras dels 
större undersökningar av betydelse för Schles-
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wig-Holstein, dels utgrävningsrapporter, dels 
korta meddelanden om fynd, utgrävningar 
och annan verksamhet. Del 30, som jag er
hållit för recension, innehåller under rubri
ken Abhandlungen en uppsats om arm- och 
bensmycken från äldre bronsåldern och tre 
större utgrävningsrapporter. Vidare förekom
mer en rad korta meddelanden om nya fynd 
samt verksamhetsberättelse för Landesamt. 

Gemensamma drag i uppsatserna och no
tiserna är en omsorgsfull beskrivning av 
fynd och fyndomständigheter, kartering av 
liknande fynd och naturvetenskapliga under
sökningar, utförda jämsides med de arkeolo
giska. Själva utgrävningarna har utförts med 
all tänkbar noggrannhet. De naturvetenskap
liga undersökningarna ger viktiga, komplette
rande upplysningar. Eftersom sådana under
sökningar numera är nästan regel vid arkeo
logiska utgrävningar är det betydelsefullt att 
få kännedom om vad som gjorts och om de 
icsultat man nått. Bildmaterialet i Offa är 
fylligt, kartor och ritningar har ordentliga 
teckenförklaringar. Det är därför beklagligt 
att man (i likhet med vad som är fallet i 
många andra utgrävningspublikationer) inte 
fört in mer av tolkningar av det redovisade 
materialet. Mycket arbete har lagts ner på att 
datera de olika fynden. Däremot förekommer 
få försök att utnyttja fynden för en vidare 
analys samhällshistoriskt, socialhistoriskt, nä-
ringsmässigt. Jag skall vid min genomgång 
av de olika bidragen ta upp några aspekter, 
som man skulle ha velat se belysta. 

I uppsatsen Zum Arm- und Beinschmuck 
der älteren Liineburger Bronzezeit utgår Ka
ri Kunter från förekomsten av arm- och 
bensmycken i kvinnogravar under äldre 
bronsåldern i Liineburg och undersöker vil
ka typkombinationer som är vanliga och 
hur arm- och bensmyckena är kombinerade 
med andra smycken som halssmycken och 
dräktnålar. Författaren jämför sedan förhål
landena i kringliggande områden och disku
terar kombinationemas kronologiska inne
börd. Denna kartläggning av ett bestämt ma
terial kan givetvis tjäna som utgångspunkt 
för liknande undersökningar i andra områ
den och tillsammans med dem bidra till ökad 
kännedom om äldre bronsålderns kultur

mönster. Man skulle dock önska, att ben
analyser för kön- och åldersbestämning hade 
gjorts. Man ville också gärna veta hur van
liga smyckegravarna är på varje enskilt grav
fält eller hur tätt de förekommer i det kända 
gravmaterialet och om smyckena även kan 
förekomma i mansgravar. Nu nämns endast 
att armsmyckena förekommit i alla bättre 
utrustade kvinnogravar i Nordvästtyskland. 
Mer utförliga upplysningar hade belyst de 
smyckeförsedda kvinnornas status och den 
funktion de kan ha haft i samhället och om 
denna uteslutande upprätthållits av en kvin
na eller om en man också kan ha innehaft 
den. 

Utgående från två undersökta högar med 
musselskal, som kunnat dateras till äldre ro
mersk järnålder, ger Ole. Harck en samman
ställning av över trettio andra sådana, kän
da i området. Han placerar in dem på kartor 
tillsammans med gravar, boplatser, åkrar och 
järnframställningsplatser. Artbestämningen av 
musselskalen, utförd av Klaus Anger, visar, 
dels att Östersjön vid denna tid hade högre 
salthalt än i nutiden, dels att musselfångsten 
måste ha ägt rum sommartid. Harcks slutsats 
är att fångsten knappast kan ha berott på fö
dobrist utan måste haft någon annan orsak. 
Vad denna skulle ha varit framför han emel
lertid ingen teori om. Fynden har otvivelak
tigt betydelse för vår bild av järnålderssam
hället, som ofta anses vara ett rent jordbruks
samhälle. Man kan undra, om musslorna an
vändes som agn vid fiske, om de utgjorde 
en delikatess, kanske bara för de välsituera-
de, eller om musselfångst var ett tidsfördriv. 

Den största uppsatsen är författad av sex 
personer [F. Voss, M. Muller-Wille, E.-W. 
Raabe, M. Deppenbrock, U. Aner och H. 
Reichstein) och den behandlar ett yngre 
järnäldersgravfält i Langballigau. Gravfältet, 
som är delundersökt, ligger ute vid kusten 
och de undersökta gravarna var alla brand
gravar med vuxna individer. En ingående 
landskapsanalys har gjorts. Platsens kompli
cerade geologiska förhållanden har blivit fö
remål för särskilt studium. Det som har be
tydelse för tolkningen av gravfältet belyses 
speciellt. Gravarna beskrivs för sig, föremåls
fynden för sig. Benbestämningar har utförts. 
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Områdets vegetation har analyserats. Resul
tatet av denna är intressant. Olikheterna i 
vegetation mellan gravarna och deras när
maste omgivning gör att de framträder lika 
tydligt på vegetationskartan som på flygfo
tografierna. Rapporten åtföljs av ett fylligt 
bildmaterial. Vidare ingår en förteckning 
över andra samtida gravar, dels brandgravar, 
dels skelettgravar i östra Schleswig-Holstein 
och Sönderjylland och en förteckning över 
brandgravar i Danmark. Andra gravfält med 
strandläge i Nordeuropa anförs. Författarna 
ser gravfältet vid Langballigau som ett led i 
den vikingatida expansionen och diskuterar 
var bostadsbebyggelsen kan ha legat, eftersom 
denna inte har varit strandbunden. Man an
tar att gravfältet upphörde att användas strax 
efter år 1100, då en kyrka uppfördes i trak
ten. Inga försök görs dock att förklara varför 
gravfältet ligger alldeles vid stranden eller 
varför det bara är vuxna som gravlagts där. 

Den tredje utgrävningsrapporten, av Hans 
Hingst, behandlar en medeltida borg, Ha-
neburg. Borgen var praktiskt taget jämnad 
med marken, men författaren har lyckats re
konstruera dess historia och placera in den i 
sitt geografiskt-historiska sammanhang. Un
dersökningen är ett fint exempel på hur 
goda resultat man kan nå genom en om
sorgsfull analys av fyndmaterial och gräv
ningsiakttagelser, sammanställda med andra 
uppgifter om platsen. 

De korta meddelandena omfattar en sen-
atlantisk säljägarboplats som saknar keramik 
men har ben av husdjur, en förstörd dös med 
mellanneolitisk keramik, en fyndplats från 
bronsåldern med gravar och boplats intill 
varandra och några folkvandringstida skiv-
hjul av trä, sannolikt rester av offer. 

I verksamhetsberättelsen nämns planären
den, fynd och utgrävningar. De senare om
fattar boplatser från mesolitikum, neolitikum 
och järnålder, en jämtillverkningsplats från 
romersk järnålder och gravar från neolitikum, 
bronsålder och järnålder, bl.a. ett enmans-
gravfält, ett urnegravfält och två vikingati
da kammargravar. Att få kännedom om des
sa nya fynd är värdefullt. De har alla skandi
naviska paralleller. För egen del vill jag peka 
på ett gravfält vid Tralau, som visar likhe
ter med ett gravfält vid Gastorp i Lindome, 
Halland, som jag undersökte 1969 (RAÄ Rap
port 1974 B 9) . Lindomegravfältet daterade 
jag på ganska svaga grunder till yngre brons
åldern. Denna datering bekräftas nu i viss 
mån av fynden från Tralau, som kan date
ras till yngre bronsålder och äldre förromersk 
järnålder. 

Avsikten med utgrävningsrapporter av det 
slag, som ingår i Offa band 30, är väl at t 
sprida kunskap om nya fynd så snabbt som 
möjligt och man borde kanske därför inte 
fordra att tolkningar görs i dessa rapporter 
utan får anstå. Emellertid bör ju ingen ut
grävning företas utan någon form av redovi
sad målsättning. Nya utgrävningar bör där
för ge nya aspekter på forntiden och leda till 
förändrade målsättningar. Det är därför otill
fredsställande om man låser målsättningen 
för sina undersökningar och nöjer sig med 
att samla in nytt material och publicera det
ta. Man tycker sig spåra, i Offa liksom på 
andra håll, en ogrundad förtröstan på att ett 
stort material så småningom av sig självt 
skall ge lösningen på problemen i vår förhi
storia. 

Ingegerd Särlvik 

Ingemar Olsson, Gotlands stavgardar, en 
ortsnamnsstudie, Gotlandica nr 10. Barry 
Press Förlag, Visby 1976. 121 s. Deutsche 
Zusammenfassung. ISBN 91-7400-052-7 

Ortnamnsforskningen är en vetenskapsgren, 

som tar hjälp av arkeologin, men också läm
nar hjälp till den arkeologiska forskningen. 
Ett exempel på detta är Gotlands stavgardar 
av Ingemar Olsson. 

Boken inleds med en forskningshistorik, 
varefter materialet presenteras; vart och ett 
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av de ca 50 stavgards-namnen — spridda 
över nästan hela Gotland (utom längst i 
norr) — upptas i socknarnas bokstavsord
ning. För varje objekt redovisas äldre belägg, 
inte bara i fråga om skrivningen, utan också 
•vilken sorts mark som avses med beteckning
en. Vidare noteras terrängförhållanden och 
befintliga fornminnen. Texten beledsagas av 
utdrag ur både ekonomiska kartan och äldre 
kartor samt ofta miljöbilder. 

Efter den noggranna genomgången av ma
terialet, diskuteras betydelsen av ordet stav-
gard, varvid författaren presenterar och mo
tiverar en ny tolkning. Arbetet avslutas med 
en etymologisk diskussion. 

Det intressantaste för en arkeolog är själv
fallet kapitlet om tolkningen. Stavgards-nam
nen tycks vara knutna till företrädesvis 
lövängslokaler med järnåldershusgrunder, 
"kämpgravar". Författaren ställer sig frågan, 
hur sambandet mellan namnet och husgrun
derna skall förklaras. Tre huvudteorier har ti
digare framlagts om tolkningen: 1. Ordet av
ser en kultplats med en stavhägnad eller en 
inhägnad av en eller flera heliga stavar. 2. 
Ordet avser ibland en kultplats, men oftare 
endast en plats som varit inhägnad på något 
särskilt sätt. 3. Ordet avser en plats där man 
hämtat något slags virke. 

Förslagen 2 och 3 anser författaren vara 
rimliga och lätta att språkligt motivera, men 
han förkastar förslag 2 eftersom han anser 
det obegripligt att man, i de flesta fall, skul
le använda profana hägnader just på de 
platser, där husgrunderna finns. Förslag 3 
förkastar han därför att det inte finns "nå
gon rimlig anledning, varför man skulle väl
ja just sådana platser för virkestäkt (stavar 
eller stäv)". Häremot vill recensenten invän
da, att sambandet kanske inte direkt ankny
ter till husgrunderna; man kan tänka sig, 
att de stora stenbumlingar, som en husgrund 
utgör i terrängen, inte uppmuntrat till upp
odling av just det markstycket, som i stället 
fått växa ihop till löväng, vilken i sin tur 
möjligen varit lämpad för stavtäkt. 

Förslag 1, "kultplats", har författaren svå
rare att komma förbi. Med utgångspunkt 
från John Nihléns tolkning, att en kultplats-
stavgard "troligen legat nära gården (san

nolikt huvudgården i en bygd)" resonerar 
han igenom konsekvenserna av att stavgar
dar är bundna till de folkvandringstida kämp-
gravarna. Teorin skulle innebära, att stav-
garrf-f-platserna fått sina namn under kämp-
gravstiden, före 600 e. Kr. 

Detta förhållande tycks tilltala ortnamns-
forskningen, som härigenom får belägg för 
en av de äldsta namngrupperna. Författa
ren ser sig dock nödsakad att förkasta tolk
ningen, ty om ortnamn skall traderas måste 
de användas kontinuerligt, och kämpgravs
bygden var (enligt de forskare, som författa
ren här ansluter sig till) genom en katastrof 
ödelagd före 600 e.Kr., vilket innebär att 
namnen skulle ha överlevt i närmare 1500 
år efter ödeläggelsen; detta anser författa
ren föga troligt. 

Emellertid borde enligt recensenten hoppet 
om namnens höga ålder inte ges upp ännu 
— katastrofteorin är i varje fall inte till fullo 
bevisad. Att en ödeläggelse av hus ägt rum 
tycks vara uppenbart, med det behöver in
te betyda, att bygden ödelagts. Kulturgeo
grafiska forskningar på ön har givit vid han
den, att kämpgravskomplexen ofta tycks kny
tas till medeltida gårdar - ett järnålders
huskomplex invid en medeltida gård. Järn
åldersgårdarnas invånare byggde sig nya hus 
på nya ställen, men fortfarande på de egna 
ägorna. Det verkar snarast som om den tra-
derande befolkningen faktiskt ständigt vista
des i kämpgravarnas environger. 

Sedan författaren förkastat alla ovan be
skrivna tolkningsförslag med refererade mo
tiveringar, presenterar han sitt eget förslag 
till tolkning. Härvid tar han hänsyn till kro
nologin, att ordet måste sammanhänga med 
kult i Gutalagens och Gutasagans mening 
och att ordet sammanhänger med bebyggel
se från äldre järnåldern. Han menar att för
klaringen,ger sig "nästan av sig själv, att staf-
garPr är e t t g a m m a l t g o t l ä n d s k t 
o r d f ö r ' ( p l a t s m e d ) j ä r n å l d e r s -
h u s g r u n d (e r ) ' . " Med en sådan förkla
ring anser författaren, att de kronologiska 
bekymren försvinner - namnen har tillkom
mit efter kämpgravsbygdens undergång men 
före kodifieringen av Gutalagen och -sagan 
i början på 1200-talet. Recensenten förstår 
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dock ej, varför traderingen skulle vara liv
aktigare under tiden 600-1200 e.Kr. än tidi
gare — det är ju samma platser med lika på
tagliga konstruktioner, om inte t.o.m. påtag
ligare, i äldre tid, och vid intet tillfälle har de 
väl legat så avlägset från levande bygd, att de 
helt glömts bort och sedan nyupptäckts — ty 
total avfolkning av ön kan "ödeläggeisen" 
ändock inte ha inneburit. 

Författaren beskriver härefter, hur väl be
tydelsen '(plats med) järnåldershusgrund (er) ' 
passar för lagens och sagans "stafgarPa". 
I och med att lagförfattaren tagit hänsyn 
till rytm och stavrim, har ordet stafgarPa 
kommit at t hamna i samordning med vi, 
vilket gjort att forskare låtit sig förledas till 
tron att dessa ord skulle ha likartad inne
börd — mer likartad än vad stafgarPa och 
hult eller högar har. Ordet hult betydde i 
vardagsspråk 'liten skog, skogsdunge', och ett 

sådant hult kunde åkallas. Likaså stafgarpr, 
i vardagsspråk 'husgrund' - en husgrund kun
de också åkallas. M.a.o. är den "kultiska" be
tydelsen sekundär i förhållande till den fak
tiska, både ifråga om hult och stafgarpr. 

I avslutningen till dymologikapitlet, visar 
det sig dock, att författaren vacklar mellan 
sin ovan refererade "yngre" tolkning och en 
tolkning av ordet stafgarpr såsom tillkom
met före öddäggdsen. Han säger där uttryck
ligen ifrån, att han vid diskussionen av den 
etymologiska tolkningen, förutsatt, att ordet 
ifråga tillkommit på detta tidigare stadium. 
Vad ordet i så fall skulle avse — om det inte 
är själva husen —, vore inte en palissadlik-
nande hägnad, utan snarare de karakteris
tiska "västarna", som "hör till" bilden av 
den äldre järnålderns gårdskomplex. 

Lena Thunmark 

Häuser und Höfe der handeltreibenden Be
völkerung im Ostseegebiet und im Norden vor 
1500. Acta Visbyensia V. Visbysymposiet för 
historiska vetenskaper 1974. 231 s. Visby 
1976. ISBN 7400-025-X. 

Under åren kring 1600 genomgick bostaden 
i de nordjylländska städerna en betydelsefull 
förändring. Hans Henrik Engquist har i en 
rad exempel kunnat följa hur man vid den
na tid även i tämligen nyuppförda hus före
tog ombyggnader, som innebar att ett ur
sprungligen ouppvärmt förrum mot gatan 
erhöll en biläggarugn, som eldades från ett 
samtidigt nyinrett kök i den närmast innan
för belägna delen av huset. Liknande för
ändringar kan även spåras i andra delar av 
Danmark, och tydligen blir det vid tiden 
kring detta århundradeskifte vanligt att låta 
bostaden i högre grad än tidigare lägga be
slag på utrymmen i anslutning till gatan. 
Under 1500-talet har detta utrymme i stör
re hus i regel upptagits av ett stort rum, som 

man i Danmark har benämnt "fremhus" el
ler "fremgulv", och som motsvarar de nord
tyska borgarhusens Diele. Engqvist antager, 
att bostaden ännu tidigare har legat i sepa
rata byggnader inne på gårdsplatsen, och i 
Köpenhamn har han i arkivaliskt material 
från 1581 kunnat spåra en sådan placering 
i kanikresidensen vid Vor Frue kyrka. 

Det bevarade material av medeltida stads
byggnader, som Engqvist kan hänvisa till, är 
mycket oansenligt. Några tegelhus i Helsingör, 
Kalundborg och Naestved - det är i stort 
sett allt vad det nutida Danmark har att 
bjuda på. Intressantast är en rad bodar i 
Naestved från slutet av 1400-talet. Dessa 
längor har inrymt lägenheter, som var och 
en endast har bestått av ett rum med köks
spis. Det är viktigt at t framhålla, att ordet 
bod här just betyder lägenhet till uthyrning, 
även om hyresgästerna kanske ofta har varit 
hantverkare, och boden då samtidigt har 
kunnat fungera som verkstads- och försälj
ningslokal. 
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Tyvärr har Engqvist inte tagit med mate
rial från området öster om Öresund, vilket 
skulle ha kunnat gjort hans framställning 
något fylligare, samtidigt som det för en 
skånsk läsare hade varit av intresse at t få ta 
del av hans synpunkter. Lyckligtvis har han 
i denna publikation kunnat kompletteras av 
en redovisning för den medeltida bebyggel
sen i en gammal dansk stad, som har betyd
ligt fler bevarade byggnader än både Skåne 
och det nutida Danmark tillsammans, näm
ligen Tallinn eller Reval i Estland. Helmi 
Ueprus redogör för resultaten av en inven
tering som företagits 1965-66. Den rikt il
lustrerade redovisningen kompletteras med 
hänvisningar till notiser ur det rika arkiva
liska material, som bevarats i staden, och det 
kan bl.a. noteras, att termen bod = "boda", 
"bode" även har vållat problem för den est
niska forskningen. Ueprus tolkning av ter
men sammanfaller dock helt med Engqvists, 
men bodarna i Tallinn synes i regel ha varit 
något rymligare än de i Naestved, eller åt
minstone ha inrymts i något större byggna
der. Ueprus framhåller som en viktig egen
het hos dessa byggnader, att de inte förfoga
de över några större gårdsutrymmen. Det har 
betecknats som märkligt, att de i Tallinn 
har legat insprängda mellan köpmanshusen 
vid vissa gator, vilket avviker från praxis i 
tyska städer, samtidigt som det överensstäm
mer med förhållandena i Danmark. 

Den medeltida stadsbilden i Tallinn har 
dock dominerats av de många köpmanshu
sen. Enligt Ueprus har de ytterst varierande 
grundplaner. I en del fall kan man inne på 
gårdsplatserna spåra särskilda bostadstorn, 
kemenater, som då i regel sekundärt har 
sammanbyggts med byggnader ut mot ga
tan. Med hänvisning till Engqvists resone
mang och till bevarade spår efter kemenat-
liknande konstruktioner i t.ex. Malmö och 
Lund kan det finnas anledning att observera 
detta. Husen i Tallinn synes enligt Ueprus 
möjligen kunna dateras tillbaka till 1300-
talets mitt, d.v.s. till dansktidens slut, och 
även om kemenater är vanliga i t.ex. Osna
briick och Braunschweig har de hittills ej 
påträffats i Lubeck. I överensstämmelse med 
både dansk och tysk-hanseatisk praxis har 

gavelhusen mot gatan haft en Diele och där
innanför en Dornse, men i olikhet med för
hållandena i Lubeck har hissanordningen ej 
varit placerad i Diele utan utvändigt, och 
gavlarna har därför liksom i Visby rader av 
magasinsluckor. Intressant är vidare påpe
kandet om att husen förutom med spisar 
även har uppvärmts av varmluftsugnar. I 
de nordtyska städerna torde den viktigaste 
uppvärmningsanordningen åtminstone sedan 
1400-talet ha varit kakelugnen, men hur det 
då har förhållit sig i Danmark är något tvek
samt. I Glimmingehus inmonterades i alla 
händelser en varmluftsugn så sent som om
kring år 1500. 

Ueprus och Engqvist har levererat de tyngst 
vägande bidragen till denna publikation, 
som dock även har flera andra artiklar av 
intresse. Gunnar Svahnström har tyvärr ut
vidgat sitt bidrag om bebyggelsen i Visby till 
att även omfatta den gotländska landsbyg
dens stenhusbebyggelse, förmodligen av över
driven hänsyn till de utländska gästernas an
språk på turistinformation. Visst är den got
ländska landsbygdens medeltidshus intressan
ta, och visst är det intressant att draga jäm
förelser mellan dem och husen i Visby, men 
motivet för att taga upp denna problematik 
på ett symposium skulle vara, att man då 
fick tillfälle att jämföra likheterna med mot
svarande förhållanden i andra länder. Egill 
Reimers omnämner visserligen vissa likheter 
mellan "Finnesloftet" på Voss och konstruk
tioner i Bergen, men denna anmärkning ger 
knappast läsaren någon annan behållning, 
än att det förefaller som om man både i Vis
by och Bergen bör kunna ha haft bostäder 
som erinrat om den omgivande landsbygdens, 
vilket knappast kan sägas vara särskilt märk
ligt. Betydligt väsentligare vore det då att 
framhålla, att man på Gotland har dels en 
lands- och dels cn stadsbebyggelse från me
deltiden, som båda har kvaliteter av den art
en, att det framstår som befogat att i Visby 
anordna symposier, där dessa bebyggelser stäl
les i centrum. Låt medeltida lantbebyggelse 
bli ämnet för ett separat symposium! Här 
tvingas man konstatera, att Visbys förnämli
ga stadsbebyggelse helt i onödan har hamnat 
i skymundan, och med tanke på den omfat-
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tände antikvariska personalen på Gotland för
vånas man över att inte någon åtminstone 
kunnat ställa upp och komplettera Svahn
ströms anförande med t.ex. en redogörelse 
för någon av de viktigare köpmansgårdarna 
med upplysningar om inredningsdetaljer och 
rumsinddning. Även en aldrig så anspråkslös 
redovisning av någon av de senaste årens 
byggnadsundersökningar skulle ha varit på 
sin plats. 

Bland övriga bidrag förtjänar Rune Ekres 
redogörelse för de arkeologiska iakttagelser
na rörande hus och gårdar i Lödöse ett sär
skilt omnämnande. Niels-Knud Liebgotts re
dogörelse för sina resultat från en grävning 
i fiskeläget Dragör på Amager är också av 
största intresse. Han har i sina schakt kunnat 
följa Dragörs bebyggelse från medeltidens 
marknadsbodar via den första fasta bebyggel
sen på 1400-talet till nutidens småstad. Ka j 
Borgs jämförelse mellan 1200-talets bebyggd-
selämningar i Eketorp, och nutida öländs
ka bondgårdar är tankeväckande, och man 
hoppas att den i en framtid kan följas upp 
med arkeologiska undersökningar på gårds-
platser. Karol Gorskis syn på feodaltidens 
boendeförhållanden är stimulerande; och 
även Egill Reimers bergensiska huskonstruk
tioner förtjänar att nämnas. 

Som helhet är den föreliggande publika
tionen ganska besynnerlig. Minst en tredje
del av bidragsförfattarna synes inte ha tagit 

några som helst hänsyn till de ramar, som 
rubriken anger, och många av dem går inte 
ens in på den problematik, som synes vara 
avsedd. Ändå synes hus och gårdar under ti
den före 1500 kunna täcka både medeltida 
stenhus och husurnor (!) från bronsåldern. 
Huvudparten av bidragen sysslar antingen 
med yngre järnålder eller medeltid, men det 
kan knappast spåras någon som helst anled
ning till sammanförandet av representanter 
för forskningen inom dessa båda epoker. 
Även om man strikt hade hållit sig till bo
stadsforskning rörande medeltidens städer, 
hade man utan svårighet kunnat få ihop ett 
tillfredsställande antal bidrag för att fylla en 
publikation av detta omfång. Som det nu är, 
har innehållet blivit onödigt tunt. I stället 
för synpunkter på t.ex. mellansvenska och 
östtyska medeltidshus fylles boken av ovid
kommande redogörelser för Alt-Schleswigs 
topografi, det äldsta Ribe, identifieringen av 
"Sciringes heal" och allt möjligt annat, som 
lämpligen kunnat höra hemma på symposier 
med helt annorlunda rubricering. Avslut
ningsvis frågar man sig om Erik Nylén är 
helt obekant med husurnan från Ruuthsbo i 
Bjäresjö (inv.nr. L U H M 20917, senast pub
licerad av Berta Stjernqvist 1961 i ett av Ny
lén f.ö. omnämnt arbete), som i likhet med 
exemplaret från Rannarve prydes av kon
struktiva detaljer i relief? 

Rikard Holmberg 

Lars Redin, Lagmanshejdan. Ett gravfält som 
spegling av sociala strukturer i Skanör. Acta 
Archaeologica Lundensia. Series in 4°. Nr 10. 
Lund 1976. 201 s. ISBN 91-40-04354-1. 

Skånemarknaden med centrum vid Skanör 
och Falsterbo var en av det medeltida 
Europas stora internationella marknadsplat
ser. Dess grundförutsättning var det rika sill
fisket i öresundsområdet. Efter Diedrich 
Schäfers grundläggande arbete av år 1887 
har relativt ringa material framdragits till 

belysning av fenomenet Skånemarknaden, 
bortsett från Lundbergs utredning 1906 om 
sillfisket och hanteringen av fångsterna och 
från Rydbecks arkeologiska undersökningar 
av Borgen i Skanör, publicerade 1935. Tack 
vare en nödhjälpsutgrävning 1966 av ett stort 
kyrkogårdsmaterial har emellertid en ny källa 
med anknytning till Skånemarknaden fram
kommit. I efterhand åtog sig Lars Redin 
uppgiften att bearbeta detta, vilket resulterat 
i en doktorsavhandling i ämnet Medeltids
arkeologi vid Lunds universitet. (Vid dispu-
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tationen, i januari 1977, fungerade rec. som 
fakultetsopponent.) 

Det arkeologiska material som avhand
lingen utgår från är ensidigt, det består av 
drygt 1.250 skelettgravar med relativt få arte-
faktfynd. Mot den bakgrunden är det särskilt 
beklagligt att någon osteologisk analys aldrig 
har kunnat utföras — dock helt utan Redins 
förskyllan. Skdettmaterialet sparades nämli
gen inte till eftervärlden efter utgrävningens 
slut. Även om benen delvis var i dåligt skick 
undandrogs därmed forskningen ett material 
som troligen hade mångfaldigat fyndens käll
värde. 

Läsaren av denna avhandling har inte all
tid en lätt uppgift. Särskilt de resonerande 
avsnitten sätter hans skarpsinne på svåra 
prov. Författarens mångordighet, aversion 
mot verb och hans flitiga bruk av samhälls
vetenskapens och centralbyråkratins fikon
språk är huvudorsaker. Detta är synd, ty när 
man väl lyckas dra den språkliga förlåten åt 
sidan finner man ofta att författaren har 
något klokt att säga. 

Författarens arbetsmaterial är främst ut
grävningsdagböcker och ritningar. Med stor 
energi granskar han källkritiskt detta mate
rial mot bakgrund av de speciella och svåra 
omständigheter under vilka fältundersök
ningen utfördes. Genom hela avhandlingen 
håller Redin den källkritiska aspekten levan
de både i stort och i enskilda analyser, och 
han tar också vederbörlig hänsyn till den i 
sina slutsatser. En sådan konsekvent tillämp
ning av en sträng källkritisk attityd till ett 
stort samlat utgrävningsmaterial är lika ovan
lig som berömvärd och är enligt min mening 
en förnämlig komponent i detta arbete. 

På grund av materialets ensidighet hade 
författaren inte mycket annat att välja på 
för en gruppering än skelettens armställ
ningar, vilka nämligen uppvisar en betydan
de variation. Han anser sig kunna använda 
561 av gravarna, dvs. 45 % av hela materia
let, och dessa indelar han sedan i 9 typgrup
per. De är formulerade som ett slags ideal
typer med en viss spännvidd. Tyvärr är denna 
spännvidd i regel oklart angiven i definitio
nerna och därmed blir den inbördes avgräns
ningen av typgrupperna diffus. Definitioner

na gör därför inte riktigt skäl för namnet utan 
fungerar endast som ganska allmänna beskriv
ningar av typgrupperna. 

För att erhålla något mönster sätter för
fattaren sedan de nio typgrupperna i relation 
till ett antal andra faktorer, såsom förekomst 
av kista eller ej, kistformen, förekomst av 
söljor, läget på kyrkogården samt de strati
grafiska förhållandena. Denna avhandlingens 
centrala del är redovisad som en forsknings
process. Intet anande tar sig läsaren genom 
alla dessa grundliga analyser för att sedan, 
långt fram i boken, finna att författaren 
blivit misnöjd med att den ursprungliga 
typgrupperingen inte givit tillräckligt tydliga 
utslag och plötsligt delvis förkastar den och 
gör en ny. De nio grupperna I—IX slås där
vid samman till de fyra A—D (dock i sin tur 
fördelade på inte mindre än 29 varianter) . 
Därefter genomför författaren än en gång 
samma mödosamma mönstergruppering som 
tidigare. I och för sig är det inte något an
märkningsvärt att man efter prövning modi
fierar en typindelning. Men den kritik som 
författaren själv ger sin första typindelning 
och många av de skäl han anför för omgrup
peringen hade utan tvekan kunnat framläggas 
redan från första början. Inte minst hade 
hans egen utmärkta analys av möjliga fel
källor och sekundära störningar av de ur
sprungliga armställningarna bort avskräcka 
från den ursprungliga detaljerade indel
ningen. 

För tydlighetens skull meddelas här i kort
het Redins slutliga mer komprimerade indel
ning av armställningstyperna: A: raka armar 
utefter kroppen; B: underarmarna trubbigt 
vinklade in mot bädcenet; C: underarmarna 
rakt vinklade in mot kroppen; D : underarm
arna spetsigt vinklade in mot överkroppen. 

Författaren har haft den i och för sig väl
lovliga ambitionen att laborera med ett statis
tiskt sett så stort material som möjligt. Men 
just detta bidrar också till hans svårighet att 
få fram distinkta mönster. Eftersom enligt 
denna princip varje skelett med bevarade 
underarmar måste baxas in i någon av grup
perna så kommer dessa därmed också att in
rymma en rad svåra gränsfall. Författaren är 
medveten härom men menar att det annars 
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skulle "bli nödvändigt att rensa bort en stor 
del av materialet", vilket vore att beröva det 
dess kvantitet (s. 35). Förhoppningsvis är den 
citerade meningen att uppfatta som en reto
risk överdrift; om icke skulle det betyda att 
typindelningen istället för att ha tagit fasta 
på det konstanta i materialet utgått från 
undantagen och lämnat det konstanta att 
falla på gränsen mellan typerna. Fullt så illa 
får man dock hoppas att det inte är ställt 
med författarens indelning. 

Hur som helst så kan man diskutera prin
cipen att laborera med en typindelning där 
gränsfallen tillåts dominera på ett sådant sätt 
att avgränsningen blir otydlig. Utan tvivel 
hade arbetet vunnit på att åtminstone kom
pletteras med en analys enbart baserad på den 
ideala utformning av huvudtyperna, således 
bortseende från alla sammanbindande varian
ter. En sådan inskränkning i fråga om typer
na A—D kunde förslagsvis utföras så att 
grupp A endast representeras av variant 2, 
B av varianterna 8—9, C av 19—22 och D 
av 27—29. Granskar man på denna grundval 
t. ex. de olika typernas utbredning på kyrko
gården erhåller man nämligen en betydligt 
distinktare och mer avgränsande bild än den 
som författaren fått fram. Det finns skäl att 
prova en dylik indelningsgrund även för öv
riga mönstergrupperingar. 

Författarens metod att finna något krono
logiskt mönster är i första hand stratigrafisk 
och går ut på att utnyttja överlappningar 
mellan enstaka eller flera gravar. Med hjälp 
av en lång rad sådana kortare eller längre 
"relationsserier" har Redin fått fram en kro
nologisk bild för de olika typerna, som dock 
framstår som riktigt tydlig endast för grupp 
A, som därigenom erhåller en tidig place
ring inom kyrkogårdens användningstid, ett 
resultat som bestyrks av andra omständighe
ter. Metodiskt innebär detta inte något nytt, 
men Redins systematiska och självständiga 
tillämpning av den stratigrafiska metoden är 
ett fint inslag i avhandlingen. 

Direkt missvisande är däremot författarens 
beskrivning av sin kronologiska metod. Inte 
någonstädes i de aktuella avsnitten nämns 
ordet stratigrafi, endast uttrycket "relations-
serie" som ju kan betyda praktiskt taget vad 

som helst. I avhandlingens inledande avsnitt 
och i sammanfattningarna konstateras å and
ra sidan kort och gott att kronologien upp
rättats med hjälp av den typologiska meto
den. Detta är ännu mer missvisande. Ingen
stans i denna avhandling genomförs någon 
typgradering efter likhet, tvärtom varnar för
fattaren för ett evolutionärt betraktelsesätt 
ifråga om armställningstyperna. Hans analys 
av typgrupperna går heller aldrig utöver den 
rena typindelningen, själva klassificeringen. 
Den kronologiska gradering som förekommer 
utförs med helt andra medel, främst då strati
grafi, men även andra slag av analogier. 

När det gäller identifieringen av kyrko
gården på Lagmanshejdan, som ligger på 
vångorna öster om staden ca 300 m öster om 
S:t Olofs kyrka, tolkar Redin den som möj
ligen tillhörande staden Rostocks köpmanna
gille på Skanörmarknaden. Denna tolkning 
har enligt min mening inte stöd vare sig i 
de arkeologiska eiler skriftliga källorna. Re
dan det mycket stora antalet gravar, som 
enligt Redins uppskattning ursprungligen 
uppgått till 1.500—2.000 st., motsäger detta 
antagande. Mortal i tden i en så speciell po
pulation, utan eller med obetydligt inslag 
av spädbarn, småbarn, barnaföderskor, åld
ringar och kroniskt sjuka, torde ha varit 
relativt sett mycket låg, och med tanke på 
den påbjudna marknadsfriden behöver man 
inte räkna med någon nämnvärd våldsdödlig
het bland köpmännen. Mot denna bakgrund 
är en mortalitet på mellan 10—20 promille 
inte för låg. Ta r man sedan hänsyn till att 
det här skulle röra sig om en bosättning un
der endast två månader av året, och att kyr
kogården synes ha använts ungefär 200 år, 
skulle befolkningsantalet för samhället bakom 
kyrkogården då uppgå till mellan 2.250 och 
6.000 individer. Det är direkt orimligt att 
enbart Rostocks handelsgille, som endast var 
ett av många tyska sådana i Skanör, kan ha 
haft sådana dimensioner. Kyrkogården på 
Lagmanshejdan måste med andra ord ha 
tillhört någon större gemenskap än staden 
Rostock. 

Det som föranlett Redins antagande är ett 
hanseatiskt dokument från 1352 i vilket Ro
stocks kyrkogård omnämns i samband med 
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en gränsbestämning av Rostocks fitt och i 
ett topografiskt sammanhang som gör det 
möjligt att lokalisera det till Lagmanshejdan. 
Men enligt min mening pekar det aktuella 
textavsnittet i delvis annan riktning: "Damus 
vobis vittam vestram cum campispadis apud 
Theutonicam ecclesiam vestram et cimiterium 

vestrum Rostoccensem " (Schäfer, D., 
1887. Das Buch des liibeckischen Vogts auf 
Schonen, s. C X V ) . Det anmärkningsvärda är 
att det är Rostocks kyrkogård som här om
nämns tillsammans med "tyska" kyrkan, inte 
Rostocks kyrka vilket hade varit naturligast. 
Det väcker misstanken att någon särskild 
Rostocks kyrka faktiskt inte fanns vid denna 
tid och att "cimiterium Rostoccensem" sna
rast bör tolkas som Rostocks "gravplats" än 
som dess kyrkogård. En annan intressant iakt
tagelse är att "tyska" kyrkan och Rostocks 
cimiterium här förenas genom ett och samma 
pronomen, "vestram", vilket motiverar tolk
ningen att det finns ett direkt samband mellan 
Tyska kyrkan i Skanör och Rostocks grav
plats, att dessa var knutna till en och samma 
samfällighet. Att Redin inte gjort dessa ob
servationer kan nog sättas i samband med att 
han, att döma av hans referenser, inte gran
skat originaltexten som finns citerad hos 
Schäfer utan endast dennes kommentar, som 
ju egentligen inte berör den här aktuella 
frågan. 

Det blir då naturligt att tänka på förhål
landena i Falsterbo. Schäfer anför två källor, 
från 1336 respektive 1489, enligt vilka Lii
becks kyrka i Falsterbo var den första kyrka 
som där byggdes. Det senare dokumentet 
anger till yttermera visso att Liibecks kyrka 
var den enda tyska kyrka i Falsterbo, som 
ägde rätt att utdela de heliga sakramenten 
och den sista smörjdsen, även efter det att 
flera andra tyska städer byggt kyrkor där. 
I dokument från 1502 och 1504 omtalas för 
övrigt Liibeckskyrkan i Falsterbo som gemen
sam kyrka för de där verksamma tyska köp
männen (Schäfer, s. C X L I I I f.). 

Mycket talar således för att motsvarande 
förhållande rådde i Skanör (där verksamhe
ten som bekant stagnerade i början av 1400-
talet), med andra ord att den Tyska kyrkan 
i Skanör hade vissa för alla där verksamma 

tyska köpmän gemensamma församlingsfunk
tioner såsom just begravningar. "Cimiterium 
Rostoccensis" skulle således enligt det före
gående kunna tolkas som ett inom den stora 
tyska kyrkogården mer eller mindre klart av
gränsat gravplatsområde förbehållet Rostocks 
handelsgille i Skanör, allt naturligtvis under 
förutsättning att platsidentifieringen är den 
riktiga. Detta att kyrkogården på Lagmans
hejdan i viss utsträckning kan ha varit upp
delad på skilda gillesamfällighder ter sig inte 
orimligt med tanke på att de olika gravlägg
ningstyperna, som Redin visat, trots vissa 
koncentrationer har en vid spridning över 
hela kyrkogården. 

Redin har tagit fasta på det stora antalet 
gravar med söljor liksom ett mindre antal 
med fynd av nålar, fingerringar, knivar och 
mynt och han tolkar majoriteten av dessa 
som resultatet av begravningar i gångkläder 
istället för det normala i svepning. Sölje-
gravarna är sammanlagt 99 st., dvs. 8 % av 
det totala antalet. Även om man enligt min 
mening inte får bortse från möjligheten att 
enstaka av dessa söljor och även nålar kan 
ha hållit samman svepningar, talar mycket 
för att Redins tolkning är riktig. Begravning 
i gångkläder skulle då företrädesvis ha skett 
i grupp B ( = 1 1 — I I I ) . 

Detta förhållande — i förening med det 
att dessa grupper har en lägre frekvens av 
kistor samt vissa andra omständigheter — 
föranleder Redin till antagandet att det skul
le ha rått en viss " social desorganisation" 
under det skede som dessa gravar represen
terar, dvs. ungefärligen 1300-talet. Särskilt 
anför han två gravar, som genom sitt stora 
innehåll av mynt starkt avviker från det gäng
se medeltida gravskicket. I grav nr 1.000 låg 
sammanlagt 257 mynt fördelade på tre kon
centrationer, en på var sida av bröstet och 
en vid högra höften, ursprungligen säkert i 
myntpungar. I grav nr 1.232 låg en samling 
om 39 mynt vid bäckenet. Redin påpekar 
att den först nämnda graven synes ha grävts 
i stor hast. 

Det är onekligen frestande att här anknyta 
till den stora böldpestepidemien på 1300-
talet. Pesten nådde Danmark under somma
ren 1349 kort tid före Skånemarknadens öpp-
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nande. All erfarenhet av böldpestepide-
mier visar att stora, internationella, kustbe
lägna marknadsområden fungerar som effek
tiva spridningscentra för denna sjukdom, 
ögonvittnesskildringar från denna och andra 
stora pestepidemier ger vid handen att folk 
på grund av det intensiva sjukdomsförloppet 
ofta dog i sina gångkläder på offentliga plat
ser och även hemma, och att de döda ofta 
utan några som helst åtgärder inför begrav
ningen kördes iväg till tillfälliga eller ordi
narie kyrkogårdar och nedgrävdes i största 
hast. Det måste betraktas som en realistisk 
möjlighet att digerdöden kan vara åtminstone 
en förklaring till så många begravningar i 
gångkläder och utan kista på Lagmanshej
dan. Särskilt frestande är naturligtvis denna 
tolkning för de ovan nämnda myntgravarna 
nr 1.000 och 1.232. Här frammanas bilden 
av två rangerade köpmän som hastigt in
sjuknat och dött i full mundering och med 
penningpungarna dolda under manteln så att 
dessa undgick att observeras av begravnings
personalen, som nog mestadels undvek att 
rota i de pestdödas kläder. 

Den vetgirige undrar naturligtvis vilka 
mynt som ingick i just dessa gravar. Men 
även det mest noggranna bläddrande i boken 
är resultatlöst. Inga myntbestämningar har 
nämligen gjorts, inte heller i preliminär form, 
ja möjligheten att överhuvudtaget utföra så
dana berörs inte ens i avhandlingen. Även 
bortsett från den kronologiska vägledning 
man här kan ha gått miste om, och möjlig
heten att testa antagandet att dessa två mynt
gravar kan tillhöra tiden för digerdöden eller 
någon av dess oundvikliga följdepidemier, 
saknar man därmed också möjligheten att 
verifiera den nära till hands liggande miss
tanken att det här är frågan om yrkesköp
män med en för en internationell handels
marknad naturlig uppdelning av olika valu
tor i skilda börsar. 

Författaren har en i och för sig god ambi
tion att visa att även ett mycket typfattigt 
material kan avlockas mer upplysningar än 
många är benägna att tro. Men stundom har 
man intrycket att han i denna strävan för
summar att komplettera sitt huvudmaterial, 
skeletten och kistorna, med annat källmate

rial såsom det historiska och numismatiska. 
Särskilt frapperande är bristen på koppling 
till det historiska sammanhanget när det 
gäller författarens försök att tolka sitt käll
material ur socialhistorisk synvinkel. Efter
som hans Stadium II av kyrkogårdens ut
byggnad på grund av färre antal kistor, större 
variation på kisttyperna, större troligt inslag 
av gångkläder m. m. tolkas som uttryck för 
"social desorganisation" hade det legat nära 
till hands att anknyta inte bara till diger
döden utan i största allmänhet till den poli
tiska, ekonomiska och sociala oro som är sär
skilt uppenbar för just 1300-talet, inte minst 
i Skåne. Särskilt djupgående socialhistoriska 
slutsatser torde knappast kunna dragas en
bart på grundval av det rent arkeologiska 
materialet i detta fall, utan tillhjälp av annat 
material såsom det historiska och osteologiska. 

Författaren gör en utmärkt jämförande 
sammanställning av större välundersökta me
deltida kyrkogårdsmaterial i Norden och kan 
även där konstatera i stort sett samma all
männa kronologiska tendens ifråga om arm-
ställningstyperna. Man frestas dock att an
märka att om kyrkogården på Lagmanshej
dan tillhört köpmanstaden Rostock, som för
fattaren antar, hade det varit motiverat att 
redovisa jämförelsematerial även från områ
det längs den södra östersjökusten, eller om 
något sådant material inte står till buds, åt
minstone notera att så är fallet. 

Ett intressant grepp är författarens sam
manställning av armställningar på bildgrav
stenar. De visar, om än i mycket grova drag, 
en god kronologisk koppling till armställ-
ningstyperna A—D. Visst är det tänkbart, 
som Redin föreslår, att bildframställningarna 
har påverkat sättet att placera den dödes 
händer i gravarna. Men det naturliga är ändå 
att tänka sig att dessa två fenomen har en 
gemensam bakgrund, ty även armställningar
na på bildgravstenarna måste ju kunna moti
veras. Troligen är det väl så att sättet att 
arrangera armar och händer i båda dessa fall 
kan ses som uttryck för en förändring av den 
personliga böneställningen varvid riktlinjerna 
snarast angavs av prästerskapet och det of
fentliga fromhetslivet. 

Bo Gräslund 

Fornvännen 73 (1978) 



64 Recensioner 

Roar Hauglid, Norske Stavkirker, Bygnings-
historisk Bakgrunn og Utvikling (Norske 
Minnesmerker) Oslo 1976. 474 s. ISBN 
82-09-01351-3. 

Så har andra delen av Roar Hauglids monu
mentala verk om de norska stavkyrkorna ut
kommit, behandlande kyrkornas byggnads
historia, ett värdigt motstycke till första delen 
som ägnades kyrkornas dekorativa utsmyck
ning (jfr recension i denna tidskrift 1975 och 
recension av Peter Anker, Om daterings-
problemet i stavkirkeforskningen, Historisk 
Tidskrift nr 2, 1977). Det är en praktfull 
volym på över 400 sidor, slösande rikt illu
strerad med talrika planer och konstruktions-
ritningar och utsökt vackra färgbilder. 

Nästan halva volymen upptages av en redo
visning i breda svep av träarkitekturen i det 
övriga Europa inklusive de nordiska grann
länderna från äldsta tid, från stenåldern och 
fram till 1100-talet, det sekel då den norska 
stavkyrkoarkitekturen, som vi känner den i 
dag, nått sin beundransvärda fulländning. 
Författaren hävdar med viss emfas — och 
med rätta — gentemot äldre åsiktsriktningar, 
att den norska stavkyrkan icke är ett fenomen 
sui generis utan bär på arvet av månghundra
åriga traditioner i Västerlandets träbyggnads
konst, som på grund av speciella förhållan
den kom att konserveras i Norge i en sen, 
sällsynt rik och högtstående fas av sin ut
veckling. Den västeuropeiska bakgrund Haug
lid tecknar bygger i stor utsträckning på 
fynd och grävningar från det senaste halv
seklet, och säkerligen kommer bilden att 
kunna kompletteras genom kommande arkeo
logiska undersökningar. Här vilar av allt att 
döma ännu i jorden ett endast ofullständigt 
utnyttjat arkiv. 

Från stolpbyggnader och palissadbyggnader 
av olika konstruktioner, helt eller delvis jord
grävda, skulle utvecklingen mot slutet av 
första årtusendet nått det stadium, som den 
norska stavkyrkan representerar, en byggnad 
på fundament av syllar ovan jord. Till de 
äldsta nordiska representanterna för detta 
byggnadsskick räknas de enskeppiga, got
ländska stavkyrkorna i Silte, Eke och Hemse. 
Hauglid accepterar Trotzigs och Lagerlöfs 

dateringar av de båda förstnämnda till 1000-
talets slut, men i fallet Hemse synes han ge 
en onödig, hypotetisk förklaring till utseendet 
av plankorna: de skulle stamma från en första 
jordgrävd stavkyrka på platsen och sekundärt 
huggits om för att passa till en kyrka nr 2 
på syllar; samtidigt skulle den nuvarande 
portalreliefen ha utförts. Det finns inget i 
plankornas skärning, som stödjer ett sådant 
antagande, som blott synes föranlett av en 
missuppfattning av portalskulpturens ålder. 
Hauglid är närmast böjd att datera relieferna 
till 1100-talets senare del, vilket skulle inne
bära en onödig retardering. I sitt arbete om 
romansk träornamentik har Lennart Karls
son nyligen uppskattat deras ålder till omkr. 
år 1100 med en marginal på 50 år åt ömse 
håll. Det torde vara en rättvis bedömning 
även med hänsyn tagen till gotlänningarnas 
kända böjelse för konservativt bevarande i 
öns konsttraditioner. — Hauglid behandlar 
det svenska stavkyrkomaterialet med en viss 
utförlighet, och hans omdatering av vår enda 
stående stavkyrka, i Hedared i Västergöt
land, till 1100-talets slut förefaller övertygan
de. Det är väl de många senare ombyggna
derna och restaureringarna, som kommit tidi
gare forskare att underskatta den lilla kyr
kans ålder. 

På grund av dateringen av de stora palis-
sadkyrkorna i Lund till 1000-talets mitt och 
av de första (?) kyrkorna på syllar på Got
land, som visar konstruktiv släktskap med 
Urnes I, till inemot år 1100, anser Hauglid, 
att det avsides liggande Urnes inte kan ha 
tillkommit tidigare än ett stycke in på 1100-
talet. Men detta måste vara en felsyn. Den 
utomordentliga kvaliteten i skärningen av 
dekoren i Urnes gör detta till ett första 
rangens monument, även om det råkar ligga 
i en avsides fjorddal. Med hänsyn till stav-
kyrkoarkitekturens västeuropeiska bakgrund, 
som så utförligt kommenterats i arbetets in
ledande avsnitt, borde det vara naturligare 
att söka den norska träarkitekturens inspira
tionskällor i västerled, på andra sidan havet, 
än att binda dess utveckling till daterade 
monument på Gotland och i Lund. Kyrkan 
i Urnes bör rimligtvis haft storebröder i Ni
daros och Bergen, och av stilistiska skäl bör 
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dessa ha tillkommit under Olaf Kyrres 
(1066—1093) för landet gynnsamma rege
ring. 

Träarkitekturens konstruktiva utveckling 
är trots allt mycket fragmentariskt känd, allt
för fragmentariskt för att den skulle tillåta 
några bestämningar av de enskilda monu
mentens datering på enbart teknisk grund. 
Här ger den stilhistoriska analysen betydligt 
känsligare utslag. Vid genomläsningen av 
denna översikt av den norska stavkyrkans 
historia måste man mer än en gång beklaga 
författarens brist på tilltro till stilkritikens 
möjligheter att lämna avgörande bidrag vid 
diskussionen av de norska stavkyrkornas 
kronologi och utveckling, inte minst i sam
band med tolkningen av ett monument av 
så primär betydelse som Urnes. 

Hauglid har tagit del av Erla Bergendahl 
Hohler, "The Capitals of Urnes Church and 
their background" (Acta Archaeologica Vol. 
46, 1975), men lämnar hennes kunniga och 
resultatrika undersökning av Urneskapitälen 
utan avseende. Kapitälskulpturen samman-
ställes här med besläktade monument på 
Jylland och i Trondhjem och dateras till 
1100-talets mitt, förslagsvis 1160-talet. En 
sådan datering återverkar i sin mån på date
ringen av den nuvarande kyrkans föregång
are, men framför allt kullkastar den Haug
lids teori, att de s. k. kolonnstavkyrkorna 
skulle introducerats först omkr. år 1200, ja 
i början av 1200-talet. Efter Erla Hohlers 
grundliga undersökning av skulpturen i Ur
nes I I är en sådan datering av denna bygg
nad i det närmaste utesluten. Dessutom kan 
Urnes I I knappast vara en förstling bland 
kolonnstavkyrkorna — det har Hauglid själv 
insett. 

Hauglids förklaring av tidpunkten för 
kolonnstavkyrkornas uppkomst innebär i själ
va verket en otillbörlig förenkling. Det är 
först under loppet av 1100-talet, som sten-
basilikor byggdes i Norge resonerar Hauglid, 
och först omkring år 1200 kan de ha stått 
färdiga och börjat inspirera träarkitekturen. 
Men redan en byggnad med jordgrävda stol
par som 1000-talets St. Drotten i Lund var 
en träkyrka med kolonner — Hauglid re
konstruerar den förresten som basilika! — 

och träarkitekturens byggmästare har natur
ligtvis kontinuerligt inspirerats av stenkyrkor
nas formvärld både hemma och ute. Det var 
timmermansfolket som reste byggnadsställ
ningar och byggde takstolar vid kyrkobyggen 
i sten, och det var förmodligen samma tim
mermansfolk som var engagerat i träarkitek
turen. 

Hauglid lägger i argumenteringen stor vikt 
vid den s. k. "saksetakstolen", som han anser 
tillkommen för att lösa problemet med tak
stol över toppiga stenvalv. Redan detta inne
bär en otillåten förenkling: saksetakstolen bör 
rimligtvis betraktas som en form framvuxen 
ur träarkitekturen, praktiskt betingad av be
hovet att skapa fri rymd i en byggnad med 
låga väggar och högt tak. Arkeologerna kan 
gräva fram husgrunder och stolphål i mängd, 
men vår kunskap om takresningarna i trä
arkitekturens försvunna boningar från det 
första årtusendet e. Kr. är ytterligt begränsad 
och borde mana till försiktighet, när det gäl
ler teorier om uppkomsten av en samtidigt 
så enkel och genial stödkonstruktion som 
saksetakstolen. Det finns andra stödjande 
strävkonstruktioner i den fullgångna norska 
stavkyrkan, som kan uppfattas som uttryck 
för "gotik" utan att därför kronologiskt på 
något sätt vara bundna till den stilperiod vi 
kallar gotik. 

En konklusion som denna förefaller med 
förlov sagt helt barock: "Med tanke på den 
sikre plass den nye saksetakstolen fikk i de 
förste soylestavkirkene, kan påvirkningen fra 
stenbasilikaene neppe ha vaert effektiv fer 
de flesta av disse var ferdig taklagt." Tan
ken på stavkyrkofolket som sitter på dikes
renen och väntar på stenbasilikornas taklags-
fest, innan de själva griper sig verket an, är 
visserligen betagande, men . . . 

Som typexempel på den konstruktivt full
ändade norska kolonnstavkyrkan redogör 
Hauglid för kyrkan i Kaupanger, som bör 
vara uppförd någon gång efter stadens brand 
1184. Det är en njutning att studera Kristian 
Bjerknes fina konstruktionsritningar och följa 
den eleganta redogörelsen för detta mönster
bygge, som förvisso inte var någon förstling 
i sitt slag. 

Den norska kolonnstavkyrkan har under 
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tidernas lopp givit anledning till de mest be
fängda teorier, när det gällt att förklara dess 
ursprung. Som en kvarleva av en i övrigt ut
död ras har den omgivits med skräckfylld 
vördnad och fantasifulla legender. Man såg 
dess hemlighetsfulla ursprung i Österlandets 
pagoder, i armeniska centralkyrkor eller forn
nordiska gudahov eller studerade helt enkelt 
dess konstruktioner i ljuset av ett vikinga
skepp, som vänder kölen i vädret. Det är en 
nöjsam läsning att följa redogörelsen för alla 
dessa galenskaper, och man vill gärna ge 
Hauglid rätt, att dessa teorier nu är mogna 
att definitivt förvisas till den konsthistoriska 
skräpkammaren. 

Hauglid följer i stället i Dietrichsons fot
spår, när han ser 1100-talets stenbasilika som 
den yttersta förebilden för kolonnstavkyrkan. 
Därmed låter författaren denna träda ut ur 
sitt halvmystiska dunkel och framstå som den 
europeiska konstföreteedse den är, och detta 
är en stor förtjänst i det recenserade arbetet. 
Under loppet av 1100-talet fann den norska 
kolonnstavkyrkan sin definitiva form, som 
den traditionellt skulle bevara i ett par år

hundraden, med rundbågar och hästskobågar 
och romanska tärningskapitäl och den prakt
fulla drakportalen som dess mest karakteris
tiska, dekorativa element. Drakportalen bar 
på arvet av äldre, nordiska traditioner, men 
i sin rikast utvecklade form bör den ha 
koncipierats vid mitten eller strax efter mit
ten av 1100-talet med upptagande av då i 
Västerlandet gängse ornamentala mönster. 
Kaupanger kan väl stå som modell för den 
fullt utvecklade norska kolonnstavkyrkan, 
men då som ett exempel på utvecklingen, när 
den nått sin kulmen, icke när den är i sin 
början. 

Sedan Roar Hauglid nu gjort sin magni
fika "summing u p " som en slutsten i de nor
ska stavkyrkornas historia, känner man sig 
beredd att förklara: den norska stavkyrko-
forskningen är död. Men så erinrar man sig 
Erla Hohlers klarögda undersökning av Ur-
neskapitälen, och då följer det spontana ut
ropet: Leve den norska stavkyrkoforskningen! 

Aron Andersson 
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Birgitte Bille Henriksen, Svaerdborg I , Ex
cavations 1943—44. A Settlement of Magle
mose Culture. Arkeologiske Studier Vol. I I I . 
Akademisk förlag 1976, Köpenhamn. ISBN 
87-500-1639-3. 160 s., 98 fig. D.kr. 100:— 

I inte mindre än tre omgångar har den mag-
lemosetida boplatsen Svaerdborg I blivit un
dersökt. 

K. Friis Johansen grävde där 1917—18; 
H.C. Broholm gjorde en undersökning 1923 
och C.J. Becker ledde en nödgrävning 1943 
•—44. Den första grävningen publicerades i 
Aarbeger 1919 och den andra i Aarböger 
1924. Beckers grävning som föranletts av 
krlgstida torvtäkt kom inte att få någon ome
delbar publicering utan Becker lade ut temat 
till Birgitte Henriksen (BH) som magister
uppgift; det är denna som byggts ut till den 
här aktuella boken Svaerdborg I . 

Tillsammans med Mullerup i Maglemose 
på NV-Själland är Svaerdborg en av de vik
tigaste boreala/tidig atlantiska boplatserna i 
Sydskandinavien. 

Medan Mullerup geografiskt ligger i anslut-, 
ning till det stora Aamose-komplexet — pub
licerat av Therkel Mathiasen och Knud An
dersen (Verup) ligger Svaerdborg norr om 
Vordingborg i det stora mossdrag där också 
boplatser som Lundby, Holmegaard och Bar-
mose befinner sig. Viktigt för Svaerdborg-bo-
platsen var det också att Knud Jessen, bota
nist och pollenanalytiker, i ett par omgångar 
1919 och 1933 tog prover och borrade i mos
sen vid boplatsen. Därvid kom Jessen för alla 
maglemosetida boplatser fram till en tidsin
delning som innebar att Mullerup och Lund
by I fördes till pollenzon V medan Svaerd
borg I och Holmegaard I—II placerades i 
pollenzon VI — en tvådelning som i grova 
drag fortfarande är giltig. 

Becker som förutom på Svaerdborg också 
grävde på andra sydsjälländska boplatser kom 

fram till en indelning av maglemosekulturen 
i fem faser. Svaerdborg I täcker faserna 3 — 
5. Faserna 4 och 5 kallas sen maglemosekul-
tur och finns i Svaerdborg I, Holmegaard 
1—II och Holmegaard IV:s övre lager. Det 
är här som de smala trianglarna, handtags
kärnorna och kölskraporna förekommer i ma
terialet. Enligt BH motsvarar detta i ageröds-
sekvensen närmast Ageröd I : H C (BL + U T ) . 
Till denna sena maglemosetid hör också bo
platser som Verup, Svaerdborg II och Ulke-
strup I I . Den sistnämnda som placeras tidigt 
i pollenzon VI har C14-daterats till århund
radena omkring 6000 f.Kr. Kongemosebo-
platsen som ligger i andra hälften av pollen
zon VI har fått C 14-dateringar som ligger 
omkring 5500 f.Kr. 

Det är bl.a. mot denna bakgrund som BH 
nu ger sig in i en förnyad genomgång av det 
yngre maglemosetida materialet i Svaerdborg 
1 — 43. 

Hon börjar därvid med en klassifikatorisk 
studie av artefaktmaterial. Därefter följer en 
presentation av grävningen i de olika ytorna 
och av artefakterna av flinta, ben och horn. 
Till sist dras komparativt material in i en 
jämförande studie och BH kommer fram till 
en samlad kronologisk syn på den yngre mag
lemosekulturen. 

I det klassifikatoriska avsnittet (som väl 
snarast borde kallats en studie i systematik 
och morfologi baserad på såväl kvantitativa 
som kvalitativa kriterier) börjar BH med att 
göra klart skillnaden mellan desilicifikation 
och patinering där det förra innebär att flint
ytan vittrar och torkar ut beroende på ned
brytning av silikaten i materialet. Vad be
träffar nästa grupp av artefakter som omfat
tar spånen, så ger BH en definition på mik
rospån som ett spån mindre än 6 cm långt 
och med en bredd av högst 1 cm. Detta skall 
då uppfattas som en materialintern definition 
för den yngre maglemosetida kulturen i Dan-
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mark—Skåne. Spånkärnorna delar BH i tre 
huvudgrupper: De koniska kärnorna med 
undergrupperna a) med spår över hela kär
nan b) med spår endast på en sida; kölkär
nor dvs. ett slags korta, höga handtagskärnor 
där höjden är större än längden; handtags
kärnor och kölskrapor, där de sista är färdig-
förberedda handtagskärnor från vilka ännu 
ej slagits spån. 

I den följande indelningen är det viktigt 
att observera BH:s termer "backed blade" 
och "backed flake" under vilka termer döl
jer sig det sedvanliga begreppet "kniv". 

Av mikroliter innehåller Svaerdborgmate-
rialet inte mindre än 4436 st. BH definierar 
därur spetsar, lancetter och trianglar samt 
halvcirklar. Trianglarna indelar BH i tre 
grupper: 

A 
B 
C 

Bredd 

> 6 mm 
< 6 mm 
< 5 mm 

Vinkel mot 
längsta sidan 

110—130° 
110—130° 
140—150° 

Den minsta 
kortsidans 
spets vänder 
mot: 
Spånets topp 
Spånets bas 
Spånets bas 

— om man utnyttjar kriterier gemensamma 
för alla tre definitionerna. Intressant är att 
konstatera att BH här gör en tyngdpunkts
gruppering som inte täcker alla logiskt tänk
bara varianter och inte har en "övrig-grupp" 
för uppsamling. 

Av restprodukterna delar BH in t.ex. mik-
rosticklarna i tre grupper (något förenklat 
av rec.): 

a) med tunn, sned facett 
b) med tunnt, rakt brott 
c) med tjockt, rakt brott 

Den följande genomgången av Svaerdborg-
boplatsen är både detaljrik samt klar i sina 
översikter och sammanfattningar. 

Till slut i ett kapitel om "Conclusions" vi
sar BH hur en indelning av den yngre Mag
lemosetiden i y M 1 och y M 2 innebär skill
nader i redskapsmaterialet. Till y M 1 hör 
t.ex. de koniska mikrokärnorna, runda skra
por och trianglarna av typ B; till y M 2 hör 
handtagskärnorna, trianglarna av typ C, tri
angulära kärnyxor och trindyxor. Gemensam
ma redskap är sticklar, borrar och övriga ty
per av kärn- och skivyxor. Kongemoses red
skap hör i sin tur närmare samman med y 
M 2 än med y M 1. Pollenanalytiskt ligger 
y M 1 i första hälften av Jorgensens zon VI 
(Tage Nilsson BO 2) medan y M 2 och 
Kongemose ligger i andra hälften av zon VI 
(AT 1). I absoluta tal innebär detta att bör
jan av y M 1 dateras till århundradena före 
6 000 f.Kr. och början av y M 2 till omkring 
5 500 f.Kr. 

Carl Cullberg 

Claes Wahlöö, Keramik 1000—1600 i Svens
ka Fynd, Archaeologica Lundensia VI . 1976. 
32 s., 666 fig. Pris 50:— 

This work is the catalogue of a medieval pot
tery exhibition mounted in Kulturhistoriska 
Museet, Lund, in the autumn of 1976 and 
transferred to Statens Historiska Museum 
Stockholm, in 1977. The contributors ack-
nowledge that the impetus for such an exhi
bition came from a previous one held in Är
hus in 1972, and to some extent the arrange
ment and content of both exhibition and ca
talogue have been moddled on the Danish 
example (M. Bencard and E. Roesdahl, Dansk 

midddalderlertoj 1050—1550, Jysk Arkaeo-
logisk Selskabs Handbeger I, 1972). 

Keramik 1000—1600 consists of an intro
duction to Swedish medieval pottery (by Dag
mar Selling), a section on terminology (with 
a paral ld English text), an explanation of 
the arrangement of the catalogue and of the 
abbreviations used in it and, finally, a cata
logue of 666 objects each of which is illu
strated by a small but high-quality black-and-
white photograph. The items include not 
only pottery vessels but also other objects 
made of baked clay, such as floor- and stove-
tiles, crucibles, moulds, spindle-whorls and a 
single loom-weight. All have been assembled 
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from museums throughout Sweden, with an 
inevitable emphasis on the south and west. 
A group of eight authors have put their 
names to the foreword, but the main respon-
sibility for both exhibition and catalogue lies 
in the hands of Claes Wahlöö. 

Dagmar Sdling's introduction is an excel
lent survey of the present state of knowledge 
of Swedish medieval pottery induding a sum
mary of the division into wares (A-gods, B-
gods, C-gods) which she herself proposed in 
1955 (D. Selling Wikingerzeitliche und 
fruhmittelalterliche Keramik in Schweden, 
Stockholm 1955) and which has been current 
among Swedish medieval archaeologists ever 
since. She also discusses dating, notably of 
pots containing coin-hoards, and suggests the 
sources of some imported wares. When dis-
cussing foreign attributions (p. X I I I ) Dr. 
Selling says that Grimston and Scarborough 
(pottery-producing centres whose wares have 
been discovered at Gamla Lödöse) lie on 
the south and west coasts of England whereas 
they are in fact situated on the east; but this 
no doubt is a slip of the pen. 

Turning to the catalogue itself, the pottery 
is treated ware by ware with, for example, 
113 examples of A-ware and 323 examples of 
B-ware. The objects are then grouped accord
ing to province and find-spot. For instance, 
the first 64 examples of A-ware are from 
Lund and include cooking pots, lids and 
lamps. The next 50 entries are finds from 
the rest of Skåne and elsewhere in Sweden 
and, 'similarly, include cooking pots and 
lamps. This arrangement by find-spot rather 
than type leads to confusion when dealing 
with B-ware which comprises a wider varie-
ty of pot forms. In the exhibition the pottery 
was displayed in cases devoted to particular 
areas of Sweden. In those circumstances it 
was a satisfactory and logical arrangement 
but this catalogue will be consulted long after 
the exhibition has been dismantled, and an 
arrangement by types would then be of more 
use to the excavator trying to match his finds. 
This is particularly true as regional differen-
ces have not yet been isolated to any great 
extent so that types must be taken as repre
sentative of Sweden as a whole. 

There are several other features in which 
the catalogue is less than complete. Firstly, if 
a pot has already been published it would be 
helpful to have the reference included in the 
catalogue entry. (Some of the pottery from 
Kalmar, for example, has been published and 
discussed by G.C. Dunning, 'The trade in 
medieval pottery around the North Sea', Rot
terdam Papers I, 1968, pp. 35—58 and by 
K.J. Barton, 'Some examples of medieval and 
glazed earthenware in Sweden', Antikvariskt 
Arkiv 33, 1968.) A doser adherence to the 
format of Dansk middelalderlertej would have 
been an advantage on this point. It would 
also have helped in the vexed question of dat
ing, for it is confusing to see that numbers 
13, 15, 16 and 26 are attributed to 1020—50, 
while virtually identical cooking pots num
bers 11 and 12 are said to be l l t h - or 12th-
century in date! Perhaps numbers 13, 15, 16 
and 26 were found in securdy dated exeava
tion contexts allowing precision in dates, but 
why not say so? These pots are presumably 
from the site published as PKbanken, A.W. 
Mårtensson, Uppgrävt förflutet för PKban
ken i Lund, Archaeologica Lundensia V I I , 
1976, pp. 251—62, which, although not in 
print when Keramik 1000—1600 was issued, 
must have been sufficiently advanced to be 
quoted as a source. 

Finally, it would have been helpful if evi-
dently imported pottery (for example, num
bers 343, 391, 392) had been given attribu
tions in the catalogue. Some are mentioned 
by Dagmar Selling ( p . X I I I ) , but many are 
not. True , the attribution of some pots is now 
in doubt but some are fairly confidently as
signed. The jug from Kalmar Castle (num
ber 343) is no longer thought by all to be of 
so-called Bergen-op-Zoom ware (H. Clarke, 
'Medieval pottery from two wdls at Stave-
ren, Friesland', Berichten van de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 24, 
1974, p . 180); I understand that J.A. Trimpe 
Burger is now doubtful whether shell-stamped 
'Aardenburg' ware (number 341) was ac-
tually made in Aardenburg (personal com-
munication from M. Bencard). The illustra
tions in the catalogue clearly show that some 
are imports, for example, numbers 312 and 
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428, handled ladles from the Rhineland (G. 
C. Dunning et al., 'Anglo-Saxon pottery: a 
symposium', Medieval Archaeology I I I , 1959, 
pp. 56—61; A. Herrnbrodt, 'Der Huster
knupp' , Bonner Jahrbiicher Beiheft VI , 1958, 
p. 90) , but others such as numbers 391 and 
392 are not distinctive enough to be spotted 
from a black-and-white photograph. Some of 
the pots, such at number 231, the albardlo 
from the Middle East, are given a source. 
Why not all of them? 

Despite these few points of criticism, this is 
a beautifully produced and stimulating book 
of reference for medieval pottery in Sweden. 
Perhaps the greatest contribulion it will make 
to medieval pottery studies will be in poin-
ting out those areas of study which most 
need darification. The establishment of a 
chronology is obviously of prime importance. 
Scientific methods are increasingly being used 
on the Continent and in the British Isles 
with evermore specific results, and the pot
tery experts in Sweden will soon be able to 
hope for similar activity there. To me. 

though, the greatest need in the study of 
Swedish medieval pottery is the working-out 
of a regional basis for pottery types. Petrolo-
gical analysis of days and, of course, the dis
covery of kiln sites would produce the most 
rdiable information, but simple methods 
such as examining grain-size of tempering by 
eye, pottery hardness by scratching and so on 
can also be effedive. To one who comes from 
an area such as the British Isles with its 
highly regionalized medieval pottery produc-
tion, it is puzzling to see all earthenwares 
lumped together in two basic categories of 
ware, A and B. This division is based on 
good scientific criteria (firing temperatures 
of the pottery) but the divisions are too 
broad to encompass the whole range of me
dieval earthenware produdion. More cate
gories with narrower limits are needed if the 
study of medieval pottery in Sweden is to ri
val that of other European countries. 

Helen Clarke 

OFFA 32. Berichte und Mitteilungen zur Ur
geschichte, Fruhgeschichte und Mittdal ter-
archäologie. 1975. Neumiinster. 

Orsaken till denna korta anmälan är främst 
att OFFA i detta nummer innehåller en pre
sentation av ett kulturgeografiskt projekt, 
som företagits under ledning av stockholms
docenten Ulf Sporrong. Presentationen kal
las "Gemerkungsanalyse in Wangdau, Kr. 
Herzogtum Lauenburg". Som medhjälpare 
har Sporrong haft K. Morger och J. Olsen. 

De svenska arbetena ingår i ett samarbets
projekt mellan Christian-Albrects-Universite-
tet i Kiel och Stockholms Universitet rörande 
utforskandet av den tyska medeltida koloni
sationen på slaviskt område. Bland en lång 
rad frågor, som projektet som helhet skall sö
ka besvara, har svenskarnas arbete främst kon
centrerats på två frågor: kan man finna sla
viska inslag i fältindelningen på den äldsta 

parcellkartan över Wangdau och kan man 
finna boplats- eller odlingsspår i området 
som tillhör en äldre period än den nuvaran
de byn. I inledningsavsnittet beskriver Spor
rong vidare sina källor, främst kartmaterialet, 
där den äldsta är en parcellkarta från 1723. 
I avsnittet beskrivs även undersökningsområ
det Wangdau. 

För att besvara den andra frågeställningen 
har fosfatkarteringsmetoden införts i arbetet. 
Då denna metod ej använts i större utsträck
ning tidigare i liknande sammanhang i Tysk
land omfattar avsnittet om fosfatmetoden, 
författat av K. Morger, en beskrivning av 
fosfatmetodens framväxt, dess tillämpning 
och användningsområden. Därpå genomgås 
hur fosfatens naturliga kretslopp går till samt 
hur undersökningen vid Wangdau utförts. 
Slutavsnittet är en kartanalys där resultaten 
av karteringarna sammanvägts. Sammanfatt
ningsvis konstateras att det inte tycks ha exi-
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sterat någon bosättning av betydelse vid si
dan av den plats där den nuvarande byn lig
ger. Inte heller beträffande åkerindelningen 
har analysen kunnat påvisa ett äldre system. 
Fältindelningen vid Wangdau synes således 
ej vara särdeles ålderdomlig. Utvecklingen 
har ägt rum under tämligen kort tid med 
andra ord. 

översikten avslutas med en omfattande 
litteraturlista rörande fosfatkarteringsmeto-
den, en lista som är av stort värde för de fors
kare som har för avsikt att använda metoden 
ifråga. 

Mitt intryck av kulturgeografernas arbete 
i detta fall är att man måhända ställt alltför 
stora förhoppningar till metoder som hittills 
framför allt använts i Skandinavien med sitt 
inånga gånger fantastiskt välbevarade kul
turlandskap. Ett annorlunda kulturlandskap 
kräver kanske omprövningar av metoden. Av 
positivt värde är dock trots allt det faktum 
att man fått igång ett praktiskt samarbete på 
det internationella planet i dessa för skandi
navisk forskning så ytterst intressanta frågor. 

Förutom ovannämnda arbete innehåller 
OFFA även andra artiklar av intresse. Bl.a. 
beskrivs en ekolodsuppmätning av en sjö som 
heter Stora Plönersjön. Denna undersökning 

ingår i kulturlandskapsutredningen rörande 
regionen runt sjön och har t.o.m. resulterat i 
att man funnit en tidigare okänd boplats på 
sjöbotten. 

I en annan artikel sammanfattar Jan Zak 
vår nuvarande kunskap om kontakten mellan 
Skandinavien och de västslaviska länderna 
under 800-, 900- och 1000-talen sett ur ar
keologisk synvinkel. Sammanfattningsvis me
nar Zak att kontakterna varit relativt ringa 
men att de dock påverkat kulturstrukturen i 
någon mån inom västslaviskt område. Om 
dessa slutsatser kommer att stå sig är osäkert. 
Det alltmer intensiva studiet av vikingatida-
tidigmeddtida boplatslämningar i såväl Skan
dinavien som de västslaviska områdena kan
ske kommer att ändra bilden. Att vår kun
skap inom området ännu är mycket öppen 
för nya impulser visar inte minst de diskus
sionsinlägg som Herman Hinz och Karl W. 
Struve gjort med anledning av Jan Zaks ar
tikel. 

Till sist kan konstateras att även övriga ar
tiklar i detta nummer av OFFA behandlar 
nordtyska undersökningsobjekt med anknyt
ning till slaverforskningen framför allt under 
det tidsavsnitt vi benämner vikingatid-tidig 
medeltid. 

David Damell 

Vilh. la Cour, Danske borganlaeg til midten 
af det trettende arhundrede, I—II , 486 s. Na
tionalmuseet, Köbenhavn 1972. 
I ISBN 87-480-7561-2. I I ISBN 87-480-
7641-4. D.kr. 147:50. 

I förordet till sitt verk säger förf. at t : "Stu
diet af danske borganlasg er ikke nyt, men 
der mangler en samlet behandling af det ar
kaeologiske og det historiske materiale, som 
efterhanden er bragt til veje. Vanskdigheden 
beror på, at der landet över findes tallose 
anlaeg, som hverken er tilfredsstillende op-
målt eller beskrevet endsige undersogt med 
spaden. En bog som den her fordiggende må 
derfor nodvendigvis baere et pionerarbejdes 
praeg, selv om den hviler på forfatterens i 

mere end halvfjerdsindtyve år inhostede sum 
af erfaringer og iagttagdser." 

Redan som ung assisterade förf. vid Na
tionalmuseets uppmätningsarbeten, men det 
blev först på gamla dar som han fick tillfälle 
att mera ingående ägna sig åt studiet av de 
danska borganläggningama från äldsta tider 
till mitten av 1200-talet eller Valdemarsti
den. Förf. hade velat gå längre — till medel
tidens slut — men förstod att hans höga ål
der icke skulle medgiva detta. Man får hop
pas att någon annan kan taga vid där la 
Cour slutade. 

Efter några inledande sidor om tidig be
fästningskonst i olika delar av Europa kom
mer förf. så småningom in på de äldsta dans
ka ringformade vallanläggningarna, tillflykts-
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borgar som de kallas. Därefter får de kända 
vikingatida borgarna Trelleborg Fyrkat, Non-
nebakken och Aggersborg, den största av 
dem, sitt särskilda kapitel. Förf. kallar dem 
Sven Tveskäggs lägerborgar. Sedan behand
las de borgar som kan leda sitt ursprung från 
det romerska vakttornet. Denna borgtyp re
presenteras framför allt av Sprogo, anlagt av 
Valdemar den store på en liten ö mellan Fyn 
och Själland, där i våra dar ett stort fyrtorn 
reser sig, Tårnborg på Själland, tornet i Ny
borgs slott, Lilleborg på Bornholm samt Söl
vesborgs slott i Blekinge. I ett stort kapitel 
behandlas borganläggningar vid rikets kuster. 
Här skiljes på borgar som anlagts på kungligt 
initiativ eller av kungens anförvanter till skydd 
för lokala kungliga myndigheter och på såda
na som uppförts av stormännen. Av alla de 
anläggningar som räknas upp fäster man sig 
särskilt vid Örkil på Fyn — en omfattande 
borg — Borre vid Söbygård på Aerö och 
Skarreborg på Jylland. De två senare består 
av en hög platå omgiven av djupa gravar och 
höga vallar. En av Danmarks mest kända 
kungaborgar är Vordingborg på Själland an
lagd av Valdemar den store och utbyggd av 
hans efterföljare till en betydelsefull stödje
punkt för östersjöförsvaret. Borgen ligger nu i 
ruiner. Ett mäktigt rundtorn under tak. Gåse
tornet, reser sig över murresterna. Av stor
männens kustborgar beskrives utförligt Es-
bern Snares Kalundborg och ärkebiskop Ab-
salons borg ved Havn (el.nuv. Köpenhamn) . 
Av båda återstår i dag endast obetydliga par
tier. Ruinerna efter Absalons borg kan beskå
das i källaren under Christiansborg. 

I andra delen av verket beskrives borgar i 
rikets inre bygder. De indelas i kungliga, 
världsliga stormäns och kyrkliga stormäns 

borgar. Bland de förra märkes Valdemar At
terdags Gurre på Själland, Söborg och Ny
borg på Fyn, samtliga välkända i borglittera
turen. Gurre, där Valdemar dog 1375, anla
des redan under 1100-talet. Söborg är en av 
Danmarks mest intressanta medeltidsborgar 
ur byggnadshistorisk synpunkt. Här uppträ
der enl. förf. för första gången i Danmark 
ett palatium el. en salsbyggnad med kapell 
byggt av ärkebiskopen Eskil i slutet av 1140-
talet och med kejsarpalatset i Goslar som fö
rebild. Av stormännens borgar återstår en
dast sparsamma rester vid Fjenneslev, Hör-
ningsholm och Langsöhus, alla på Själland. 
När vi sedan kommer över till biskopsborgar
na så ägnas borgen i Ähus i Skåne en myc
ket ingående beskrivning och analys. Men så 
är den ju också ordentligt utgrävd och resul
taten härav publicerade. Även Dragsholm på 
Själland får ett stort utrymme och jämförel
ser görs med Ähusborgen. Efter genomgång
en av vad som på "gammaldansk grund" finns 
för borganläggningar från tiden intill mitten 
av det 13 århundradet, gör förf. en tillbaka
blick, som omfattar dels anläggningarnas to
pografiska fördelning och anläggningstyper
na, dels supplerande anmärkningar. Slutligen 
följer ett utförligt index med litteraturhän
visningar, vilket omfattar de i verket omtala
de danska anläggningarna uppsatta i alfabe
tisk ordning. 

Förf. var nästan 90 år då verket kom ut. 
Det är utan tvekan en aktningsvärd presta
tion. Rikt som det är på uppgifter och illu
strationer kommer det att ha ett bestående 
värde som uppslagsverk. 

Erik B. Lundberg 

Ann Catherine Bonnier och Marian Ullen, 
Kumla kyrkor. Sveriges Kyrkor, Närke (166), 
Stockholm 1976. 182 s. ISBN 91-7402-007-2. 
Pris 75:—. 

Som vanligt har Sveriges Kyrkor utgett en 
vacker bok, den här gången med inte mindre 

än 6 färgplanscher, givetvis också ett stort 
antal högklassiga bilder i svartvitt. Det är 
kanske en av de sista påkostade publikationer
na i boktryck. Ekonomiska realiteter lär göra 
det omöjligt att fortsätta i samma stil. 

Kumlavolymen har ett mångsidigt innehåll. 
Ann Catherine Bonnier inleder med uppgif-
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ter om topografi och förhistoria, därjämte 
gedigna medeltidshistoriska data. Man är väl 
förberedd när man börjar läsa ett kapitel om 
försvunna kyrkor och kapell av samma för
fattare. Ann Catherine Bonnier fortsätter 
med beskrivning och analys av den gamla 
kyrkobyggnaden. Inredning och inventarier 
behandlas av Marian Ullen som också beskri
ver den nya kyrkan, Axel Nyströms skapelse, 
Kyrkan brann dramatiskt 1968 men den har 
återuppstått i delvis ny gestalt. — I sin hel
het är kumlavolymen en ovanligt god kom
position och det beror naturligtvis på mate
rialet. Man får perspektiv på en hel bygd — 
från äldsta medeltid till nutid. 

Ann Catherine Bonnier börjar: "Förutom 
Kumla kyrka har minst en annan kyrkobygg
nad funnits i socknen under medeltiden." För
fattaren redovisar flera traditioner om kyr
kobyggen men kan inte ge något enda bevis 
på en försvunnen kyrkobyggnad. "Vad som 
däremot faktiskt funnits i socknen är ett eller 
flera kapell." Grunden till ett litet kapell finns 
vid Horsta ca 5 km nordväst om sockenkyr
kan. Ingenting finns bevarat ovan mark. 
Ruingrunden är känd genom utgrävning. 
Författaren ser byggnaden som en motsvarig
het till Granhammarskyrkan i Vintrosa och 
konstaterar därmed att det är en byggnad 
från tidig medeltid. Frågan lämnas öppen 
huruvida byggnaden uppförts som en liten 
sockenkyrka eller ett privatkapell. 1517 har 
man antecknat kostnader för underhåll. Den 
lilla byggnaden synes ha varit i bruk under 
hela medeltiden vid sidan om sockenkyrkan. 
Författaren framkastar att lokalhelgonet i S:t 
Torkel möjligen haft sin första grav i tornet 
bredvid en kvinnograv. 

Den medeltida kyrkan är känd genom av
bildningar och åtskilliga beskrivningar. Res
ter av grunden utgrävdes 1971. Ann Catheri
ne Bonnier gör en noggrann presentation och 
analys av materialet. Den äldsta kyrkan var 
av samma typ som kapellet i Horsta. Korets 
utformning är okänd. Ett skulpterat sand
stenshuvud har ingått i utsmyckningen. För
fattaren gör en jämförelse med den s.k. Mu
staschmästarens verk i Rekarnebygden under 
andra hälften av 1100-talet. Här undrar man 
om inte kapellet i Horsta är äldre än socken

kyrkan. Det är en fråga sem författaren aldrig 
ställer. 

I nästa byggnadsskede förlängs kyrkan mot 
öster. Korsarmar byggs mot norr och söder, 
märkligt nog inte i anslutning till högkoret 
utan i stället nära västtornet. Kyrkan får en 
planform som är helt unik. I södra korsar
men byggs en dubbelportal av profilerad 
kalksten. Författaren talar övertygande om 
vallfartskyrka. Kulten av det lokala helgonet 
S:t Torkel synes ha givit kyrkan dess form. 
Något överdrivna verkar synpunkterna på 
cisterciensiskt inflytande. Visst har väl kyrko
byggena i Vreta och Riseberga haft sitt infly
tande i största allmänhet men nog framstår 
Kumla kyrka som ett verk av lokala krafter. 
För detta talar korsarmarnas placering. Det 
särpräglade och provinsiella betonas också av 
författaren. I flera sammanhang dateras kors
armarna till slutet av 1200-talet. Kanske det 
är väl sent. Idén med korsarmar finns genom
förd i både stads- och landskyrkor efter 1200-
talets mitt. I Kumla har man hittat två mynt 
från tiden 1250—1275 inom södra korsarmens 
murar. Varför inte ta detta kvartssekel som 
datering? De bevarade arkitekturdetaljerna 
är svåra att precisera i tid och de kan myc
ket väl ha kommit till i ett senare skede. 

På en punkt anser jag författarens resone
mang vara helt orimligt. Det gäller tanken 
på en krypta eller gravkammare under det 
nuvarande korgolvet. I riktning norr-söder 
finns ett smalt tunnvälvt rum med en nisch 
i den ena änden. "Enligt uppgift skulle den 
(kryptan) ha anlagts som vinkällare när den 
nya kyrkan byggdes på 1800-talet." Jag kan 
inte se annat än att det förhåller sig så. Kva-
dersten från den rivna kyrkan har kommit 
till användning. Nischen med sin kalkstens
skiva är en rent praktisk anordning. Författa
ren skriver: "Utan en ingående analys av 
murverket under putsen är det tyvärr omöj
ligt att avgöra om byggnadsmaterialet åter
använts på 1470-talet, då det gotiska korets 
sydmur revs i samband med att kyrkan vid
gades mot söder, eller på 1830-talet när den 
nuvarande kyrkan byggdes. Annars vore det 
frestande att sätta den eventuella gravkam
maren i samband med torgilskulten och 1488 
års avlatsbrev, som omnämner S:t Torgils 
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som ett av högaltarets helgon." Vad författa
ren vill säga är detta: — Om det förstnämn
da visar sig vara riktigt, är det frestande att 
sätta rummet i samband med torgilskulten. 
Tyvärr är det inte riktigt. En krypta hör de
finitivt inte till senmedeltidens gudstjänstliv 
och under alla förhållanden synes den enkla 
källaren vara helt ovärdig stoftet (relikerna) 
av ett sedan generationer dyrkat lokalhelgon. 
Tanken på en medeltida krypta är absurd 
även av den anledningen att ett sådant rum 
skulle ha spolierats av 1600-talets och 1700-
talets hämningslösa gravgrävning i högkoret. 
Inte ens kyrkans grundmurar från period 1 
och 2 finns kvar. 

En egenhet för Kumla är den stora torn
byggnad som stått vid kyrkogårdsmuren. För
fattaren kallar den dels "kastal", dels "klock
torn". Det var en väldig byggnad i gråsten 
nära 7 x 7 m och med en höjd av nära 30 m 
upp till gavelspetsen. I en övre våning häng
de klockorna. Enorma ljudgluggar öppnade 
sig åt alla sidor. I de nedre regionerna för
varades likbårar och redskap enligt en anteck
ning 1791. På 1800-talet stod man frågande 
inför byggnadens ålder och ursprung. Flera 
upgifter finns om två eller tre sittnischer i 
den västra murens utsida. Man hade för sig 
att där funnits helgonbilder eller att där sut
tit avlatskrämare. Författaren har en enastå
ende förmåga att hålla alla dörrar till tolk
ning öppna men samtidigt uttrycka sig be
stämt i en viss riktning. "Det förefaller under 
alla förhållanden troligt att nischerna tillkom
mit sekundärt genom att man rivit ut stenar 
ur murskalet." Jag häpnar inför detta orakel
uttalande. 

Det är mycket tveksamt om man skall an
vända benämningen "kastal" i betydelsen för
svarsbyggnad. Ligger det inte i stället nära 
till hands att tänka sig en helt fredlig funk
tion? Byggnaden kan ha använts som förråd 
eller som samlingslokal i helt profana sam
manhang. Detsamma torde gälla den stora 
"kastalen" vid Fellingsbro kyrka i Västman
land och kanske också den stora fyrkanten 
som förr fanns intill domkyrkan i Uppsala. I 
ett senare skede har en stor klockvåning 
byggts på. Så har skett i Kumla men icke i 
Fellingsbro. Sittnischerna i Kumla skulle jag 

vilja tolka som en antydan om att här har 
hållits rättsförhandlingar av speciellt slag. 
Nischerna har tjänat som sittplats för huvud
person och bisittare i ett formellt förfarande 
som kunde gälla dom till exkommunikation 
eller botgöring enligt kanonisk rätt. Huvud
person var biskopen eller dennes företrädare. 
Företeelsen finns belagd på kontinenten. Kyr
kor av större betydelse synes ha haft denna 
funktion. I Askeby kyrka i Östergötland finns 
ett särskilt rum med tre sittnischer för sådana 
förhandlingar (se Antikvariskt Arkiv 45) . I 
Kumla synes förhandlingarna ha skett i en 
anslutande träbyggnad eller i det fria såsom 
på ett ting. Stenbyggnaden kan ha haft en 
sekundär funktion, kanske som samlingssal 
för funktionärer. Allt detta förblir spekula
tioner. 

Den gamla kyrkans inventarier får en sär
skild belysning av bevarade handlingar. Kum
la är en av de få kyrkorna som har medeltida 
räkenskaper bevarade. Vi känner inköpsår 
för altarskåp och helgonbilder, även för en 
större orgel (1444). Marian Ullen går ige
nom allt omsorgsfullt och metodiskt. Tolk
ningen av en detalj från senare tid vill jag 
rätta. Ett par smidda vimplar från 1700-talet 
kallas "kistprydnader". De anses ha hittats på 
kistdjup på kyrkogården. Författaren drar 
slutsatsen att de suttit på kistlock som pryd
nader. Det är inte rimligt att man smider 
anspråksfulla vimplar med årtal, initialer och 
hängande löv och omedelbart störtar sådan 
prydnader i graven. Vimplarna är gjorda för 
att svänga i vinden. De har suttit över ett 
träkors med tak av två bräder som möter 
varandra i en rät eller spetsig vinkel. Varje 
vimpel har ett vinklat fäste (vem har sett en 
kista med ett spetsigt lock?) Smidda grav
prydnader med hängande löv är ju utmärkan
de för vissa trakter. Här har vi en variation 
på temat. 

Den nya kyrkan kom till efter årtionden av 
förberedelser och många förslag. Marian Ul
len låter oss följa de olika idéernas utveck
ling hos arkitekter och församling. Det är en 
spännande läsning. Intressant är att kyrkan 
fick västtorn på församlingens önskan och 
inte centraltorn som var mer i akademister-
nas smak. 1835 invigdes kyrkan som utan 
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tvivel var en märklig skapelse. Prostinnan 
Schultz i Grythyttan skriver 1848 att Kumla 
kyrka "är en prydnad för alla landskyrkor 
och Gud, vad den är vacker, ett sådant här
ligt tempel". Herman Hofberg som sett mer 
än de flesta skriver 1863: "Inredningen är 
enkel eller om man så vill vacker; ehuru det 
hela mera påminner om teater än ett Guds 
hus." — Den klassicistiska interiören är nu 
borta men vi kan uppleva den i kumlavoly-
men av Sveriges kyrkor. 

Ann Catherine Bonnier och Marian Ullen 
har nedlagt ett förtjänstfullt arbete på kyr
kornas och inventariernas beskrivning. Mate
rialets stora spännvidd ställer väldiga krav på 

författarna. Ingen begär att alla problem 
skall lösas. Otvivelaktigt ligger ett stort värde 
i att så många problem och perspektiv pre
senteras eller tangeras. Här finns mängder 
med uppslag för vidare studier: bygdens kyr
kor under äldre medeltid, skulptural utsmyck
ning i mellansvensk tradition, medeltida tcx-
tilkonst och dess förebilder, 1800-talets klas
sicism, kyrkligt monumentalmåleri, restaure
ringskonst (dvs. Jerk Alton som nyskapare), 
modern textilkonst m.m. Boken lär ha före
slagits som kurslitteratur i konsthistoria vid 
Stockholms universitet. Det är fullt förståe
ligt. 

Gunnar Redelius 

Jonsson, Marita, Monumentvårdens begyn
nelse. Restaurering och friläggning av antika 
monument i Rom 1800—1830. Acta Univer
sitatis Upsaliensis. F IGURA. Uppsala Studies 
in the History of Art. Nova Series, No 16. 
Berlingska Boktryckeriet, Lund 1976. 244 s. 
116 fig. ISBN 91-554-0350-6. Pris 68:—. 

I andra delen av sitt lexikon om arkitektur, 
Dictionnaire de V architecture (Paris 1832) 
fäster arkitekturteoretikern Quatremére de 
Quincy uppmärksamheten på den restaure
ring av Titusbågen i Rom, som utförts några 
år tidigare. Restaureringen betraktar han som 
d t exempel på en föredömlig metod att res
taurera ett skadat monument, nämligen i den 
meningen att man låter de nytillsatta delarna 
klart skilja sig från de ursprungliga. Därige
nom behöver åskådaren inte tveka om vad 
som är nytt och vad som är gammalt. 

Detta skulle kunna uppfattas som en mo
dern princip i kontrast mot de enhetligt ge
nomförda stilrestaureringar i Eugéne Emma-
n u d Viollet-le-Ducs anda, som senare, kom 
att dominera 1880-talets arbeten på detta om
råde, och där man brukar betrakta Frankrike 
som föregångsland. Frågan blir då om det 
kanske inte snarare är Rom än Paris som bör 
anses som plats för den moderna monument
vårdens begynnelse. 

För detta spörsmål kom konsthistorikern 

Marita Jonsson att fatta intresse då hon för 
några år sedan studerade vid Centro di res-
tauro i Rom, och hon uppmuntrades i sitt 
studium av professor Carlo Ceschi vid insti
tutionen. Ceschi var en av företrädarna för 
den italienska restaureringsdoktrinen, som 
formulerades av Camillo Boito på 1800-talet. 
Den går emot Viollet-le-Ducs doktrin och 
hävdar att varje förändring i en byggnads el
ler ett monuments historia är viktig och bör 
respekteras i egenskap av tidsdokument eller 
vittnesbörd om strävandet hos de människor 
som arbetat med objektet i fråga. Teknisk 
reparation förordas framför restaurering, och 
då tillbyggnader eller förändringar är ound
vikliga bör de genomföras på ett sådant sätt 
att de tydligt skiljer sig från de ursprungliga 
eller historiska delarna. 

I sin bok Tcoria e storia del restauro (Rom 
1970) behandlar Ceschi, ehuru mera summa
riskt, det tidiga 1880-talets restaureringar i 
Rom, däribland av Titusbågen. För Marita 
Jonsson blev, skulle det kunna sägas, Titus-
bågens restaurering vid 1820-talets mitt själva 
inkörsporten till de studier, som resulterat i 
doktorsavhandlingen Monumentvårdens be
gynnelse. Restaurering och friläggning av an
tika monument i Rom 1800—1830 (Uppsala 
1976). 

Visserligen visar undersökningen att Qua
tremére de Quincy troligen hade fel när han 
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tolkade den nämnda restaureringen med 
olika material som en metod att avsiktligt 
skilja det gamla från det nya. Snarare tycks 
det ha varit så, att ledaren för arbetet, arki
tekten Giuseppe Valadier, gjorde en dygd av 
nödvändigheten. Om han hade haft större 
kunskaper och ekonomiska resurser skulle han 
troligen ha försökt få de nytillsatta delarna 
att smälta samman så omärkligt med de gam
la som möjligt. En indikation på detta är den 
därpå följande restaureringen av Colosseums 
nordvästmur. Där tog Valadier de gamla par
tierna som noggrann förebild för de nya, bå
de i fråga om form och material, och ingen
ting tyder på att han ville åstadkomma en 
pedagogiskt klargörande distinktion. 

Marita Jonsson begagnar Qautremére de 
Quincys notering som en utgångspunkt för 
hela sin studie, men eftersom hon kommer 
fram till att hans slutsats egentligen inte hål
ler, försvinner en av förutsättningarna för 
hennes egen teori. Om det inte går att hävda 
att de tidiga italienska restaurerarna föregrep 
de moderna idéerna på området, kvarstår 
dock att deras arbete på att frilägga de anti
ka monumenten i Rom i början av 1800-ta-
let i och för sig var viktigt. Mycket av vad 
som gjordes där pekade också framåt. Med 
tanke på att så litet skrivits om dessa före
tag är det därför utmärkt att Marita Jons
son tagit upp dem i sin välgjorda och sak
rika avhandling. Hennes bok lägger ett nytt 
drag till bilden och upplevelsen av Forum 
Romanum och de andra klassiska utgräv
ningsplatserna i Rom. 

De friläggningar av antikens minnesmär
ken som inleddes i slutet av 1700-talet och 
fortsatte under 1800-talets början förorsaka
des dels av det allt starkare antikintresset runt 
om i Europa, dels av påvestatens ambitioner 
att göra Rom till ett verkligt centrum för 
konst och kultur. De första arbetena utfördes 
på Forum Romanum — då ännu med skäl 
kallat Campo Vaccino (Kofältet) — och man 
fortsatte med Pantheon och Colosseum. D d 
hela framskred långsamt och med straffångar 
som arbetskraft. En betydligt större omfatt
ning fick företaget under den franska ocku
pationen 1809—1814, då Napoleons väldiga 
planer för Roms förvandling till kejsardömets 

andra stad skulle genomföras. I denna kej-
sarmetropol tänkte man sig att de antika 
minnesmärkena skulle lyftas fram och i sam
spel med en ny storslagen stadsplan ge intryc
ket av ett imperium som direkt anknöt till 
gångna tider. 

Men när fransmännen gett sig av måste de 
högtflygande planerna på Roms förvandling 
slopas. De friläggningsarbden som företagits 
under fransk ledning blev nu åter en angelä
genhet för kyrkostaten. Vissa av de franska 
planerna genomfördes, t.ex. friläggningen av 
partiet mellan Titusbågen och Konstantinbå
gen, och så tekniskt svåra uppgifter som Ti-
tusbågens restaurering och iståndsättningen 
av Colosseums nordvästsida skulle de romers
ka arkitekterna knappast vågat sig på om de 
inte hade lärt sig av de franska metoderna. 

Marita Jonsson behandlar också företeelser 
som själva organisationen för monumentvår
den, arbetsförhållandena på platsen, tekniken 
och den kontinuerliga rapporteringen om ar
keologiska fynd; hon har haft en beundrans
värd förmåga att penetrera de svårtillgäng
liga påvliga arkiven och tyda dokumentens 
innehåll. Tillsammans med de många illu
strationerna ger allt detta en levande bild av 
arbetets gång, och läsaren får också stifta be
kantskap med de ledande gestalterna, utom 
Valadier främst arkeologen Carlo Fea. 

En brist i Marita Jonssons framställning är 
att hon begränsat den till de antika monu
menten och inte tagit upp planerna på åter
uppbyggandet av S. Paolo fuori le mura, som 
blev svårt eldhärjad 1823. Branden väckte 
bestörtning i hela den katolska kristenheten, 
och uppbyggandet blev en internationell ka
tolsk angelägenhet. Här om någonsin bröts 
uppfattningarna om restaureringsprinciper, 
men författaren ursäktar sig med att hon inte 
velat behandla kyrkorestaureringar därför att 
problematiken där är av annan karaktär. Det 
må vara riktigt, men då man som Marita 
Jonsson ställer de italienska restaureringarna 
i relation till de franska och i synnerhet Viol
let-le-Ducs, blir det omöjligt att gå förbi kyr
korna. Viollet-le-Ducs sysslade endast i ringa 
grad med antika monument. 

En annan oklarhet är att författaren inte 
helt lyckas definiera gränserna mellan frilägg-
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ning och utgrävning, men svårigheten att hit
ta dessa gränser delar hon med dem som en 
gång utförde arbetena. Vidare har hon — 
vilket är lätt hänt i historiska framställning
ar — fallit för frestelsen att begagna samtida, 
dvs. i detta fall det tidiga 1800-talets benäm
ningar på monumenten, i stället för de nu be

gagnade, vilket kan skapa förvirring. Men 
detta är bisaker. Som helhet är det en lärorik 
och lättläst bok Marita Jonsson skrivit, och 
den borde helst översättas till något av de 
stora språken. 

Bo Grandien 

Norsk kunst hist orisk bibliografi. Skrifter om 
norsk kunst utgitt til och med 1970. Av Anne 
M. Hasund Langballe och Gunnar Danbolt. 
Oslo, Bergen, Tromsö: Universitetsförlaget 
1976. (Norsk bibliografisk bibliotek. 51.) 
ISBN 82-00-01465-7. No. kr. 84:—. 

Ovanstående arbete, som under åren 1970— 
76 sammanställts vid Kunsthistorisk institutt 
ved Universitetet i Bergen, är ett viktigt bi
drag till dokumentationen av norsk konst. 

Volymen, som är på 422 sidor, inledes med 
en innehållsförteckning på norska och engels
ka, varpå följer ett likaledes tvåspråkigt för
ord, som redogör för bibliografiens omfatt
ning, urvalsprinciper och arbetsmetodik. En 
förteckning över excerperade publikationer 
följd av en förkortningslista avslutar den in
ledande delen. , 

Därpå följer bibliografien, systematiskt ord
nad i översiktliga grupper enligt innehållsför
teckningen och med löpande numrering, var
på följer ett alfabetiskt register över författa
re, konstnärer, konsthantverkare, arkitekter, 
samlare, porträtterade och institutioner. 

Bibliografien är översiktlig och lätthanter
lig, möjligen med reservation för att hänvis
ningarna vid en d d författare och konstnärer 
blivit så talrika, att mången kanske drar sig 
för att söka nummer för nummer. Denna olä
genhet är emellertid betingad av materialets 
omfattning och kunde ha underlättats av att 

i innehållsförteckningen angivits vilka num
mer som resp. ämnesgrupp omfattade. Detta 
sagt som ett råd till bibliografiens nyttjare, 
som själva lätt kan göra en sådan komplette
ring. 

Så vitt jag kunnat bedöma är bibliografien 
om inte komplett, i varje fall mycket omfat
tande. Det finns dock ett par arbeten, som 
jag saknar. I Årsboken för Svenska statens 
konstsamlingar 5 : Moderna museet, 1957, in
går en artikel av Alf Rolfsen: Inledning till 
modernt norskt måleri samt en av Håkon 
Stenstadvold: Norskt måleri, båda med eng
elsk summary, som väl borde varit med. Vi
dare saknar jag katalogen över Nationalmu
sei samling av moderna målningar och skulp
turer från 1950 med supplement från 1958, 
som redovisar norska målare (s. 111—16, 
resp. 42—43) och skulptörer (s. 157 resp. 
57) . Slutligen: hur hittar man nr. 7162: 
Norskt måleri ur svenska samlingar från 1944. 
Där saknas uppgift om var utställningen ägt 
rum och/eller vem som arrangerat den. 

Dessa randanmärkningar förringar på intet 
vis bibliografiens värde och för mig återstår 
bara att gratulera Norge till att som första 
nordiska land ha fått en konsthistorisk biblio
grafi komplett med register, vilket i detta 
sammanhang inte är det minst väsentliga. 

Gunhild Österman 
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Stig Welinder, Ekonomiska processer i för
historisk expansion. Acta Arachaeologica 
Lundensia, Series in 8° Minore No. 7. 222 s. 
LiberLäromedd, Lund 1977. ISBN 91-40-
04461-0. Pris ca 29:60. 

Det är alltid spännande och stimulerande att 
läsa en ny bok av Stig Welinder. Föreliggan
de arbete utgör inget undantag. 

Idémässigt bygger boken på ett tidigare ar
bete Prehistoric Agricullure in Eastern Middle 
Sweden. I denna uppställer Welinder gene
rella modeller för jordbrukets spridning i 
mellersta Sverige. I det nya arbetet applice
ras några av dessa modeller på skånsk brons
ålder. Fyra variabler diskuteras, den ekolo
giska, demografiska, sociala och ekonomiska. 
De studeras i möjligaste mån oberoende av 
varandra, den ekologiska variabeln med ut
gångspunkt i odlingsintensitetsdiagram. Des
sa ger Welinder möjligheten att föra en dis
kussion kring problemen centralområde — 
marginalområde. Redan i en diskussion kring 
pleionbegreppet 1956 genomförde Malmer en 
tuddning av Skåne. Denna följer Welinder. 
För en fördjupad studie kring dessa problem 
samt demografiska förändringar väljer han 
att studera Ivösjö-området i NÖ Skåne. Or
sakerna till att han väljer detta område är 
att det därifrån föreligger ett pollendiagram 
samt att det finns ett insamlat bronsålders
material från området (Cullberg 1956). Un
dersökningens mål är att påvisa en expansion 
från centralområdet till marginalområdet. 
Antalet fynd från marginalområdet ökar un
der yngre bronsålder. Fynden är dock så få 
a t t generella slutsatser som de Welinder gör 
knappast torde kunna göras. Detta är genom
gående i hela boken. Det statistiska underla
get är överlag alltför litet för Welinders djär
va tolkningar. En ytterligare faktor som bör 
kommenteras är att källmaterialet till arbetet 
framförallt härrör från trebetygsuppsatser. 
Dessa passerar i stort sett utan anmärkning

ar, medan t.ex. Berta Stjernqvists Simris I l -
publikation dissekeras i minsta detalj i kapit
let sociala strukturer. Där behandlas den so
ciala stratifieringen i bronsålderssamhället 
med utgångspunkt från ett gravmaterial från 
södra Halland samt från gravfälten i Simris 
och Löderup. Resultatet av detta blir att 
samhällsskicket under bronsåldern uppfattas 
som troligen icke egalitärt. Detta grundar 
Welinder på förekomsten av brons i gravarna 
samt särskiljande egenskaper i gravkonstruk
tionen. 

Resonemangen i boken leder fram till en 
slutmodell där "Chiefdoms" introduceras i 
skånsk bronsålder. Dessa skulle ha växt fram 
i samband med den ökande bronsimporten 
och behovet av en central styrning av denna 
handel. Ett sådant samhällsskick innebär ett 
distributionssystem där varorna samlas och 
lagras centralt och sedan redistribueras. Ett 
eventuellt överskott lagras. För detta kan 
brons köpas och hantverksspecialister under
hållas. 

Bevisen att Chiefdoms existerat är dock 
ganska svaga. Utgrävda bronsåldersboplatser 
ger ett närmast torftigt intryck med mycket 
litet brons. De ger sken av att ha varit små 
bosättningar med boskapsskötsel och jordbruk 
som viktigaste sysselsättningar. Några stora, 
rika, boplatser som skulle kunna tolkas som 
ett slags centra ha r ännu inte påträffats i 
Skåne, varför Welinders tankar kring Chief
doms ännu en tid bör få stanna på modell-
planet. Häri ligger både för- och nackdelen 
med detta arbete. Man får många tillfällen 
under en genomläsning att stanna upp och 
fundera och det är ju alltid nyttigt. Nackde
len är att många av resultaten i boken är 
ganska dåligt underbyggda. Man får hoppas 
att Stig Welinder fortsätter med ytterligare 
förhoppningsvis ej fullt så skissartade arbe
ten kring bronsåldern. 

Mats Larsson 
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British Archaeological Reports (B.A.R.) 1— 
42 (1974—1977) och British Archaeological 
Reports Supplementary Series (B.A.R.-S) 
1—34 (1975— 1977). Ed. A. & Y. Hands, 
D. Walker & A.C.C. Brodribb. The British 
Archaeological Reports Ltd. Oxford. 

På Vitterhetsakademiens bibliotek i Stock
holm håller man sig med den generösa och 
uppskattade traditionen att vissa fredagar du
ka upp dignande presentérbord med den se
nast inkomna litteraturen. Nästan varje så
dan högtidsdag har man där i den brokiga 
mängden sett högar av blå eller röda offset-
tryckta häftade publikationer i A-4-format. 
De är så många och har så diskret utformade 
titeltryck att man kanske just på grund av 
mångfalden inte uppmärksammar dem efter 
förtjänst. 

Den blå serien heter British Archaeological 
Reports (B.A.R.), den röda British Archaeo
logica! Reports Supplementary Series (B.A. 
R.-S). B.A.R. började utkomma 1974, i no
vember 1977 hade seriens 42 :a volym lämnat 
trycket. B.A.R.-S tillkom 1975 ooh hade hun
nit fram till volym 34. Skulle man få för sig 
att läsa igenom bägge serierna finge man ett 
styvt arbete eftersom redan textmassan om
fattar över 13.000 sidor. Det rör sig alltså om 
en gigantisk publikationsserie och det mest 
anmärkningsvärda med den är att den ligger 
helt vid sidan av den etablerade förlagsvärl
den. Att den gör det märks redan på de låga 
priserna. En bok på 100 sidor kostar bara 
£2 (vilket när detta skrives motsvarar 17:50 
sv. kr.). Som jämförelse skulle man kunna 
nämna att en motsvarande bok i Riksantikva
rieämbetets rapportserie kostar minst 40 kr. 
Prisjämförelser av detta slag blir alltid haltan
de, i detta fall väl inte minst på grund av 
skillnader i upplagestorleken, men faktum 
kvarstår. 

Utan att ge mig in på någon särskild vo
lym, måste jag konstatera att det låga priset 
avspeglar sig i fotoreproduktionerna, som in
te alltid är av högsta kvalitet. På illustratio
nerna i övrigt samt på papperskvaliteten 
finns däremot ingen anledning att klaga. Per
sonligen tycker jag att omslagen är alltför 
stereotypa. De skulle lätt ha kunnat göras 

mera attraktiva och säljande med hjälp av 
teckningar eller andra blickfång. Men sådana 
extravaganser tycks man programmatiskt ha 
undvikit och inskränkt sig till att färgsepare-
ra de båda serierna. 

De enskilda häftena berättar inte myc
ket om seriernas ändamål och bakgrund 
Det framgår emellertid att de utges av ma
karna A.R. och Y.M. Hands samt att också 
D.R. Walker och A.C.C. Brodribb ingår i re
daktionen. Denna har vid sin sida en rådgi
vande kommitté bestående av åtta personer 
med från den arkeologiska debatten välkän
da namn. Genom brevväxling med A.R. 
Hands och studium av en understreckare i 
Current Archaeology (Nr 42—1974) har jag 
fått fram åtskilligt flera informationer. Dr. 
Anthony Hands (Tutor in Chemistry at Exe
ter College, Oxford) är initiativtagare till 
de bägge serierna. De ges ut på eget för
lag av honom och medförläggaren David 
Walker. M.A. Hands & Co. skulle kunna be
skrivas som en sorts arkeologiens "Tjäreborg-
are", (jag tänker vid jämförelsen på prästen 
som blev resebyråmagnat, tack vare att han 
liksom ramlat in i branschen efter att ha an
ordnat en kontinentresa för en kyrklig för
ening). För Hands' del började det med att 
han och hans kolleger Brodribb och Walker 
undersökte en romersk villa vid Shakenoak, 
strax utanför Oxford. När de grävt färdigt 
fick de ekonomiska bekymmer inför tryck
ningen av grävningspublikationen. De fann 
att enda möjligheten att få resultatet publi
cerat var att sätta upp ett eget tryckeri. Sagt 
och gjort. I snabb följd gav man ut fyra an
senliga volymer som bjöds ut till priser mellan 
£1 och £1.50. De billiga böckerna blev så 
efterfrågade att Dr. Hands, hustru Yvonne 
och David Walker beslöt att själva bli för
läggare i större skala av arkeologisk litteratur 
och att man därvid skulle fortsätta på låg
prislinjen. Man bildade därför bolaget Bri-
tich Archaeological Reports Ltd. 1974 börja
de detta företag att ge ut B.A.R., som året 
därpå följdes av B.A.R.-S. 

Den blå serien [B.A.R.) är som namnet 
anger ägnad inhemsk brittisk arkeologi. Den 
röda serien (B.A.R.-S) omfattar utombrittisk 
arkeologi. Förlagsnamnet anger på intet sätt 
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att man först och främst skulle vara intresse
rad av att publicera brittisk arkeologi. I själ
va verket trycker man numera flera volymer 
i den röda serien än i den blå och denna ten
dens kommer att accentueras under de när
maste åren. Man räknar med att årligen tryc
ka 10—12 nummer av B.A.R. och mångdubb
elt flera av B.A.R.-S. 

För bägge serierna gäller som nämnts att 
priserna skall hållas nere. Detta mål når man 
bl.a. genom att söka undvika distribution via 
bokhandeln — man söker i stället direktkon
takt med kunderna. Volymerna säljs till ett 
genomsnittligt pris av 2 pence per sida och 
då är att märka att priset inkluderar portot. 
Den som antecknar sig på förlagets postlista 
får fyra gånger om året information om ny
utkomna publikationer. En förteckning över 
dittills utgivna arbeten finns i slutet av varje 
volym. 

Förlaget vill ge ut arkeologiska monogra
fier och andra arkeologiska arbeten och har 
därvid endast ett krav, nämligen att innehål
let skall vara strikt vetenskapligt — man har 
inga intentioner att ge ut "populärvetenskap
liga" arbeten. Med arkeologi menar förläg
garna allt som kan vara av intresse för arkeo
loger. I utgivningsprogrammet ingår därför 
också ämnen som historia, antropologi, osteo
logi, numismatik och klassisk litteratur. 

Alla arbeten trycks på engelska men om en 
författare så önskar går man gärna med på 
tvåspråkighet. 

Förlaget vill uppträda internationellt och 
har hittills givit ut eller förbereder arbeten 
av författare från 25 olika nationer. Hittills 
tycks man ha haft ganska goda framgångar 
med försäljningen. Beträffande den svenska 
marknaden är man dock ganska bekymrad, 
eftersom man till svenska kunder sålt förhål
landevis mycket färre böcker än i andra jäm

förbara europeiska länder. Man beklagar ock
så att man hittills inte tryckt något större ar
bete med svensk anknytning. Det enda i den 
vägen som förekommit är ett par uppsatser i 
B.A.R.-S 29 Sources and Techniques in Boat 
Archaeology som tillkommit med anledning 
av det marinarkeologiska symposiet i Green
wich i september 1976. Här finner vi nam
nen Carl Olof Cederlund och Olle Hasslöf. 

Dr. Hands har meddelat att förlaget är 
mycket intresserat av att få trycka några 
svenska arbeten och har därför bett mig att 
förmedla vilka villkor man erbjuder, nämli
gen: 

1. arbetet måste vara strikt vetenskapligt, 
2. författaren belastas inte med några kost
nader, förlaget kan till och med åta sig gratis 
översättning, 
3. författaren får inget arvode, däremot ett 
antal friexemplar samt 33 1 / 3 % rabatt på 
kopior av det egna verket, 
4. publiceringen går snabbt, tryckning sker i 
allmänhet 3—6 månader och alltid inom ett 
år efter det manuskriptet antagits — detta 
även om förlaget åtagit sig översättningen, 
5. detaljerade föreskrifter kan rekvireras från 
förlaget, som också gärna tar emot namn till 
sin informationsservice. Adressen är, British 
Archaeological Reports, 122 Banbury Road, 
Oxford OX2 7BP, England. 

Rapportseriernas tillkomst är ett glädjande 
bevis för att det för den som har tilltro till 
sig själv och en viss djärvhet ännu är möjligt 
att på utominstitutionell basis åstadkomma 
för den arkeologiska forskningen ytterst vär
defulla bidrag. Förläggarna gratuleras till att 
ha skapat dessa ymnigt flödande blå och röda 
informationskällor. 

Jan-Peder Lamm 

Rupert Gentle & Rachael Feild, English Do- klamen "the first substantial book on the 
mestic Brass 1680—1810 and the History of 
its origins. Paul Elek. London 1975. ISBN 
0-236-30906-4. Pris £ 12:50. 

English Domestie Brass — enligt förlagsre-

subject" — är väl utan tvdcan främst avsedd 
för samlare av mässing. I det syftet har den 
kanske främst intresse för en engelsk läse
krets, eftersom engelska mässingsföremål un
der den period boken behandlar torde ha 
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importerats till Sverige i ringa omfattning. 
Boken ger en fyllig redogörelse för den eng
elska mässingsindustrins utveckling, som länge 
präglades av de engelska koppargruvornas 
svårigheter att hävda sig gentemot den svens
ka kopparexporten. På 1700-talet börjar dock 
den blomstring, som gör att omkring 1800 
Birmingham — mässingsindustrins centrum 
— av en total världsproduktion av koppar 
om 10 000 ton gör av med 2 000 ton. 

Författarna — av vilka den ene, Gentle, är 
antikvitetshandlare — tar också upp handeln 
med mässing. I några mer tekniska avsnitt 
behandlas tillverkningsprocesser och olika 
mässingslegeringar. 

Ett kapitel tar upp de mönsterböcker — 
pattern books — som köpmännen förde med 

sig för att kunna visa kunderna sortimentet. 
En stor samling sådana finns på Victoria and 
Albert museum i London. En egenhet hos 
dem är att de alltid är anonyma — dvs. sak
nar uppgift om vem som tillverkat de olika 
produkter som avbildas — och odaterade. 
Detta skall bero på att köpmännen inte ville 
avslöja sina leverantörer för kunderna. 

En stor del av bokens värde ligger i bild
materialet, närmare 400 avbildningar, vilka 
visar en oerhörd mångfald av former från 
1600-talets mitt till omkring 1800: ljusstakar 
(som starkt tycks ha dominerat tillverkning
en) , ljuskronor, köksredskap, kaffekannor, 
snusdosor etc. 

Göran Tegnér 

Adrian Oswald, Clay Pipes for the Archaeo-
logist. British Archadogical Reports (B.A.R.) 
14, Oxford 1975. 207 s. Pris £3.80. 

Trasiga kritpipdelar som hittats vid utgräv
ningar kanske inte förefaller ha så mycket 
mer än ett allmänt kulturhistoriskt värde. En 
som försökt ta ur oss denna villfarelse är 
Tommy Puktörne, som redan för tio år se
dan, i Varbergs museums årsbok, skrev en 
uppsats om hur värdefulla kritpipor kan vara 
bl.a. vid datering av lagerföljder. (Puktörne: 
Tobakspipor från Gouda och Varberg, VM A 
1968) Han påpekar bl.a. att pipstämplar är 
ett dateringsmedel med avsevärt mindre osä
kerhetsmarginal än keramik och mynt, efter
som en lerpipas brukningstid är så kort för att 
den är så skör. Puktörne stöder sig i detta re
sonemang bl.a. på den engelske forskaren 
Adrian Oswalds arbete: The Evolution and 
Chronology of English Clay Tobacco Pipes 
(The Archaeological Newsletter. Vol. 5, 
1955). Däri har Oswald, efter omfattande 
arkivstudier och inventering av engelska mu
seers samlingar, registrerat 3 400 pipmakare, 
verksamma i England fr.o.m. 1603 till dags 
dato. 

1975 kom Oswald med ett nytt verk om pi
por: Clay Pipes for the Archaeologist. Detta 

arbete förtjänar att studeras, inte endast av 
engelska arkeologer utan även svenska, an
tingen vi nu kommer i kontakt med pipres
ter vid stadsgrävningar eller vid marinarkeo
logiska utgrävningar av vrakfynd. 

Oswald har studerat kritpipor sedan 1948 
och boken är en sammanställning av de vä
sentligaste slutsatserna inom denna forskning. 
Det gäller inte endast hans egen forskning 
utan all pipforskning som företagits i Eng
land. Boken är ämnad vara en praktisk hand
ledning för arkeologer i fält. Den ger utförli
ga litteratur- och källhänvisningar, (även nå
got om utländska pipor) innehåller en lista 
på de flesta pipsamlingar i England, privata 
som allmänna, ger goda råd om vilka meto
der man bör välja vid datering av pipfynd, 
samt innehåller till sist det stora registret 
med pipmakare från hela England från bör
jan på 1600-talet och framåt. 

Tobakens intåg 

Del I, första kapitlet ägnas åt en översikt 
över när och var tobaken först kom till Euro
pa. Det skedde i Frankrike och Portugal, 1557 
och 58. Den franske ambassadören i Portu
gal satte en tobaksplanta från Florida i sin 
trädgård i Portugal, för att två år senare in
troducera fröna från plantan för kungen i 
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Frankrike. Så hade ambassadör Jean Nicot 
berett vägen för ett elände, vars vidd han 
knappast kunde ana. 

Till en början användes tobaken medi
cinskt, åtminstone i Frankrike och Portugal. 
Men redan 1573 finns piprökning dokumen
terad i England. Därefter tycks rökandet 
snabbt kommit igång för att under de sista 
decennierna på 1500-talet rent av ha blivit 
på modet. Det torde redan då ha funnits en 
industriell tillverkning av pipor för att täcka 
behovet. Pipresterna från denna tid är i hu
vudsak gjutna i formar, vilket indikerar till
verkning i större skala. 

Engelska eller holländska pipor? 

I det följande behandlar Oswald industrins 
organisation, privilegiebrev, monopol osv. 

I det tredje kapitlet som behandlar tillverk
ning av pipor påpekas förhållanden, aktuella 
även för oss i Sverige. Engdsmännen gjorde 
inte sina pipor på samma sätt som holländar
na. Man hade bl.a. annan utrustning när det 
gällde att göra hålet i huvudet. Medan man 
i Holland använde ett handtag med propp 
som vreds ner i lermassan, hade man i Eng
land ett hantag på "pipmaskinen" som man 
tryckte rakt ned i huvudet. Detta kan ännu 
synas i huvudena, genom att vridandet ger 
cirkulära avtryck inuti och den engelska me
toden lämnar vertikala spår. Detta skulle kun
na hjälpa oss att ur våra fynd särskilja holl-
ländska och engelska pipor. 

Det förhåller sig ju så, att en piptillverk
ning i Sverige kom igång först en bit in på 
1700-talet och att man innan dess, under he
la 1600-talet och början på 1700-talet helt 
täckte behovet med import, främst från Eng
land och Holland. 

Sedan man i England testat den här meto
den att skilja på engelska och holländska 
1600-talspipor, visade det sig att inte alla 
holländska pipor hade horisontella spår, me
dan däremot alla engelska hade vertikala. 
Fortfarande kvarstår möjligheten att urskilja 
de engelska. 

Oswald pekar på flera olikheter, som be
ror på skillnader i tillverkningssätt. Under 
1600-talet dekorerade man ofta mynningsran

den på piphuvudet, både i England och Hol
land. Man använde sig av små runda valsar i 
mässing, som var försedda med dekoration i 
relief. Denna form av dekoration kvarstod 
hos de holländska till långt in på 1800-talet 
men upphörde i huvudsak på engelska pipor 
efter ca 1700. 

En annan pipforskare, I.C. Walker, har an
tagit att skälet till att man övergav denna 
dekoration hörde samman med införandet av 
en öppning i gjutformen vid läget för huvu
dets mynningsrand, vilket medförde att man 
kunde trimma kanten innan pipan tagits ur 
formen. Detta påskyndade tillverkningspro
cessen. Han menar också, att denna öppning 
i formen naturligt hänger samman med att 
kanten på engelska piphuvuden fr.o.m. slutet 
på 1600-talet löper parallellt på skaftet vil
ket ej är fallet med de holländska förrän ca 
1850. Här har vi således en viktig skillnad på 
de engelska och holländska 1700-talspiporna. 

Senare i boken tar Oswald upp flera olik
heter: Tidiga exemplar av holländska 1600-
talspipor kännetecknas av ett framåtlutande 
huvud som har en utbuktning på mitten (ha
ka) . Leran är sällan vit, snarare grå eller gul. 
I den senare delen av 1600-talet är huvude
na mera långsträckta än de samtida engelska. 
På 1700-talet är huvudet äggformat och fram
åtböjt, medan den engelska pipan är mera 
trattformad, och öppningen går parallellt med 
skaftet. 

Mot slutet av 1600-talet blir de holländ
ska skaften tunnare än de engelska vilket inte 
inträffar på dessa förrän mot slutet av 1700-
talet. Efter ca 1700 är de holländska piporna 
vanligen högglanspolerade och dekorationer
na som finnas med redan från ca 1600, är fi
nare än de engelska. Leran i de senare är be
tydligt hårdare. 

Vad beträffar tillverkningsstämplar, är det 
typiskt holländskt att sätta dem på klackens 
eller huvudets sidor. 

Dateringsmetoder 

Del I l b e h a n d l a r pipans arkeologiska historia, 
vilka metoder man tillgripit vid datering osv. 
Den första som sammanställde en typologi 
baserad på piphuvudenas form, var Oswald 
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själv, 1951. Han redovisar nu en reviderad 
version av typologin. 

Varje typ står för ca 30 år och det hela ba
serar sig på fyra olika sorters grundmaterial. 
Det är grupper av pipor som hittats tillsam
mans med annat daterbart arkeologiskt mate
rial, främst från London. Det är målningar 
och teckningar av samtida konstnärer. Det är 
pipor med datum på, samt i mindre grad pi
por med tillverkarens stämplar. Det redogörs 
inte endast för den allmänna typologin utan 
även lokala variationer. De lokala egenheter
na kan verka lite förvillande. Vissa Bristolpi
por t.ex. även de från sent 1600-tal, påmin
ner starkt både om äldre engelska pipor och 
holländska dito. 

Under 1700-talet förlängdes skaften och i 
samband med detta reducerades rökkanalens 
storlek betydligt. Detta har initierat en ny da
teringsmetod, nämligen att mäta rökkana-
lens diameter och behandla siffrorna statis
tiskt. Detta är en amerikansk metod som Os
wald tror mindre på. För de äldsta fynden 
räcker det med en kvantitet av ca 100 fynd, 
för början av 1700-talet behövs ca 900 fynd 
för att den skall slå väl ut. Efter 1750 ger 
metoden ingenting, anser han. 

Man kan också datera piporna med hjälp 
av tillverkarens stämpel. Oftast användes en
dast tillverkarens initialer. Därför måste man 
även i detta fall sätta stämpeln i relation till 
en viss typ av piphuvud för att först få en ge
nerell datering. Man måste också ta hänsyn 
till regionala varianter av samma initialer. 

Det-är uppenbart att en typologi av piphu
vuden sådan som Oswald skapat och ivrigast 
förordar, är mycket värdefull och kanske det 
säkraste sättet att datera piporna. Men det 
finns en risk här också, vilket bl.a. Puktörne 
påvisar i sin uppsats. Det finns en möjlighet 
att en viss piptyp behållit sin popularitet i 
vissa trakter, och att därför pipmakarna hål
lit fast vid den gamla formen. Detta bör man 

väl ha i minne vid datering med hjälp av ty
pologin. Oswald sätter möjligheterna att da
tera, i relation till fyndets art : Minimum 4— 
6 piphuvuden begränsar tidsperioden till ca 
30 år. Klart identifierade tillverkarinitialer 
minskar tiden nedåt till ca 10 år och annat 
jämförande daterat material reducerar osä
kerhetsfaktorn ytterligare. 

Pipfynd i Sverige 

I samband med Sjöhistoriska museets marin
arkeologiska undersökningar påträffas ofta 
kritpiprester. I vissa fall låter sig pipresterna 
dateras med stöd av andra fynd på fartyget 
men oftare behöver vi hjälp av piporna för 
att datera fartyget. 

Det finns emeUertid ett krux med pipfynd 
i vrak. Förr som nu försökte man bärga last 
och annat värde från de förlista fartygen, 
ibland långt efter förlisningen. Dessutom har 
vattnen runt land i alla tider tjänat som sop
tipp, och det är där man ofta finner vraken. 
Det är därför angeläget med en så noggrann 
fyndlägesbestämning som möjligt och ur den 
här synvinkeln speciellt i vertikal led. Det 
bästa är naturligtvis om piporna återfinns i 
slutna fynd som den i sjömanskistan på re
galskeppet Wasa. För de övriga fynden på 
Wasa är dateringen mycket osäker. Däribland 
är säkerligen en hel del av senare årgång, och 
vissa av dem svensktillverkade. 

Om kritpipor som påträffats i Sverige finns 
inte mycket skrivet. Det enda är ovan nämn
da uppsats av T. Puktörne, en uppsats av 
Carl Olof Cederlund (Att supa tobak, Fata
buren 1966) samt en seminarieuppsats som 
dels behandlar ett pipfynd från Ryssviken på 
Djurgården men också tar upp den pipmanu
faktur som förekom i Stockholm på 1700-ta-
let. (Bonds, G.: Kritpipor från Ryssviken, 
Fataburen 1977). 

Ingrid Kaijser 
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