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Recensioner 

Lars Löfstrand, Yngre stenålderns kustbo
platser. Undersökningarna vid Äs och studier 
i den gropkeramiska kulturens kronologi och 
ekologi. Med ett bidrag av Johannes Lepik
saar, Djurrester från den mellanneolitiska 
(gropkeramiska) boplatsen vid Äs, Romfar
tuna sn, Västmanland. Archaeological studies 
Uppsala University Institute of North Euro
pean archadogy. Aun 1. Uppsala 1974. 
185 s. ISBN 91-7222-063-5. 

Forskningen i Sverige rörande den gropkera
miska kulturen har tagit ny fart under senare 
år. Den äldre forskningen avslutades med 
Axel Bagges stora uppsats om Fagervikbo-
platsen i Acta Archaeologica X X I I , 1951. 
Lars Löfstrand har i sin avhandling för filo
sofie doktorsexamen gjort ett lovvärt försök 
att från delvis nya utgångspunkter komma vi
dare inom denna del av vår stenåldersforsk
ning. I inledningen presenteras en rad mål
sättningar: att "finna väg för studiet av väx
elspelet mellan klimat, miljö och kultur vid 
den subboreala östersjökusten", att så långt 
möjligt registrera både geologiska och arkeo
logiska observationer, att göra cn klarare 
klassifikation av det gropkeramiska fyndma
terialet än den äldre forskningen utförde, att 
precisera hur mycket av det icke-keramiska 
fyndmaterialet som tillhör den gropkeramiska 
kulturen, att knyta boplatsresterna till ett 
forntida havsstrandläge. Det bör påpekas, ef
tersom det inte kommer fram hos Löfstrand, 
att även Sten Florin och Stig Welinder ar
betat med samma eller närliggande målsätt
ningar under senare tid. 

Löfstrand gör en utmärkt metodkritisk 
översikt över den gropkeramiska boplatsforsk
ningen 1901—1951. Han påpekar, att det va
rit en genomgående svårighet för den äldre 
forskningen att åstadkomma verifieringar av 
uppställda hypoteser. Hypoteserna kom att 
gälla typologiska serier eller serier av nivåin
tervall, däremot inte stratigrafi eller fyndkom

binationer, översikten utmynnar i ett under
kännande av Bagges Fagerviksstadier I—V 
såsom kronologiskt avgränsade boplatsstadier, 
eftersom signifikanta nivåskillnader mellan 
typerna saknas, som också Mats P. Malmer vi
sade i sin avhandling 1962. Dessutom hade 
Bagge faktiskt inte preciserat typer eller stilar, 
vilket Löfstrand påpekar. 

Jag skall i det följande koncentrera mig på 
redovisningen av fältundersökningen av bo
platsen vid Äs (kap. 3) och den stratigrafis
ka analysen av boplatsens kulturlager (kap. 
4 ) . 

På Baddundaåsen ca 600 m norr om byn 
Äs undersökte Löfstrand en 142 x 24 m stor 
yta (3 408 m 2 ) i kvadratmeterstora rutor de
lade i skikt om 10 cm tjocklek. 626 m 2 inne
höll fynd av något slag. Kulturlagrets tjock
lek översteg i boplatsens sandiga parti på sina 
ställen 1 m. Maximalt utgrävdes här tretton 
1 O-centimetersskikt under varandra. Kultur
lagret saknade synlig lagerdelning. På planen 
(här fig. 1) har Löfstrand markerat alla fynd-
givande rutor. Av planen framgår, att boplat
sens totala utsträckning utmed den gamla 
stranden inte har bestämts och att inte heller 
avgränsningen in mot land uppnåtts överallt. 
Även om undersökningen inte är total, skiljer 
den sig genom sin omfattning mycket från 
den tranchégrävning, som är så vanlig vid 
våra undersökningar av stenåldersboplatser. 
Redan därigenom är utgrävningen vid Äs av 
stort intresse. 

Löfstrand har på planen med siffrorna 1— 
5 angivit en huvudsakligen naturlig delning 
av boplatsen i fem delområden. Detta måste 
vara av största betydelse för förståelsen av 
hur boplasten uppkommit och för tolkningen 
av stratigrafin. Boplatsresterna ligger således 
fläckvis och någon iakttagbar lagerdelning, 
som binder de olika fyndområdena samman, 
finns inte. Lager 5 inom ett delområde behö
ver inte vara samtidigt med lager 5 inom ett 
annat delområde. Detta är Löfstrand helt på 
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Fig. 1. Löfstrands fig. 11, s. 38, visar fyndplanen över boplatsen Äs 1. Boplatsresterna (de markerade ru
torna) ligger fläckvis och kan ha bildats vid olika tider. Diskussionen av boplatsens uppbyggnad måste 
utgå från analys av delområdenas stratigrafi. Löfstrand anser, att delområdena är fem. Delområdesana
lysen saknas i avhandlingen. 

det klara med. Han säger också, att "bland 
annat på grund av kulturlagrets maskinavba-
ning före undersökningen är inte heller skikt 
1 synkront från område till område i boplat
sen" (s. 67) . Eftersom delområdena inte har 
synkrona 1 O-centimetersskikt, borde rimligen 
vart och ett av de fem delområdena analyse
ras var för sig. Det förefaller också som om 
Löfstrand genomfört sådana analyser men 
han har tyvärr inte redovisat dem. En anty
dan finns på s. 72—73. Tabellerna fig. 49 
(de två godstyperna) och diagrammen fig. 
50 (frekvensen kalkmagrade skärvor resp. 
skärvor med eller utan gropar) visar en klar 
skillnad mellan delområdena 1 och 2. Del
område 2 har med all sannolikhet haft en 
äldre eller delvis äldre bosättning än delom
råde 1. Hur de övriga delområdena förhåller 
sig till 1 och 2 är okänt, eftersom inga siffror 
meddelas för 3—5. Men om boplatsen är ett 
konglomerat av flera oliktidiga boplatser, vil
ka inte täcker varandra, hur kan man då i 

många tabeller och diagram i den stratigra
fiska analysen använda grävskikt 1—5 över 
hela boplatsen som om den vore jämnt och 
kontinuerligt uppbyggd? 

Troligen skall fig. 56, frekvenskurvor för 
fyra storleksklasser av keramiken, vara ett 
svar på den frågan. Kurvorna för delområde 
2 och för hela boplatsen tycks följa varand
ra rätt väl. O m detta säger Löfstrand (s. 
75) : "Kurvorna följer varandra utomordent
ligt väl. Detta måste betyda, att en lager-
följdsanalys kan utföras lika väl på ett del
område som på kulturlagret i hela boplatsen 
och omvänt." Emellertid betyder kurvorna 
ingenting annat än precis vad de visar: i 
just detta fall kan delområde 2 överensstäm
ma med boplatsen som helhet. De redan 
nämnda tabellerna fig. 49 och diagrammen 
fig. 50 visar däremot en klar skillnad av kro
nologisk art mellan delområde 1 och 2. 

Kvar står, att den för hela avhandlingen 
grundläggande analysen av boplatsens olika 
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delar inte har redovisats och kanske inte ut
förts. Läsaren får inte ens reda på hur många 
av de totalt 3547 i avhandlingen använda ke-
ramikskärvorna, som hittats inom varje del
område. Ännu mindre får man veta, hur de 
fördelar sig på godstyper, randornering, sido-
ornering, kärlformer, kärlstorlekar o.s.v. Sam
ma brist i redovisningen och analysen gäller 
djurbenen, som annars spelar en stor roll i 
avhandlingens diskussion om stratigrafin. 

Avsikten med att studera djurbenens för
delning i olika skikt var främst att undersöka, 
om depositionstiden för kulturlagret på bo
platsen var tillräckligt lång för att kunna ob
serveras som förändringar i fyndfördelningen 
i kulturlagret (s. 64 och 70). Växlingar i ben
mängdens sammansättning borde ge säkrare 
utslag än att bygga på vaga, äldre datering
ar av artefakterna. Som statistisk enhet an
vänder Löfstrand varje benförande 1 O-centi
metersskikt i en kvadratmeterruta. Genom 
att hela boplasten ses som en enhet utan att 
varje delområde bearbetas för sig, uppstår 
samma källkritiska svårighet som redan på
pekats. 

Denna del av undersökningen resulterar 
främst i två diagram. Fig. 41 visar frekvens
kurvorna för ben av däggdjur, fåglar och söt-
vattensfiskar i skikt 1—5. Diagrammet skulle 
utgå från siffrorna i tabellen fig. 38 men sy
nes i stället utgå från för övrigt helt obekan
ta och icke redovisade siffror. Diagrammet 
torde vara helt felaktigt. Ritas diagrammet 
om efter de av Löfstrand angivna siffrorna 
(dock sedan flera fel i raden "summa antal" 
rättats) blir resultatet ett helt annat. Under 
förutsättning att kronologiska skillnader i ho
risontal led på boplatsen inte nämnvärt på
verkat resultatet, är proportionerna ungefär 
desamma i alla fem skikten. Den totala sum
man registrerade enheter är här 656. Fågel
benen ligger i de fem skikten vid 3,2—9,2 %, 
däggdjursbenen vid 46,8—52,6 % och fiskbe
nen vid 39,4—47,4 %. 

I diagrammet fig. 45 med frekvenskurvor
na för ben av de tre vanligaste bytesdjuren, 
svin, vikaresäl och älg, märker man en allvar
lig svårighet i metoden att räkna varje ben
förande 1 O-centimetersskikt. Den totala sum
man är här 251, med summasiffrorna 99, 81, 

S k i k t 

I 
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50 

Fig. 2. Diagrammet bygger på Lepiksaars siffror 
för hela boplatsen i tabell 1, s. 141. Om tenden
sen gäller hela boplatsen, skulle den stora avvikel
sen i skikt 2 kunna tyda på en säsongbosättning 
under våren. Diagrammet skall jämföras med Löf-
strands fig. 45, s. 69, som utgår från ett annat 
siffermaterial, vilket inte ger lika tydligt utslag. 

39, 25 och 7 för skikt 1—5 (svin + vikare 
+ älg, tabellen fig. 38). Siffrorna är betyd
ligt lägre än i förra diagrammet. Vilken roll 
kan då alla felkällorna spela? Man skulle 
istället kunna utgå från Lepiksaars siffror i 
tabell 1 a, s. 141. Han har räknat med "fynd
enheter" varmed menas samtliga bitar, vilka 
i ett 10-centimetersskikt kan komma från ett 
och samma ben. Detta sätt att räkna över
ensstämmer i själva verket med det vanliga 
sättet att räkna krukskärvor. Osteologernas 
beräkning av individantal kan sedan ses som 
en parallell till arkeologernas försök att be
räkna antal lerkärl. Ta r man Lepiksaars hög
re siffror får man ett diagram, som till en del 
visar samma tendens som Löfstrands men 
med en väsentlig skillnad (fig. 2) . Skillnaden 
ligger i förhållandet mellan svin och vikare 
i skikt 2. Procenten svinben går ner mycket 
kraftigt från skikt 3 till 2 för att återigen öka 
i skikt 1. Den totala summan fyndenheter i 
Lepiksaars mening är 728 med summasiffror
na 155, 403, 82, 62 och 26 för skikt 1—5. 

Löfstrand menar, att dessa diagram "måste 
ses som rena beskrivningar av de faktiska va
riationerna i kulturlagret" (s. 67) . De skulle 
användas för att bestämma, om förändring
ar i fyndfördelningen i kulturlagret kunde 
finnas. Men om man avstår från andra tolk
ningsförsök, så har man försummat en viktig 
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möjlighet att diskutera näringsförhållandena 
under boplatstiden. Diagrammet fig. 2 i den
na recension borde ritas för varje delområde. 
Låt oss anta, att tendensen i diagrammet är 
giltig för hela det undersökta boplatsområ-
det; I så fall kan det innebära, att skikt 2 
representerar bosättning under våren, då man 
jagade vikaresäl, medan jakten på vildsvin 
spelade mindre roll och älgjakten var utan 
betydelse. Skikt 2 skulle kunna representera 
en längre tidsperiod, då Äs-boplatsen ingick 
såsom en vårboplats i en cykel av säsongbo
sättningar. Under andra tidsperioder kan Äs-
boplatsen ha legat inom en annan del av sä
songcykeln. 

Det främsta resultatet av Löfstrands stra
tigrafiska analys av olika kerarniska element 
synes vara, att de tre särdrag i gropkerami
ken, som är lättast att observera, d.v.s. sand-
magringen, kalkmagringen och kärlväggsgro-
parna, ger en tredelning som ungefär över
ensstämmer med Säter I I — I V (s. 131). Ett 
intressant avsnitt är beräkningarna av lerkär
lens volym och antal. Enligt olika beräk
ningsgrunder skulle antalet hela kärl, som 
den påträffade skärvmängden representerar, 
kunna uppgå till 450—600 kärl (s. 54) . Var 
boplatsen bebodd varje säsong, tillverkade 
man endast ett par kärl varje år. I så fall har 
endast en liten grupp människor bott här. 
Likaså intressant är försöket att jämföra fynd
fördelningarna på gropkeramiska boplatser 
belägna på långt avstånd från varandra (kap. 
5 ) . Vissa likheter i fyndfördelningarna vid Äs 
och Fagervik talar för, att boplatserna verk
ligen varit strandbundna. På samma sätt av
slöjar fosfatvärdenas spridning boplatsernas 
strandbundenhet. 

I arbetet ingår också ett avsnitt av Johan
nes Lepiksaar, som gör en mycket nyttig re
dovisning och analys av det påträffade osteo
logiska materialet. Lepiksaars resultat kunde 
kanske ha beaktats mer i det korta ekologis
ka avsnittet hos Löfstrand. 

Jag har särskilt uppehållit mig vid diskussio
nen av Äsboplatsens stratigrafi, eftersom man 
här kan belysa ett grundläggande källkritiskt 
problem. Problemet med boplatser med fläck
vis spridda kulturlager gäller större delen av 
Sverige och andra områden med liknande 
kulturförhållanden under stenåldern. Det 
finns ganska sällan så fullständiga utgräv
ningar som vid Äs, där man troligen skulle 
kunna studera i detalj, hur boplatsen använts 
under en längre tid och hur de olika delarna 
av kulturlagret bildats. Löfstrands utgrävning 
vid Äs synes vara mycket väl utförd. Han har 
också observerat svårigheten, att boplatsen 
består av flera delar, som kan ha utbildats 
vid olika tider och där kulturlagret inte växt 
till med samma hastighet. Men svagheten i 
avhandlingen är, att han inte utgått från re
dovisningen och analysen av delområdena. 
Därför anser jag grunden osäker för det mes
ta av Löfstrand stratigrafiska resultat. Dess
utom är det synd, att det rika osteologiska 
materialet inte analyserats stratigrafiskt inom 
varje delområde. Man har därigenom missat 
en bra möjlighet att få veta mer om levnads
förhållanden och ekologi. Men det är också 
mycket positivt, att Löfstrand så energiskt 
tagit upp bearbetningen av gropkeramisk kul
tur och visat på många svårigheter och även 
vägar att komma vidare. 

Evert Baudou 
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Margarethe Uerpmann, Zur Technologie und 
Typologie nealithischer Feursteingeräte. Tii-
binger Monographien zur Urgeschichte, 
Band 2 1976, och (samtidigt) Eburodunum 
I I I . ISBN 3-921618-01-0. 

Under 1960-talet började det komma fram 
en ny typ av materialbearbetningar av sten
åldersmaterial. 

Redan tidigt, på 1920—30-talet, hade sten
åldersforskningen grävt i meter-rutsystem och 
med profilanalyser. Det framkomna mate
rialet lades fram i tabeller, karteringar, histo
gram och procentberäkningar. Troligen var 
det den nära kontakten med naturvetare som 
påverkade arkeologerna inom stenåldersom
rådet. 

Det nya som kom fram på 60-talet låg 
inom tre områden. Det var datatekniken som 
gav möjlighet till hanterandet av stora ma
terialmängder. Det var olika matematiska 
sannolikhetsberäkningar på både stora och 
små materialmängder. Och det var en för
finad morfologisk analys som en del av en 
systematiserad taxonomi som också arbetade 
med kategorier som t. ex. teknologi, dekor, 
korologi och kronologi. 

Under 70-talet har väl sedan intresset 
framför allt kommit att koncentreras till hy
potesbildningar om frågor kring samhälls
strukturer och socio-ekonomiska företeelser. 

Intresset för databehandlad statistik och 
för taxonomiska problem har emellertid fort
satt och Margarethe Uerpmanns ( M U ) bok 
om neolitiska flintredskaps typologi är ett 
utslag av detta. Den innebär också en för
djupning av studiet av flintteknologin; något 
som visat sig nödvändigt vid en morfologisk 
analys. 

MU:s arbete har kommit fram ur studium 
vid institutionerna i Freiburg in Breisgau och 
i Tiibingen. Också schweiziskt material från 
Bern och Basel har dragits in i bearbetningen; 
denna har dock sitt centrala material från en 
grävning i Yverdon vid Neuenburgersee (Lac 
de Neuchätel) i nordvästra Schweiz. Boplat
sen dateras till senneolitikum: snörkeramik 
och Auvernierkultur enligt schweiziska be
grepp. 

Det för oss skandinaver metodiskt intres

santa är nu att MU:s vetenskapliga utgångs
punkt inte är anknuten till den nordkonti
nentala-skandinaviska flintbearbetningstradi-
tionen utan till den franska paleolitikum-
forskningen. — Men med ett viktigt undan
tag: påverkad av Spaulding, Sackett, Movius 
m. fl. amerikaner arbetar hon med vad hon 
kallar "Merkmalanalytische Methoden" och 
inte med fasta typologiska schemata. Före
komstfördelningar, sannolikhetstests och ma
tematiska likhetsmätningar är också något 
som M U använder sig av. Kvantitativa ana
lyser ligger till grund för artefaktklassifika-
tionen och för detta har M U utvecklat flera 
olika mätapparater, som alla kan vara an
vändbara på nordiskt material. 

M U inleder med ett kapitel om varifrån 
materialet kommit; vid sidan av Yverdon är 
också ett antal andra boplatser indragna i 
arbetet som jämförande material. Därefter 
följer en genomgång av råmaterialet. Ett 
materialklassifikationssystem bygger på 1. 
flintans kornighet; 2. ljusgenomsläpplighet; 
3. uppträdande fläckighet vid genombelys
ning; 4. färg enligt färgsystemd D I N 6164. 

På råmaterialanalysen följer en klassifika
tion som börjar med en beskrivning av tekno
login vid framställningen av redskapen. No
menklaturen på t. ex. ett avslag är den vi 
känner från nordiskt material: slagvågor he
ter emellertid "Wallner-linien". Abb. 17 ger 
en god framställning av hur i Grand Pres-
signy-tekniken kärnorna noggrant förbearbe
tas innan spånen slås av. 

Vad beträffar en så intrikat fråga som 
retuschmorfologi arbetar M U med fem kri
terier: djup, bredd, riktning, förlopp och vin
kel hos retuschen. I stället för djup (Tiefe) 
skulle vi kanske säga "längd". Med förlopp 
(Verlauf) menas den böjning hos avslaget 
som kan konstateras i avtrycket. 

Pilspetsarna mätes med en mätapparat 
konstruerad av M U . Denna ger vad som 
kallas ett "utformningsindex" sammansatt av 
längd, bredd över hullingarna och tjockle
ken. Andra redskap är knivar, sticklar, skra
por och avslag med retusch. Dessutom spån 
och kärnor. 

Viktigt i dessa tekniska och taxonomiska 
sammanhang är slutligen att M U aldrig för-
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lorar det grundläggande syftet med bearbet
ningen ur sikte; i kronologi och kultursam
manhang utmynnar hela framställningen. 
Den har alltså lett fram till att nästan för 
första gången i dessa mellaneuropeiska för
hållanden bearbetas de neolitiska flintarte-
fakterna med samma noggrannhet som på 

en paleo-mesolitisk boplats. Vanligtvis möter 
man ju en bearbetning med kraftig tonvikt 
på keramikanalys. 

Carl Cullberg 
Uddevalla museum 
Box 34 
451 01 Uddevalla 

Radu Harhoiu, The treasure from Pietroasa, 
Romania, in the Light of Recent Research. 
B.A.R. Supplementary Series nr 24. Oxford 
1977. 57 s. 13 pl. ISBN 0-904531-72-4. Pris 
£ 2.00. 

1975 startade tidskriften British Archaeologi
cal Reports en Supplementary Series som 
bl. a. tagit sig an uppgiften att till engelska 
översätta och publicera arkeologiska uppsat
ser på för den internationella publiken svår
tillgängliga språk som bulgariska, rumänska 
och tjeckoslovakiska. Initiativet är natur
ligtvis ytterst lovvärt och förtjänar att upp
märksammas, trots att den typografiska ut
formningen är påvrast tänkbara — stencil å 
la svensk seminarieuppsats. Men är innehållet 
läsvärt, spelar ju tryckningsförfarandet ingen 
roll, och den mediokra bildkvaliteten kan 
man överse med, så länge det alls går att läsa 
av de gråsuddiga planscherna. 

Nr 24: 1977 av B.A.R. Supplementary 
Series är rumänen Radu Harhoius uppsats 
"The Treasure from Pietroasa, Romania". 
Enligt författarens förord rör det sig om en 
reviderad version av en uppsats som utkom 
1976 i en rumänsk, kritisk granskning av 
arkeologen Alexandru Odobescus grundläg
gande monografi över Pietroasa-fynden, pu
blicerad i Paris 1899—1900. 

Harhoius bidrag till den omfångsrika litte
raturen kring Pietroasa är väl knappast i nå
got avseende särskilt tungt vägande; själva 
texten ryms på knappa 34 sidor. Notappara
ten är i det närmaste lika lång, och det hade 
underlättat för läsaren om Harhoiu bifogat 
en litteraturlista till sin uppsats. Av notappa
raten att döma verkar det emellertid som 
om författaren haft tillgång till det mesta 

som skrivits om den berömda skatten. Den 
är ju välkänd också i Sverige; större delen 
av de fynd, som två bönder år 1837 gjorde 
i byn Pietroasa, visades 1970 både i Stock
holm och Göteborg, i samband med utställ
ningen Guldskatter från Karpaterna på Sta
tens Historiska Museum och Röhsska Konst-
slöjdsmuseet. Eftersom skatten innehåller fö
remål med gotisk anknytning, har den intres
serat flera svenska arkeologer; Holger Arb
man, Birgit Arrhenius och Wilhelm Holm
quist har samtliga publicerat betydande ar
beten som rör Pietroasa-skattens komplexa 
problematik. 

Harhoiu nöjer sig med att ställa en fråga 
till Pietroasa-materiald, nämligen när gräv
des skatten ner och av vem? Efter diverse 
delanalyser, som utgör uppsatsens huvudin
nehåll, kommer han fram till ett mycket 
precist svar: skatten grävdes ner ca 450 e. Kr. 
av en gotisk vasallhövding under hunnerna. 
Därmed tar Harhoiu avstånd från den 
gängse, av Odobescu lancerade hypotesen 
att skatten skulle grävts ner av den götiske 
hövdingen Athanaric före hans avfärd till 
Konstantinopel, där han avled år 381 e. Kr. 

Här vill jag inte ta ställning vare sig för 
eller emot Harhoius senaredatering av Pie-
troasa-skatten utan i stället granska hans 
argumentationsnivå, sådan den manifesterar 
sig i hans presentation av mitt eget arbete 
The Golden Bowl from Pietroasa, Stockholm 
1973. Valet av exempel må synas självcentre-
rat, men för mig handlar det om en fråga 
av principiell och inte personlig vikt. 

På sidan 10 i sin uppsats redovisar Harhoiu 
fullt korrekt min uppfattning att den om
debatterade guldskålen med sin rika figur-
smyckning skulle vara tillverkad i Antiochia, 
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Syrien, på 360-talet e. Kr., möjligen på be
ställning av den romerske kejsaren Julianus 
Avfällingen, i samband med att han återin-
vigde ett Cybeltempel i staden år 363. Bild
programmet på skålen kan nämligen förkla
ras mot bakgrund av de antika mysterie
kulterna av Den Stora Modern. 

För min del är det naturligtvis uppmunt
rande att Harhoiu stödjer mina antaganden. 
"The hypothesis that the piece was manufac
lured in the capital of Syria seems to me very 
plausible," skriver Harhoiu. Och vidare: "The 
date proposed by von Heland, around 360 
and certainly no låter, can be accepted in all 
probability." 

Därefter ställer Harhoiu upp hypotesen att 
guldskålen kommit i hunnernas händer vid 
deras anfall mot Antiochia 395 e. Kr. Han 
anser detta vara mycket sannolikt och för
klaringen till hur skålen så småningom kom 
att hamna i det av hunnerna ockuperade 
Dakien. Och hans slutsats lyder som följer: 
" In condusion, we believe that the patera 
(guldskålen) was manufaclured in Antioch 
in around A.D. 360 and must (min kursive
ring!) be associated with the attempt of 
Julian to restore the pagan religion; the 
presence of this object in Romania must be 
connected with the migration of the mixed 
ethnic mäss led by the Huns to the West. For 
other more precise details there is no docu
mentary evidence." 

Man kan naturligtvis fråga sig varför Har
hoiu så reservationslöst accepterar mina hypo
teser och därtill förvandlar dem till absolut 
giltiga slutsatser. Svaret är enkelt: min teori 
om Pietroasa-skålen råkar passa Harhoius 
teori om skatten som helhet. Därför sväljer 
han mina försiktigt formulerade hypoteser 
utan att blinka och utan att tillföra dem 
något nytt material som kunde motivera hans 
drastiska kliv från hypotesernas gungfly över 
till de korrekta slutsatsernas fasta mark. 

För mig framstår Harhoiu genom det här 
anförda exemplet som representant för en 
typ av forskning som visserligen är vanlig, 
men som icke desto mindre helst borde bann
lysas för all framtid. Han leder oss ju inte 
framåt, mot ökad och säkrare kunskap, utan 
in i en återvändsgränd med sina självlåsande 

påståenden. Och det är varje forskares skyl-
lighet att kritiskt granska en annan forskares 
resultat, innan han gör dem till sina och 
bygger vidare på det gemensamma kunskaps
bygget. Ju fler oprövade hypoteser som in
går i grundkonstruktionen, desto bräckligare 
blir överbyggnaden, och till slut kommer den 
naturligtvis att rasa om ett fundament inte 
visar sig hålla för påfestningarna. 

Vad beträffar mina hypoteser om Pietro
asa-skålen vill jag inte längre hålla med om 
att de utgör den slutgiltiga och korrekta lös
ningen på skålens många problem. Därför 
anser jag det vara min skyldighet som forska
re att rikta den kritik mot mitt arbete som 
Harhoiu försummat i sitt ivriga letande efter 
allt som kunde stödja hans hypotes. 

I mitt arbete om Pietroasa-skålen beskri
ver jag den som ett i stilistiskt hänseende 
mycket eklektiskt arbete. Nu förhåller det sig 
så att ett konstverk från en okänd konstskola 
gärna beskrivs på detta sätt fram till den dag, 
då nytt material plötsligt visar att den på
stådda ekldicismen i stället är stiltypisk för 
den tidigare okända skolan. Det som i äldre 
forskning beskrevs som eklektiskt därför att 
man bara kunde känna igen en bit här, en 
annan bit där men inte få något grepp om 
helheten, förlorar som genom ett trollslag all 
aktualitet. 

Jag lyckades aldrig få något grepp om den 
stilistiska helheten i Pietroasa-skålen. Till mitt 
försvar måste framhållas att ingen annan fått 
det heller, och att jag som huvudskäl för att 
attribuera skålen till Antiochia anförde ett 
negativt bevis. Det fanns helt enkelt ingen 
annanstans där skålen kunde ha tillverkats 
— under förutsättning att min tolkning och 
datering av skålen var korrekt. 

Under ett besök i New York sommaren 
1977 såg jag av en tillfällighet en utställning 
på Metropolitan Museum of Art, Thracian 
Treasures from Bulgaria, anordnad i sam
arbete med The Committee for Art and Cul
ture of the People's Republic of Bulgaria. 
O m jag känt till det sena, thrakiska föremåls-
bestånd som visades på utställningen, när jag 
skrev mitt arbete om Pietroasa-skålen, skulle 
mina resultat förmodligen blivit annorlunda. 
Bland de utställda föremålen fanns nämligen 
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en silverplakett med en reliefframställning 
som stilistiskt står oerhört nära den inre 
reliefen i Pietroasa-skålen, betydligt närmare 
än någon av de stilistiska paralleller jag tidi
gare med stor möda letade fram. Motivet 
föreställer Herakles kamp mot lejonet från 
Nemea; plaketten dateras till första århund
radet e. Kr. (District Museum of History, 
Stara Zagora, Bulgarien, inv. no. II-132-7). 
Denna plakett jämte en rad andra, sena 
thrakiska föremål gör att jag, om jag på nytt 
skulle ta itu med Pietroasa-skålen, i första 
hand skulle koncentrera mitt sökande efter 
skålens ursprung till Thrakien. Jag anser det 
vidare anmärkningsvärt att rumänen Harhoiu 
inte har bättre kunskaper om det antika före
målsbeståndet i grannlandet Bulgarien än att 
han utan vidare kan negligera det vid sin 
bearbetning av Pietroasa-materialet. 

Här är inte platsen för en utförlig revide
ring av mina åsikter om Pietroasa-skålen. Det 
är dessutom en uppgift som jag inte känner 
någon lockelse att åtaga mig. Men skulle en 
mer energisk forskare än jag i en framtid 
kunna visa att Pietroasa-kålen stilistiskt hör 
hemma i Thrakien, följer därav naturligtvis 
att en stor del av mitt arbete, bl. a. det vid
lyftiga resonemanget om nyplatonismen blir 
obsolet. Men min ikonografiska tolkning 
centrerad kring Den Stora Modern och den 
thrakiske guden Sabazios skulle kvarstå och 
öka i trovärdighet. Med det får jag i så fall 
låta mig nöja. 

Madeleine von Heland 
Institutionen för konstvetenskap 
Stockholms Universitet 
S-106 91 Stockholm 

Archäologische Beiträgen zur Chronologie 
der Völkerwanderungszeit. Hrsg. von Georg 
Kossack u. Joachim Reichstein. (Antiquitas 
Reihe 3, Bd. 20). Bonn 1977. Habelt. 126 s., 
42 fig., 8 tabeller, 6 kartor, 2 utvikstabeller. 
ISBN 3-7749-1340-4. 

Denna volym av Antiquitas innehåller 15 om
arbetade föredrag, ursprungligen framlagda 
på ett symposium i Kiel 1974. Symposiets 
ämne var folkvandringstidens kronologi 
(Montelii period VI , Tischlers/Eggers period 
D ) , både i regionalt och nordeuropeiskt per
spektiv, både relativt och absolut. Idén till 
mötet framkastades redan 1972 av Egil Bakka 
på Hässlebysymposiet. 

Det var en lagom stor skara som deltog 
(3 engelsmän, 1 finländare, 2 norrmän, 6 
svenskar, 0 danskar (!) och 10 tyskar), var
för diskussionerna borde ha varit givande och 
livliga. När man läst uppsatserna förstår man 
att förordets fras: "die Teilnehmer (kamen) 
zu durchaus vergleichbaren Ergebnissen" döl
jer kraftiga motsättningar, både vad gäller 
målsättning, metoder och resultat — ett 
diskussionsreferat skulle ha varit intressant. 

Erwin Keller: Möglichkeiten der Synchroni-
sierung spätrömischer Fundgruppen aus den 
Provinzen an Oberrhein und oberer Donau 
mit dbgermanischen der jungeren Kaiser
zeit. 
Horst W. Böhme: Die Bedeutung der spät-
römischen Chronologie Nordgalliens fiir das 
nordwestdeutsche Kiistengebid im 4.—5. 
Jahrhundert n. Chr. 

Peter Schmid: Zur chronologischen Aus-
wertung von Siedlungsfunden des 4.—5. 
Jahrhunderts n. Chr. im Kiistengebid 
zwischen Elbe und Weser. 
Hay o Vierck: Zur relativen und absoluten 
Chronologie der anglischen Grabfunde in 
England. 

Joachim Reichstein: Stufengliederung der 
späten Kaiserzeit und der Völkerwanderungs
zeit anhand von Grabfunden mit kreutzför-
migen Fibeln. 
Egil Bakka: Stufengliederung der nordischen 
Völkerwanderungszeit und Ankniipfungen 
an die kontinentale Chronologie. 
Wencke Slomann: Der Ubergang zwischen 
der späten Kaiserzeit und der friihen Völker
wanderungszeit in Norwegen. 
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Jut ta Waller: Der Ubergang von der Völker
wanderungs- zur Vendelzeit im östlichen 
Mälartal. 
Berta Stjernquist: Chronologische Probleme 
der Völkerwanderungszeit in Siidschweden. 
Aarni Erä-Esko: Ein Schwert der Mero
wingerzeit mit völkerwanderungszeitlichem 
Knauf aus Grab 5 von der Insel Kjuloholm, 
Gemeinde Köyliö, Siidwestfinnland. 
Joachim Werner: Der Grabfund von Taura-
pilis, Rayon Utna (Litauen) und die Ver
bindung der Balten zum Reich Theoderichs. 
Dafydd S. W. Kidd: Some Questions of 
Method in the Study of Migration Period 
Pottery. 

Birgit Arrhenius: Zur Chronologie des Gra-
natschmucks. 
Mats P. Malmer: Chronologie der Solidi und 
Goldbrakteaten. 
Wilhelm Holmqvist: Kunst und Chronologie. 

Som framgår är flertalet bidrag sammanfatt
ningar av redan publicerade undersökningar 
(Keller, Böhme, Reichstein, Bakka, Erä-Esko, 
Arrhenius) eller presentationer av pågående 
större arbeten (Schmid, Vierck, Waller, 
Stjernquist, Kidd) . Werner och Malmer kom
mer med mer fristående bidrag, medan Holm
qvist uppsats om vendel- och vikingatida 
konstproblem, särskilt om Jdlingestilarnas da
tering, är malplacerad i detta sammanhang. 
Boken har alltså i hög grad karaktär av ett 
kompendium i folkvandringstida kronologi 
och är därav av stort värde, men väl att 
märka snarare för den välbeläste specialisten 
än för studenten. 

Då det är för platskrävande att kommen
tera samtliga artiklar, tar jag mig friheten att 
välja dem jag tycker är mest spännande. 

Schmids sammanfattning om bebyggelseut
vecklingen i kustområdet mellan Elbe och 
Weser under järnåldern visar nyttan av en 
god kronologi och en god föremålskunskap, 
men samtidigt att en detaljerad kronologi är 
svår att med relevans relatera till ett boplats
material. Med tanke på de likartade konti
nuitetsproblem vi brottas med i östersjöom
rådet för 400—600-talen, är det spännande 
med denna redogörelse för ett bebyggelseav
brott vid 400-talets mitt. Ny bosättning kan 

först beläggas på 600—700-talen. Kontinui
tetsbrottet tycks således falla tidigare och 
vara av allvarligare natur här än i östersjö
området. En havsöversvämning (Diinkirchen 
I I ) och en klimatförsämring nämns som or
saker. Hypotesen om krig som förklaring till 
kontinuitetsbrottet på östersjööarna försva
gas av dessa nordvästtyska iakttagelser. Det 
är uppenbart att vi måste vidga perspektivet 
från det lokala till ett nordeuropeiskt, om 
rimliga, samlade lösningar skall kunna finnas. 

Den "eviga" frågan, om hur och var grän
sen mellan Montelii perioder V och VI skall 
dras, behandlas av Reichstein, Slomann och 
Stjernquist. Reichstein, vars monografi om 
korsformiga spännen anmäls särskilt här i 
Fornvännen av annan recensent, ger (till
fälligt?) upp och skapar, för att visa att de 
två periodernas föremål förekommer tillsam
mans i några fyndkombinationer, begreppet 
C3/D1 enligt Eggers periodsystem, vilket i 
Montdianska termer betyder slutet av period 
V/början av period VI . Skall man ha perio
der är det dock viktigt att gränserna definie
ras och Slomann ger fyra kriterier för norsk 
period V I : korsformiga fibulor, agraffer och 
hyskor/hakar med upprullade ändar, U-for-
made doppskor samt buckdkeramik. Även 
Stjernquist instämmer i kravet på period
definitioner. Gränsproblemet diskuteras med 
skånskt material som exempel. Jag förstår 
inte, varför hon tvekar om periodtillhörig
heten för graven Gårdlösa 72. Dess brons
fibula uppträder i flera bornholmska fynd och 
de tre säkra kan tveklöst föras till period VI . 
Dateringen styrks i Gårdslösakombinationen 
av agraff och nålar. Stjernquists bidrag är 
liksom Schmids väsentligt genom att det sätter 
kronologin i förbindelse med konkreta pro
blem, här Skånes bebyggelseutveckling. Hen
nes framhävande av C 14-analysen som kro
nologisk metod, även i järnålderssamman
hang, är ett viktigt påpekande, säkert för
bluffande för mången typolog. 

Eftersom det rikaste materialet till frågan 
om gränsen mellan perioderna V /VI finns i 
Danmark, är avsaknaden av ett danskt bidrag 
beklagligt. Här kan lämpligen nämnas att det 
faktiskt finns ett svenskt system för denna 
gränsdragning, nämligen Almgrens & Ner-
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mans (ÄEG och V W G ) , men dessa krono
logiska arbeten har en oförtjänt undanskymd 
roll i dagens kronologiska diskussion, där de 
västliga materialen dominerar. Visserligen är 
de metodiskt anfäktbara (liksom även många 
senare västliga kronologier), men de bottnar 
ändå på ett relativt stort och väldokumenterat 
källmaterial, som borde utnyttjas bättre. 

I tre andra artiklar diskuteras den senare 
delen av folkvandringstiden och gränsen pe
rioderna V I / V I I . Vierck delar in anglo
saxisk folkvandringstid i tre faser, 1: 430— 
480, 2: 480—550, 3 : 550—600, och kon
centrerar sig här om en beskrivning av den 
"bikroma" stil han urskiljer för fas 3. Den 
tycks mig i hög grad vara en blandning av 
och en övergång mellan stil I och stil I I . 
Dateringen av fasen byggs på Arnegundis 
grav i S:t Denis, "Taplow-Sutton Hoo hori
sonten", longobardisk stil mellan 568 och 600 
samt slutligen på jämförelser med Bakkas 
nordiska fas IV. 

Ett av symposiets huvudinlägg var givetvis 
Bakkas förslag till en nordisk kronologi, där 
period VI indelas i fyra faser I, I I , I I I , IV. 
Föredraget är en sammanfattning av en ut
förlig artikel i Fruhmittelalterliche Studien 7 
(1973), som Ulla Lund Hansen anmält ut
förligt i Norw. Arch. Rev. 9/2 (1976). De 
fyra faserna baseras på Nissen-Meyers relief-
fibulatypologi från 1934, på Mackeprangs 
brakteatperioder från 1952, samt på en in
delning av stilar i serien Sösdala, Nydam, 
äldre och slutligen yngre stil I. Som defini
tion av de fyra fasernas början använder 
Bakka för fas I uppträdandet av de äldsta 
korsformiga spännena ( = Reichsteins fas 
C3/D1) , för fas II yngre korsformiga spännen 
( = Reichsteins fas D 2 ) , för fas I I I planfot-
fibulor med barock fot och fyrsidig huvud
platta, för fas IV D-brakteater och som av
slutning inledningen av period V I I med 
Orsnes fas 1 och Werners horisont med yt-
nidlerade arbeten. 

Bakka genomgår de norska gravfynden med 
brakteater för att kontrollera sin kronologi. 
Av 23 gravar har endast 10 tillräckligt rika 
kombinationer. De är framkomna i perioden 
1868—1913; endast en är sakkunnigt under
sökt och någorlunda fylliga uppgifter före

ligger (enligt Mackeprangs katalog) från 
ytterligare två gravar. Det är således ett spin
kigt kombinationsmaterial, särskilt som de 
använda fibula- och brakteatkronologierna 
inte är oomstridda. 

Den absoluta kronologin för de äldre faser
na diskuteras inte, utan framställningen kon
centreras till faserna I I I och IV. Egentligen 
hänger hela dateringen på ett enda engelskt 
fynd, där en sliten relief fibula från början av 
fas I I I ligger i kombination med D-brakteater 
från fas IV och ej slitna frankiska spännen 
från början av 500-talet (enligt Böhner). Att 
datera början av fas I I I på graden av ned
slitning hos reliefspännet är äventyrligt, som 
Bakka själv påpekar, och om fas IV kan väl 
egentligen bara sägas att D-brakteatcr uppen
barligen funnits i England under 500-talets 
början. Eljest spelar S:t Denis, Sutton Hoo 
och longobardernas konst samma roll för 
Bakka som för Vierck. Början av fas I date
ras till ca 400, fas I I till ca 430/440 (? ) , fas 
I I I till 465/485 och fas IV till ca 525 med 
slut ca 575. Bakka är således förespråkare för 
en sen datering av gränsen period V I / V I I . 

För den som huvudsakligen rör sig med 
östersjööarnas material är Bakkas system i 
praktiken oanvändbart, då korsformiga spän
nen och relieffibulor med fyrsidig huvudplatta 
är ytterst fåtaliga och D-brakteater faktiskt 
saknas helt i detta östliga material. Som jag 
ser det är det inte en "iiberregional Chrono
logie" som framlagts utan en sydlig/västlig. 
Det är uppenbart att man på östligt material 
måste bygga en egen kronologi, i uppbygg
nadsskedet utan hänsynstagande till den väst
liga. Ett av felen med Nermans gotländska 
kronologi från 1935 är just att den i så hög 
grad baserades på de rika norska gravfynden. 
Bortsett från ett fåtal spännen av dålig kva
litet på Gotland, som jag tror importerats 
norrifrån, saknas den utvecklade och sena 
stil I på de tre öarna, men att för den skull 
tänka sig ett kronologiskt brott före period 
V I I är orimligt. Lösningen måste vara att 
dra period V I I längre ner i 500-talet än 
Bakka gör i sin västliga kronologi, i vart fall 
till 550, som Nerman föreslagit för Gotland. 
Ämnet kan inte fördjupas här, men nog är 
det egendomligt att tanken på en samtidig 
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existens av sen stil I och tidig stil I I inte 
diskuteras mer på allvar som lösning på detta 
kronologiska problem. 

Det enda bidrag, som direkt behandlar öst
ligt material, är Wallers analys av gravfynd 
från övergången mellan perioderna VI och 
V I I i Mälardalen. Hon argumenterar för en 
överlappning av material typiska för den 
förras slutfas och den senares början, och då 
även av stil I och I I . Det är givet att en 
publicering och bearbetning av det stora, väl
dokumenterade gravmaterialet från Mälar-
sverige, liksom av det gotländska material 
som tillkommit sedan 1935, är synnerligen 
behövlig, om en östskandinavisk kronologi 
skall kunna formuleras säkrare än idag. 

Malmers intresse för myntfyndens arkeo
logiska tolkning visar sig här i en artikel om 
dateringen av guldbrakteater. Han baserar 
sig på Joan Fagerlies monografi från 1967 
över senromerska och bysantinska solidimynt 
i Norden (som Werner slaktar i sin not 14 
utan närmare kommentar — osnyggt). Klart 
och enkelt pläderar han för att solidimyntens 
daterande värde i brakteatskatter sannolikt 
är högt, vilket innebär att A- och B-brak
teater (sensu Malmer) är äldre än 450 och 
att stil I, som den uppträder på D-brakteater, 
börjat redan ca 475. Det betyder att sen stil 
I placeras minst 50 år tidigare än hos Bakka. 
Jag finner Malmers resonemang rimligt, även 
om underlaget är så litet som 20 mynt i 9 
skatter, då jag delar hans uppfattning av 
solidimynten som en undervärderad, historiskt 
placerbar, arkeologisk källa. 

Malmers två förslag till förklaring, varför 
solidimynt efter 476 så gott som saknas på 
Öland till skillnad från övriga solidiförande 
områden, tror jag dock inte på. Det ena är, 
att det beror på en tillfällighet att en påse 
med yngre mynt ej kommit till Öland, det 
andra att man efter 476 ej behövt importera 
så mycket mer guld, dvs. Malmer betraktar 
mynten som en handelsvara bland andra. 
Min förklaring till att så få mynt införts till 
Öland efter 476 är publicerad i en artikel i 
Tor 1975—76 (1978), där jag talar för den 
gamla hypotesen att mynten införts som sold 
av nordbor, som gjort tjänst i de östgotiska 

trupperna i Pannonien och Moesien samt 
senare i Italien. 

De analyser Arrhenius utfört av doisonné-
tekniken visar ett nytt grepp i det kronolo
giska arbetet. Hennes material är till stor del 
östskandinaviskt. Resultaten, som ursprung
ligen publicerades 1971, har tidigare anmälts 
här i Fornvännen (Greta Arwidsson 1972), 
men det skall ändå nämnas att de tyder på 
en tidigare datering i 500-talet av period V I I 
än man vanligen antar. 

Holmqvists artikel om vikingatida konst 
faller som nämnt utanför ramen och jag skall 
inte gå in på den, blott rätta ett misstag: 
selbågskrönen från Mammen kommer från en 
helt annan grav än vaxljuset och yxan med 
Mammenstil (Jens Vellev har publicerat in
ventariet från den senare i M I V 3, 1973). 

Många av uppsatserna i denna bok präg
las av ringa intresse för teoretiska och meto
diska problem i det kronologiska arbetet. 
Man bygger vidare på det kronologiska ba-
belstornet utan att tvivla på typologins eller 
fyndkombinationsmetodens relevans, utan att 
granska de använda källornas värde, utan 
att fråga om det finns någon teoretisk gräns 
för hur detaljerad kronologin kan göras. Mot 
denna litet nedslående bakgrund är Dafydd 
Kidds artikel stimulerande att läsa. Han för
söker sätta sin undersökning av anglo-saxisk 
keramik och dess kontinentala förbindelser i 
ett rimligt förhållande till den teoretiska och 
metodiska diskussion som faktiskt förs. Jag 
avslutar gärna denna anmälan med att citera 
slutraderna i Kidds uppsats: 

"Typologies and chronologies can be re-
fined to the ultimate degree, but whether 
this brings us doser to, or removes us from, 
the reality of the past depends on whether 
our inherent assumptions are valid. I do not 
believe that we can proceed to refine chrono
logies usefully until their theoretical nature is 
established. Why should our arrangement of 
artefacts reflect what happened in the past?" 

Ulf Näsman 
Viborgs Stiftsmuseum 
DK-8800 Viborg 
Danmark 
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hikuin 1—3. Red. Jens Vellev. Utg. af yngre 
arkaeologer og etnograf er på Moesgård. Moes-
gård 1974, 1975 och 1977. 1: 96 s. ISBN 
87-87270-00-5; 2: 230 s. ISBN 87-87270-02-1; 
3:339 s. ISBN 87-87270-08-0. Pris nr 1 
Dkr 25,—; nr 2 Dkr. 65,—; nr 3 Dkr. 90,—. 

1974 startade "yngre arkaeologer og etnogra-
fer på Moesgård" utgivningen av en ny kul
turhistorisk tidskrift, hikuin. Dess namn är 
hämtat från en kam med runinskrift (utför
ligt behandlad av Erik Moltke i hikuin 2 ) , 
funnen i Ärhus 1964; kammen med sin in
skrift pryder också omslaget på det första 
numret. Tidskriften har hittills utkommit 
med tre nummer. 

Den behandlar ungefär samma ämnesom
råde som Fornvännen gör i Sverige, dvs. för
historisk arkeologi och medeltidsarkeologi 
samt medeltidens konst- och arkitekturhisto
ria, även om man i några artiklar gått utan
för dessa områden, hikuins format är tvärok
tav, närmast kvadratiskt, och den är tryckt 
i offset på matt papper. Texten är tvåspaltig 
och artiklarna är generöst illustrerade med 
foton och teckningar av hög kvalitet. 

Man har — mer än Fornvännen — satsat 
på temanummer. Eftersom det i detta sam
manhang är omöjligt att ta upp alla artiklar 
som de hittills utkomna numren innehållit, 
kommer jag här endast att nämna några. 

Tyngdpunkten i hikuin 1 utgörs av Kris
tian Kristiansens artikel om ett depåfynd från 
bronsålderns period V, Glerupfyndet. Kris
tiansen gör här bl. a. en ny rekonstruktion av 
bronsålderns kvinnodräkt med utgångspunkt 
från spår av slitage på Glerupfyndets smyc
ken. I tre artiklar presenterar Jens Vellev, 

Tue Gad och Else Ostergård tre relikdosor 
från Seem kyrka vid Ribe, vilka 1900 på
träffades i altarbordet. 

hikuin 2 utgör en festskrift till arkeologen 
Oscar Marseen. Här spänner artiklarna från 
mesolitisk tid (en Ertebolleboplats) till 1850-
talet (jylländska glas); huvuddelen av artik
larna håller sig dock inom förhistoria—me
deltid. 

hikuin 3, slutligen, är helt ägnad medel
tidsarkeologi i Norden med dels översiktliga 
presentationer av medeltidsarkeologin i Dan
mark, Norge och Sverige, dels artiklar om 
såväl enskilda undersökningar som föremål 
och företeelser, hikuin 3 har också — till 
skillnad från de tidigare numren — samman
fattningar på engelska. Dessa är helt korta 
och kompletteras inte av engelska bildtexter. 
Förutom artiklar om bl. a. Visby, Trondheim 
och Ribe kan nämnas två artiklar om olje
lampor, två om gjutning av kyrkklockor, samt 
en om skor som arkeologiskt källmaterial. 
Några artiklar går utanför det rent arkeolo
giska: en behandlar medeltida bemålad sten
skulptur i Danmark, en annan Mikaelsalta
ren. En artikel tar upp det livsviktiga saltet 
och handeln med detta. En rent teoretisk ar
tikel om föremålsregistrering avslutar den 
synnerligen innehållsrika hikuin 3. 

I skrivande stund är hikuin 4, ett tema
nummer om periodövergångar och kulturut
veckling, under förberedelse. 

Göran Tegnér 
Statens historiska museum 
Box 5405 
114 84 Stockholm 

Birgitta Fritz, Hus, land och län. Förvalt- diplomatarium, docenten Birgitta Fritz, har 
ningen i Sverige 1250—1434. 1 (Stockholm 
Studies in History 16). Stockholm 1972. 184 s. 
— 2 (Stockholm Studies in History 18). 
Stockholm 1973. 178 s. 

Den nuvarande huvudredaktören för Svenskt 

i detta arbete givit en framställning av kro
nans lokalförvaltning från folkungatidens bör
jan till brytningen med Erik av Pommern. I 
den första delen, som är förf :s gradualavhand-
ling, har hon undersökt förvaltningsformerna 
som uttryck för centralmaktens ställning, me-
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dan den andra delen är en katalog över de 
enskilda fögderierna (förf:s benämning) i det 
dåtida svensk-finska riket. 

Undersökningens utgångspunkt är borg
byggandet under 1200-talet, som anses ha 
lett till en ny förvaltningsindelning med be
tydligt större förvaltningsområden än tidi
gare, slottslänen. (Förf. går ej in på frågan 
om de tidigare förvaltningsformerna, dvs. 
husabyarna.) De fasta husen med sina be
ridna besättningar fordrade vidsträckta un
derhållsområden, från vilka uppbörden skulle 
dirigeras; sålunda konsoliderades slottslänen 
som stora administrativa enheter. Framställ
ningen bygger härvid främst på tidigare litte
ratur, men i ett intressant avsnitt belyser förf. 
med hjälp av det sporadiskt bevarade käll
materialet borgarnas försörjning och dess 
konsekvenser. Borgbyggandet och underhål
let, som uppenbarligen slukat större delen av 
kronans inkomster, vållade med tiden allt 
större svårigheter, vilket ledde till krav på 
större skatteprestationer, som i början var av 
tillfällig natur men småningom kom att ingå 
i den ordinarie räntan. 

I avhandlingens huvudkapi td undersöker 
förf. fördelningen mellan de direkt krono-
förvaltade områdena och de förlänade fög
derierna, dvs. furstliga underhållslän, län som 
pant för skuld och län som ersättning för 
tjänst. Intresset knytes kanske främst till vill
koren och formerna för förläningarna, vilka 
ju avspeglar statsmaktens förmåga att hävda 
riksenheten gentemot partikularistiska ten
denser. Under folkungatiden förlänades i 
huvudsak endast borglösa fögderier, och i 
den mån borgar ingick i länen, behölls de av 
kronan eller återlöstes inom kort tid. I och 
med statsmaktens försvagning fr. o. m. senare 
delen av konung Magnus' regering blev för

läningarna den dominerande förvaltnings
formen, samtidigt som de ändrade karaktär: 
också rikets borgar blev nu pantsatta, för-
läningar i andra och tredje hand blev van
liga etc. Efter drottning Margaretas trontill
träde återtog kronan greppet om lokalförvalt
ningen, och de förlänade borgarna återgick 
till kronan eller raserades. Förhållandet blev 
bestående till resningen 1434, men man kan 
däremot iakttaga bestämda skillnader i for
merna för kronoförvaltningen mellan Marga
retas och Eriks av Pommern regeringar. — 
Förf:s forskningsresultat bekräftar i stort den 
bild historiker tidigare skisserat; värdet synes 
anmälaren främst ligga i att ämnet för första 
gången gjorts till föremål för en systematisk 
analys och sammanfattning med utnyttjande 
av ett stort material. 

Arbetets andra del är ett mycket värde
fullt deskriptivt uppslagsverk för envar som 
har att undersöka lokala förhållanden under 
tidsperioden. Katalogen bygger på samman
ställningar och analyser av både de skriftliga 
källorna och den rikliga litteraturen, ej minst 
den arkeologiska och byggnadshistoriska, och 
vittnar om ett mödosamt och grundligt ar
bete. Uppgifterna om de särskilda fögderierna 
är uppställda geografiskt, och sökandet un
derlättas av ett ortregister. För varje förvalt
ningsområde finns en historik med bl. a. upp
gifter om fasta hus i kronans ägo och en 
rekonstruktion av den geografiska omfatt
ningen. Det finns dessutom sammanfattande 
översikter av fögderiindelningen i de större 
delarna av riket. 

Stefan östergren 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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Bjurumsorgeln i Västergötlands museum — 
Skara. 
Organist: Mads Kjersgaard. Text på konvo
lut och i häfte: Nils Fredrik Beerståhl och 
Mads Kjersgaard. Grammofonskiva utgiven 
1977 av Västergötlands Museum, Skara. Skiv-
märke ARR LPS-7. Pris ca 3 7 : — . 

För några år sedan väcktes orgdvännernas 
intresse av en artikel i Västergötlands Forn
minnesförenings tidskrift 1973—1974. Arti
keln behandlade ett orgelpositiv tillhörigt 
Skaraborgs länsmuseum (som namnet nu ly
der) i Skara, den s.k. Bjurumsorgeln. En 
restaurering av intrumentet hade då påbör
jats av Mads Kjersgaard, som tillsammans 
med Nils Fredrik Beerståhl redogjorde för 
vad man då kunde säga om det. 

Orgeln är på sitt sätt en av Sveriges märk
ligaste. Den är ett flyttbart reseinstrument 
— ett positiv — avsett främst för profant 
bruk. Endast ett fåtal sådana finns bevarade 
i världen. Till det yttre är den helt liten, 
men med sina sju stämmor mäktig en akt
ningsvärd klang. Den förste kände ägaren 
var Per Brahe d.y., och av allt att döma är 
det denna orgel som nämns i ett inventarium 
för Visingsborgs slott 1651. 1829 återfinns 
den i Bjurums kyrkas ägo och kom i början 
av detta sekel därifrån till museet i Skara. 

Under restaureringen lyckades man påvisa 
att orgeln tillverkats i Nurnberg av Nicolaus 
Manderscheidt efter år 1643 (men före år 

1651, då den av allt att döma fanns på Vi
singsborgs slott). 

Den 1968 påbörjade restaureringen slut
fördes 1976, då instrumentet med en konsert 
kunde invigas i Skara. I maj 1977 gjordes en 
inspelning med Mads Kjersgaard som orga
nist, och den grammofonskiva som blev re
sultatet är nu ute i handeln. Musiken har 
valts från två synpunkter: dels från orgelns 
svenska miljö — Per Brahes visbok, med mu
sikstycken nedtecknade i lut-tabulatur från 
år 1620 och framåt — dels från Nurnberg 
vid tiden för orgelns tillkomst — tonsättarna 
Valentin Dretzel, Johan Staden, Johann Eras
mus Kindermann och — fast verksam något 
senare — Johann Pachelbel. För att demon
strera den speciella klaviaturen med delade 
övertangenter för tonerna diss/ess framförs 
verkningsfullt också ett Kromatiskt Capriccio 
av 1600-talstonsättaren Tarquinio Merula. 

Konvolutet ger en fyllig beskrivning av in
strumentet, kompletterad av ett illustrerat 
häfte med uppgifter om positivets disposition 
och om de framförda musikstyckena jämte 
registrering. Dessutom kommenteras instru
ment och tonsättare på såväl engelska som 
tyska. 

Sammanfattningsvis kan sägas att skivan 
med konvolut och häfte utgör en föredöm
lig, flerdimensionell publikation av ett mu-
seiföremål. 

Göran Tegnér 
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Erik Hallager, The Mycenaean Palace at 
Knossos. Evidence for final destruetion in the 
I I I B Period. Medelhavsmuseet, Memoir 1. 
Stockholm 1977. 120 s. ISBN 91-7192-367-5. 
Pris ca 100:—. 

Denna studie är den första i en serie mono
grafier som Medelhavsmuseet i Stockholm 
har utökat sin skriftserie med. E. Hallager är 
fältledare för den av Medelhavsmuseet pro
jekterade och ledda utgrävningen (i grekiskt 
samarbete) i Chania på västra Kreta. Bak
grunden till boken är den länge omdiskute
rade frågan om Linear B tavlornas datering. 
Knossos' utgrävare, Evans, daterade palatsets 
slutliga förstörelse till ca 1400 f. Kr. Därefter 
upphörde dess existens och funktion som 
palats och administrativt centrum. Palatset 
ockuperades därefter av enstaka bärare av 
den mykenska kulturen som där framlevde 
ett slags skuggliv i ruinhögarna. Evans teorier 
och datering av palatset och Linear B tav
lorna förblev allmänt accepterade tills skrif
ten på 1950-talet dechiffrerades och befanns 
vara en tidig form av grekiska. Tavlorna har 
hittats i stora mängder i arkiven i palatset i 
Knossos och i palatset i Pylos på fastlandet. 
Det var Blegen som lyckades identifiera 
ruinerna av det mykenska palatset i Pylos på 
Peloponnesos' västkust och där 1939 påträffa 
ett liknande arkiv av Linear B tavlor som 
han med hjälp av keramiskt material datera
de till ca 1200. Därefter förstördes Nestors 
palats och lades i ruiner. Dechiffreringen blev 
naturligtvis en stor sensation och skapade 
samtidigt nya problem. Den förste som lanse
rade teorin om att Knossostavlorna var sam
tida med de från Pylos var Blegen men den 
som sedan ivrigast har förfäktat denna teori 
och som anser att Knossostavlorna delvis 
t. o. m. var yngre än de från Pylos, var Pal
mer. Palmer baserade sina teorier på ling-
vistiska studier men har också gjort sig myc
ket möda att försöka underbygga dem även 

med arkeologiskt material. Han ansåg också 
att delar av palatset var samtida med tav
lorna och att det ingalunda var några spridda 
s. k. "squatters" som ockuperade delar av ett 
palats i ruiner utan att Knossos i själva ver
ket var ett betydande mykenskt administra
tivt centrum, som mötte sin slutgiltiga under
gång ungefär samtidigt med palatset i Pylos, 
d . v . s . i slutet på 1200-talet, eller t. o. m. 
ännu senare, ca 1150. 

Det är med denna utgångspunkt som för
fattaren här söker analysera och klarlägga 
en del av palatsets i Knossos arkitektur för 
att så småningom komma fram till att be
tydande ombyggningar och förändringar 
skett under dess "förfallsperiod". Efter in
ledningskapitlet redogör förf. i ett kapitel 
för källmaterialet som han delar upp i två 
kategorier: 1) själva utgrävningen av palat
set, 2) fynden. De existerar idag som två 
separata delar som förf. vill föra samman till 
den enhet de en gång var. För dokumenta
tionen av palatsets utgrävning påpekar förf. 
vikten av en smärre utgrävning som utfördes 
redan 1878 av en grek från orten och som dels 
delvis publicerades av en fransman, Haussou-
lier och dels av en tysk, Fabricius. Evans' 
stora publikation The Palace of Minos är 
alltför tillrättalagd och genomsyrad av för
fattarens egna teorier för att vara användbar 
som grävningsdokumentation, viktigare är då 
de årliga rapporter han publicerade i The 
annual of the British School at Athens. Vär
defull dokumentation är de dagböcker som 
framförallt Mackenzie, Evans medhjälpare 
förde i fält. De föreligger emellertid i två 
versioner, varav den ena är renskriven och 
innehåller vissa förändringar. Därtill kommer 
opublicerade planer och fotografier. Fynden 
i sin tur delar förf. upp i två kategorier: 
keramiken och Linear B tavlorna. De flesta 
hela vaserna och tavlorna är förvarade i 
Heraklions museum och de flesta krukskär
vorna som sparades finns i Knossos' strati-
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grafiska museum. Mackenzie förde dessutom 
anteckningar över keramiken. 

I sin arkitekturanalys har förf. valt att 
koncentrera sig på de västra magasinen och 
den långa korridoren som löper utefter de
samma av* den anledningen att alla forskare 
som deltagit i debatten om Linear B tavlor
nas datering är överens om att dessa delar 
inte användes efter förstörelsen då tavlorna 
brändes. Genom att datera dem skulle man 
också kunna datera tavlorna. I denna del av 
palatset har man dessutom den säkraste kera
rniska stratigrafin och man kan enligt förf. få 
en uppfattning om hur mycket keramik som 
dumpades under utgrävningarna. Man hade 
redan tidigt klart för sig att byggnadsarbeten 
utfördes i denna del av palatset under en 
relativt sen period av dess historia och Pop-
ham daterar reparationerna till strax före 
palatsets förstörelse i början av 1300-talet 
medan förf. menar att dessa reparationer och 
ombyggnader skedde efter denna förstörelse. 
Ett nytt golv lades, kistorna under golvnivån 
i magasinen förändrades, stödmurar byggdes 
för att bära en övre våning och dörröpp
ningarna till magasinen ändrades. Som bevis 
för detta pekar förf. på det material som 
fanns i kistorna i den långa korridoren. Dessa 
kistor fylldes med material från en brand, de 
innehöll förkolnat trä, keramik med brand
spår och rester av stuck och annat byggnads
material. Detta material kan inte förklaras 
med reparationsarbeten bara. Förf. hävdar 
att ombyggnaden av alla kistor både i den 
långa korridoren och i magasinen samt golv
beläggningen skedde samtidigt och grundar 
detta på studier av keramiskt material och 
en likhet i konstruktionsteknik. Han håller 
det också för troligt att västfasaden byggdes 
om vid samma tidpunkt. Stöd för detta får 
han från Mackenzies dagbok där en L M 
I I I A skärva rapporteras funnen i vägg
konstruktionen. Kapitlet om arkitekturen av
slutas med att påvisa att bottenvåningen i 
västra flygeln brandhärjades. Tydligast ser 
man detta i det sjätte magasinet där ett stuck-
lager är lagt över den brandskadade väggen. 
Även tycks ingångarna till femte och sjätte 
magasinen förminskats med hjälp av tvär
murar som byggts av återanvänt byggnads

material som bär tydliga spår av brandskador. 

I nästa kapitel behandlar förf. keramiken 
ovanpå palatsgolvet och tar i detta samman
hang också upp Linear B tavlorna. Efter att 
i föregående kapitel ha framkastat tesen om 
att den slutliga förstörelsen ägde rum senare 
än den som föregick de omfattande ombygg
nadsarbetena i västra flygeln, ställer förf. 
frågan: När? För att ge ett svar på denna 
fråga krävs studium av keramiken och fram
förallt den som fanns i magasinen. De mest 
typiska vaserna för magasinen är stora för
rådskärl, s. k. pithoi, och de är av ringa 
hjälp för datering eftersom de troligen har 
överlevt flera förstörelser. Av Evans' hela 
vaser (de flesta är s. k. palatsvaser och finns 
publicerade i The Palace of Minos) kan 
ingen bevisas ha stått på något golv, de 
antogs alla ha fallit ner när byggnadens 
övervåning rasade. Dessutom är de flesta så 
kraftigt restaurerade att de snarast faller 
under kategorin skärvor. En analys av det 
skärvmaterial som finns i det stratigrafiska 
museet visar att åtminstone hälften tillhör 
en period som är tidigare än L M I I I A. Var 
finns nu den senare keramik som man skulle 
förvänta sig att finna på dessa golv som 
byggdes efter L M I I I A? Hur mycket kera
mik slängde man och vilken typ av keramik 
var det? Med hjälp av teoretiska kalkyler 
baserade på Mackenzies anteckningar och 
observationer från egen grävningserfarenhet 
kommer förf. fram till att högst 1 % av 
keramiken från två års grävningar i Knossos 
(1900—1902) bevarades! I det följande på
visas att den bevarade keramiken inte är 
representativ för palatsets slutliga förstörelse. 
Det tidigare skärvmaterialet härrör från tidi
gare perioder, det är s. k. utfyllnadsmaterial 
och representerar inte den sista fasen i palat
sets historia utan den näst sista. Att de tidi
gare skärvorna (LM II A) huvudsakligen 
kommer från utfyllningar visar den belägg
ning av kalk de har, likaså att passande 
skärvor hittats på mycket stora avstånd från 
varandra. Det framgår inte av boken om 
förf. låtit göra några kemiska analyser av 
kalkbeläggningen på skärvorna för att fast
ställa om den härrör från byggnadsmaterial 
från platsen. Det är ju annars mycket vanligt 
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att skärvor som ligger i marken överkalkas 
med tiden. Efter ombyggnaden av palatsets 
västflygel ändrades i viss mån magasinens 
funktion och de blev nu också arkiv och 
verkstäder med specialiserade funktioner. I 
ett sådant kvarter, menar förf., är det natur
ligt att inte finna några mängder av finare 
keramik som var den vara man tog tillvara 
under tidigare utgrävningar. 

I sitt avslutningskapitel konstaterar förf. 
att L M I I I B vaser funnits (37 st., publice
rade av Popham) i stora delar av palatset och 
i samma områden som Linear B tavlorna. 
Från den tidigare förstörelsen i L M I I I A 
har endast fyra nästan hela vaser hittats i 
själva palatset. De flesta av Pophams publi
cerade vaser kommer nämligen från bygg
nader runtom palatset och från nekropolerna. 
Förf. antar att palatset i Knossos kan ha 
brandhärjats under L M I I I B och pekar på 

brandskadad keramik från denna period. När 
under denna period detta skedde är svårt att 
närmare precisera då den minoiska kera
miken från detta skede är relativt lite känd 
(jämfört med den mykenska). Förf. gör 
själv inget försök att datera förstörelsen i 
L M I I I B närmare, ej heller ger han sig in 
på att försöka förklara orsaken till den. 

Vad man saknar i boken är en genomgång 
av själva Linear B tavlornas fyndomständig
heter. Förf. utgår från att de tillhör L M I I I 
B perioden och går inte ytterligare in på det 
stratigrafiska sammanhanget. Men trots att 
denna studie inte ger en lösning på problemet 
har den kanske fört oss en bit närmare och 
är ett värdefullt bidrag till debatten. 

Barbro Frizell 
Landalagången 7 
S-411 30 Göteborg 

V. Urtans, Senakie depoztti Latvija (lidz 
1200. g.) . /Die ältesten Verwahrfunde Lett
lands (bis 1200)./ Latvijas PSR Véstures 
muzejs. Riga 1977. 282 s. 111. 

V. Urtäns har under 1960- och 70-talen 
publicerat ett flertal arbeten om lettiska depå
fynd. Tyvärr hindrar språket de flesta av oss 
från att ta del av forskningsresultaten. En 
nyligen utgiven bok som behandlar Lettlands 
samtliga depåfynd från och med bronsåldern 
till år 1200 har dock till utländska läsares 
fromma försetts med ett utförligt samman
drag på bl. a. tyska. Arbetet kan betecknas 
som en i hög grad diskuterande material
publikation. Katalogen omfattar ca en tredje
del av bokens volym och upptar 108 fynd. 
Fotografier och teckningar av föremål och 
fyndplatser kompletterar texten. 

Det behandlade fyndmaterialet tillhör ett 
tidsskede på ca 2 500 år och är givetvis högst 
skiftande till sin karaktär. Depåernas inne
håll varierar från smycken av guld och silver 
till vapen, verktyg och redskap av brons och 
järn. En rad olika föremål av organiskt 
material som trä, ben och horn ingår också 
i föremålsbeståndet, liksom ett anmärknings

värt stort förråd av obearbetad bärnsten. Ca 
5 000 romerska, arabiska och västerländska 
mynt ligger fördelade i depåer från perioder
na 100—400 och 800—1100 e. Kr. 

En av de viktigaste frågorna inför detta 
material hänger naturligtvis samman med 
fyndens funktion. Hur har föremålen an
vänts? Varför har de grävts ned? Någon ut
förlig diskussion av detta problem återges 
inte i sammandraget. Utan att författarens 
åsikt närmare motiveras kan materialet, sägs 
det, delas in i huvudgrupperna offerfynd 
("mindre värdefullt material") och fynd av 
ekonomisk karaktär ("mynt och värdeföre
mål" ) . Båda grupperna finns enligt Urtäns 
dokumenterade från och med bronsåldern. 
De flesta fynd tillhör dock den s. k. mellan-
och sena järnåldern och är uppenbarligen av 
ekonomisk karaktär. Närmare 60 procent av 
samtliga depåer kan dateras till den senare 
perioden, dvs. till tiden 900—1200. Som all
män anledning till deponeringama anges 
krig och oroligheter. 

Fynden har oftast påträffats i eller vid 
boplatser eller gravfält. Till skillnad från vad 
som är fallet här i Sverige har därför jäm
förelsevis många lettiska fynd kommit i 
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dagen i samband med arkeologiska utgräv
ningar. Detta förhållande är väl värt att 
notera med tanke på de svårigheter som kan 
uppstå vid dokumentationen av vårt så gott 
som uteslutande tillfälligtvis upptäckta depå-
fyndsmaterial. 

Det ligger nära till hands att jämföra sil
verfynden från sen järnålder med motsvaran
de material från Gotland. Intressant är bl. a. 
att den iögonfallande strukturförändring som 
kan iakttas i det icke-mondära materialet i 
gotländska fynd från omkring år 1000 — av
sevärt mer finfördelat bitsilver än tidigare, 
ökat inslag av tenar av olika typer — också 
visar sig i lettiska fynd från ungefär samma 
tid. I Lettland börjar bitsilver uppträda just 
i slutet av 900-talet. Samtidigt blir gjutna 
tackor och uthamrade bandformiga tenar, 
såväl hela som sönderhackade, vanliga i 
fynden. De utgör ett karaktäristiskt inslag i 
det lettiska föremålsbeståndet från 1000- och 
1100-talen. Enligt Urtäns har dessa föremåls
former jämte bitsilvret huvudsakligen införts 

västerifrån tillsammans med de tyska och 
engelska mynten. Denna utveckling mot ett 
monetärt betalningssystem är sannolikt ett 
resultat av handelns intensifiering i östersjö
området vid 900-talets slut och, som författa
ren säger, uppkomsten av en köpmannakår. 
Hypotesen stöds vad Lettland beträffar av 
fyndens utbredning längs floden Dyna och 
omkring kända handels- och hantverksorter. 

Liksom Gotland har Lettland under den 
sena järnåldern haft stor betydelse för transit-
handeln mellan Orienten och Västeuropa. Av 
Lettlands västliga förbindelser syns också 
Gotland ha spelat den största rollen. Ett av 
bevisen för denna kontakt utgör fyra got
ländska betalningsspiraler av silver i ett fynd 
från Kusku i sydvästra Lettland. 

Lillemor Lundström 
Kungl. biblioteket 
Box 5039 
S-102 41 Stockholm 

Fred S. Kleiner och Sydney P. Noe, The early 
cistophoric coinage. Numismatic studies 14, 
The American Numismatic Society. New 
York 1977. 

Grekiska mynt är välkända för sina vackra 
och intressanta bildtyper. Det mynt, som 
ända sedan antiken kallas cistofor, har in
tressanta typer men är i övrigt ett ovanligt 
fult mynt. På åtsidan ses inom en krans av 
murgröna den cista mystica, som givit myntet 
dess namn, och som är förknippad med Dio-
nysoskulten. U r cistan slingrar sig en orm. 
På frånsidan ringlar två ormar kring ett 
koger. Grekiska stampskärare är mästare i att 
framställa djurbilder, men cistoforernas 
oskönt veckade ormar hör inte till glädjeäm
nena. Ormarna är stiliserade på ständigt sam
ma sätt så att de bildar en knut kring kogret 
nertill. Bildtypen hör samman med Herakles-
kulten. 

Dessa märkliga mynt är tetradrachmer av 
låg vikt, ca 12,60 g, som präglades i ett fler
tal städer inom det pergamenska riket och 
cirkulerade under flera århundraden. De har 
tilldragit sig uppmärksamhet ända sedan 
1700-talet. Deras ursprung, datering, syfte 
och samband med den attalidiska (perga
menska) silverpräglingen av attisk vikt har 
livligt diskuterats. 

Föreliggande arbete är ett corpus över 
cistoforpräglingens äldsta skede, ca 166—123 
f. Kr. enligt författarnas datering. Arbetet 
påbörjades av den kände amerikanske numis
matikern S. P. Noe, som intresserade sig 
mycket för ämnet, och har efter hans död 
1969 fullföljts av Fred Kleiner. 

Noes intresse koncentrerades inte minst 
kring cistoforpräglingens uppkomst, dess date
ring och relation till attalidpräglingen av 
attisk vikt och det är detta problem, som 
diskueras i det inledande kapitlet. I en av 
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sina tidigare artiklar i ämnet (Museum Notes 
4, 1950) pläderade Noe för en tidig datering 
till 220-talet f. Kr. Sedan emellertid E. S. G. 
Robinson i Numismatic Chronicle 1954 be
visat att en viss grupp daterade cistoforer 
med inskriften BA EY hör till tronpretenden
ten Aristonicus 132—130 f. Kr. och ej till 
Eumenes I I (197—159 f .Kr.) har flera för
fattare velat datera cistoforpräglingens början 
till 190/88 f. Kr. och har satt den i direkt 
samband med attalidmyntningens upphöran
de. Att denna upphörde 190/88 f. Kr., dvs. 
efter slaget vid Magnesia och fredsfördraget 
i Apameia, då Pergamon blev det största 
och mäktigaste riket i Mindre Asien och 
Efesos, Sardes och Tralles kom under dess 
välde, har jag en gång hävdat i Das Bildnis 
des Philetairos (1960). Den av mig föreslag
na dateringen av attalidpräglingen är baserad 
på studiet av myntfynd. Efter bokens publi
cering har knappast något fynd innehållande 
attalidmynt kommit fram, som ger anledning 
till en annan uppfattning. Det av Olcay-
Seyrig publicerade stora och viktiga fyndet 
från Mektipini i Frygien, som inte innehåller 
några attalidmynt av den sista gruppen V I I , 
anses av författarna vara nedlagt 190/88 
f. Kr. trots att det yngsta daterade myntet i 
fyndet är från 196/95 f. Kr. och författarna 
uttryckligen säger att "aucune autre piece du 
trésor ne semble . . . pouvoir étre attribuée å 
une époque plus tardive". Nedläggningstiden 
torde således snarare vara ca 195 f. Kr., och 
det är naturligt att den sista gruppen V I I , 
som av mig daterats till 197—190/88 f. Kr., 
saknas. 

Starkare argument för att attalidpräglingen 
ej upphört vid denna tidpunkt utan fortsatt 
längre är emellertid förekomsten av två till 
Pergamon altribuerade tetradrachmer av en 
tidigare helt okänd typ i det år 1968 gjorda 
myntfyndet från Sitichoro i Thessalien. Myn
ten är av attisk vikt och har på åtsidan ett 
Medusa-huvud och på frånsidan Athena 
Nikeforos. De bör, som Georges Le Rider 
visat (Revue numismatique 1973), dateras 
till 181 f.Kr., och visar att den attiska vik
ten då var i bruk. Dessa mynt är emellertid 
liksom den unika tetradrachmen med Eume
nes I I :s porträtt oavhängiga av den reguljära 

attalidmyntningen och frågan är om de verk
ligen är relevanta för dateringen av denna 
serie och av cistoforerna. 

Noe & Kleiner menar emellertid att från
varon av grupp VI I i Mektipini-fyndet be
visar att denna grupp präglats efter 190 f. Kr. 
och att förekomsten av andra mynt av attisk 
vikt visar att attalidpräglingen fortsatt efter 
denna tidpunkt. De ser cistoforpräglingens in
förande som en följd av de viktiga händelser, 
som utspelades 168/67 f. Kr. då Eumenes I I 
trots trakasserier från Roms sida besegrade 
galaterna och hyllades som den grekiska 
världens välgörare. 

Dateringen av cistoforpräglingens början 
till 166 f. Kr., har redan tidigare föreslagits 
av t. ex. T. S. R. Broughton (An Economic 
Survey of Ancient Rome 4, 557) men date
ringen kan tills vidare inte anses vara helt 
övertygande. Det historiska skeende, som 
Kleiner för fram som argument, är förvisso 
betydelsefullt men tyder inte på att en ekono
misk förändring just då vore nödvändig. Den 
ekonomiska bakgrunden till cistoforernas och 
därmed ett nytt viktsystems införande är 
svåråtkomlig. 

Katalogen omfattar ett stort material för
delat på sju myntorter inom det perga-
menska riket: Pergamon, Efesos, Tralles, 
Sardes, Synnada, Apameia och Laodikeia. 
Materialet är överskådligt och väl ordnat, 
men tyvärr finns ingen sammanfattande tablå 
över antalet åt- och frånsidastampar och 
antalet exemplar i de olika myntorterna. De 
första serierna av cistoforer utmyntade i Per
gamon har ett monogram, som också före
kommer på den sista gruppen av attalid
präglingen, och som visar att cistoforpräg-
lingen utgör en direkt fortsättning på denna. 
Författarna betonar med rätta att också 
cistoforerna är en officiell kunglig utmynt
ning och inte en lokal, federal myntprägling 
som ofta hävdats. 

Förekomsten av gemensamma stampar och 
kontrollmärken för Pergamon, Sardes, Synna
da och Apamaia gör att Kleiner drar slut
satsen att samtliga mynt för dessa städer 
präglats i Pergamon och att hela myntningen 
koncentrerats till de tre städerna Pergamon, 
Tralles och Efesos. Fynden av cistoforer visar 
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att dessa med ett eller få undantag inte före
kommer tillsammans med mynt av attisk 
vikt. Det tyder på att de pergamenska härs
karna med denna nya mynttyp införde ett 
myntmonopol av ett slag som är känt också 
från det ptolemeiska riket i Egypten. 

Det är att hoppas att den senare cistofor-
präglingen, som följer efter den period som 

författarna här behandlar, blir föremål för 
ett lika grundligt studium. 

Ulla Westermark 
Kungl. Myntkabinettet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Corpus nummorum saeculorum I X — X I qui 
in Suecia reperti sunt. Catalogue of Coins 
from the 9 t h — l l t h Centuries found in Swe
den. Verzechnis der in Schweden gefundenen 
Munzen des 9.—11. Jahrhunderts. 1. Gotland 
[1.] Akebäck-Atlingbo x x v m + 1 9 8 s., 27 pl. 
ISBN 91-7402-000-5. Pris 150 :— [2.] Bäl-
Buttle xxxiv + 340 s., 52 pl. ISBN 91-7402-
068-4. Pris 260: —. Seriem condidit Nils Lud
vig Rasmusson, edidit Brita Malmer, coope-
rantibus Peter Berghaus, Michael Dolley, 
Gert Hatz, Vera Hatz, Bengt E. Hoven, Elsa 
Lindberger, Ulla S. Linder Welin, Gay van 
der Meer et aliis. Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien. Almqvist & Wik
sell International, Stockholm 1975, 1977. 

Det storstilte arbeidet med å publisere myn-
tene i de svenske vikingtidsfunnene er kom
met godt i gäng. Det foreligger nå to fyldige 
bind med til sammen ca. 18 500 mynter. 
(Anmelderen har regnet til 18 516. Da har 
han også — som utgiverne gjor det —• tätt 
med et mindre antall upregede blanketter, 
blank flans. Privat utregning forteller videre 
at myntene fordder seg slikt: 47 % orien-
talske, 39 % tyske, 12 % engelske, 2 % 
"andre", inklusive upregede blanketter.) Alle 
disse myntene, som skriver seg fra 59 store 
og små funn, har fått sin individudle, viten
skapelige presentasjon. 

Men hva monner nå det når materialet er 
så umåtd ig stort? Jo, de gotländske sogn på 
A og de gotländske sogn på B har nå fått sine 
funn unnagjort. Det står altså meget igjen, 

både av alfabetet, av Gotland og av Sverige. 
Landskapsinnddingen som verket skal pub-
liseres etter, er klar: fra Gotland (1) til Norr
botten (25). Her tar man med hele det nå-
vaerende Sverige. Jeg tror både dansker og 
nordmenn bare vil glede seg över at deres 
gamle landskaper kommer med i dette ut-
merkede prosjekt. 

Nå fremgår det av det utsendte annet bind 
at som neste volum kommer et bind med 
funnmynter fra Dalarna (Falun-Rättvik). 
Så vender man i fjerde omgång tilbake til 
Gotland der man tenker å få med sognene på 
både D og E (Dalhem-Etelhem) innenfor 
to permer. Med det bindet er vi også lovet 
et summarisk index for de tre förste Gotland-
bindene, noe som vil oke bruksverdien vesent
lig. Et "extensive index of the coins from all 
the finds" vil bli utarbeidd som et avslutten-
de bind for hele verket. 

I antikvariske og numismatiske kretser i 
Sverige har man lenge innsett bctydningen 
av dette materialet. Tanken om å publisere 
disse myntene kan spores tilbake til tiden 
omkring år 1700, til Nils Keder og Johan 
Peringskiöld. Bror Emil Hildebrands og Carl 
Johan Tornbergs grunnleggende kataloger 
över henholdsvis angdsaksiske og kufiske 
mynter fra midten av forrige århundre — 
Hildebrands i annet opplag fra 1881 — er 
fortsatt de klassiske referanseverk for ved
kommende myntserier. 

Det var imidlertid först med det inter-
nasjonale samarbeidet som kom i stånd om
kring 1950, at en möderne bearbeiddse av 
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vikingtidsmyntene for älvor kunne ta til. Fra 
tysk og britisk numismatisk miljö kom eks-
perter som sammen med Sveriges egne fag-
folk gikk los på myntseriene. Senere har de 
fått folge av andre. Leder for prosjektet var 
Nils Ludvig Rasmusson. Ved hans avgång 
som sjef for Kungl. Myntkabinettet 1971 
overtok Brita Malmer. 

Mye av det forskningsgrunnlaget som 
systematiseringen og klassifiseringen av myn
tene bygger på, er alt publisert i forskjellig 
sammenheng av deltagerne i prosjektet. Flere 
av disse arbeidene er samlet i de to bind som 
til nå er utkommet av Commentationes de 
nummis saeculorum I X — X I in Suecia reper-
tis. Denne serien skal fortsette. 

Corpus nummorum saeculorum I X — X I 
qui in Suecia reperti sunt — som forlengst 
har fått sin forkortdse CNS — er etter sitt 
opplegg en ren materialpublikasjon, uten 
kommentarer i teksten. Her er alle funn tätt 
med, fra det enkle og usikre losfunn til de 
store skatter med flere tusen mynter. Störst 
blant de 59 funn er skatten fra Stora Velinge 
( I ) , Buttle sogn. Med sine 2 685 mynter, 
alle kufiske dirhemer, er dette det störste 
skandinaviske funn av islamiske mynter. Myn
tene — sammen med en solv armring på 
98,48 g (fire lette ore!) — veier 7,982 kg. 
En kjent og mye brukt illustrasjon i historie-
boker og andre sammenhenger er denne skat
ten blitt siden den i 1936 ble funnet av to 
syvåringer. 

Funnomstendighdene og myntenes videre 
antikvariske og museale skjebne er det gjort 
rede for i hvert enkelt tilfelle. Det viser seg 
at av de 18 516 myntene er bare 2 — to — 
funnet ved regulaere arkeologiske utgrav
ninger (1,2 nr. 3 og nr. 13). Det er med ve
mod man må konstatere at en god del av 
materialet er försvunnet på veien. O m myn
tene fra Fölhagen (Smidgårde), Björke sogn 

(1,2 nr. 7) , heter det f.eks.: " most 
of the coins, however, have been dispersed. 
One part was melted down "as useless", 

." Og som et spesielt unntak frem-
heves funnet på 1 323 mynter fra Digeråkra, 
Barlingbo sogn (1,2 nr. 4 ) : "The find is one 
of the few to all appearance intact coin 
hoards of the Viking Period." En del mate

riale er altså gått tapt eller er innlemmet i 
museer og samlinger på en slik mate at det 
i dag ikke kan påvises med sikkerhet. Men 
heldigvis har mange av disse myntene etter-
latt seg arkivaliske spor som gjor at de kan 
komme med i funnfortegndsene på en mer 
eller mindre fullstendig mate. De myntene 
som nå bare er kjent via slike arkivalia, er 
typografisk skilt ut ved at opplysningene om 
dem trykt med kursiv, både i de översiktlige 
summariske tabeller som gis for hvert funn 
og i de detaljerte funnlistene. 

Listen över funnmyntene er satt opp i et 
översiktlig spaltesystem. For de orientalske 
og engelske myntene er myntherren overord
net i forhold til myntstedene, mens det for 
de tyske (franske, burgundiske, bohmiske og 
ungarske) er gjort omvendt. Dette skulle ikke 
bringe noen bruker av disse bokene i för
virring. Bestemmelsene og nodvendige supp-
leringer til referansene og bemerkninger til 
detaljer springer lett i oyene. I tillegg til 
dette presenteres en rekke individudle data 
av primaer (vekt, diameter, stempelstilling) 
og sekundaer (fragmentering/oppdeling, pro-
bérmerker/innrisninger, större innsnitt/revner/ 
boyning/perforering/hemper) karakter. Den
ne systematiske undersökelse av fenomener 
som må vaere påfort myntene under deres 
sirkulasjon som preget mynt/penger/bdalings-
middel/smykker/amuletter er meget viktig. 
Resultatene vil kunne kaste lys över penge-
historiske, ökonomiske og kulturhistoriske 
forhold i vikingtiden. 

Det er jo naermest selvsagt at et verk som 
dette bor utgis på internasjonalt språk. Den 
latinske samletittel er den hoytiddige over-
bygning över noe som fremstår i en blanding 
av engelsk og tysk. Forord og de innledende 
forklaringer av generell art er trykt på begge 
språk. Engelsk er enerådende i den innleden
de presentasjon av hvert enkelt funn. De 
detaljerte myntfortegndser er dels på engelsk 
(Oriental Dynasties — fra bind 1,2 oppdelt 
på Sasanian Empire og Islamic Dynasties —, 
Byzantine Empire, England, Ireland, Seandi
navia, Denmark, Norway, Sweden, Blank 
flans), dels på tysk (Frankreich, Burgund, 
Deutscbes Reich, Italien, Böhmen, Ungarn) . 
Dette er en grei og praktisk lösning som ikke 
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burde skape komplikasjoner for lesere av ver
ket. Av de myntgrupper som horer til emne-
kretsen, gjenstår vel bare romerske, frankiske, 
polske og russiske — såvidt vi kan se. 

Vi noterer at man har valgt betegndsen 
Irish (tysk irische) og ikke Hiberno-Norse 
om pregningene fra Sigtrygg Silkeskjegg i 
Dublin. Scandinavian står, som tydelig for-
klart, dels om de tidlige mynter etter karo-
lingiske og andre forbilder som ble preget i 
Hedeby fra 825 og videre utöver til ca. 860 
og på 900-tallet, dels om imitasjoner av 
angdsaksiske penninger fra Ethelred I I og 
Knut den mektige. Det er den utbredte anta-
gelse at disse imitasjonene skriver seg fra 
Skandinavia, som ligger bak her. I fortegnd-
sene över disse imitasjoner står headingen 
med sporsmålstegn (Seandinavia?), men 
ikke beständig i de summariske översikter 
(1,1 s. 8, 17 og 1,2 s. 2 1 : Scandinavian). Vi 
ville ha foretrukket å skille disse imitasjoner 
av angdsaksiske mynter fra de eldre Hedeby-
myntene og deres gruppe, som vi selv i all 
beskjedenhet har försökt å kalle Early Scan
dinavian (Coins and Coinage in Viking-Age 
Norway). Man har nå igrunnen avskåret seg 
fra å kunne omtale de danske, norske og 
svenske mynter under fellesbetegndsen Scan
dinavian. Men disse tre grupper er vel inklu-
dert i nettopp denne betegndsen, vil vi tro, 
når det i den innledende förklaring til 
Column 3 Die axis sies: "For the English, 
Irish and Scandinavian coins the die axis is 
indicated by the degrees 0°, 90°, 180° and 
270°." 

Som en virkdig skandinavisk mynt, der 
anmelderen fortsatt vil nole litt med sin 
nasjonale attribuering, vil han fremheve den 
mynt som i 1,1 nr. 19:1787 er bestemt som en 
norsk pregning for Knut den mektige 1030— 

1035. Mynten horer til den interessante 
gruppen med reversomskriften ASDRID 
M O N O R . Mynten står stilmessig og ellers 
meget naer Olav Haraldssons mynt med sam
me reversomskrift (1,2 nr. 27:380), men det 
er ikke tale om stempdidentitet. Dateringen 
av skatten fra Kännungs, Hellvi sogn, Got
land, synes å tale imot en pregningstid for 
denne gruppe så sent som 1030—1035, da 
Knut etter Olav Haraldssons fall var over-
herre över Norge. I motsetning til imitasjo
nene av engelsk mynt er de mange imitasjoner 
av kufiske dirhemer anbragt i samme gruppe 
som sine prototyper altså under Oriental 
Dynasties respektive Islamic Dynasties. 

Her finnes varierende stavemåte for Sasa-
nian/Sassanian og Hidjrah/Hijrah. Den la
tinske forkortdse cf. står for imperativsfor
men confer. Ellers tror vi en pirkete natur har 
lite å sette fingeren på. 

Det er god grunn til å lykkonske hele det 
travle team, forordet til annet bind regner 
opp ikke mindre enn tyve medarbeidere. En 
ekstra blomst til utgiver og ikke minst til den 
redaksjonelle sentralleddse som skal holde 
trådene i sin hand og medarbeiderne i orene. 
I Berlingska Boktryckeriet har man en uunn-
vaerlig medspiller av hoy kvalitet. 

Det er ikke bare nordens og andre lands 
vikingtidsforskere som nå får et grunnleggen-
de verk. Også myntforskere og historikere i 
de mange berorte land og områder får her et 
uunnnvaerlig instrument til sin forskning. 

Kolbjörn Skaare 
Universitetet i Oslo 
Myntkabinettet 
Frederiks gate 2 
Oslo 1, Norway 
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Hellmuth Andersen, H. J. Madsen & Olfert 
Voss, med bidrag av Heiko Steuer & Henrik 
Tauber, Danevirke. Jysk arkaeologisk sdskabs 
skrifter. Bd. X I I I . Köbenhavn 1976. Textdel 
109 s., planschdel 105 fig., 12 pl. ISBN 
8701-53861-6. Pris D.Kr. 153 :—. 
Hellmuth Andersen, Jyllands vold. 111. av 
Flemming Bau samt med bidrag av H. J. 
Madsen & Olfert Voss. Wormianum. Arhus 
1977. ISBN 87-85160-50-4. Pris D.Kr. 69: — 

Med ett omslag av den del av Olaus Magnus' 
Carta Marina, som visar Danmark och nord
ligaste Tyskland, har de senaste undersök
ningarna av Danevirke offentliggjorts. På 
Carta Marina, tryckt i Venedig 1539 avbildas 
Danevirke som en mäktig mur. Kanske delar 
av försvarsverket kan tänkas ha sett ut så 
ännu vid tiden för kartans tryckande. Som 
det konstateras i textdelens inledning har 
emellertid Danevirke förlorat sin militära be
tydelse redan under 1200-talet och således 
närmast kunnat betraktas som fornminne 
under 1500-talet. Utgrävningarna 1969—75 
föranleddes av motorvägsbygge och genom
fördes av danska arkeologer. 

I inledningskapitlet av H. Hellmuth An
dersen beskrivs kort de topografiska förut
sättningarna för en avspärrning av gamla 
härvägen vid jylländska näset just där Dane
virke anlagts. Därpå konstaterar Andersen 
att den komplicerade byggnadshistoria, som 
kan utläsas i de olika vallavsnitten tyder på 
att vallarna tillkommit i tre olika faser föl
jande på varandra, Danevirke I—II I . Vidare 
har fyra fortifikatoriska huvudtyper kunnat 
uttolkas genom undersökningarna. 

1. Jordvall med frontpalissad av trä och tätt 
framför anlagd rundbottnad grav (Nordval
len) . 
2. Jordvall med frontpalissad av trä och tätt 
framför anlagd spetsbottnad grav (Kovirke). 
3. Jordvall med torvklädd skråfront och 
rundbottnad grav rätt långt framför vallen 
(Förbindelsevallen). 
4. Jordvall med stensatt front och bred rund
bottnad grav rätt långt framför vallen (yngsta 
Huvudvallen). 

Ovannämnda visar således att de senaste un
dersökningarna gett ett delvis nytt utgångs

läge för en diskussion om de väldiga försvars
verkens tillkomsthistoria, till vilket jag åter
kommer längre fram. 

De därpå följande kapitlen beskriver myc
ket ingående vallavsnitt för vallavsnitt, dvs. 
Nordvallen, Kovirke, Förbindelsevallen, Dub
belvallen och Bågvallen, östervallen, Huvud
vallen, Krumvallen samt befästningsanlägg
ningar söder om Hedeby. Sammanfattningen 
av undersökningarna ges i kapitlet om Dane
virke som historiskt-arkeologiskt monument, 
varpå genomgången avslutas med en genom
gång av använda dateringsmetoder, dvs. C 14 
och dendrokronologi. 

Vad har man då nått fram till? Som 
redan antytts tycks vallsystemen ha tillkommit 
i tre på varandra följande faser. Riktigt i 
vilken ordning de olika vallavsnitten tillkom
mit kan emellertid ej fastslås f. n. Danevirke 
I I (Kovirke)-fasen är nämligen ännu odate
rad. Danevirke I-fasen, dvs. Nordvallen, 
äldsta delen av Huvudvallen och östvallen, 
anses dock kronologiskt fastslagen genom 
dendrokronologisk metod till 730-talet e. Kr. 
Danevirke I I I , som således omfattar reste
rande vallavsnitt, tycks enligt dendrokrono
logisk datering vara påbörjad under 960-talet. 
Påbyggnader av Danevirke 11 I-vallarna tycks 
sedan ha skett under medeltid; bl. a. den s. k. 
Valdemarsmuren. Som påpekats finns dock 
ej kronologiska hållpunkter för Danevirke I l -
fasen. Dock har man försökt jämföra denna 
vall-fas med rundborgar i Danmark av Trelle
borgtyp, dvs. till tiden strax före år 1000. 
Detta medför emellertid att man saknar den 
vall, Godfredsvallen, från 800-talets början, 
som man känner till genom historiska källor. 
Här har alltså undersökningarna ej kunnat 
ge klart besked. 

En uttömmande skildring av det historiska 
skeendet finns också med i sammanfattnings
avsnittet. 

Textdelen avslutas så av en tysk samman
fattning och en omfattande bibliografi. 

Planschdelen redovisar klart och tydligt de 
i texten diskuterade konstruktionsdetaljerna 
och är lätt att hitta i. Lodfoton från flyg
plan jämte kurvkartor ger en god bild av 
topografin. 

Den korta genomgång som gjorts av Dane-
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virke här ovan är naturligtvis inte uttöm
mande. Texten är mycket detaljerad och de 
olika författarna har på ett mycket objektivt 
sätt sökt stöd för sina teorier i det resultat 
utgrävningen givit. Man får alliså intrycket 
att man kommit sanningen så nära man möj
ligen kan just nu. Vad man dock i någon mån 
kan ställa sig frågande inför är de generali
seringar som gjorts beträffande dateringar av 
de stora vallavsnitten. Vågar man verkligen 
utifrån dateringar av material från förhål
landevis fåtaliga snitt datera hela vallavsnit
tet? Avvikande dateringar skulle ju kunna 
förändra totalbilden ganska kraftigt, något 
som naturligtvis författarna även är med
vetna om. 

Jag vill här även nämna boken Jyllands vold 
av H. Hellmuth Andersen. Denna bok är en 

populariserad utgåva av Danevirkeundersök-
ningarna. Direkt kan konstateras att Jyllands 
vold är en utomordentligt lättöverskådlig och 
trevlig bok. Kartor och rekonstruktioner om
växlar med topografiska teckningar, vilket 
gör innehållet åtkomligt och förståeligt på ett 
föredömligt sätt. Några helsidesbilder i färg 
understryker detta intryck. Inte heller inne
hållsmässigt saknar denna populära beskriv
ning något. Nästan allt som finns i Dane
virke-publikationen finns med i Jyllands vold. 
Jag vill alltså varmt rekommendera såväl 
fackfolk som andra intresserade, som önskar 
få en snabb och lättläst översikt över Dane
virke, att läsa boken Jyllands vold. Man får 
då en garanterat angenäm stund. 

David Damell 

Johannes Lepiksaar, Dirk Heinrich & Chris
tian Radtke, Untersuchungen an Fischresten 
der fruhmittelalterlichen Siedlung Haithabu. 
Ausgrabungen in Haithabu. Bericht 10. Neu
miinster 1977. Karl Wachholtz Verlag. 140 s. 
Pris D M 45.—. 

At man ikke ved de mange tidligere utgrav
ninger i Hedeby, Haithabu, har funnet fiske
rester, og at man denne gäng först fant dem 
etter å ha soldet og slemmet provene, sier 
oss klart at den arkeologiske utgravningstek-
nikk ennå ikke er tilstrekkclig fin. 

Desto verdifullere er det at den fordiggen-
de zoologiske undersökelse er fremragende 
utfört av dr. Johannes Lepiksaar, Goteborg. 
Provenes beliggenhet og artenes fordding og 
"tet thet" i gravningsfeltet gjor dr. Dirk Hein
rich, Kiel, rede for, skjont det kan under
tiden vsere vanskelig å finne ut hva som 
skyldes hvem av de to forfatterne. Chr. 
Radtke, Schleswig, skriver om historiske 
kilder som skildrer fisket etter siid i Schlei i 
eldre tid. 

Fiskerestene stämmer fra en liten d d , ca. 
4,5 %, av provene som ble slemmet, noe som 
kan skyldes at ikke alle prover ble like godt 
sortert. Det gir en innskrenkning av mate
rialets "beviskraft" for å bruke et juridisk 
uttrykk. 

At provene ble slemmet for å teste den 
arkeologiske undersokdsemetode, har derimot 
ingen betydning. Fiskematerialet skaffet imid
lertid arkeologene et ekstra problem, å finne 
en som kunne företa undersokdsen av det. 

Dr. Lepiksaar har vunnet europeisk ry for 
sine undersökelser av subfossilt osteologisk 
materiale, og jeg har inntrykk av at saerlig 
fisk og fugl står hans hjerte naer. Materialet 
fra Haithabu inneholder mengder av småfisk 
som måtte bestemmes under lupe eller bino-
kular. Men foruten å bestemme, gjennomgår 
Lepiksaar de taksonomiske kjennetegn for de 
ben som kan artsbestemmes og gir gode fotos 
som illustrasjoner. Denne del danner et verdi-
fullt bidrag til den meget sparsomme littera
tur på detta område. 

Dessuten er mange hundrer av benene 
malt, og diagrammer gitt över målenes varia-
sjon. Når det av sildehvirvler alene, storrelse 
2—4 mm, er malt 518 stk., kan en tenke seg 
hvilket tidkrevende arbeid som ligger bak 
publikasjonen. I tillegg har Lepiksaar malt 
fiskeben fra resente individer hvor også total-
lengden er malt. Han kan derved gi omreg-
ningsfaktorer fra ben til totallengde. 

Lepiksaar vender seg til zoologer og kanskje 
helst til okologer, og jeg har også inntrykk 
av at okologer setter större pris på slike un
dersökelser över faunarester enn arkeologer 
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gjor det. Og han bruker fagtekniske uttrykk 
som arkeologer vil ha vanskdighder med, 
men gir fyldige biologisk-faunistiske opplys-
ninger om artene. 

På en side sammenfattes resultatene. Jeg 
nevner noen hovedpunkter. I alt er funnet 
ca. 15 400 fiskeben eller fragmenter av slike 
og 13 840 eller 90 % er blitt bestemt til art. 
Artslisten omfatter 26 arter, men bare noen 
få fins i större mengder. Siid er best repre-
sentert, ca. 40 % av benene, abbor 25 % og 
gjedde 11 %. De andre artene kommer långt 
nede på rangstien, av dem er bare sik, ca. 
3 %, og horngjel, 1,5 %, över 1 %. Av karpe-
fisk fins 10 %, av flatfisk (flyndrefisk) 7,5 %. 

Fångsten er sikkert for det aller meste 
fisket i Schlei, fjorden som forer fra Hedeby 
ut i Ostersjoen, i elven Treene som forer ut 
i Nordsjoen, eller i innsjoene i omegnen. 

Prosentverdiene er regnet ut på grunnlag 
av ben- eller fragmenttallene, som også etter 
mitt skjonn gir best resultat. Andre derimot 
mener at individtallene burde legges til grunn. 
Lepiksaar opererer med to individtall, et 
minste tall fastlagt som vanlig ved det best 
representerte ben og et individtall som er 
summen av de minste individtall fra hver 
prove, ut fra den forutsetning at ulike prover 
inneholder ulike individer. Som eks. er av 
siid påvist 5337 ben, det minste ind.tall er 
224 som gir 24 ben pr. individ og det adderte 
minste ind.tall 596 som gir 9 ben pr. individ, 
eller mer presist uttrykt fra samme individ. 
Lepiksaar anslår individtallet som er tilstede 
til ca. 600 i det utgrävde volum og for det 
tidsrom bosetningen har vart. Han antyder 
dermed at bortimot 1/3 av materialet er for-
svunnet. 

For andre arter kommer Lepiksaar til me
get hoyere "reduksjonstall". Han mener der
for at siiden har vaert saltet, noe som har 
gjort benene mer resistente mot forråtnelse. 
Men dermed antydes også en saltimport, for 
i Hedeby kan knapt en saltutvinning av til
strekkclig omfång ha föregått. For fete fiske
arter, f. eks. läks og makrell som også er på
vist, har derimot fettsyren taert benene, ved 
autolyse opplost kalken og gjort dem mindre 
resistente. Siid horer også til de fete fiske
slag, og skillnaden i representasjonen blir 

enda mer aksentuert. Materialet er en de-
formert "sample", og sporsmålet om mate
rialet som er funnet er representativt for det 
som opprinndig var til stede melder seg uvil-
kårlig. Sikkerheten i slutningene avhenger av 
svaret på detta sporsmål. 

Ved h jdp av de to individtall söker Lepik
saar å fastlegge en arts representasjonsverdi, 
og ved det minste ind.tall de enkelte skjelett-
delers representasjonsverdi innen skjelettet ut
trykt i % av dette tall, forventningstallet. 
Tapsprosentene fåes ved subtraksjon fra 100. 
Representasjonsverdiene bestyr en rangering 
mellom godt og dårlig representerte ben og 
vil vaere av stor betydning dersom rangord
ningen er fast eller kan knyttes til bestemte 
faktorer. Forskjeller i representasjon kan 
skyldes ulik resistens, men kan og skyldes 
menneskenes behandling av fisken. Salting 
opphever imidlertid ikke den tyddige range
ring innen sildeskjelettet, autolysen heller ikke 
rangordningen hos fete fiskeslag. 

Overordentlig verdifulle er Lepiksaar's ma
linger. For å holde meg til siid som eks. er 
hos denne art malt tre ben fra hodet, ca. 75 
stk. av hvert, og 518 hvirvler. For å anslå 
individenes totalstorrdse er foruten totalleng-
den også malt de samme ben hos 10 resente 
individer, og den omregningsfaktor som ben-
lengden må multipliseres med for å gi total-
lengden finnes. Det er naturligtvis en full-
stendig parallell til den regning man bruker 
når man f. eks. kalkulerer husdyrenes storrelse 
i midddalderfunn ut fra et osteologisk funn-
materiale. 

Lepiksaar gir dessuten diagrammer över 
målenes variasjon, og dersom variasjonen ser 
normalfordelt ut, er utregnet de viktigste sta-
tistiske storrdsers midddverdi , standardav
vik, feil på midddverdi etc. Ved h j d p av 
omregningsfaktorene kalkyleres nå middd
verdi og max. og min. verdiene. For siid 
gir de tre benene i hodet tre noe forskjellige 
totalverdier, f.eks. blir min.verdiene 161, 
155 og 198 mm. Lepiksaar setter nedre grense 
til ca. 16 cm, og det er utvilsornt tilstrekkclig 
noyaktig, men man bor vel vaere oppmerksom 
på at en statistiker ikke ville godta en slik 
estimasjon, men angi et intervall som den 
sökte verdi måtte ligge innefor. Feilens stor-
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reise, altså bredden av intervallet, vil bl. a. 
avhenge av korrdasjonskoefisienten og stan
dardavvikelsen. Og den siste er i Haithabu-
materialet overordentlig stor. Naturligtvis 
fordi materialet av en art omfatter fra små
fisk til gamle, store individer. 

Sildefisket i Schlei var viktig i eldre tid og 
foregikk med fastslående redskaper, skildret 
av Radtke. Med snöre og ängel kan man 
ikke fiske siid. Det er interessant at Haithabu-
materialet registrerer dette fisket alt i tidlig 
midddalder. Det kan nevnes at materialet 
ikke registrerer karpe, at oppdrett av karpe 
ikke foregikk i Haithabu. Der fins imidlertid 
også arter som förekommer i omegnen, og de 
har heller ikke materialet registrert. 

Og der fins noen få arter, f. eks. sei, länge 
og kveite, som er typiske saltvannsarter og 
bare påvist med noen få hvirvler av hver art. 
Disse artene kan ikke vaere fisket fra Haut-
habu, og Lepiksaar mener at de er rester av 
proviant, torrfisk, fra handdsskip. Han viser 

til at i utgravninger fra hoy- og senmiddd-
alderlige byer i Syd-Sverige finnes store 
mengder av rester av torskefisk, også tydd 
som torrfisk. 

Men i grunnen har disse sporadisk funne 
arter liten "beviskraft". Handelen måtte ha 
vaert ubetyddig blir neste slutning. Det er 
de godt representerte arter som har interesse, 
og i Haithabu saerlig siid. Det er det störste 
sildemateriale fra denne tid og skulle ha in
teresse utenom zoologenes krets. Men det 
bringer altså på bane de to sporsmål om 
mengden skyldes utgrävningsmetoden eller 
saltning eller begge deler, eller kanskje fiske
metoden i Schlei og at den bare kunne brukes 
dette stedet. Utvivlsomt lå Hedeby uvanlig 
gunstig til for fiske. "Innbyggernes hoved-
naering er fisk, som det fins rikelig av," skri
ver den arabiske kjopmann Ibrahim At-Tar-
tuschi som i år 950 e. Kr. besökte stedet. 

Haakon Olsen f 

Scandinavian Atlas of Historie Towns 1—2. 
1. Eino Jutikkala, Turku-Abo; 2. Eino Ju-
tikkala, Porvoo-Borgå. Odense university 
press. Odense 1977. 1 ISBN 87-7492-216-5; 
2 ISBN 87-7492-215-7. 

Scandinavian Atlas of Historie Towns har 
utkommit med sina första häften. Nr 1 
Turku-Abo och nr 2 Borgå-Porvoo, inleder 
en serie, som skall omfatta ett urval städer 
i Norden (Danmark, Finland, Island, Norge 
och Sverige). Serien redigeras av Danish 
Committee for Urban History och trycks med 
ekonomiskt stöd av Nordiska kulturfonden. 
Eino Jutikkala svarar för de två nu utkomna 
finska bidragen. 

Varje häfte innehåller en kortfattad pre
sentation av respektive stad. I denna presen
tation får man en historik med inblick i bak
grund och förutsättningar samt referens till 
den vetenskapliga diskussion, som förekom
mit. I notform anges använd och relevant 
litteratur. Tyngdpunkten i varje häfte ligger 
dock givetvis, som sig bör i en atlas, på en 
kartdel. 

För en anmälare av ett verk av detta 
slag föreligger egentligen två uppgifter. Dels 
bör anmälan omfatta serien, dels de enskilda 
delarna. Efter endast två nummer är i varje 
fall den första uppgiften inte möjlig att göra 
på ett rättvisande sätt. I stort sett måste den 
delen begränsa sig till en kommentar av de 
angivna målsättningarna. Dessa är enligt ut
givarna följande: 

Liksom sina motsvarigheter i Tyskland och 
England syftar atlasen till att ge ett under
lag, som gör det möjligt att jämföra enskilda 
städers utformning i förhållande till andra 
städers (i Skandinavien och övriga Europa) . 

Vidare skall atlasen ge stadshistorikern en 
samlad grafisk bild över en hel stad, från en 
period, som omfattas av skriftligt källmaterial. 

Slutligen finns också viljan att förmedla en 
förståelse för den enskilda stadens karaktäri-
stika till dess invånare, så att de kan bidra 
till att bevara den. 

Hjälpmedlen att förverkliga denna målsätt
ning består av följande kartor: en områdes
karta, en rekonstruktionskarta av stadens ut
seende vid medeltidens slut, en plan i skala 
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1: 2 500, vars underlag utgörs av den äldsta 
pålitliga tomtkartan. Två andra kartor åter
ger yrkesfördelningen inom staden respektive 
bebyggelsens karaktär och användning. 

Målsättningen anger onekligen spännande 
möjligheter. Samtidigt inryms vissa kompli
kationer. O m ett urval städer presenteras i 
avsikten att man skall kunna jämföra dem 
sinsemellan, bör urvalet grunda sig på att 
det finns fundamentala likheter i betingel
serna (som i så fall måste kunna avgränsas) 
eller avgränsbara skillnader; oftast måste det 
handla om bådadera. Eftersom en stads topo
grafiska utformning är följden av en process, 
är helhetsbilden sammansatt av en mängd 
stratigrafiska enheter. Stratigrafin från en 
plats går att jämföra med stratigrafin från 
en annan, men de omedelbara likheter man 
ser har ofta skilda orsaker. 

I den stadstopografiska diskussionen har 
det formanalytiska betraktelsesättet intagit en 
framträdande plats. Detta har inneburit en 
ambition att skapa en indelning i stadsplane
typer med framför allt kronologisk, men ock
så kulturell relevans. Härvid har man så gott 
som helt underlåtit att ta hänsyn till relevan
sen av en källkritisk begrundan, liksom bety
delsen av den funktionella aspekten. Ett be
lysande exempel på detta synsätt finns hos 
Eimer: "Urbana grundtyper i det medeltida 
Sverige. Formalanalytiska undersökningar" 
(i: Nordisk medeltid. Konsthistoriska studier 
tillägnade Armin Tuulse, Stockholm 1967). 

Den jämförbarhet, som eftersträvas i mål
sättningen för Scandinavian Atlas of Historie 
Towns utgår helt uppenbart från ett helt 
annat betraktelsesätt. Det hade kanske just 
därför varit utomordentligt intressant om den 
bakomliggande urvalsdiskussionen hade redo
visats, så att det varit möjligt att ta ställning 
till vilken aspekt av den skandinaviska urba
niseringsprocessen, som avses bli täckt. 

Detta framstår inte utan vidare alldeles 
klart. Avsikten sägs vara att bl. a. redovisa en 
stadskarta över bebyggelsens utseende vid 
medeltidens slut. Detta skulle antyda att med 
begreppet " Historie towns" avses i första 
hand medeltida städer. Det material, som 
speglar stadens karaktär (social och ekono
misk spridning, bebyggelsens karaktär) torde 

dock för de flesta skandinaviska städer vara 
att hämta från en betydligt senare period 
(16-, 17-, 1800-tal). Det gäller faktiskt också 
i de flesta fall för kartmaterialet. Den bild 
man får har således begränsad relevans för 
den medeltida staden. Man når allmänt sett 
karaktären på städer i Skandinavien ganska 
omedelbart före industrialiseringen. Frågan 
är om denna karaktär på ett avgörande sätt 
kan knytas till det medeltida skedet. 

Den i urvalsdiskussionen inte insatte und
går ej att reflektera en smula över karaktären 
på de städer, som inryms i atlasens utgiv-
ningsplan. Det stora blocket utgörs helt 
naturligt av danska städer: Koge, Randers, 
Ribe, Stege och Svendborg. Från svenskt om
råde redovisas tre städer: Stockholm, Upp
sala och Visby; från norskt: Bergen och 
Frederikstad. Island representeras av Reykja
vik, Finland alltså av Äbo och Borgå. 

För Danmarks, Sveriges och Finlands del 
synes en medveten vilja ha varit att behandla 
städer, som tillkommit under medeltiden. 
Norge har valt en medeltidsstad (av hög 
ålder) och en stad från slutet av 1500-talet. 
Islands Reykjavik från andra hälften av 
1700-talet ligger närmast inpå industriali
seringsskedet. Samtliga städer i urvalet är 
kustanknutna — eventuellt kan man ur den
na synpunkt sätta ett frågetecken för Upp
sala. I den mån man skulle våga göra en vag 
social karaktärisering har de danska städerna 
cn "borgerlig" prägel, för de svenska torde 
detta gälla för Visby, i viss mån Stockholm, 
i mindre grad Uppsala (som mer torde haft 
prägel av förvaltning och akademi); Reykja
vik hade redan från början en industriell 
inriktning. De norska exemplen synes repre
sentera två poler; å ena sidan Bergen med 
sin inriktning på exporthandel och admini
stration, å den andra Fredrikstad, anlagd 
befästningsstad präglad av central styrning. 

Det hade varit en tillgång för atlasens stu
derande om det redovisats i vad mån faktorer 
av det slaget påverkat urvalet. Vilka möjlig
heter till kombinerad kunskap kommer vi att 
ha, när samtliga tretton nummer föreligger? 
Efter att ha tagit del av de två första exem
plen inställer sig frågan om d d inte för Fin
lands del hade varit av intresse att i stället 
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för en exklusiv redovisning av medeltids
städers karaktär omedelbart innan industriali
seringen, komplettera med en stad, som i sin 
helhet kan sägas vara representant för den 
epok källmaterialet speglar (förslagsvis Hel
singfors). Genom ett sådant grepp skulle det 
vara möjligt att klarare se det karaktäristiska 
bakom utformningen av stadsmiljön. 

Är de norska exemplen valda med detta 
förhållande som bakgrund? 

Dessa synpunkter har närmast inriktning 
på problemen med den första av de målsätt
ningar, som redovisats tidigare — jämförelse
aspekten. De två andra målsättningarna — 
den samlade bilden och den fördjupade för
ståelsen för den enskilda stadens karaktär — 
föranleder efter de givna exemplen i mindre 
grad frågetecken. Framför allt för den i be
rörda städer hemtame, torde atlasen ge åt
skilligt i utbyte. Den nutida miljöns förhål
lande till sitt förflutna i fråga om topografi, 
bebyggelse och näringar bör vara gripbar, 
speciellt för den som vill satsa någon möda 
på detaljstudier. 

Vederbörande har i så fall till sitt förfo
gande en svit genomarbetade och högklassigt 
tryckta kartor. Den valda skalan 1: 2 500 kan 
upplevas som obekväm (anpassning till de 
internationella atlasverken), men kompense
ras av att enheten är konsekvent genomförd. 

Källmaterialets ojämna sammansättning 
gör att de framlagda häftena har något skilj
aktig karaktär. För Åbos del redovisas C. J. 
Gardbergs rekonstruktionsförslag över bebyg
gelseutvecklingen under medeltiden. Något 
motsvarande finns ej från Borgå. Borgåhäftet 
innehåller en karta med redovisning av be
byggelsens karaktär under 1830-talet. Något 
av samma slag saknas för Åbos del. Karte
ringen av yrkesfördelningen och den sociala 
sammansättningen vilar i Äbos fall på käll
material från 1808, medan motsvarande un
derlag från Borgå härrör från 1694—96. Så
dant påverkar givetvis jämförbarheten, men 
med de givna förutsättningarna torde det 
vara oundvikligt. 

Som nämnts tidigare är kartorna en glädje 
att betrakta. Vissa enskildheter kring kart-
framställningen torde dock kunna förbättras 
ytterligare, vilket föranleder följande syn

punkter: 

Det är alltid svårt att upprätta ett symbol
system för kartor, som skall ge sammansatta 
och nyanserade uppgifter. I det aktuella 
exemplet finns en del olyckliga lösningar. 
Vissa av symbolerna är svårlästa, eftersom 
den logiska kopplingen mellan dem inte är 
riktigt klar. På Äbokartan över yrkesfördel
ningen är såväl kategorin ämbetsmän-befatt
ningshavare som olika sorters hantverkare 
symboliserade med en rektangel. Differen
tiering åstadkoms genom rektangelns skiftande 
orientering samt vissa andra särmarkeringar. 
Orienteringsförskjutningar är svåra att upp
fatta på kartbilder, speciellt i denna skala; 
det är lätt att göra feltolkning mellan t. ex. 
"befattningshavare" och "övriga hantverka
re" (båda symboliseras med ofylld rektangel 
med något olika orientering). 

Då det är fråga om ett verk, som ges ut 
som serie och där nivån bör vara tämligen 
likartad är det en smula olyckligt att symbo
lerna i de två anförda exemplen inte är lik
artat utnyttjade. Rund ring innebär på Äbo
kartan arbetare och på kartan över Borgå 
hantverkare. Speciell symbol för arbetare 
finns ej i fallei Borgå, vilket tydligen ej be
tyder att kategorin saknats; enligt upplys
ningar i texten inryms "diversearbetare" un
der kategorin "tomtinnehavarens yrke har ej 
uppgivits". Är det möjligen en konsekvens 
av att underlaget för respektive karta åtskiljs 
av ca 100 år? 

Utifrån betraktat har man ibland vissa 
svårigheter att göra sig en mening om den 
information, som finns i den enskilda kartbil
den, då denna inte är kopplad till en mera 
ingående kommentar. Man skulle t. ex. gärna 
velat få vissa uppgifter på kartorna samman
fattade med hjälp av tabeller i någon form. 
Hur är det storleksmässiga förhållandet mel
lan kategorin köpmän av olika slag och kate
gorierna hantverkare, befattningshavare och 
arbetare? Det är naturligtvis möjligt att syste
matiskt räkna efter kvarter för kvarter, vilket 
dock är en både besvärlig sysselsättning och 
ger ett mera osäkert resultat än en enkel 
redovisning av det grundmaterial, som fun
nits när kartan upprättades. 

Det är en stor tillgång att redovisningen 

Fornvännen 74 (1979) 



144 Recensioner 

blivit så specificerad som den blivit. Detta 
innebär dock också att kartorna i vissa fall 
är svårlästa. Om man exempelvis vill klar
göra för sig själv var "personer i tjänst inom 
samfärdseln" (skeppare, sjömän, formän 
m. fl.) bott får man anstränga sig ganska 
ordentligt. I och för sig bidrar en sådan an
strängning kanske till tjusningen med kartor 
av detta slag, men stundom kan förhållandet 
kännas irriterande. 

Detta exempel kan i och för sig få tjäna 
som illustration till hur aptiten växer medan 
man äter. När man får presenterat för sig 
var personer inom samfärdseln varit bosatta 
känner man omedelbart en önskan att få reda 
på om det funnits differentieringar inom 
denna kategori. H a r skeppare och sjömän 
bott i samma område av staden som formän 

t .ex.? Vad utsäger en eventuell uppdelning 
på denna punkt om de olika stadsdelarnas 
karaktär och funktioner? 

Detta fenomen hör väl ihop med översikt
liga framställningars förmåga att kunna 
väcka fler frågor än de själva kan besvara. De 
två utkomna delarna av Scandinavian Atlas 
of Historie Towns väcker förväntan inför 
framtiden. Här kommer att ges möjligheter 
till spännande bekantskaper med nordiska 
städer och inte minst viktigt: en hel rad nya 
frågor kommer att göra sig påminta. 

Lars Redin 
Lunds universitets 
historiska museum 
Krafts torg 1 
S-223 50 Lund 

Beatrice Glase & Gösta Glase, Gamla stan 
med Slottet och Riddarholmen. Trevi förlag. 
Uddevalla 1977. 144 s. ISBN 91-7160-361-1 
(bunden) , 91-7160-301-8 (häftad). Pris ca 
63: —resp . 4 9 : — . 

Efter att ha läst den här boken konstaterar 
man med glädje att det nu finns en utförlig 
och välskriven historisk vägledning genom 
Stockholms äldsta stadsdel. Boken är rik på 
historiska fakta som presenteras på ett trev
ligt sätt. 

Efter en kort inledning med en snabbfärd 
genom Gamla stans historia kommer Slottet 
som första sevärdhet. Först skildras byggna
dens historia och arkitektur, sedan ges korta 
beskrivningar över de våningar och utställ
ningar som är öppna för allmänheten. 

Efter Slottet följer en beskrivning av inre 
stadsholmen, vilket motsvarar området ovan
för långgatorna. I det här avsnittet finns ut
förliga beskrivningar av Storkyrkan och Stor
torget. Många historiska notiser är inbakade 
i texten. I anslutning till Stortorget finns så
lunda en skildring av Stockholms blodbad, 
som ägde rum här 1520. 

Efter inre stadsholmen följer västra och 
östra stadsholmen och till sist Riddarholmen 
med beskrivning av kyrkan och många av de 
fina husen som finns här. 

När det gäller -husen i allmänhet har för
fattaren valt ut de intressantaste att presen
tera närmare. Under rubriken Svartmanga-
tan t. ex. finns husen nr 6, 9, 11—13, 17 osv. 
Numret motsvarar gatuadressen, vilket är bra 
eftersom det står på porten. 

Beträffande hus i offentlig användning 
uppges alltid vem som använder huset och 
om det finns möjlighet till visning efter över
enskommelse. I övrigt upplyses konsekvent 
om öppethållanddider, .vilket är bra men 
förutsätter att de inte ändras. 

Historiska personer, vilka står staty i stads
delen är "utlyfta" ur texten och presenteras 
med bild i särskilda rutor. Boken är illustre
rad med nytagna bilder av fotografen Gösta 
Glase. Det är mest små bilder eftersom boken 
är i pocketformat, men de går fram fint tack 
vare bra papper och tryck. Tre kartor, en 
dagskarta, en kvartersnamnkarta och en histo
risk utvecklingskarta finns i början av boken. 
I slutet finns register, regentlängd och källför
teckning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att detta 
är en ambitiös och välgjord guidebok, som 
säkert kommer att bli en klassiker och glädja 
inte bara turisterna utan även stockholmarna 
själva. Boken finns även på engelska och 
tyska. 

Anita Persson-Biuw 
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Johannes Bröndsted, De aeldste tider. Dan
mark indtil år 600. Saerudgave af Danmarks 
Historie I. Politikens förlag, Köpenhamn 
1977. 544 sid. ISBN 87-567-2699-6. 
P r i sD. kr. 8 8 : — . 

Det är glädjande att kunna anmäla att Poli
tikens förlag tagit det generösa steget att ge 
ut en särupplaga av första bandet av sin 14 
band digra serie Danmarks Historie. Sedan 
förra upplagan utkom har författaren avlidit 
och 14 år förflutit. Kanske hade det varit 
välbetänkt att helt omarbeta boken med hän
syn till allt det som under dessa år hänt inom 
dansk arkeologi? Kanske blev detta för kost
samt, kanske var det svårt att finna en för
fattare? Man har valt en medelväg, volymen 
har ajourförts av Brondsteds efterträdare i 
professorsämbetet Carl Johan Becker. Ajour-
föringen har i huvudsak getts formen av ett 
par extra kapitel, ett inledande som heter 
"De sidtste Generationers Arkaeologi" och ett 
avslutande som presenterar nytillkommet 
paleolitiskt material och redogör för vad som 
i dag sker inom den arkeologiska forskningen. 

Säkert finns det många arkeologer som från 
studietiden med tillfredställdse erinrar sig 
den genväg till Brondsteds stora och alltid 
utlånade 3-volymssvit som Politikens av sam
me författare skrivna skildring av Danmarks 
äldsta historia utgjorde. Att han lyckats att 
i en enda volym så intresseväckande presen
tera hela denna långa tidsrymd var en presta
tion av mått. Det är också med skäl som det 
nu nyutkomna arbetet tillförts den ordinarie 
kurslitteraturen. Det torde inte vara någon 
överdrift att säga att det finns ett stort behov 
också i de andra nordiska länderna för en 
arkeologiskt intresserad allmänhet att kunna 
få tillgång till särupplagor av de förhistoriska 
banden av där nu aktuella nationella historie
verk. Man får hoppas att Politikens initiativ 
leder till efterföljd. Ekonomiskt torde det 
inte röra sig om något vågspel, snarare om 
en god investering. 

Jan Peder Lamm 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

M. Stenberger, Vorgeschichte Schwedens. 
Nordische Vorzeit Band 4. Karl Wachholtz 
Verlag, Neumiinster 1977, 544 s., 360 Abb. 
ISBN 3-529-01805-8. Pris 88.— D M . 

När Mårten Stenbergers stora översiktsverk 
Det forntida Sverige kom ut år 1964, mot
togs det med beundran och tacksamhet. Be
undran för att det var en imponerande pre
station och tacksamhet över att få tillgång till 
just ett sådant arbete med mångsidig infor

mation om vårt lands skiftande förhistoria. 
Boken var avsedd att nå ut till en omfattan
de läsekrets, kanske i första hand utanför 
fackkretsen men väl också med bitanken, att 
den skulle kunna fungera som lärobok vid 
universiteten. För båda dessa syften fanns 
goda förutsättningar genom Stenbergers emi
nenta förmåga att presentera sitt stoff, göra 
det på en gång fängslande och inspirerande 
till fördjupade studier. Till de trägna läsar
nas skara sällade sig såväl etablerade arkeolo-
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ger och forskare som unga studenter. 
Stenberger ombads sedan att leverera ma

nus till en tysk upplaga av Det forntida Sve
rige att ingå i serien Nordische Vorzeit, till 
vilken Johannes Brendsted bidragit med tre 
band om Danmark. I avsikt att lösa denna 
uppgift på ett fullgott sätt omarbetade Sten
berger sin bok för att förbättra och föra in 
nya forskningsresultat samt förse den med ett 
delvis förändrat illustrationsmaterial. Det un
der åren 1968—70 översatta manuskriptet 
blev dock liggande på grund av sitt som det 
visade sig alltför stora omfång. Efter Mårten 
Stenbergers frånfälle i januari 1973 åtog sig 
professor Greta Arwidsson och docenterna 
Bo Gräslund och Ulf Erik Hagberg att i sam
arbete med Lisa Stenberger se över text och 
bilder, förkorta överallt där så var möjligt 
och föra in viktiga nya fynd och de senaste 
årens vetenskapliga landvinningar. Och nu 
föreligger resultatet i form av en mäktig, 544 
sidor stor publikation med 360 illustrationer. 

Med detta arbete har vi fått en nästan helt 
ny presentation av svensk förhistoria. Syftet 
är visserligen fortfarande att ge en översikt 
över utvecklingen i Sverige under hela forn
tiden, men texten är i många avseenden ut
vidgad och innehållet fördjupat. Man anar 
här en lycklig kombination av å ena sidan 
Stenbergers ambition att till en utomnordisk, 
tysktalande publik förmedla en så välbalanse
rad bild som möjligt av gamla och nya fynd, 
äldre och yngre forskning och å den andra 
den komplettering och varsamma redigering, 
som nödvändiggjorts av dröjsmålet med ut
givningen. 

I indelningen av de enskilda perioderna 
bibehålles i stort sett de gamla årtalsangivel
serna, vilket kanske först är ägnat att för
våna en smula. Stenberger har säkert velat 
inta en avvaktande hållning till de nya C 14-
datcringarna, men läsaren ges ändå via en 
schematisk framställning på väl synlig plats 
i början av boken möjlighet att jämföra 
gammal och ny kronologi. Därtill kommer, att 
justerade dateringar ibland tillfogas i texten. 

Att skriva en svensk förhistoria på ett så
dant sätt, att man täcker hela landet är na
turligtvis en mycket svår uppgift. Man måste 
se allt i stort men samtidigt inte missa en 

särutveckling i ena eller andra området, och 
de exempel man nämner bör vara represen
tativa, vartill kommer, att man väl gärna 
vill få in en forskningshistorisk aspekt. Det 
är dessutom nödvändigt att i samband med 
frågorna om ursprung och kulturkontakter 
åtminstone kortfattat beröra förhållandena i 
andra länder av betydelse för vad som sker i 
Sverige. Med allt detta i minne har Sten
berger lyckats prestera en översiktlig fram
ställning av klassiskt slag, där tidsschemat 
följes strikt och det arkeologiska materialet 
och andra källor utnyttjas för en så allsidig 
tolkning som möjligt. Det är alltså inte fråga 
om några nya grepp för att belysa speciella 
företeelser och problem eller anlägga renodlat 
teoretiska synpunkter på materialet. Detta 
kompenseras i viss mån av att en stor del av 
svensk arkeologisk forskning redovisas i den 
omfångsrika litteraturförteckningen. Enligt 
uppgift i inledningen har texten kompletterats 
fram till och med 1973, men i praktiken har 
man i vissa fall tagit med senare framkom
met material och helt ny litteratur. Man 
kunde då önska, att ytterligare några nya 
arbeten fått komma med, t. ex. för brons
ålderns del Andreas Oldebergs stora tvåbands-
verk Die ältere Metallzeit in Schweden (1974 
och 1976), eftersom man här får en redo
visning på tyska av hela det äldre brons
åldersmaterialet och en del ännu äldre fynd, 
samt kanske även Göran Burenhults bok 
The Rock Carvings of Götaland I I (Acta 
Archaeologica Lundensia, Series in 4°, N° 8, 
1973), som med för Sverige ny metod åter
ger ett omfattande bestånd av sydsvenska 
hällristningar. Man inser dock, att en gräns 
ändå måste sättas, och som också framhålles 
av Greta Arwidsson i inledningen kan den 
intresserade i Swedish Archaeological Biblio
graphy finna all ny svensk arkeologisk littera
tur. Därtill kommer numera även Nordic 
Archaeological Abstracts (NAA). 

Den svenska upplagan från 1964 innehöll 
insprängda små kapitel, där Pär Olsén be
handlade konst och ornamentik under olika 
perioder. I Vorgeschichte Schwedens har i 
stället konsten fått ett särskilt avsnitt — un
der medverkan av Greta Arwidsson och Pär 
Olsén — i slutet av boken. Detta kan anses 
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vara en fördel, eftersom man i en sådan 
samlad framställning lättare kan se utveck
lingen i ett vidare perspektiv. 

Bland övriga nytillkomna avsnitt uppmärk
sammar man kanske främst redogörelsen för 
den stora undersökningen 1964—74 av Eke
torps borg på Öland, initierad och under 
nästan alla år administrerad av Mårten Sten
berger själv. Det är därför högst tillfreds
ställande att nu se, att detta viktiga projekt 
börjat publiceras på ett föredömligt sätt. 

Eljest har i stora drag följts samma dispo
sition som i Det forntida Sverige med relativt 
korta, systematiskt ordnade avsnitt om skilda 
företeelser inom varje större period. Texten 
illustreras på traditionellt sätt med en kom
bination av foton och teckningar, bland de 
sistnämnda ett flertal kartor. Framställningen 
präglas av författarens strävan att vara 
neutral och objektiv, vilket inte hindrar, att 
den uppmärksamme läsaren ibland ändå 
observerar ett ställningstagande i frågor, där 
forskarna intar olika ståndpunkter. En sådan 
markering måste givetvis vara tillåten. 

Även om Stenberger genom egna undersök
ningar och tidigare, tungt vägande skrifter 
hade mycket att bidraga med eftersträvade 
han att göra sig underrättad om nya arbeten 
på olika nivåer. Under senare år har en liv
lig arkeologisk aktivitet utvecklats på många 
håll i vårt land, och ytterligare en del nya 
fynd och resultat skulle säkert ha förtjänat 

komma med i denna översikt eller kanske i 
vissa fall ha fått ersätta ett äldre stoff. Men 
detta har under förhandenvarande omstän
digheter givetvis inte varit möjligt. En stor 
del av bilderna är desamma som i Det forn
tida Sverige. Detta har medfört, att man inte 
kunnat göra förändringar på kartorna, vilket i 
viss mån är att beklaga, då man gärna velat 
få med några få nya viktiga fyndlokaler på 
t. ex. Abb. 22 och 328 för Skånes del eller 
få bort tryckfel som t. ex. Abb. 137 (där det 
står Slätteryd i stället för Slättaröd). 

Mårten Stenbergers klara och nyanserade 
språk synes ha kommit väl fram i Hedda och 
Torsten Capelles samvetsgranna översättning. 
Tryckfelen är acceptabelt få och endast en 
del smärre inkonsekvenser kan noteras i litte
raturförteckningen. 

Vorgeschichte Schwedens är en fullödig 
fortsättning på den nordiska serie, som inled
des med Johannes Brondsteds danska förhisto
ria. Man kan på goda grunder misstänka, att 
även svenska arkeologer kommer att ta del 
av kunskapsinnehållet i detta framstående 
arbete, som säkert ingen annan kunnat göra 
efter. 

Märta Strömberg 
Lunds universitets 
historiska museum 
Kraftstorg 1 
S-223 50 Lund 

Radiocarbon: Calibration and Prehistory. 
Ed. Trevor Watkins. Edinburgh University 
1975. ISBN 0-85224-282-4 

Boken är en sammanställning av ett antal 
(6 st.) bidrag till ett seminarium om kalibre-
ring av C 14-data som hölls i Edinburgh 
1974. 

När C 14-metoden var ny delades ju arkeo
logerna i två läger: de som inte trodde på 
metoden och de som ansåg att nu äntligen 
hade man fått den absoluta dateringen. Så 
småningom insåg man emellertid att det var 
frågan om uttryck för sannolikheter inom 
ramar som vidgats om man ökade sannolik
heten. Nästa steg för oss arkeologer har nu 
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varit att inse att C 14-år inte är detsamma 
som kalenderår och att dessutom förhållandet 
mellan de båda har fluktuerat under för
historiens lopp. Till och med upp mot ett 
tusental år kunde skilja C 14- och kalender
år åt. En sista svårighet är nu också att kali-
breringstabeller ur vilka vi kan hämta kun
skap kan även de skilja sig åt. 

Det var med anledning av detta som kon
ferensen i Edinburgh hade sammankallats. 
Den var avsedd för arkeologer och C 14, inte 
för C 14-tekniker och C 14, som t. ex. i Upp
sala och på Nya Zealand där de senaste 
stora C 14-mötena har hållits. 

I det första bidraget i publikationen sam
manfattar R. Burleigh från British Museum 
kalibreringsproblemen på ett utmärkt sätt. 
Burleigh menar bl. a. att den dendrokrono
logiska kontroll på C 14-data, som bristlecone-
pine ger oss, ju är från ett mycket begränsat 
område på ca 3000 meters höjd och däröver 
i östra delen av Centrala Kaliforniens White 
Mountains. Det är därför viktigt att kunna 
göra en "cross-checking" med europeiskt 
dendrokronologiskt material. Sådant verkar 
också komma fram i iriska mossar där träd
fynd går bakåt mot ca 7000 före nutid. Till 
dess detta således är gjort bör vi, menar 
Burleigh, betrakta kalibreringen som provi
sorisk. Till dess kalibreringen når en högre 
grad av fakticitet bör vi således som rekom
menderas i tidskriften Radiocarbon uttrycka 
C 14-data i (C 14-) år B.P. baserade på hal
veringstiden 5570. 

Vikten av att dra in europeiskt dendro
kronologiskt material i diskussionen betonas 
också av J. M. Fletcher från Oxford Research 
Laboratory for Archaeology. Samtidigt ger 
han också en god genomgång av vilka osä
kerheter som vidlåder C 14-analyser på trä. 

De oregelbundenheter som kan iakttagas 
på den dendrokronologiska kalibreringskur-
van, dels de stora "vågrörelserna" dels och 
framför allt den s. k. Suess-kurvans små 
svängningar kommenteras av J. M. och B. 
Ottaway. Bl. a. konstaterar de att vid slutet 
av istiden enligt nordiska begrepp omkring 
9000 före nu uppträder ovanligt intensiva 
svängningar. Deras diskussion utmynnar i ett 
förslag till dateringar i denna tid som kanske 

kan vara av intresse att återge i delar: 

Klimat C 14-år B.P. (konventionella) 

Preboreal 10150 

y. Dryas ( I I I ) 10950 

Alleröd 11750 

ä. Dryas ( I I ) 11950 

Bölling 12350 
äldsta Dryas (I) 

I en följande artikel av A. M. Snodgrass tas 
problemen med C 14-data tagna i en tidig 
historisk östmediterran miljö upp ; dateringar
na från såväl Mykene som Thera och Knossos 
bjuder på problem både i jämförelserna sins
emellan och med t. ex. Wessex och Stone
henge. Det som Snodgrass betonar är att han 
tycker att brittiska C 14-data skall jämföras 
med grekiska C 14-data och inte i första hand 
med grekiska historiska data. 

En utmärkt översikt över nuläget vad be
träffar korrigeringar av C 14-data ger H. 
McKerrdl . Bl. a. visar McKerrd hur det i 
egyptiska sammanhang framför allt är tiden 
1750—1000 f.Kr. som ger de stora skillna
derna mellan historiska data och dendro
kronologiskt kalibrerade C 14-data. Men ock
så för tiden 3000—1800 (kalenderår) f. Kr., 
där t. ex. C. Renfrew och R. M. Clark i sin 
uppmärksammade artikel i Nature 1973 an
såg sig kunna konstatera överensstämmelser 
tycker man numera att man kan se vissa skill
nader mellan de kalibrerade C 14-data och 
de historiska uppgifterna. 

Ett europeiskt exempel på dessa svårig
heter är att aunjetitzkulturen som enligt både 
kalibrerade och historiska data börjar sin 
klassiska fas cirka 2200 f. Kr. får sin avslut
ning ca 1900 f. Kr. enligt kalibrerade data 
och 1600 enligt historiska. Eftersom den sena 
Aunjditzperioden motsvarar Reineckes syd
tyska A2 och brittisk Wessex-kultur skall man 
kanske inte helt släppa tanken på de senares 
kontakter med Mykene i varje fall när det 
nu visar sig att just i denna tid uppträder de 
stora diskrepanserna mellan egyptisk-hella-
disk-minoisk historisk datering och kalibrerade 
C 14-data. Renfrews idéer om detta anser 
McKerrdl "would appear over-hasty". 
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Till detta påpekar Watkins i introduktio
nen att man dessutom måste ta med i beräk
ningarna att den mesopotamiska historiska 
kronologin överensstämmer med sin egyptiska 
motsvarighet på en rad oberoende punkter. 
Detta innebär att i de fall man får skiljaktig
heter mellan egyptisk historisk kronologi och 
kalibrerade C 14-data erhåller man samma 
skillnad till den mesopotamiska historiska 
kronologin. Watkins menar nu att det är syn
nerligen märkligt om de två historiska krono
logierna som är uppbyggda oberoende av 
varandra skulle uppvisa precis samma fel
aktigheter. 

Efter en uppsats av A. Flemming om hur 
vi skall omsätta kalibreringen i en "ny arkeo
logi" följer flera utmärkta appendix som ger 
läsaren både kalibreringstabeller och råd om 
hur C 14-prov tas på bästa sätt. 

Som avslutning kan ges en sammanställning 
ur appendix IB för att illustrera hur lätt det 

går att ta fram förhållandet mellan ett okali
brerat C 14-värde (delningstid 5568) enligt 
denna tabell: 

C 14 
0 
10 f.Kr. 
100 
1000 
2000 
3000 
4000 

Kalibrerad C 14 
20—60 e. Kr. 
50—10 f. Kr. 

180—60 
1300—1200 
2550—2470 
3740—3700 
4930—4840 

Kalibreringen bygger här på 50 års trädrings-
intervall och har 68 % sannolikhet. 

Carl Cullberg 
Bohusläns museum 
Box 34 
S-451 01 Uddevalla 

Lithic Technology. Making and Using Stone 
Tools. Edited by Earl Swanson. 1975. 
Mouton Publishers. The Hague. (251 pages, 
40 plates). ISBN 90-279-7679-1. 

Lithic Technology is one volume in a projec
ted series of 100 volumes in the World 
Anthropology series, which grew out of the 
IXth International Congress of Anthropolo
gical and Ethnological Sciences, held in 
1973. According to the general editor Sol 
Tax, each volume is designed to be self-
contained and to give as broadly based a 
view of its topic as possible. However, because 
Lithic Technology is but a compilation of the 

relevant lithic technology papers offered at 
the meetings, rather than a book on lithic 
technology in which each contribulion was 
designed to illuminate a specific aspect of the 
field, the book is not as broadly based as one 
would have hoped. Many phases of current 
lithic research, induding tool replication, 
experimentation, ethnographie analogies of 
lithic tool use, and techniques for analysing 
tool function, are included. But, as one who 
is interested in edge-wear analysis, I was 
somewhat disappointed to find that the book 
is more heavily weighted toward papers 
dealing with making stone tools than with 
those dealing with tool use and with analysing 
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the wear which devdops from use. 

The book is divided into 4 parts: Lithic 
Technology and Taxonomy, Experimental 
Analysis of Toolmaking, Application of Ana
lysis to Archaeology, and Discussion. Bruce 
Bradley's "Lithic Redudion Sequences: A 
Glossary and Discussion" begins by defining 
terms for describing lithic redudion sequen
ces. Following a discussion of these terms, he 
uses two hypothdical assemblages to illustrate 
their application. He contends that after 
conclusions about context, technology, and 
implement typology have been derived it is 
possible to archaeologically identify stages in 
a lithic redudion sequence (p. 13). However, 
since it seems that the identification of such 
stages is reliant on the archaeological context 
in which the artifact is found (p. 12), one 
can question how useful this approach will 
be to those analysis who deal with collections 
for which such contextual information is 
lacking. Michael Collins, in "Lithic Tehnol-
ogy as a Means of Processual Inference", 
devdops a flow model to show the produc-
tion of chipped stone tools, then discusses the 
application of the model to two archaeologi
cal assemblages. He condudes that lithic 
technology analysis should enable us to draw 
typologieal comparisons with other assem
blages or to examine the adaptive con-
figurations of past cultures (p. 33). Thus 
lithic technology is a most promising field, 
for the ability to identify the factors which 
account for the appearance of an artifact 
will enable archaeologists to make accurate 
statement about a myriad of phenomena: 
socio-cultural, technical, and functional. 

Joel Gunn tries a somewhat different 
approach in his experimental study "Idiosyn-
cratic Behavior in Chipping Style: Some 
Hypotheses and Preliminary Analysis". The 
aim of this approach is to be able to dis
tinguish individual tool-makers through an 
analysis of the physical properties of arti
facts. The ability to identify individuals in 
prehistory has in turn implications for exam-
ining craft specialization, kinship patterns, 
trade activities, etc. (p. 37). After discussing 
possible sources of variation at the idial (i.e. 

individual) level, Gunn proceeds to the anal
ysis. His sample consists of 30 bifaces, 5 from 
an Idaho site and the remaining 25 produced 
by modern stone knappers with varying de
grees of experience. The 60 scar patterns on 
the bifaces were recorded with the help of 
laser diffraction spectra, and these data were 
then subjected to various statistical manipula
tions. Gunn condudes that scar pattern orien-
tations do make it possible to discriminate 
among individual knappers (p. 60). The 
analysis brings several interesting questions to 
mind. For instance, Gunn does not adequate-
ly explore to what extent the physical 
limits of the material, rather than the indivi
dual preferences of the knäpper, may have 
influenced the scar pattern orientations on 
bifaces. Gunn states: "Prehistoric knappers 
may have lighter dusters (of scar patterns) 
than modern knappers, due to long experi
ence at making the same artifacts" (p. 60) . 
Yet even prehistoric knappers were inexperi-
enced at one time — will the first and last 
bifaces made by a knäpper be more alike 
than 2 bifaces made by 2 different knappers? 
(See Hill and Gunn 1977 for further discus
sion.) At least at this early stage the tech
nique seems applicable only to stone tools 
whose ideal form is symmdrical, and not to 
many non-symmetrical tools such as knives or 
burins. However the technique is a very 
interesting one and may have potential use 
in other areas of lithic analysis in which an 
objedive means of differentiating between 
tools of the same class is desired. 

L. Lewis Johnson discusses means of sub-
jecting members of archaeological assemblages 
to quantitative analysis. Her paper contains 
a thorough and concise discussion of the 
problems involved in quantifying and recor
ding data, of the importance of experi-
menting with tool replication, and an under-
standable description of her analytic methods 
and results. The final paper in the first 
section, Newcomer^s " 'Punch Technique' 
and Upper Paleolithic Blades", is a short 
statement by an experienced flint knäpper, in 
which he urges that in the future we dis-
tinquish between "mode" (e.g. härd hammer, 
soft hammer, and pressure) and "technique" 
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(i.e. the way in which force is applied to 
detach a flake). This distinction is important, 
since the "mode" used to produce a given 
flake can be accuratdy determined by exam-
ining the flake, whereas identical artifacts 
and waste flakes can be produced by several 
different "techniques" (p. 98). 

Don Crabtree, who along with Francpis 
Bordes is considered to be one of the fore-
most lithic technologists today, opens Part 
Two with his "Comments on Lithic Technol
ogy and Experimental Archaeology". The 
art ide is an informative, informal discussion 
of what experimental tool manufacture can 
tell archaeologists, and about the problems 
inherent in such studies. Crabtree takes up 
one by one the factors which influence the 
character of a flake or blade, and ends by 
listing 25 questions that can often be answered 
through evaluation of lithic debris or broken 
and malformed artifacts. Those archaeologists 
who are interested in tool replication experi
ments (and Crabtree advises that all should 
be) would do well to read this art ide. 

"The Experimental Study of Bipolär 
Flakes", by Hiroaki Kobayashi, is an interest
ing study in method, although Kobayashi fails 
to explore the wider implications of his 
proposals. He performs experiments to 
investigate how bipolär flakes are made, and 
subjects his data to various graphical and 
statistical manipulations. While his results 
about the charaderistics of bipolär flakes 
follow logically from his analysis, the utility 
of the results is limited to the samples he 
studied. Had he gone one step further and 
attempted to isolate reliable charaderistics by 
which to identify a flake produced by the 
bipolär technique and the "modes" (to use 
Newcomeris term) by which such flakes are 
produced, his ar t ide would have been of 
more general value. In his short ar t ide 
"Remarks on Fragments with Languette 
F radure" , Michel Lenoir describes the 
occurrence of languette fradures on experi
mental tools. He lists several hypotheses to 
explain how these fradures occur, but 
unfortunatdy fails to test these and discover 
which hypotheses are correct. 

Barbara Pur dy's ar t ide "Fradures for the 

Archaeologist", because of the methods used, 
is recommended for all archaeologists who 
are interested in lithic analysis. Her aim was 
to "describe conditions under which certain 
types of fradures occurred in Florida cherts 
and to illustrate the similarities between ex
perimental and field samples" (p. 133). 
Through carefully controlled experiments she 
was able to duplicate various alterations she 
observed on Florida cherts. She presents her 
results in a series of high quality photographs 
in which she compares her experimental spec
imens with field examples. These photo
graphs provide convincing proof that she was 
able to duplicate the conditions under which 
the field samples were fradured. Her experi
ments indicated that man was able to con
trol temperatures within a narrow range 
even without a thermometer. The art ide as 
a whole provides a good example of the use 
of experimentation and comparison with 
archaeological examples to dicit the factors 
which may have influenced the appearance 
of an artifact. 

In specifically designating a third part 
"Application of Analysis to Archaeology", 
Swanson seems to be making an arbitrary 
division, since each of the artides in the 
preceeding sections has demonstrated applica-
tions to archaeology. Two of the 4 artides in 
this section seem too heavily weighted to
wards specific archaeological problems and 
too little towards the application of lithic 
analysis to archaeology in general. Thus 
Dragoo's ar t ide "The Trimmed-Core Tradi
tion in Asiatic-American Contacts", although 
it contains reasoning based on morphological 
resemblances between tool traditions, is rather 
peripheral to the subject of lithic technology. 
Dragoo uses similarities in early tools from 
Asia and those found in Tennessee and Peru 
to suggest that the latter areas were redpients 
of Asian immigrants who possessed a basic 
core complex and arrived in North America 
as early as 40,000 B.P. (p. 154). James 
Green's aim in "McKean and Little Lake 
Technology: A Problem in Projedile Point 
Typology in the Great Basin of North Amer
ica" was to clarify the tpological relation-
ships between certain classes of North Ameri-
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can tools. Green construds a typology for the 
McKean industry, which he bases in part on 
metrical attributes but which also includes 
new criteria, namely, "a suite of technological 
attributes" (p. 163). Comparison of the 
points in question with this type-collection 
establishes that the former are technologically 
different and therefore not McKean points. 
While Green's practice of using flaking tech
nology as a basis for dassification is relevant 
to the subject lithic technology, the non-
specialist reader who is unfamiliar with the 
data base of the area in question may find 
that he löses sight of the methodological 
aspects in trying to disentanglc the concrde 
problem at hand. Green's ar t ide would have 
been of more interest to lithic technologists 
if he had concentrated more on how he 
arrived at his type descriptions and techno
logical conclusions, rather than on Great 
Basin culture history. 

Anthony Ranere ("Toolmaking and Tool 
Use Among the Preceramic Peoples of Pana
ma") provides an excellent example of the 
profitable results which can be reached by 
combining experimental tool replication, 
functional experiment, edgewear analysis, and 
comparison with archaeologica! examples to 
"try to make some sense out of preceramic 
lithic assemblages" (p. 173). His method 
consisted of sorting through all 45,000 speci
mens from his site with the aid of a hand lens 
and a binocular microscope but with no 
prior typology in mind. When he begen to see 
patterns in the form of recurring technologi
cal, functional, or stylistic attributes, Ranere 
carried out experiments to reproduce these 
patterns (pp. 179—80). This constant feed-
back between experiment and examination 
can be a produdive and accurate basis for 
typology. He then carried out carefully con-
trolled experiments in knapping and using 
tools which were similar to the ones in his 
collection. On the basis of experimentation, 
cdge-wear analysis, and comparisons with the 
archaeological specimens, Ranere was able to 
identify the likely uses, class by dass, of most 
of the tools in his collection. Ranere's ar t ide 
would have been even more valuable if he 
had provided photomicrographs of the wear 

patterns he observed on both experimental 
and archaeological specimens. This would 
have enabled others to confirm his observa
tions and perhaps to use the results of his 
experiments on other collections. However, 
the ar t ide is otherwise a good example of a 
profitable approach to lithic research. 

The final paper in the book is George 
Miller's "A Study of Cuts, Grooves, and 
Other Marks on Recent and Fossil Bone: I I 
Weathering Cracks, Fradures, Splinters, and 
Other Similar Natural Phenomena". In an 
approach similar to Ranere's and Purdy's, 
Miller compares bones subjected to controlled 
experiments with those from the field in 
order to identify the causes of marks observed 
on bone. Miller describes in some detail the 
possible causes of various kinds of alterations, 
and cautions archaeologists that marks on 
bones may be the result of natural processes 
rather than of human activities. Although the 
results are provocative and useful to archaeol
ogists, Miller's study would have better illu
minated questions of lithic analysis if he had 
concentrated on delimiting and describing 
what sort of alterations on bone result from 
working by stone tools. 

Part Four of the volume consists of two 
short reviews, followed by brief replies from 
six of the authors. These comments and 
replies, although sometimes overly detailed, 
provide a means of summarizing and uni-
fying this anthology of diverse viewpoints. 
In combination with the biographical notes 
on each of the contributors, they also serve 
to add a personal note to the proceedings. 

In summary, Lithic Technology. Making 
and Using Stone Tools is a book which will 
be of use to archaeologists who are interested 
in methods for making and analysing lithic 
artifacts, but should not be seen as a compre
hensive introdudory textbook on the subject. 
Many of the papers contain methods of more 
general interest, but there are also numerous 
questions pertaining to lithic analysis which 
were left unexplored. In condusion, I would 
like to echo Newcomer's lament: 

My only regret about the meetings was that there 
was too little time to develop some of the themes 
which I see as important for experimental archaeo-
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logy: the roles played by experimentation and 
ethnographie paralld in reconstrueting technolo-
gies; the difficulties in using experiments to infer 
the functions of stone tools; and the relationship 
between the study of form (typology) and techno
logy. (Page 239) 

It is to be hoped that the next book about 
lithic technology will take up some of these 
questions. 
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Erik Nylén, Bildstenar. Med förteckning över 
Gotlands bildstenar samt Kall- och Litteratur
förteckning av Jan Peder Lamm. Visby 1978, 
Barry Press Förlag. 193 s. ISBN 91-7400-071-3 
Pris 72:— kr. 

Den fornminndype som eier störst evne til å 
gi fantasien nacring, er bildene. Hellerist
ningene fra stein- og bronsealder represente-
rer en fjern og glemt forestillningsverden, der 
fantesien kan leke fritt. Jernalderens rist
ninger ligger oss naermere og endel motiver 
kan tolkes ganske presist med h jdp av tid-
lige skriftlige kilder. Alikevd er det mer enn 
nok igjen til fantasien, först og fremst i det 
rike materialet fra Gotland. 

Igrunnen er det merkelig at ingen for har 
skrevet populaert om Gotlands billedsteiner, 
slik Erik Nylén nu har gjort. Sune Lindqvists 
store materialpublikasjon er vanskelig å få tak 
i, og noen annen samlet presentasjon av 
steinene finnes ikke. Det er derfor en nyttig 
bok Nylén har laget, ikke bare en presenta
sjon for ett större publikum, men også en 
hendig oppslagsbok for sagarkeologer. 

Etter en innledning og presentasjon av 
billedsteinene som fornminnegruppe, behand-
les de enkelte motiver ett for ett, ispedd små 

skisser om funn av steiner i de senare år. En-
del av de mer kompliserte motivgruppene 
tolkes i detalj og ses i sammenheng med kjent 
sagnstoff. Steinenes opprinndige fargesetting 
diskuteres, og et par nye funn med fargespor 
blir presentert for förste gäng. En rekke små 
kapitler er v id en samlet behandling av en
kelte motiver, som dräkt, ryttere, skip, vog-
ner og sleder. 

I motivpresentasjonen vises gjerne en re
presentativ stein i hoyre oppslag, med para-
lellmotiver fra flere steiner i venstreoppslagd. 
Alle de losrevne motivene i venstreoppslagene 
kan identifiseres ved h jdp av en nokkel, p. 
161—164. Her er sidene gjengitt i lite format, 
motivene er nummerert og kan finnes igjen 
i J. P. Lamms katalog. Författaren håper at 
denne, a jour i juni 1976, snart må bli for
eidet ved nye funn. Håpet ser ut til å slå til, 
stein nr. 379 ser ut til å vaere en korrektur-
tillfoydse. Boken avsluttes med en kildefor-
tegndse, og en fortegnelse över billedsteins-
litteraturen. 

Det er mulig forfatteren bevisst har lagt 
an en litt los disponering av småkapitlene, 
men biandingen av motivbeskrivdser, tolk
ning og presentasjon av nyfunnde steiner og 
fargespor virker litt uryddig, og etter min 
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mening ville boka vunnet på en litt strammere 
disposisjon. Enkelte små skjonnhetsfeil finnes, 
uten at dette forstyrrer hovedintrykket av en 
vellykket bok. For eksempel har den rekon-
struerte steinen på s. 87 forskjellig kontur 
på for og bakside, og det hadde vaert enkelt 
å skaffe en bedre illustrasjon av Gokstad-
skipet enn den som er gjengitt på s. 111. 

Bortsett fra slike litt irriterende småfeiler er 
det ett solid og fint arbeid de to forfattere 
har gitt oss. Det presenterer ett viktig stoff, 
og vil forhåpentlig inspirere til videre forsk
ning. 

Arne Emil Christensen 
Josefinesgate 33 
Oslo 

Excavations at Helgo V:l . Workshop-Part 
I I . Med bidrag av Kerstin Haglund, Pär 
Hallinder, Mikael Lagerquist, Sten Modin, 
Radomir Pleiner och Jan-Erik Tomtlund. 
Teckningar av Anders Eide. Red.: Kristina 
Lamm och Agneta Lundström i samarbete 
med Helen Clarke. Kungl. Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademien. Stockholm 
1978.151 s. ISBN 91-7402-064-1. Pris 115: — 
kr. 

Det nya mönster för publicering av Helgö-
undersökningarna, som infördes i och med 
Excavations at Helgo IV, har följts också 
i den nu utkomna del V: 1, nämligen te
mabundna bearbetningar och sammanställ
ningar. Del IV, med underrubriken Work
shop-Part I, behandlar metallverkstädernas 
icke-järnmaterial, gjutformar, spännen, agraff
knappar, dräktnålar och inkluderar också 
kompositionsanalyser, diskussioner om tek
niska förfaranden samt jämförelsematerial 
utanför Helgo. 

Del V: 1, Workshop-Part I I , är helt ägnat 
åt järnet, dock endast åt ett begränsat antal 
föremålsgrupper, nämligen lås och nycklar, 
ämnen och verktyg samt åt metallografiska 
undersökningar dels av föremål ur dessa 
grupper, dels också av knivar och pilspetsar. 

Det är utan tvivel ett klokt förfaringssätt 
att samla de olika fyndkategorierna i olika 
volymer och presentera anläggningarna för 
sig. Men något undrar man ändå: Just när 
det gäller ett material som ämnesjärn och 

verktyg, som står så nära de tekniska proces
serna och sammanhangen hade det kanske 
ändå varit bättre för läsaren om t. ex. ugnar 
och smedjor hade publicerats samtidigt och 
fått bidraga till diskussionen i högre grad än 
som nu är fallet. Nu får man söka sig tillbaka 
till äldre Helgö-publikationer, som icke läm
nar stort utrymme för klarläggandet av de 
olika härdarnas, gropamas och ugnarnas 
funktioner. Finns överhuvudtaget reduktions
ugnar för järn på Helgo? Finns enbart smi-
desgropar eller också andra smideshärdar och 
hur såg de ut? Svar kommer, får man hoppas, 
snart både på dessa och liknande frågor, bl. a. 
på den viktiga frågan om teknik och teknisk 
standard på vapensmide etc. 

Efter detta konstaterande börjar man stu
dera de olika kapitlen i Workshop II när
mare. Redan vid starten av första kapitlet, 
Tomtlund: "Lås och nycklar", upptäcker 
man, att man, för att kunna följa med och 
förstå texten med alla dess hänvisningar, 
måste flytta till allt större bord och breda ut 
alla Helgö-publikationerna runt sig och sedan 
ytterligare litteratur, varvid man prisar sin 
lycka att vara försedd även med äldre sådan 
såsom Ryghs Norske Oldsager och Vitterhets 
Akademiens Månadsblad. Petersens Vikinga
tidens redskaper är en självklar nödvändig
het. 

Tomtlunds indelning av hänglåsen, presen
terad redan i Fornvännen 1970, i lädformade 
med vridnyckel- resp. skjutnyckelmekanism 
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samt cylindriska lås, förefaller genomtänkt 
och användbar. Noteras skall, att den på s. 
11 nämnda nyckeln från en järnframställ
ningsplats i Gudbrandsdalen är av en typ, 
som också finns i de lapska offerplatsfynden, 
vilket stärker dess datering till (äldre) medel
tid. 

De metallografiska undersökningarna visar, 
att ungefär samma material använts vid 
låsens tillverkning men att dessa inte är av 
särskilt god kvalité. Troligen har de, enl. 
Tomtlund, framställts på Helgo men går 
ytterst tillbaka på romerska förebilder. In
tressant är konstaterandet, att de gravfunna 
låsen och nycklarna troligen ofta haft en 
symbolisk betydelse, kanske nedlagda för att 
hindra den döde att gå igen. 

Bristen på illustrationer är kännbar i kapit
let om verktyg. Flera enkla teckningar hade 
inte endast underlättat läsningen utan också 
ökat användbarheten av de många goda typ
indelningar, som Tomtlund här utarbetat. 
Sådana indelningar har i stort sett saknats 
när det gäller småverktyg såsom sylar, prylar 
e t c , vars här gjorda typindelningar är an
vändbara också långt utanför Helgo enl. vad 
jag konstaterat. Särskild möda har Tomtlund 
lagt ned på diskussionen av den typ av ham
mare, som av Pleiner kallats den germanska 
och som har ett förhöjt parti ovanför skaft
hålet. I diagramform återges yxornas längd 
och penens tjocklek hos 59 av Ohlhaver upp
mätta, norska hammare. I not 6 säger Tomt
lund, att en vägning av hämmarna hade varit 
mera pålitlig. Detta är en uppfattning som 
man ofta ser i samband med järnföremål, 
men som just när det gäller dessa kan disku
teras. Så görs också av bl. a. Haglund s. 44. 
Vikten påverkas av sådana förhållanden som 
graden av korrosion och av slagginneslut-
ningar medan däremot måtten, även hos ett 
något defekt föremål, ofta kan rekonstrueras. 
Vill man gruppera järnföremål efter vikt 
måste man först räkna ut dess volym och se
dan från denna bestämma den vikt föremålet 
skulle ha haft om det icke varit korroderat 
eller haft slagginneslutningar. 

Men åter till de intressanta diagrammen. 
(I underskriften till diagram 1 står < i st. f. 
> . ) Hos de längre hämmarna i diagram 1 

finns ingen tendens till gruppering efter 
pentjocklek. Det är emellertid fallet med de 
kortare hämmarna i diagram 2, där Tomt
lund urskiljer två distinkta grupper, den ena 
med en pentjocklek av 2—3 mm, den andra 
med en pentjocklek av ungefär 9 mm. Om 
man ställer upp hämmarna efter pentjocklek 
istället för efter längd kan man konstatera, att 
området pentjocklek mellan 10 och 15 mm 
är helt tomt. Här finns alltså en klar gräns. 
Man kan också fråga sig hur tjock en ham
mares övre ände kan vara för att kunna an
vändas som pen, dvs. för utsträckning och 
avhuggning. Det tycks mig som om 5 mm är 
en antagbar gräns, vilket i någon mån stöds 
av, att mellan 5 och 8 mm i pentjocklek 
ligger endast 3 hammare, 2 längre och 1 kor
tare. 

Två hammare, några få stora mejslar och 
en omsmidd skafthålsyxa, ev. använd som 
hammare (nämnd av Tomtlund i not 4 ) , 
tycks vara vad som påträffats av grövre verk
tyg. Man får onekligen av de många lättare 
verktygen intrycket, att bearbetning av icke-
järnmdaller dominerade på Helgo, medan 
däremot järnhanteringen spelade en ganska 
underordnad roll. Mängden järnslagg är 
heller icke särskilt stor. Det är möjligt, att 
framtida undersökningar kommer att visa, 
att centrum för järnhanteringen legat mera 
avsides. Tomtlund redovisar verktygens sprid
ning i undersökningsområdet och nämner 
också smidesgropar och smältgropar. Han 
kommer därvid till slutsatsen, att endast an
läggning 2: V I I I med säkerhet kan rubrice
ras som verkstadsområde. 

Kerstin Haglund och Pär Hallinder har 
lagt ned ett stort arbete på genomgången av 
de olika typerna av handelsjärn och deras 
detaljindelning. Jag översätter här "currency 
bars" med handelsjärn för att skilja dem 
från de i följande kapitel behandlade 
"blänks", som jag här kallar ämnen. 

Handdsjärn definieras som järn, utsmitt 
till en viss, bestämd form, icke användbar i 
praktiskt syfte. Detta utesluter järn av typ 
Bölingc, Våxtorps sn, Halland och även 
fingerjäm, eftersom dessa typer icke är ut-
smidda till någon form utan utgör den till
hamrade och helt eller delvis kluvna luppen. 
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Haglund och Hallinder utesluter också de 
plogbillformade och de ringformade järnen 
såsom varande ev. färdiga föremål. Därefter 
återstår: Spadformade, bandformade, liefor
made järn samt järn av Mästermyr-typ. 

Av handelsjärnen är endast de spadformade 
representerade på Hdgö . Men man förstår 
nödvändigheten av att också ta upp de band-
formade och lieformade järnen till diskussion, 
kapitlet om "blänks" skulle annars hänga i 
luften. "Blänks" är, så vitt jag förstår, oftast 
delar av "currency bars". Därför är det något 
förvirrande, att delar av "currency bars" 
också ingår i kapitlet om dessa och icke en
bart i kapitlet om "blänks". 

De spadformade, "norrländska" handels
järnen kan icke dateras närmare än till folk
vandringstid—vikingatid. Mätning och väg
ning har givit det intressanta resultatet, att 
dessa järn kan indelas i tydligen tämligen 
lokalbundna varianter, nämligen i Hälsinge
typen, som har de minsta järnen, Jämtland— 
Gästrikland-typen, som har de största samt 
den i storlek avvikande Medelpad-typen. Två 
histogram ger en god översikt över variatio
nerna i längd och vikt, dessutom ges i dia
gramform relationerna mellan längd/vikt hos 
några av fynden. En tabell visar relationerna 
längd/vikt/holkens diameter. Den senare va
rierar, i övrigt kan noteras, att fyra fynd har 
god överensstämmelse mellan vikt/längd dvs. 
större längd ger större vikt. Tre fynd har 
sämre överensstämmelse och fyra fynd låg 
överensstämmelse. Här omnämns den inver
kan på vikten, som bl. a. korrosionen haft. 

I en sammanfattning betonas de spadfor
made järnens funktion som handelsjärn, vil
ket bl. a. framgår av deras spridning längs 
vattenleder. 

I Kerstin Haglunds avsnitt om de band-
formade och de lieformade handelsjärnen 
finns goda illustrationer. Båda typerna är 
typiska för Öland, de lieformade också för 
östra Småland. Dateringen anges som folk
vandringstid—venddtid. 

Mätningar av bredd och tjocklek har för
svårats genom att järnen är mycket ojämna. 
Redan en okulärbesiktning visar, att de ofta 
sammanvällts av flera mindre små järnbitar, 
vilket också bekräftas av de metallografiska 

undersökningarna. 
Wallander har pekat på möjligheten, att 

de bandformiga järnen kan vara de förhisto
riska motsvarigheterna till medeltidens os
mundar. Haglund knyter an till detta men 
anser att i så fall de lieformade hellre kom
mer ifråga; de är funna i knippen om 24, 40, 
48 och 120, vilket överensstämmer med vad 
man enl. Pipping vet om osmundjärnet från 
skrivna källor. Att det finns ett samband 
mellan de förhistoriska band- eller lieformade 
ämnesjärnen och osmundarna förefaller myc
ket troligt. 

Också de bandformade och de lieformade 
järnen redovisas i två histogram, av vilka 
framgår, att de båda typerna kan indelas i en 
lättare och en tyngre variant. 

Kemiska analyser har visat, att nickel— 
kobolthalterna är låga jämfört med vad som 
är fallet med de spadformade handelsjärnens. 
Järnen från Skedstad på Öland visade en 
något högre nickelhalt och dessutom spår av 
zink. Detta är kanske ett av de fall, då man 
kan spåra malmen bakom föremålen eftersom 
myrmalm från Skedstad visat sig innehålla 
zink. 

Efter ett kort omnämnande av två fynd av 
handelsjärn av Mästermyr-typ det ena från 
Skåne, det andra från Gotland behandlar 
Hallinder och Tomtlund "rod-shaped blänks" 
som, enl. muntligt meddelande från Hallin
der, bör översättas med tenformade ämnen. 
De utgör en av de största grupperna av j äm
föremål på H d g ö och bör, som med rätta 
görs, också behandlas som föremål och inte 
enbart som tenformade fragment av söndriga 
föremål. Dock betraktas de som rester av 
järnämnen använda för järnframställning 
(? "iron produdion") — verkstadsprodukter, 
anpassade i form, storlek och kvalité efter 
vad de avsågs att användas till. 

Tenarna har en längd av minst 15 mm. De 
indelas i två grupper efter övriga mått, en in
delning som i viss mån tycks avspegla stor
leken hos andra järnföremål från Hdgö . Te
narna visar spår efter att vara avhuggna, av
brutna eller avvridna, mestadels endast i en 
ände. Redovisningen görs både i tabeller, 
genom goda teckningar och i ett flertal dia
gram; tenarna är alltså väl genomarbetade, 
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vilket säkerligen kommer att underlätta ar
betet med liknande fynd i framtiden. Dock 
hade man gärna sett, att tenar med runt tvär
snitt fått sin egen gruppbeteckning. Noteras 
skall också, att två fynd från Dalarna nämns 
i samband med de tenformade ämnena trots 
att det ena fyndet säkert och det andra tro
ligen hör hemma bland de bandformade 
handelsjärnen. 

I kap. V redovisar Sten Modin och Rado-
mir Pleiner sina metallografiska undersök
ningar av lås, nycklar och verktyg. Slutsatser
na ges i 9 punkter redan på kapitlets första 
sida, vilket i hög grad underlättar för läsaren 
att sedan detaljstudera de utomordentligt 
fina mikrobilderna och kommentarerna till 
varje föremål. Helgö-smederna hade tydligen 
goda kunskaper i olika järnkvaliteters an
vändbarhet, de använde stål till hårda eggar, 
mjukt järn till t. ex. lås och nycklar etc. 

De många undersökningarna av tenfor
made ämnesjärn, som utförts av Sten Modin 
och Mikael Lagerquist och som likaså presen
teras i kap. V, kommenteras däremot av 

Tomtlund på s. 77 ff. Här hade man i 
högsta grad behövt en liknande, kortfattad, 
lättöverskådlig kommentar. Men man förstår 
att detta icke är en lätt uppgift. Variationer
na är stora och omfattar allt från rent ferri-
tiskt järn till mjukglödgad perlit och marten
sit och materialet kan sällan anknytas till 
någon särskild typ av tenar. I årsrapport 
1972, s. 72 till vilken hänvisas, citeras också 
Sten Modins kommentar, att "när man såg 
på strukurerna hos dessa tenar så var det 
som att titta i d t kaledioskop. Många olika 
strukturer förekom och somliga var ovanliga 
t. o. m. för en fackman i metallografi." 

Slutligen skall sägas, att — bortsett från en 
del olyckfall i arbetet vid korrekturläsningen 
av de första kapitlen — Helgös Workshop-
Part I I är en mycket användbar och nyttig 
bok, särskilt för alla de arkeologer som arbe
tar med förhistoriskt järnsmide. 

Inga Serning 
Hällsjö herrgård 
S-772 00 Grängesberg 

É. Garam, I. Kovrig, J. Gy. Szabo and Gy. 
Török, Avar Finds in the Hungarian Natio
nal Museum, Cemeteries of the Avar Period 
(567—829) in Hungary. Vol. I. Akadémiai 
Kiadö, Budapest 1975. 368 pages. 37 plates. 
152 figures. Pris $ 35.—; A. Kiss, Avar 
Cemeteries in County Baranya, Cemeteries of 
the Avar Period (567—829) in Hungary. 
Vol. 2. Akadémiai Kiadö, Budapest 1977. 
174 pages. 92 plates. 71 figures. 

Among the archaeological publications of 
recent years the work about the Cemeteries 
of the Avar Period in Hungary, planned by 
the Akadémiai Kiadö, Budapest, and to 
appear in twelve volumes, deserves particular 
attention. The first two volumes will be 
discussed here. 

The series will treat the väst material of 
more than one thousand sites, the majority of 
which were excavated in the period between 
the First and Second World Wars. The mate
rial thus obtained is the result of the enthu-
siastic work and effort by archaeologists who 
had to overcome serious financial and other 
problems. More than 15,000 graves were 
investigated. They shed light on the entire 
Avar Period from the Conquest in 567 to the 
beginning of the 9th century A.D. 

The history of the Avar people is well 
documented. After having been driven away 
from their homdand in Central Asia by other 
nomad peoples, they built in the Carpathian 
Basin an empire that for 250 years had great 
political significance. Therefore, it is not 
surprising that they have left us extensive 
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find material. This material is the focal point 
of research concemed with issues of the 
Early Middle Ages on the Continent. The 
planned systematic publication of the ceme
teries will be a valuable contribulion. 

Volume 1 deals with the finds preserved 
in the Hungarian National Museum in Buda
pest from 12 Avar cemeteries. The editor of 
this volume, as well as of the second, is Hona 
Kovrig, with three more specialists collabora-
ting. É. Garam is the author of the section 
about the cemeteries at Homokmégy-Halom 
and Szebény I—II I , J. Gy. Szabö publishes 
the Pilismaröt Cemetery and Gy. Török deals 
with four cemeteries: The Kiskörös Pohibuj-
Mackö-diilö' Cemetery, The Kiskörös Cebe-
puszta Cemetery, The Kiskörös Szucsi-dulo 
Cemetery and The Visznek Cemetery. The 
editor analyses and publishes the three ce
meteries found in Dévavånya, Szob and 
Tiszaderzs. 

Every cemetery is treated in the same way 
and chapters have identical headings. In each 
case, exeavation reports form the basis, to 
which pertinent historical data are added. 
Catalogues of the contents of graves are de
tailed and are completed by analyses of burial 
customs as well as of various categories of 
grave goods. Details of burial customs and 
find associations are ducidated by illustrative 
tablcs. In addition, maps of the cemeteries 
marking details of burial give a survey. Burial 
customs are discussed in a special section. 
Schematic drawings enable the reader to get 
a good ovcrview of the position of the skele
tons induding the position of the arms. The 
occurrence of horses in the graves is demon-
strated. Clay vessels and their distribution in 
various types of graves are of particular inter
est, since they probably are connected with 
food offerings to the dead. The same is 
indicated by the relatively few animal bones 
in the graves. 

The discussion summarizing the grave 
goods, divided into categories, is not extensive 
but gives nonethdess a survey of frequency 
and distribution of the material in various 
groups of graves and, to a certain extent, 
also indicates where in the graves the grave 
goods were placed. 

The conduding chapter, which quite nat
urally is based on all that has been said 
previously, emphasizes particularly the chro
nological and social aspects. 

Volume 2 of the same series, published 
two years after the first volume and also 
edited by Hona Kovrig, has only one author, 
namely Attila Kiss. I t treats material from 
43 find localities in the County of Baranya, 
all from the Avar Period. The finds are 
preserved in the museum of Pécs and Sziget-
vår respedively. Kiss's publication is based 
on extensive excavations and investigations 
by several scientists. It compldes previous 
works, e.g. Casallåny: Archäologische Denk
mäler der Awarenzeit in Mitteleuropa, pub
lished in 1956, and É. Garam's contribu
lion in Volume I. Incomplde information has 
obviously made processing of the material 
difficult in more than one respect. In certain 
cases even the location of find localities is 
uncertain, and there is insufficient documen
tation on other aspects as well. For example, 
data on the burials are brief, and determina
tions of the osteological material quite lim
ited. But due to the energetic analysis the 
results is nevertheless an informative presen
tation contributing essential insights into 
settlement during the Avar Period. 

Make-up and treatment are moddled after 
the first volume. The volume is informative 
and gives tables showing combinations of 
grave goods in the graves, numerous maps of 
the localities and plans of the cemeteries with 
extensive data. T o be noted is the overall 
good quality of illustrations of the grave 
goods. 

Volume 2 condudes with a section sum
marizing history and ethnic relations during 
the Avar Period in the Carpathian Basin. 
The chronological distribution of the material 
as a whole stretches from the end of the 6th 
century A.D. to the 9th century A.D. The 
homogeneous Avar culture of the Sth century 
A.D. emerges clearly in the grave goods. 
There are typical bronze objects decorated 
with griffins and plant-patterns. 

In spite of the uneven quality of the 
available material the author, through critical 
analysis, succeeds in tracing a certain varia-
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tion in settlement intensity. However, many 
problems in conjundion with the Avar in
vasion are still unresolved and debated. Not 
before at least one single cemetery within the 
region that is discussed in the volume has 
been totally investigated can questions con
cerning population continuity and social 
development be answered. The author is 
quite aware of this and draws his conclusions 
with great caution. But it is quite evident 
that finds from the lOth and l l t h centuries 
A.D. are very few in this region. Thus, cul
tural change during the Late Avar Period 
and the time spän following the Magyar 
Conquest still remain undear . 

Both volumes have detailed indices that 
are of great help in studying the extensive 
material. 

These two volumes speak well for the series 
which will be an indispensable reference tool. 

By consistently applying the same model 
throughout the work, the editor and authors 
bring system to this huge material and make 
it thereby relatively easily manageable. The 
monotonous arrangement facilitates an over
all view — an effect which in all probability 
was intended. 

In times of steadily increasing book costs 
and consequent discussions about seledion of 
material to be published, it is a pleasure to 
come across books of such good quality whose 
contents, moreover, give the assurance of 
filling essential gaps in the literature on the 
subject. 

Berta Stjernquist 
Lunds universitets historiska 
museum 
Kraftstorg 1 
S-223 50 Lund 

Sveriges Kyrkor, volym 169. Visby, Gotland. 
S:t Nicolaus och S:t CUmens. Av Erik Bohrn 
och Per-Olof Westlund. Alm..,,ist & Wiksell 
1977. ISBN 91-7402-013-7. Dris kr. 10. —. 
Sveriges Kyrkor, volym 175. Visby domkyrka. 
Kyrkobyggnaden. Av Gunnar Svahnström. 
Almqvist & Wiksell 1978. ISBN 91-7402-
070-6. Pris kr. 105:—. 

I 66 år, ända sedan år 1912, har verket 
Sveriges Kyrkor varit under utgivning. Re
dan ett par år efter starten, 1914, kom den 
första av de volymer som behandlar kyrkor 
på Gotland. Sedan dess har utgivningen av 
Gotlands landskyrkor fortskridit så långt, att 
endast de sydligast belägna för närvarande 
är obehandlade. Därtill har Visby ända till 
år 1977 varit en vit fläck på kartan. Nu före
ligger två volymer om kyrkor i Visby, och 

därmed börjar bilden av kyrkorna på Got
land ut./Uas med just de delar som man 
måste *ia innan helheten står klar. Ar 1977 
utkom volym 169 omfattande S:t Nikolaus 
och S:t Clemens, den förra skriven av Erik 
Bohrn, den senare som ett posthumt verk av 
Per-Olof Westlund. Ar 1978 följde som vo
lym 175 det verk som bör bli en av grund
stenarna i skildringen av kyrkorna på Got
land, nämligen Gunnar Svahnströms bok om 
S:ta Maria, Visby domkyrka. 

Den volym om domkyrkan som nu förelig
ger färdig är den första av två. Förutom ett 
inledningskapitel om församlingens historia 
och om gudstjänstlivet omfattar den en be
skrivning av själva kyrkobyggnaden och den 
omgivande kyrkogården, samt en skildring 
av byggnadshistorien från äldsta tid tills nu. I 
den andra delen skall kyrkans inredning och 
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inventarier behandlas. I den kommer också 
att finnas ett gemensamt register för båda 
delarna. 

Även om S:ta Maria i Visby först nu be
handlas i serien Sveriges Kyrkor hör den 
ingalunda till de obekanta monumenten i den 
svenska konsthistorien. Åtskilliga forskare 
har under mer än hundra år försökt uttyda 
"stenarnas hemlighetsfulla språk", för att 
citera den första av dem, C. G. Brunius. 
Denne gjorde redan år 1864 ett tolknings
försök i Gotlands konsthistoria. Bland de 
många som senare har kommit med olika 
teorier kan nämnas Hans Hildebrand 1893, 
Johnny Roosval 1909—34 och Erik Lund
berg 1934—62. 

Som en följd av alla de undersökningar 
som har utförts under olika tider kan man 
konstatera, att forskarna har kunnat enas om 
huvuddragen i Mariakyrkans utveckling. När 
det gäller dateringarna av de olika byggnads-
skedena går åsikterna däremot i sär. Det enda 
fasta årtalet i kyrkans byggnadshistoria är 
invigningen 1225. 

Arbetet på kyrkan torde ha inletts c. 1175. 
Då anlades cn treskeppig basilika med absid
kor, tvärskepp och västtorn, närmast efter 
sachsiskt mönster. När arbetet fortsatte fick 
man hjälp av folk från Rhenlandet och West
falen. Basilikan blev färdig, men den fick inte 
stå som sådan. I följande skede byggdes den 
om till en hallkyrka av westfalisk typ. Sam
tidigt byggdes ett nytt kor med flankerande 
torn. I ytterligare ett tredje byggnadsskede 
tillkom Stora kapellet. Samtidigt byggdes 
kleristorievåningen. öst tornen förhöjdes. Det 
här skedet förverkligades under inflytande 
från den franska byggnadshyttan i Uppsala. 

Diskussionen mellan forskarna har gällt de 
olika skedenas datering, och framför allt har 
man frågat sig vad som byggdes före och vad 
efter den nämnda invigningen år 1225. 

Enligt Johnny Roosval var det basilikan 
som invigdes 1225. Ombyggnaden av koret 
och tvärskeppet inleddes c. 1240 och fort
satte med förändringen av långhuset till en 
hallkyrka på 1250-talet. Stora kapellet date
rade han till c. 1350, medan han för kleristo
rievåningen angav tiden mellan 1362 od i 
1423. Senare justerade han sina åsikter be

träffande korets första ombyggnad; det nya 
koret med två östtorn kunde ha stått färdigt 
redan vid invigningen 1225. 

Erik Lundberg antog att basilikan hade 
grundlagts efter 1100-talets mitt och stått 
färdig c. 1200. Planen hade då T-form; i 
öster fanns tre absider som anslöt direkt till 
tvärskeppet. Därefter skedde korombyggna
den, och det nuvarande östpartiet var därför 
klart till invigningen 1225. När det gällde 
ombyggnaden till hallkyrka accepterade 
Lundberg Roosvals datering till 1250-talet, 
men i fråga om Stora kapellet lancerade han 
en ny teori som gick ut på att kapellet bygg
des i två skeden och att det senare skedet 
kan knytas till ett påvebrev från år 1349. 

Gunnar Svahnström har för sina under
sökningar kunnat göra vissa kompletterande 
grävningar. Om det första skedet kunde han 
konstatera, att Lundbergs T-formade plan 
med tre absider i rad inte stämmer; utanpå 
tvärskeppet fanns ett smalare kor med raka 
sidoväggar. I fråga om korsarmarnas absider 
åt öster vanns ingen klarhet; de kan ha fun
nits, men grunderna har i så fall brutits bort 
i samband med gravläggningar. I övrigt 
framkom ingenting som direkt skulle ha rub
bat tidigare antaganden. Särskilt intressant är 
Svahnströms analys av de dekorativa former
na på basilikans portaler och kapital. Han 
har skaffat ett omfattande jämförelsematerial 
från Sachsen,Rhenlandet och Westfalen, och 
tack vare det kommer han till att basilikans 
byggnadstid drog ut över 1200-talets första 
fjärdedel och att kyrkan i denna form blev 
färdig först till invigningen 1225. Han återgår 
alltså till den ståndpunkt som Roosval om
fattade under sina tidigare år. 

Därmed måste det nya koret med två 
flankerande tom dateras till tiden 1230— 
1250. Förebilderna finner Svahnström i West
falen: S:ta Maria i Lippstadt, invigd 1221, 
kyrkan i Langenhorst, c. 1230 och S;t Petri i 
Recklinghausen, som dock troligen grund
lades först kort före 1250. När det gäller 
överensstämmelser i fråga om kapital och 
konsoler har Svahnström dragit nytta av 
Hans Thummlers jämförelser, som publicera
des 1955 och 1967. En följd av den fram
skjutna dateringen är att ombyggnaden från 
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basilika till hallkyrka kan ha skett först under 
1200-talets tredje fjärdedel. Den av enkla 
former präglade hallkyrkan stod därmed 
under arbete under den tid då man också 
förverkligade viktiga byggnadsskeden i andra 
kyrkor (S:t Clemens, S:t Hans, S:t Nicolaus, 
Drotten) och byggde muren kring staden. 

Ett särskilt intresse har Svahnström ägnat 
Stora kapellet, ett bygge som präglas av en 
rik arkitektonisk och skulptural utstyrsel och 
som därför borde kunna dateras med större 
noggrannhet än hittills. Svahnström diskute
rar också kapellets funktion; med en golvyta 
på 190 m 2 kan kapellet jämföras med en 
ordinär gotländsk landskyrka. Efter en om
fattande analys, med utblickar åt olika håll, 
kommer Svahnström till att kapellet byggdes 
redan i början av 1300-talet. Han stannar 
alltså för en tidigare tidpunkt än Roosval 
och delvis också Lundberg. Framför allt av
visar han sammankopplingen med påven 
Clemens VI år 1349 givna tillstånd för brö
derna Swerting att grunda ett kapell i kyrkan, 
det brev som ända sedan 1800-talet har 
givit kapellet dess namn. 

Svahnströms slutsats är att Stora kapellet 
inte alls eller åtminstone inte uteslutande 
byggdes som ett kapell. Det bör uppfattas 
som en stor förhall i en kyrka, som enligt 
traditionen på Gotland saknade vapenhus. 
Det kan till vissa delar ha fungerat som ett 
kapell, men liknande exempel från tyska 
städer visar att ett sådant utrymme kunde 
användas också för profana ändamål, som 
domstolslokal och förhandlingsplats. Svahn
ström påminner om att köpmansgilllds vikti
gaste ekonomiska och politiska frågor under 
medeltiden avhandlades i Mariakyrkan. Man 
vet också att viktiga handlingar arkiverades i 
Mariakyrkan och inte i stadens rådhus. 

I och med att Stora kapellet har kunnat 
lösgöras från sitt beroende av påvebrevet 
från år 1349 har också dateringen av den 
endast för exteriören betydelsefulla kleristo-
rievåningen kunnat göras oberoende av de 
årtal som tidigare har figurerat. Svahnström 
har trott sig kunna konstatera, att arbetet 
gjordes efter en brand som förstörde taket. 
Murningssättet är påfallande likt det som 
utmärker Stora kapellet. För Svahnström 

blir därför eldsvådorna åren 1311 och 1314 
en gräns bakåt i tiden. Detta betyder, att 
såväl Stora kapellet som kleristorievåningen 
och östtornens förhöjning kan ha genomförts 
redan i början av 1300-talet. I markplanet 
byggdes efter detta endast det s. k. Köpmans-
koret, som efter Svahnströms argumentering 
framstår som det kor som kan ha byggts av 
bröderna Sverting efter det att påven 1349 
hade gett sitt tillstånd. Som sista åtgärd 
under medeltiden annotcras västtornets för
höjning år 1423. 

Under mer än hundra år har mycket 
skrivits om Mariakyrkan. Äsikt har stått mot 
åsikt. Svahnströms argumentering är bättre 
underbyggd än någon tidigare framställning, 
och den förefaller allt igenom helt accepta
bel. Hans jämförelsematerial har varit betyd
ligt rikare än det som har stått tidigare fors
kare till buds. Det är kanske också därför 
som man förnimmer en mera nyanserad bild 
än tidigare av sambandet med Rhenlandet 
och framför allt Westfalen. Sambandet är 
fortfarande klart, men i fråga om det äldsta 
skedet framträder nu banden till Sachsen 
klarare än tidigare. 

S:t Nicolaus var dominikanernas kyrka i 
Visby. Forskarna har dock redan länge varit 
ense om att kyrkan hade också ett äldre för
flutet, dvs. att den påbörjades redan innan 
dominikanerna fick hand om den. På den 
punkten ansluter sig Erik Bohrn till tidigare 
uppfattningar. Tydligen anlades S:t Nicolaus 
som en faktorikyrka, och den hann genomgå 
två byggnadsskeden innan den ombyggdes för 
svartbrödernas behov. 

Det äldsta skedet kallas av Bohrn "absid
kyrkan". Det omfattade ett kvadratiskt absid
kor som var anslutet till en murad östgavel i 
en kyrka, som till sina övriga delar troligen 
var byggd av trä. Träkyrkan var möjligen 
ett provisorium, som användes medan man 
på utsidan byggde murarna för det som 
Bohrn kallar "mellankyrkan". A andra sidan 
är det uppenbart, att absidkoret inte ingick 
i planerna för mellankyrkan. Denna plane
rades som en kort och bred hallkyrka med 
bundet valvsystem, möjligen under inflytande 
av Mariakyrkans nya korparti, som byggdes c. 
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1230—1250. I väster lades grunden för ett 
torn, och detta tyder på att dominikanerna 
ännu inte hade kommit in i bilden. 

Den s. k. mellankyrkan blev aldrig färdig; 
spår i murarna tyder på att den c. 1250 ska
dades vid en brand. Eftersom tak fortfarande 
saknades var det tydligen den provisoriska 
träkyrkan innanför murarna som brann. 
Bohrn antar, att det var efter denna brand 
som dominikanerna övertog kyrkan. Svart
bröderna hade kommit till Visby redan 1227, 
men först på 1250-talet blev S:t Nicolaus 
deras kyrka. 

Vad dominikanerna behövde var en stor 
och öppen hall där man kunde lyssna till 
predikningar. Därför förlängdes kyrkan i he
la sin bredd mot väster — i det samman
hanget försvann tornet — och i öster bygg
des ett kor, som i sitt första skede var rak
slutet. Detta bör ha skett mellan 1250-talets 
mitt och 1270-talet. Det polygonala koret 
tillkom först i slutet av 1300-talet, tydligen 
samtidigt som franciskanernas kyrka S:ta 
Karin fick ett liknande kor. En för kyrkan 
karakteristisk detalj är pelarna, som är fyr
sidiga på skråkantade socklar. Bohrn fram
kastar tanken att cisterciensernas betydligt 
äldre kyrka i Roma stod som en förebild. För 
egen del frågar jag mig om man inte snarare 
kunde tänka sig en kontakt med samtida 
byggen i Baltikum, framför allt i Reval, där 
både domkyrkan och S:t Nicolaus välvdes 
som hallkyrkor med liknande pelare under 
1200-talets senare hälft. 

Nicolaus' byggnadshistoria har i stora drag 
varit känd redan tidigare; Bohms egna gräv
ningar gjordes redan 1934—35. På olika 
punkter har Borhn dock lyckats precisera 
iakttagelserna. Den utförliga beskrivningen av 
ruinen är också viktig med tanke på kyrkans 
ställning i det medeltida monumentbeståndet 
på Gotland. Vad man nu väntar på är en ut
grävning av själva klosterområdet. Det torde 
vara lätt åtkomligt, emedan ytterst få senare 
byggnader ligger i vägen. 

S:t Clemens' kyrkoruin har varit rätt väl
känd sedan Emil Ekhoff efter utförliga gräv
ningar åren 1907—1909 skrev sin stora mono
grafi. Ekhoffs rekonstruktioner och dateringar 
har haft en stor betydelse för bedömningen 

av andra kyrkor i Visby och på Gotland, och 
därför tar man med stort intresse del av P. O. 
Westlunds text. Westlund kunde år 1971 göra 
vissa kompletterande grävningar. 

Inför denna nya granskning har Ekhoffs 
slutsatser inte stått sig till alla delar. Ekhoff 
räknade med tre olika byggnadsskeden före 
den slutliga kyrkan. Allra först, troligen vid 
mitten av 1100-talet, byggdes en liten ro
mansk kyrka, som hade kor med absid, lång
hus och torn. Efter några decennier, kanske 
kring 1200, erhöll kyrkan ett nytt och större 
kor, även det med absid. Det nya koret vid
gades åt både norr och söder med korsarmar, 
och planen fick därför formen av ett T . 

När det gäller fortsättningen efter detta 
konstaterar Westlund, att den av Ekhoff re
konstruerade tredje Clemenskyrkan aldrig har 
existerat. Ekhoff antog att denna hade haft 
ett stort absidkor och ett tvåskeppigt långhus 
med pelare av trä. Det visar sig nu, att Ek
hoff feltolkade vissa murdelar och att han 
inte grävde tillräckligt djupt. Den mur som 
enligt Ekhoff var rester av nordväggen i 
Clemens I I I visade sig vid grävningen år 
1971 vara så klent byggd, att den troligen 
måste tolkas som grunden för en handelsbod 
utanpå Clemens I I . 

Därmed följer den slutliga kyrkan direkt 
på det andra skedet från c. 1200. Det bygget 
inleddes med ett stort rektangulärt rakt av
slutat kor öster om den äldre kyrkan. Planen 
omfattade inte bara en avsevärd förlängning 
av kyrkan utan även en kraftig breddning. 
Denna skedde mot norr och innebar, att 
kyrkans längdaxel försköts mot norr. S'ur-
resultatet blev, att hela den ursprungliga 
kyrkan revs och ersattes av det stora lång
hus, som nu står som en ruin, en stor och 
luftig treskeppig hall, täckt av nio valv, som 
bars av fyra runda kolonner. När detta lång
hus var färdigt byggdes ännu en gång ett 
nytt kor, ännu rymligare än det tidigare, 
samt ett nytt torn i väster. Tornet var på ' e 
sidor försett med gallerier och torde kunna 
dateras till 1200-talets tredje fjärdedel. 

Skildringen av S:t Clemens är uteslutande 
baserad på uttolkningen av murarna, och 
jämförelser med andra monument saknas. 
Detta beror troligen på att Westlund inte 
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själv förunnades att slutföra arbetet. En brist 
är också att Westlund inte ställer frågan av 
vem och för vem kyrkan byggdes. Endast i en 
bisats nämns, att Erik Lundberg med hänvis
ning till kyrkans namn framkastade tanken, 
att kyrkan "måhända ursprungligen varit 
danskarnas faktorikyrka". Däremot nämns 
inte, att kyrkan i andra sammanhang (t .ex. 
Lagerlöf & Svahnström, Gotlands kyrkor, 
1966) har ansetts vara en församlingskyrka. 
Härför talar det stora antal gravar som har 

påträffats innanför murarna. En stor sten
kyrka i centrum av Visby byggdes givetvis för 
en speciell funktion, och det hade varit värt 
att i några meningar dryfta vilken denna kan 
ha varit. 

C. J. Gardberg 
Museiverket 
PB913 
00101 Helsingfors 10 
Finland 

Sven-Erik Pernler, Gotlands medeltida kyr
koliv — biskop och prostar. En kyrkorättslig 
studie. Barry Press förlag, Visby 1977. 301 s. 
Mit einer deutschen Zusammenfassung. 
ISBN 91-7400-078-0. Pris kr. 90: —. 

Gotlands präster har ett fint och förpliktande 
arv att förvalta som forskare i sin ös historia. 
Nicolaus Petrejus, slottspräst på Visborgs 
slott på 1500-taIlet, står som den första i 
raden. På 1600-talet företräddes Gotlands
forskningen av prosten Hans Nilsson Strelow 
i Vall och superintendenten Haqvin Spegel, 
på 1700-talet av Jöran Wallin, också han 
superintendent eller biskop i Visby stift. Även 
i den nu levande prästgenerationen har fun
nits forskare, som gett värdefulla bidraga till 
kännedomen om framför allt 1800-talets reli
giösa strömningar i Visby stift. 

Den avhandling, som kyrkoherde Sven-Erik 
Pernler i Othems församling på norra Got
land 1977 framlade i Uppsala, behandlade 
emellertid Gotlands medeltida kyrkoliv. En 
fråga, som omedelbart inställer sig, är om 
något nytt verkligen kan vara att utvinna 
inom ett område, som redan varit föremål 
för många forskares mödor och vars källma
terial är så knapphändigt. Förf. ger väl hel
ler inte någon väsentligt ny bild av de kyrko
rättsliga förhållandena på Gotland under me
deltiden. Undersökningen begränsar sig hu
vudsakligen till biskopens och prostarnas ställ

ning, men förf. ställer i utsikt en fortsättning, 
som skall behandla församlingarnas och för
samlingsprästernas roll i den gotländska me
deltidskyrkan. Det är angeläget, att d d löftet 
infrias. 

Gotlands medeltida kyrkoliv är nämligen, 
även om nya synpunkter är sparsamma, en 
mycket nyttig bok. Förf. har granskat käll
materialet med en mindre vanlig kritisk 
skärpa. Varsamt men omutligt har han ska
lat bort alla sekundära utbroderingar, till 
dess urkällan står där i sin magra nakenhet. 
Särskilt påtagligt och välgörande framstår 
hans metodik i det första kapitlet, som be
handlar Gotlands kristnande. Där avfärdas 
myter, sådana som att Olof den helige krist
nat Gotland och att en kristen mission eller 
influens skulle vara påvisbar redan på 800-
eller 900-talet. Likaså avfärdas teorierna om 
Gotlands tillhörighet till ett tidigt Birka stift 
och om ett tidigt medeltida biskopssäte på 
Gotland. Varken arkeologiska fynd eller 
skriftliga källor ger stöd åt sådana påstenden. 
Även om somligt av det Pernler gör sig mö
dan att vederlägga är uppenbart orimligt, 
känns det skönt att någon velat påta sig 
besväret. 

I ett kort, refererande kapitel redogör förf. 
för vad man vet om Gotlands inlemmande 
i Linköpingsstiftet. Inte oväntat blir slut
satsen, att tidpunkten inte kan bestämmas 
närmare. Pernler finner det mest sannolikt, 
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att det skett under 1100-taIds förra hälft 
och senast 1164. Det året grundades cister-
cienserklostrct i Roma, och det kan inte ha 
ägt rum, menar Pernler, om inte Gotland vid 
den tiden varit knutet till Linköpings stift. 

Avhandlingens huvuddel upptas av en dis
kussion av några frågor, som förf. i inled
ningen uppställer till besvarande. Har den 
gotländska kyrkan tillåtits fungera på andra 
villkor än den kanoniska rättens? Har lands
tinget haft större inflytande över kyrkan på 
Gotland än i det övriga Sverige? Har pros
tarna haft exceptionella befogenheter som en 
följd av öns geografiska läge? 

Svaren måste med naturnödvändighet bli 
ofullständiga. Den kanoniska rätten var 
flexibel och tillämpades ingalunda enhetligt 
ens inom ett så begränsat område som Sve
rige. Tillämpningen blev beroende av tradi
tioner och sedvänjor inom de olika landska
pen. I Linköpingsstiftets fastlandsdel skulle 
t. ex. kyrkorna visiteras vart tredje år, på 
Gotland endast vart sjätte enligt överens
kommelse vid inlemmandet i Linköpings
stiftet. Perners slutsats synes vara, att även 
om den gotländska kyrkan i vissa avseenden 
avvikit från vad som gällde i Linköpings-
stsiftds fastlandsdel, är dessa avvikelser inte 
tillräckligt djupgående för att den kanoniska 
rätten skall anses vara satt ur spel. 

Ett betydande utrymme ägnas prostarnas 
ställning. Förf. anför som märkligt om än inte 
unikt, att det var prästerna i var treding och 
således inte biskopen, som utsåg tredingsprost. 
I motsats till vad som tidigare ofta hävdats 
anser Pernler, att Gotlandsprostarna inte 

hade större befogenheter än sina kolleger i 
stiftets fastlandsdel, även om detta med hän
syn till Gotlands isolerade läge varit för
klarligt. 

Frågan huruvida landstinget haft större 
inflytande över kyrkan på Gotland än annor
städes lämnas obesvarad. Kanske kommer 
svaret i den aviserade andra delen, kanske 
har källmaterialet varit alltför sparsamt eller 
sprött, ett uttryck som förf. med förkärlek 
och inte utan orsak använder. Gutalagen 
saknar t. ex. till skillnad från flertalet andra 
landskapslagar kyrkobalk. 

I en exkurs diskuterar förf. de medeltida 
korbänkarnas funktion. Konstrikt utförda så
dana bänkar kvarstår i mer eller mindre för
ändrat skick i ett antal gotländska lands
kyrkor. Han fastslår, att de inte kan ha varit 
avsedda för socknens eget prästerskap, antalet 
platser är för stort för detta ändamål. Han 
vill hellre tänka sig, att de använts av bis
kopens följe vid visitationema. 

Avhandlingens styrka och förtjänst är att 
ha påvisat, vad källorna i verkligheten står 
för och hur begränsade de slutsatser måste 
bli, som skall bygga på dem. För var och en 
som sysslar med Gotlands äldre historia från 
ena eller andra synpunkten är den en nyttig 
tankeställare. Bristen på sammanfattningar 
gör emellertid läsningen rätt besvärlig, och 
litet mer av konstruktiv fantasi hade säkert 
inte förringat arbetets vetenskapliga värde. 

Gunnar Svahnström 
Gotlands fornsal 
Box 83 
S-621 00 Visby 
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Johannes Taubert, Farbige Skulpturen. 
Bedeutung, Fassung, Restaurierung. 208 s. 
Callwey Verlag, Miinchen 1978. ISBN 
3-7667-0428-1. 

Hubert Wilm påpekar 1940 i sin bok Die 
gotische Holzfigur, hur man sedan flera år
tionden utfört kvalificerad konservering och 
restaurering av gamla tavlor, medan trä
skulpturen alltjämt var ett konservatorernas 
styvbarn. Wilms bok utgör ett av de vikti
gaste, mest grundläggande arbeten, som be
handlar medeltida träskulpturers tillkomst ur 
materiell, teknisk synpunkt. Men styvbarns
förhållandet för träskulpturen kom på många 
sätt att bestå, när metoderna för konserve
ring och restaurering av konst- och kultur
föremål efter kriget kraftigt utvecklades ge
nom internationellt samarbete och med an
vändandet av naturvetenskapliga undersök
ningsmetoder. 

En del av förklaringen till detta är kanske, 
att förhållandevis få länder bevarat polykrom 
träskulptur i någon mer betydande omfatt
ning. Men en annan orsak är säkert en gam
mal oförmåga att erkänna ytbehandlingen, 
målningen, förgyllningen, "polykromin" som 
en väsentlig d d av den bild en medeltida 
skulptur utgör. (På tyska finns ett uttryck, 
"die Fassung" (verb "fassen"), som beteck
nar hela den behandling en skulptur utsätts 
för, när bildhuggaren avslutat sitt arbete. På 
svenska finns inget motsvarande uttryck. Or
det "ytbehandling" kan innefatta så olika 
aktiviteter som kredering, förgyllning, punse-
ring, påklistrande av lösa applikationer och 
målning.) 

I detta sammanhang kan det vara skäl att 
ställa frågan om betydelsen av vår teoretiska, 
lonstvetenskapliga kunskap, när det gäller 
graden av konstverkens bevarande i ursprung
ligt skick. Det är ytterst tunnsått med konst
vetenskapliga arbeten, som behandlar de me
deltida skulpturernas polykromi. Denna om
ständighet har säkert medverkat till det 
bristfälliga bevarandet av de medeltida bild
verken. Ytbehandlingen är dessutom den 
känsligaste delen av dessa bildverk och den 
del, som lättast skadas och förintas, både 
genom påverkan p. g. a. ändrade klimatför

hållanden och genom oriktiga behandlingar 
av konservatorer. 

Den nu publicerade, rikt illustrerade sam
manställningen av Johannes Tauberts upp
satser och föredrag, Farbige Skulpturen, ger 
oss en aktuell, vetenskaplig överblick över 
ytbehandlingens betydelse ur olika aspekter 
i europeisk skulptur från medeltid till rokoko. 
Sambandet mellan konstvetenskaplig forsk
ning och konservering finns uttryckt i arbe
tets underrubrik: Bedeutung, Fassung, Res
taurierung, och kommer till uttryck i så gott 
som alla bokens 17 uppsatser, genom skarp
sinniga och lärda analyser å ena sidan och 
diskussioner om korrekta konserverings- och 
restaureringsmetoder å den andra. 

Mångsidigheten och förmågan att sam
manbinda traditionellt skilda forskningsom
råden framträdde redan i Tauberts doktors
avhandling i konsthistoria: Zur kunstwissen-
schaftlichen Auswertung von naturwissen-
schaftlichen Gemäldeuntersuchungen, Mar
burg 1956, som till en del nyligen publicerats 
i Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1975, 
del 26, Scientific examination of early 
Netherlandish painting. Det här publicerade 
kapitlet bär titeln "Beobachtungen zum 
schöpferischen Arbeitsprocess bei einigen alt-
niederländischen Malern". (min kursivering). 
Genom att analysera förändringar i de för
teckningar, som kunnat avslöjas med hjälp 
av IR-fotografering på exempelvis ett så be
tydande konstverk som "Giovanni Arnolfini 
och hans hustru" av Jan van Eyck, lyckas 
Taubert få ett grepp om själva arbetsgången 
hos konstnären. Här finns ett av Tauberts 
arbetsmål redan fastlagt: att med ledning av 
olika undersökningsmetoder söka vidgad för
ståelse för konstverken. 

Med flera exempel visar Taubert, hur 
målningen av skulptur inte kan uppfattas som 
enbart dekoration, hur den inte alltid under
ordnas den plastiska formen, utan i vissa fall 
t. o. m. ignorerar den, existerar så att säga 
vid sidan om den, medan i andra fall mål
ning och plastisk form kompletterar varandra. 
Ytbehandlingen är väsentlig, både för bilder
nas innehåll och betydelse och som bärare av 
viktiga formella värden. 

Med exempel från kontinentens fåtaligt 
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bevarade romanska skulpturer med ursprung
lig ytbehandling visar Taubert, hur det i den 
romanska stilen föreligger en latent spänning 
mellan plastisk form och färg. På de tredi
mensionella ytorna har gestaltningsprinciper 
använts, som tillhör tavdmåleriet: t. ex. må
lat ljus och skugga (ett ignorerande av skulp
turens egen ljusmodellering). Andra exempel 
visar hur färgerna på en klädedräkt kan väx
la: på krucifixet från Forstenried (ca 1200) 
är ländklädet försilvrat och fodret rött. Be
traktar man krucifixet underifrån uppträder 
på vissa ställen i vecken en tredje, blå sida! 
Ett liknande fenomen kan iakttagas på kruci
fixet från Frauenberg (1100-talet), där det 
försilvrade ländklädels röda foder blir syn-
lligt som en bred linje, som följer över
gången mellan ländkläde och mage, en plats 
där ländklädet är vikt på ett sätt så att fodret 
omöjligen kan bli synligt. Taubert betecknar 
detta fenomen som ett "irrationellt förhållan
de mellan form och färg" (1962) och för
klarar det senare för alogiskt (1974). Det 
framgår tydligt, hur svårt det är, att genom 
sådana definitioner få ett grepp om, vad det 
egentligen gäller: inte bara ett formproblem 
utan uttyck för ett i grunden annat tänke
sätt än vårt. Fenomen som med negativa ut
tryck betecknas som "irrationella" kan i 
själva verket uppfattas som bärare av högre 
realitetsgrader. 

Taubert följer förhållandet form/färg i 
skulpturen genom olika tider. Han visar hur 
de oerhört differentierade och förfinade yt
behandlingsteknikerna under gotiken är bä
rare av de starkaste uttrycksmedlen, när det 
gäller att framställa t. ex. den lidande Kris
tus eller att sinnligt-naturalistiskt efterlikna 
kostbara tyger och vävnader. Temat "imita
tion av textil struktur i sengotiskt skulptur-
och tavdmåleri" finns behandlat av Eike 
Odlerman, en av Tauberts närmaste med
arbetare, i en uppsats från 1966, som med-
tagits i boken. 

I ett par uppsatser behandlar Taubert yt
karaktären hos de s. k. "ungefasste" (opoly
kromerade, icke målade) sengotiska träskulp
turerna, en fortsättning av temat ytbehand
ling—plastisk form. De skulpturer av exem
pelvis Riemenschneider, som vi hittills upp

fattat som "obehandlade" utöver bildhuggar-
arbetet, har visat sig ha målade, laserade 
framställningar av ögon och läppar samt över 
hela ytorna vara försedda med ett infärgat 
lack, ibland på sådant sätt, att färgtonen för
stärker en rumsillusion. På andra "obehand
lade" träytor har användandet av punser 
eller en snidad bearbetning av träytan över
tagit färgens och förgyllningens roll. Under 
denna epok finns ett brett register av behand
lingsmöjligheter: endast svagt betsade eller 
med färgat lack försedda skulpturer och så
dana som endast är partiellt polykromerade 
(exempelvis karnationerna) förekommer 
samtidigt och inom samma konstområde, 
som de i traditionell medeltida stil fullstän
digt polykromerade ("gefasste") konstverken. 
De "träfärgade" skulpturerna är i sin tur på 
ett mycket intressant sätt förknippade med 
det samtida tavdmåleriet (grisailler och tavd
måleri endast i " t rätoner") . De opolykrome
rade sengotiska skulpturerna hör till ett om
fattande fenomen: den sengotiska monokro-
min och går inte att tolka som uttryck för 
någon förkärlek för skönheten i materialet 
trä. 

Taubert visar det otillräckliga i att bara 
tidsmässigt och stilistiskt inordna de medel
tida skulpturerna. Han visar, hur vi måste 
bemöda oss att förstå föremålens funktion i 
gudstjänsten och deras betydelse som andakts
bilder. En uppsats om medeltida krucifix med 
svängbara armar bär som undertitel "ett 
bidrag till användandet av bildverk i litur
gin". Uppsatsen innehåller en katalog över 
de (1969) kända krucifixen av detta slag. 
Taubert redogör för den medeltida påsk
liturgin och användandet av skulpturer i 
denna: krucifix, som kunde tas ned från 
korsen och läggas i en grav, eller uppstån
delseskulpturer, som kunde höjas upp i kyrk
taken. 

Tauberts inriktning är både teoretisk och 
praktisk. Följdriktigt är boken Farbige Skulp
turen indelad i två delar: 

I. Konstvetenskapliga problem 
II . Tekniska diagnoser (Befunde) och res

taureringsfrågor. 

Förhållandet mellan teori och praktik kom
mer klart till uttryck i en av Taubert skriven 
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inledning till Eike Odlermanns uppsats om 
textilimitationer: ett betraktelsesätt som inte 
tar hänsyn till ytbehandlingens alla variatio
ner får menliga konsekvenser vid föremålens 
konservering och restaurering. Konserve
ringen av ett föremål är inte enbart beroende 
av konservatorns skicklighet och kunnande, 
utan speglar även uppdragsgivarens föreställ
ningar, värderingar och kunskaper. Han be
tonar att en del av konserveringsverkstädernas 
uppgift är undersökning och utforskande av 
de ursprungliga ytkaraktärerna hos föremå
len, en praktiskt utövad konsthistoria, som 
inte bara gäller stilhistoria utan en materia
lens och teknikernas historia. Han framhäver 
vidare, att den som insett polykromins (die 
Fassung) betydelse för ett bildverk och lärt 
känna de delvis mycket komplicerade yt-
gestaltningsteknikema (Fasstechnike) måste 
bemöda sig om utvecklandet av bättre konser
verings- och restaureringsmetoder. Men ingen 
av uppsatserna i bokens andra del går att 
använda som någon sorts konserveringshand
bok, ett framställningssätt som Taubert up
penbarligen avsiktligt undvikit. I stället tjä
nar uppsatserna som exempel på metodik 
och meddelar en grundinställning till pro
blematiken. 

Taubert efterlyser bättre tekniska och ve
tenskapliga undersökningsmetoder och doku
mentationsprinciper. Han visar på nödvän
digheten av samarbete mellan olika veten
skaper och metoder: konstforskare, natur
vetare, konservatorer. Och han varnar lika 
mycket för konservatorernas otillräckliga, 
amatörmässiga privatforskningar som för ett 
bedrivande av naturvetenskapliga analyser 
som självändamål. 

En uppsats om Friedrich Herlins altarskåp 
i Rothenburg a. d. T., som Taubert författat 
i samarbete med sina medhjälpare vid Bayer
isches Landesamt fiir Denkmalpflage, publi
cerades först på engelska 1970 i Studies in 
Conservation (vol. 15, nr 4 ) . Uppsatsen 
innehåller, förutom de noggrant och konse
kvent genomförda beskrivningarna av mate
rial och tekniker även uppmätnings- och 
konstruktionsritningar och ritningar över alla 

använda mönster för framställning av texti
lier, liksom redogörelser för konserverings
problematik och konserveringsåtgärder. Till 
den engelska utgåvan av uppsatsen var fogad 
en redovisning av M. Broekman-Bokstijn 
m. fl. av de naturvetenskapliga analyserna av 
pigment och bindemedel — en viktig del 
som tyvärr ej medtagits i den först nu på 
tyska publicerade artikeln. 

Taubert var som ledare för konserverings-
verkstäderna vid Bayerisches Landesamt fiir 
Denkmalpflege ständigt konfronterad med 
de praktiska problemen. Tillsammans med 
Ernst Willemsen, ledaren för motsvarande 
konserveringsverkstäder i Bonn, var han den 
store pionjären, när det gällde att utveckla 
metoder och principer för konservering av 
medeltida träskulptur och att befria denna 
del av konserveringsverksamheten från dess 
styvmoderliga behandling. Omkring 1970 
kom ett direkt samarbete mellan dessa båda 
pionjärer till stånd: vid organiserandet av 
konserveringsarbeten på Bernt Notkes triumf
krucifix i Lubeck. Dessa arbeten var avsluta
de vid 1977 års utgång. Varken Willemsen 
eller Taubert fick uppleva färdigställandet: 
Willemsen dog 1971, Taubert på hösten 1975. 

Varken Willemsen eller Taubert berör i 
sina analyser av medeltida skulptur det svens
ka materialet. Det var dem emellertid inte 
obekant, att en betydande del av världens 
bevarade medeltida träskulpturer med mer 
eller mindre intakt ytbehandling från medel
tidens alla skeden finns bevarad i Sverige. 
Vetskapen att vi besitter en väsentlig del av 
det bevarade medeltida materialet, borde 
förplikta oss att behandla detta oskattbara 
arv i Tauberts anda. Vi har mycket att lära 
för att komma bort från den hos oss alltjämt 
mycket påtagliga, styvmoderliga behandling
en av de medeltida konstskatterna. 

Peter Tångeberg 
Riksantikvarieämbetet 
Tekniska institutionen 
sektionen för måleri på trä 
ös t ra Agatan 35 B 
S-753 22 Uppsala 
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Kjerstin Cullberg, Det agrara kulturland
skapets utveckling i Göteborg — ett rekon
struktionsförsök, FYND-rapporter 1977, Gö
teborg 1977. 

Kjerstin Cullberg, Forntiden i Göteborg. Del 
I I . Fyndmeddelande 16, Göteborg 1978. 

Anledningen till att jag i min anmälan av 
Det agrara kulturlandskapet i Göteborg — ett 
rekonstruktionsförsök valt att också omnäm
na Forntiden i Göteborg, Del I I är att sist
nämnda häfte innehåller översiktskartor, vilka 
saknas i det förstnämnda arbetet. För läsaren 
som saknar närmare kännedom om göteborgs
traktens geografi är således Forntiden i Göte
borg, Del I I till stor hjälp och ger f. ö. en 
god sammanfattning av områdets förhisto
riska utveckling i stort från senneolitisk tid 
fram till medeltidens inträde. 

I inledningen till Det agrara kulturland
skapets utveckling i Göteborg kommer Kjers
tin Cullberg med en maning till fördjupad 
forskning kring begreppet "kulturhistorisk 
miljö" eftersom kulturhistoriker i dagens 
samhällsplanering allt oftare ställs inför pro
blem rörande bevarande av "större kultur
historiska miljöer", något som svårligen låter 
sig göras om ej fakta om dessa områdens 
kulturhistoriska värden kan motiveras inför 
beslutande politiker och planerare. Gullbergs 
arbete bör ses som ett första försök att klara 
ut dessa begrepp för Göteborgsområdets del. 

Efter inledningen redogöres för arbetsme
todiken, vilken innebär att förf. sökt skildra 
vissa större skeenden i kulturlandskapsutveck
lingen rörande bebyggelse, åker, äng, ut
mark och kommunikationer. Hela arbetet av
slutas med några s. k. tidsbilder, dvs. rekon
struktionsförsök av kulturlandskapet vid någ
ra skilda tillfällen. En väsentlig del är vidare 
förf:s genomgång av forskningsläget där läsa
ren får erfara att ytterst litet hittills har 
satsats på den här typen av arbete längs Väst
kusten medan däremot östra Mellansverige 
behandlats rätt väl. 

I den närmare beskrivningen av kultur-
landskapsutvecklingen utifrån de olika objek
ten dvs. bebyggelse, åker m. m. från äldsta 

tid till nutid tas naturligtvis i första hand 
företeelser inom Göteborgsområdet upp. Ma
terialet räcker dock ej alltid till och då vän
der sig förf. till andra regioner för att söka 
bevis. Tillvägagångssättet kan naturligtvis 
diskuteras, något som förf. är klart medveten 
om. Hon menar att detta första analysförsök 
med nödvändighet måste modifieras i fram
tiden, när bättre kunskap nåtts. Detta gör att 
man med viss rätt måste få "plocka" mate
rial från skilda håll. 

Objektgenomgångarna ger läsaren en nyt
tig sammanfattning av en rad olika kultur-
landskapsdemcnt, de som sammantagna bil
dar miljöer. Många av de nämnda elementen 
tänker man kanske normalt inte på vid dis
kussion med planerare, vilket understryker 
vikten av genomgångar av denna typ, vilka 
fokuserar viktiga företeelser. Efter genom
gången av de olika objekten följer så de in
tressanta sammanfattningarna, tidsbilderna. 
Vi får följande uppdelning: yngre bronsålder 
—äldre förromersk järnålder, vikingatid, me
deltid, 1700-talet, 1900—1950 och nutid. 

Rekonstruktionsförsöken är rimliga och na
turligtvis säkrare ju längre fram i tiden förf. 
kommer. Säkert måste, som nämnts, en h d 
del av tidsbilderna modifieras i framtiden, 
men totalintrycket blir ändå att detta är en 
värdefull genomgång till glädje både för 
forskaren och planeraren. Utförlig litteratur
lista samt omfattande engelsk sammanfatt
ning förhöjer ytterligare arbetets värde. Ge
nomgången avslutas med en bildsvit, som 
man kanske skulle ha önskat hade varit 
något mer heltäckande. Detta gäller också 
avsaknaden av översiktskartor, vilket emeller
tid, som nämnts, avhjälps genom att bredvid-
läsa Forntiden i Göteborg. 

Båda arbetena kan rekvireras från Göte
borgs Arkeologiska Museum, Skärgårdsgatan 
4, 414 58 Göteborg. 

David Damell 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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Lexikon des Mittelalters. Bd. I : 1—3 Aachen-
Anatomie. Ed. Liselotte Lutz, Gloria Wid-
halm & Frank Weydrich. Artemis Verlag, 
Miinchen. 1977—78. ISBN 3-7608-8801-1. 
Pris per häfte 32 DM. 

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
har när detta skrives alldeles nyligen utkom
mit med sitt 22 :a och avslutande band. Prof. 
John Granlund — alltsedan starten 1956 
verkets huvudredaktör — är med skäl att 
gratulera till det storverk han och hans med
arbetare mäktat genomföra, medeltidsforsk
ningen till fromma. Samtidigt med att denna 
sista nordiska volym utkom förelåg det första 
häftet av en tysk motsvarighet till verket i 
fråga, nämligen Lexikon des Mittelalters un
der redaktion av Liselotte Lutz m. fl. I rask 
följd har nu ytterligare 2 häften utkommit, 
det tredje med ett hela 63 sid. omfattande 
förkortningsregister som bilaga. 

Anmälarna ser i det tyska lexikonet ett 
utomordentligt viktigt och värdefullt komple
ment till det nordiska samlingsarbetet — inte 
minst på grund av att de bägge verken har 
helt olika struktur. Medan vårt nordiska 
lexikon i hög grad är sak- och företeelse-
orienterat men i stort saknar orts- och per
sonbeskrivningar så ligger i det tyska lexi
konet tonvikten just härpå. För en fullstän
dig analys i recensionsform är redan mate
rialet i de nu utkomna häftena oss över
mäktigt. Vi har koncentrerat oss till skan
dinaviskt orienterade artiklar. Följande har 
noterats i de 3 första häftenas 575 tättryckta 
spalter i petitstil — här med författarnamnet 
inom parentes: Aalborg och Aarhus (O. 
Schiorring), Absalon — ärkebiskop (H. Hol-
ter) , Adam av Bremen (G. B. Winkler), Adel 
—skandinavisk (H. Erhard t ) , Ägir (R. Volz), 
Albrecht av Mecklenburg (W. D. Mohr-
mann) , Allthing (H. Erhard t ) , Altnordische 
Litteratur (K. v. See), Ackergeräte, Alsen
gem och Alt Uppsala (M. Muller-Ville), 
Alvastra (H. Erhardt ) . Av uppräkningen 
framgår att man inte tagit hänsyn till dansk

arnas nystavningsregel där å ersätter dub
belt a. Beträffande åtminstone alla de nämn
da artiklarna förefaller det som om förfat
tarna varit synnerligen noggranna och också 
satt sig in i den allra senaste litteraturen. 

O m verkets stora omfång och satsning på 
personhistoria får man en uppfattning genom 
att t. ex. studera uppslagsordet Albrecht, där 
vår egen Albrekt av Mecklenburg samsas med 
27 andra huvudsakligen furstliga namnar; 
studerar man Alexander finner man inte 
mindre än 34 personer med detta namn. 
Mångfalden nödvändiggör emellertid att ar
tiklarna blir ganska korta, så ägnas t. ex. 
Adam av Bremen endast en knapp spalt. 

I det skandinaviska avsnittet Adel hänvi
sas till en stor mängd kommande uppslags
ord med norrön anknytning, nämligen Herse, 
Jarl, Gode, Häuptling, Ländermenn, Frälse, 
HirÖ skrå. 

Enligt förlagsinformationen kommer lexi
konet att omfatta 5 band om vardera 1128 
sidor, plus ett registerband. Volymerna publi
ceras häftesvis och 10 häften ryms i varje 
band. Band 1 kommer då att kosta 320 D M 
+ omslag å 18 D M = 338 DM. Härtill kom
mer priset för inbindning. Bokhandelspriset 
i Sverige kommer väl därför att ligga kring 
tusenlappen per band — vilket tyvärr garan
terar att lexikonet hos oss inte kommer att 
få någon större spridning. Dess kvalitet gör 
emellertid att man ändå får hoppas att åt
minstone våra större offentliga bibliotek skall 
anse sig ha råd att subskribera. 

Arbetet har till målsättning att täcka den 
medeltida kulturens alla olika aspekter, re
daktionen har därför försäkrat sig om en stab 
om inte mindre än 78 medarbetare bland 
ledande vetenskapsmän i 13 olika länder. 
Dessa i sin tur rekryterar lämpliga artikel
författare. 

Jan Peder Lamm och Göran Tegnér 
Staten historiska museum 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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Döbler, Hannsferdinand, Die Germanen. Lé
gende und Wirklichkeit. Bd. 1 von A—G, 
Bd. 2 von H—Z. Augsburg 1977. 629 s. 
ISBN 3-453-00753-0. Pris per del D M 8.80. 

Det är populärt att skriva om germanerna 
— se Kjerstin Gullbergs rec. av flera nyut
komna arbeten, Fornvännen 1977. Publice
ringen av ett prisbilligt tvåbandslexikon i 
pocketformat är det senaste bidraget som 
visar hur stort intresset för detta ämne är 
i Tyskland. Författaren Hannsferdinand 
Döbler har angripit sitt ämne på ett okon
ventionellt sätt, så tar han t. ex. upp alla de 
dubiösa teorier och idéer som under nazitiden 
korrumperade tysk arkeologi och med stöd 
av vilka så många miljoner människor för
följdes och terroriserades. Döbler drar i sina 
artiklar också många analogier mellan forn
tida och moderna politiska skeenden, gärna 
jämför han t. ex. olika upprorsrörelser och 
krig mot romarna med nutidens befrielse
rörelser, gerillaaktiviteter och kolonialkrig i 
Afrika och Asien. Varusslaget i Teutoburger-

skogen år 9 jämförs t. ex. med den franska 
kolonialarmcns stora nederlag vid Dien Bien 
Phu 1954. 

Första bandet har en ca 65 sidor lång 
historisk inledning. Den nordiska mytologin 
behandlas separat i en avslutande artikel 
i band 1 och band 2 innehåller förutom 
uppslagsord en kortfattad bibliografi och ett 
omfattande sak- och personregister. Påfallan
de många illustrationer avbildar material i 
Statens historiska museum. På omslaget till 
band 1 avbildas hjälmen ur Vendel I. 

Döblers arbete är populärt hållet men 
spännande att läsa. Det utgör ett utmärkt 
komplement till det gedigna, oerhört omfat
tande Reallexikon der germanischen Alter-
tumswissenschaft som är under utgivande 
men hittills endast hunnit ett stycke in på 
bokstaven B. Det lexikonet blir mycket dyr
bart och torde väl egentligen endast avses 
för biblioteksbruk. Döblers lexikon har för
delen att vara mycket billigt, lättåtkomligt 
och ändå riktigt instruktivt. 

Jan Peder Lamm 

Erling Albrectsen, Fynske Jernaldergrave IV. 
Gravpladscn på Mollegårdsmarken ved Bro
holm. 1V:1 Tekst: 302 s., 87 fig., tabeller, 
Zusammenfassung. IV:2 Tavler: 323 pl. inkl. 
planer. Fynske Studier IX. Odense Bys Mu
seer, Odense, 1971. ISBN 87-87162-00-8. 
Pris ca 92 Dkr. 

Erling Albrectsen. Fynske Jernaldergrave V. 
Nye Fund. 116 s., 19 fig., 54 pl., Zusammen
fassung. Fynske Studier X. Odense Bys Mu
seer, Odense, 1973. ISBN 87-87162-04-0. 
Pris ca 69 Dkr. 

Till skillnad från de tre volymer Erling Al
brectsen tidigare publicerat om Fyns äldre 

järnålder behandlas i vol. IV endast en 
fyndplats, nämligen gravfältet Mollegårds-
marken, Danmarks största forntida gravplats, 
undersökt dels 1875—1881, dels 1959—1966. 
I inledningen avtryckes ett brev vari Henry 
Petersen beskriver ett arkeologiskt möte på 
godset Broholm, som ägaren N. F. B. Sehe
sted hade inkallat till 1878. I mötet deltog 
även Engelhardt, Montelius, Vedel och Wor
saae. I de många festliga arkeologiska arran
gemangen ingick bl. a. en dags grävningar 
på just Mollegårdsmarken, då Montelius 
gjorde "saerlig Lykke". Av de nu totalt ca 
2030 kända gravarna undersöktes på Sehe-
steds tid ca 380, publicerade av Sehested 
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1878 och 1884, medan Fyns Stiftsmuseum 
utgrävde ca 1650 gravar under Albredsens 
ledning och de framlägges här. 

Publikationens tunga del utgörs av 177 
sidor katalog, vari gravarna ordnats i 13 
kronologiska avsnitt, vilket är mycket oprak
tiskt, då en lista med hänvisningar mellan 
gravnummer, textsida och plansch saknas. 
Även planscherna är ordnade i kronologiska 
grupper, dessutom med foton och teckningar 
åtskilda i var sitt avsnitt. Då kolumntitlar 
med upplysning om vilken period man be
finner sig i saknas i textbandet blir resulta
tet ett förtvivlat bläddrande. En tabell som 
visar vilka gravar som sorterats under res
pektive period finns, varför gravarna lämp
ligen kunde ha ordnats i nummerordning. 
Den tabell i slutet av volymen, som visar 
vilka fyndkategorier som finns i vilka gravar, 
har tyvärr varken periodbeteckningar, sid-
d ler figurhänvisningar, varför den knappast 
fungerar som register. 

Katalogen ger en kort beskrivning av grav
form, bevaringstillstånd och fyndinnehåll. 
Föremålen beskrives så knappt att man är 
starkt beroende av bilderna. Förf. står själv 
för det enorma arbetet att åstadkomma det 
stora bildmaterialet. Fotografierna ger ett 
gott intryck av fynden och de schematiska 
teckningarna är snarast ett komplement här
till. 

Bokens praktiska uppläggning är således 
otillfredsställande. Det oerhörda arbetet att 
styra det stora gravantalet med alla siffror i 
figurhänvisningar, typbeteckningar, etc. gör 
det förståeligt att förf. ej utarbetat de här 
efterlysta registren, men nog borde detta 
ha kunnat ordnas redaktionellt av redaktören 
för serien. 

"Gravpladsen" och "Gravformerne" be
handlas i kapitel IV. Av tidigare publicerat 
material från Fyn framgår att skelettgravar 
utgör 18 % av gravarna i äldre romersk tid 
och 8 % i yngre romersk, men på Molle-
gårdsmarken är endast J/2 % skelettgravar, 
vilket troligen beror på att det mer påfal
lande, obrända gravgodset från skelettgravar 
oftare rapporterats till museerna. Fyns Stifts
museum har på Mollegårdsmarken under
sökt 1169 urnegravar, 342 brandgropar 

("brandpletter"), 95 urnebrandgropar, 6 
samlingar brända ben ("benhobe") samt 7 
skelettgravar. 

Gravfältet börjar i keltisk järnålder och 
går in i äldre germansk järnålder. En för
skjutning i gravtyperna kan studeras genom 
denna långa tid. Brandgroparna utgör 93 % 
av totala antalet gravar i keltisk järnålder 
mot endast 1 % i yngre romersk järnålders 
period I I I . Urnegravarna däremot utgör i 
keltisk tid 7 % och i yngre romersk period 
I I I 96,5 %. Urnebrandgropar uppträder 
med 5 % först i äldre romersk period I och 
når upp till maximala ca 25 % i äldre ro
mersk period II samt yngre romersk period 
I. Skelettgravar finns enbart i romersk tid. 
Varken skelettgravar eller andra gravtyper 
utskiljer sig vad gäller gravgodset och grav
fältet representerar enligt förf. "det jaevne og 
neppe klassedelte samfund, hvor bygdens 
medlemmer alle jordes på den fadles grav-
plads" (sid. 205). 

En ny term lanseras i kapitel V, "Grav-
pladsens planografi og datering", för be
skrivning och analys av förhållanden stude
rade i plan. Rec. har med glädje anammat 
"planografi" som ersättning för det oegent
liga "horisontalstratigrafi" vid plananalyser
na av bebyggelsen i Eketorps borg. Påverkad 
av de planografiska analyser som utförts re
dan av Vedel på Bornholm och framförallt 
i N Tyskland försöker förf. en dylik analys 
av Mollegårdsmarken. Resultatet är snarast 
en studie av gravfältets utveckling och stöttar 
ej föremålskronologin, vilket varit huvudsyf
tet för de nordtyska undersökningarna. För
hållandena är också mer komplicerade på 
Mollegårdsmarken; dels finns mans- och 
kvinnogravar sida vid sida (den rent arkeo
logiska könsbestämningen bör någon gång 
kompletteras med en osteologisk), dels tycks 
gravläggningarna inte ske enligt någon cent
rumprincip utan försiggår i flera områden 
samtidigt. Förf:s analys av dessa områden 
är översiktlig och det är rec:s uppfattning att 
en fördjupad undersökning, lämpligen med 
ADB, sannolikt skulle ge en ännu bättre 
bild av hur gravläggningarnas utbredning 
genom tiden speglar det samtida levande 
samhället. En rimlig arbetshypotes förefaller 
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vara att de iakttagbara koncentrationerna av 
samtida gravar representerar skilda bebyggel
seenheter (varför inte gårdar i en by?). Ca 
800 m V om gravfältet finns en av Sehested 
provgrävd boplats från romersk järnålder. 
Förf. hoppas att den en gång skall bli under
sökt och rec. instämmer — det är en ena
stående möjlighet och en viktig uppgift. 

"Oldsaksformerne" beskrivs i kapitel VI , 
dock begränsat till fibulor, keramik och ro
mersk import; övriga fyndkategorier som kni
var, redskap, ben- och järnkammar, ringar 
samt guldberlocker behandlas kortfattat i 
följande kapitel. Rikast är de yngre romerska 
perioderna I och II , flera gravar tål jäm
förelse med de kända själländska skelettgra
varna. Mollegårdsmarken har gett 45 glas, 
ca 60 metallkärl och 7 terra sigillatakärl samt 
4 mynt. Liksom i Fynske Jernaldergrave I I I 
baseras kronologin på fibulorna (211 har på
träffats), med vars hjälp keramiken periodi-
seras. Den romerska importen ger komplet
terande dateringar. Att keramiken ibland får 
datera fibulorna framgår av t. ex. diskussio
nen om fibulorna med omslagen fot (sid. 
225). De 2513 lerkärlen behandlas kortfat
tat enligt samma system som i tidigare voly
mer om fynska gravar. 

Den stimulans för forskningen som stora 
materialpublikationer ger framgår av att 
keramiken från yngre romersk period I I I 
redan blivit föremål för en omvärdering. 
(Stig Jensen, Fynsk keramik. I gravfund fra 
sen romersk jernalder. Kuml 1976 [1977], en 
uppsats som rekommenderas.) 

I kapitel VI I , "Tilbageblik. Kulturfor-
hold", gör förf. ett försök att beräkna popu-
lationens storlek under respektive period och 
han påvisar en betydande folkökning genom 
romersk järnålder. SÖ Fyn har i romersk 
järnålder varit ett betydande centrum och 
förf. framhäver att guldfynden visar att den
na "magtknudepunkt" fortsatt in i äldre 
germansk järnålder. 

Den femte volymen, Nye Fund, innehåller 
nytillkommet material och kompletterar samt
liga föregående volymer: 216 gravar är från 
keltisk järnålder, 36 från äldre romersk och 
60 från yngre romersk järnålder. Fyndbe
skrivningarna följer naturligt nog föregåen

de volymers uppläggning, dock med undan
tag för den förromerska keramiken som ny-
behandlats. 

Volymen har sitt särskilda intresse, då i 
ett eget avsnitt behandlas dels de få fynden 
från Fyns äldre germanska järnålder, dels 
problemet varför så ytterst få fynd är kända 
även från det övriga Danmark i germansk 
järnålder. Flera forskare har sökt förklaring
en i en utvandring: anglernas, saxarnas och 
jutarnas utvandring till England i 400-talets 
början. Att folk från Jylland deltagit håller 
förf. för troligt och anför som nytt argument 
att den engelska ortnamnsänddsen -ley mot
svaras av danska -lev (svenska -löv). J. N. 
L. Myres keramikstudier refereras och de 
pekar ju bl. a. på det fynska området som en 
av invandringens utgångspunkter. Förf. me
nar dock att man överdrivit fyndfattigdomens 
betydelse under äldre germansk tid på Fyn. 
Han reviderar dessutom sin uppfattning av 
yngre romersk period I I I , vars synnerligen 
stora gravantal nu delvis förklaras med att 
periodens kerarniska innehåll kan utsträckas 
in på 400-talet. Denna uppfattning har yt
terligare skärpts i förf:s populära Fyn i old
tiden, som utkom på Odense Universitets-
forlag 1974, och den bör jämföras med de 
liknande resultat Stig Jensen kommit till i 
ovannämnda uppsats. 

Det rika fyndmaterial som presenteras i 
dessa två delar av Fynske Jernaldergrave har 
här givetvis endast kunnat beröras punktvis 
och i korthet. Trots den kritik som anförts 
kan den stora betydelsen av dessa material
publikationer inte förringas. Trots stora olik
heter i presentationsformen kan serien väl 
egentligen bara jämföras med de gotländska 
materialpublikationerna. Använda med käll
kritisk metod och förnuft är de ovärderliga. 

Ulf Näsman 
Ekdorpsundersökningen 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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British Archaeological Reports 4, 40 och 
British Archaeological Reports Supplemen
tary Series 4, 5, 9, 23, 33, 39. The British 
Archaeological Reports Ltd. Oxford. 

Numismatiskt ur BAR och BAR-S 
De snabbt växande serierna British Archaeo
logical Reports (BAR med blått omslag) och 
British Archaeological Reports Supplemen
tary Series (BAR-S med rött omslag) pre
senterades av Jan Peder Lamm i Fv 1978, s. 
256—57. Båda serierna innehåller en rad 
numismatiska publikationer av stort intresse. 
En av de första i den blå serien är den inne
hållsrika volymen Coins and the Archaeolo-
gist (BAR 4 ) , som anmäldes av Bengt Thor
deman i Fv 1975/2, s. 105—106. Illustra
tionsmaterialet i detta häfte, som innehåller 
bidrag från ett symposium i London 1973, 
består huvudsakligen av tabeller, diagram, 
kartor och teckningar, vilket allt lämpar sig 
bra för det billiga tryckningssätt, som tilläm
pas i serierna och som gör att priset på böc
kerna kan hållas nere. Nackdelen är att det 
med detta produktionssätt är svårt att åstad
komma goda avbildningar efter fotografier. 
Mynt är små och detaljrika och att avbilda 
dem ställer speciella krav både på fotografen 
och på trycket. Ju enklare reproduktionssätt 
ju förstklassigare måste de fotografiska för
lagorna vara för att slutresultatet skall bli 
godtagbart. I de numismatiska volymerna i 
BAR och BAR-S är detta krav knappast 
tillgodosett. Kombinationen av mediokra för
lagor och enkel reproduktion är ibland för
ödande, såsom i Norman Shiels The Episode 
of Carausius and Allectus (BAR 40, 1977), 
en i övrigt intressant och lärd men något 
svårgenomtränglig framställning av de båda 
usurpatorernas korta maktperiod i England 
286—296. Att bilderna dock kan bli fullt 
tillfredsställande visar den nedan omnämnda 
volymen BAR-S 39, 1978. 

Som framgår av Lamms anmälan har för
laget inga andra krav på de antagna bidragen 
än att innehållet skall vara vetenskapligt. 
Ämnesområdena är vitt skilda och inte alla 
arbeten är nyskrivna. En lovvärd ambition 
hos förlaget är att till engelska översätta 
numismatisk litteratur från för de flesta svår

tillgängliga språk som ryska och bulgariska. 
Till denna kategori hör Yordanka Yourou-
kovas Coins of the ancient Thracians (BAR-S 
4, 1976). Någon corpus är det inte fråga om. 
Den tämligen kortfattade katalogen omfattar 
endast material i bulgariska samlingar. Vad 
som ges är en översikt — den första i sitt 
slag — av den antika präglingen hos thrakis-
ka stammar och dynaster från myntprägling
ens början inom detta område på 500-talet 
f. Kr. till kejsar Tiberius, då den upphör. 
Från ryska har den kände numismatikern 
A. N. Zographs stora handbok Ancient 
Coinage (BAR-S 33, 1977, I—II) översatts. 
Den ryska upplagan kom ut först 1951 åtskil
liga år efter Zographs död, men manuskriptet 
skrevs långt dessförinnan, redan 1934—35. 
Det är således ett vid detta laget tämligen 
ärevördigt och i vissa avseenden föråldrat 
arbete. Den första delen, som behandlar 
grekisk-romersk mynthistoria i allmänhet, är 
av mindre intresse för västerländska läsare, 
som har flera utmärkta handböcker av detta 
slag att tillgå, både äldre och nya. Den andra 
delen däremot, som behandlar myntprägling
en inom norra Svarta-Havsområdet, har sitt 
givna intresse som den enda existerande 
handboken av detta slag. Zograph var en 
framstående kännare av myntserierna från de 
antika städerna i detta område. Han deltog 
i utgrävningarna både i Olbia och Kertch 
(det antika Pantikapaion) och hade där
igenom tillfälle att studera nyfunna mynt 
direkt på platsen. 

David J. MacDonalds Coins from Aphro-
disias (BAR-S 9, 1976) behandlar mynt
fynden från de amerikanska utgrävningarna 
åren 1961—1973 i den kariska staden 
Aphrodisias. Utgrävningarna leddes av Ke-
nan T. Erim, som också är en framstående 
numismatiker. Han har tidigare tillsammans 
med MacDonald publicerat ett av de vik
tigaste myntfynden från platsen, en skatt 
av Alexanderdrachmer (Numismatic Chro
nicle 1974). Resten av myntmaterialet (ca 
800 ex.) redovisas här. Det består huvud
sakligen av bronsmynt från scnhdlenistisk 
och romersk tid, de perioder då staden 
blomstrade. En mindre d d är präglade i 
Aphrodisias, som aldrig hade någon stor 
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myntprägling. Flertalet kommer från städer 
i de kringliggande landskapen i Mindre 
Asien samt från romarriket. 

I BAR-S kan vidare noteras en omfattande 
katalog över The Aes Coinage of Emporion 
(BAR-S 23, 1977) av Leandre Villaronga, en 
av de främsta kännarna av de keltiberiska 
mynten från det antika Spanien, vilka på 
senare år tillvunnit sig ett ökat intresse både 
bland numismatiker och filologer, samt en 
stor metrologisk undersökning av romerska 
silvermynt från Augustus till Uranius Antoni
nus av D. R. Walker: The Metrology of the 
Roman Silver Coinage parts I — / / / (BAR-S 
5, 1976; 22, 1977; 40, 1978). Haltanalyserna 
har utförts med spektralanalys. Undersök
ningen är ett viktigt bidrag till den allt rikli
gare flödande litteraturen om de romerska 
myntens tekniska data. 

En av de sist utkomna volymerna behand
lar Settlement and Coinage in Central Gaul 
(BAR-S 39) av Daphne Nash, Oxford. 

Aktiviteten inom keltisk numismatik är f. n. 
mycket stor. Flera dugande yngre forskare 
har specialiserat sig inom detta område och 
till dem hör Daphne Nash. Hennes bidrag 
är en av de bästa numismatiska publikationer
na i serien, föredömlig i sin noggrannhet, 
sin klara disposition, sin välskrivna text och 
sitt utmärkta bildmaterial, omfattande både 
myntfoton av god kvalitet, tabeller, diagram 
och kartor (de sistnämnda tyvärr försumma
de i flera av de andra här omnämnda voly
merna) . 

Ovanstående korta kommentarer avser en
dast att fästa uppmärksamheten vid att 
numismatiken glädjande nog får ett stort 
utrymme inom denna nya brittiska arkeolo
giska publikationsserie. 

Ulla Westermark 
Kungliga Myntkabinettet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Susanne Grunauer-von Hoerschelmann, Die 
Miinzprägung der Lakedaimonier. Antike 
Munzen und geschnittene Steine (AMUGS) 
V I I , Deutches Archäologisches Institut, 207 
s., 32 pl. Verlag Walter de Gruyter, Berlin 
1978. ISBN 3-11-007222-X. Pris D M 180.—. 

Den utmärkta serien AMUGS, som utges av 
Deutscbes Archäologisches Institut, initiera
des och redigerades från starten 1969 och 
under de följande åren av den kände numis
matikern och arkeologen Erich Boehringer. 
Hans död 1972 innebar ett avbräck i utgiv
ningen, men efter 1976 har den åter kommit 
igång och nya böcker kommer nu tämligen 
tätt. Susanne Grunauers Die Miinzprägung 
der Lakedaimonier är en bearbetning och 
utvidgning av hennes doktorsavhandling. Det 
är det första stora arbetet om Spartas mynt
prägling under antiken och dess kvalitet bor
gar för att det länge kommer att förbli stan
dardverket i ämnet. 

I jämförelse med den enormt rika myntut
givningen i Athen, den klassiska tidens största, 

är Spartas sparsam och börjar sent, först på 
200-talet f. Kr. Den föregås av primitiva 
betalningsmedel främst järnspett, en betal
ningsform som här levde länge kvar. Spartas 
av Grunauer behandlade mynthistoria om
fattar hela antiken från början ca 267 f. Kr. 
till romersk kejsartid under Gallienus (253— 
268). Som helhet är den fattig på silvermynt, 
som bara förekommer under den hellenistiska 
tiden. 80 % av Grunauers material är brons
mynt. Dock är Spartas prägling för det 
Achaiiska förbundet under perioden 192— 
146 f. Kr. ej medtagen, då den kommer att 
behandlas på annat ställe. 

Katalogen omfattar ca 2000 mynt förde
lade på 60 grupper. En modem myntkata
log bygger på stampundersökningar och är 
uppställd efter vissa fasta principer. Varia
tionsmöjligheter gives dock. Skall numre
ringen vara genomgående eller som här om
fatta varje grupp för sig? Skall exemplaren 
ordnas alfabetiskt, efter vikt eller efter stam
pens slitenhet? För- och nackdelar finns och 
kan diskuteras, och varje författare försva-
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rar givetvis ivrigt sin modell. Detaljer som de 
ovan nämnda har dock inte någon större 
betydelse och Grunauers katalog är efter min 
uppfattning oklanderlig. Ett tillfredsställan
de stort antal mynt kan anses vara avbildat 
på de 32 planscherna trots att i de rikhaltiga 
bronsserierna inte samtliga stampar är av
bildade. Detta hade givetvis varit önskvärt 
men man förstår förklaringen att det ej var 
möjligt "aus Kostengrunden" (s. X X I I ) . Det 
hade dock varit önskvärt att stamparnas 
numrering satts ut på planscherna såsom ofta 
sker numera. Det underlättar både studiet 
av planscherna och läsningen av texten. Man 
får antaga att det också är kostnadsskäl som 
fått Grunauer att — på något undantag när 
— avstå från att avbilda mynt från andra 
myntorter och övrigt arkeologiskt material, 
som är av intresse i sammanhanget och som 
ofta omnämns i texten, t. ex. det bevarade 
huvudet av den kolossalstaty som tjänat som 
förebild till Herakleshuvudd på tefrobolerna 
i grupp V I I I . Några planscher med sådant 
jämförande material hade ytterligare ökat 
bokens värde. 

Grunauer indelar Spartas mynthistoria i 
fyra större ansnitt. De två första faller inom 
den hellenistiska tiden: den äldsta präglings
perioden ca 267—192 f. Kr. följs efter ett 
långt uppehåll av ett flertal bronsmyntserier i 
parallella nominaler, som Grunauer daterar 
till tiden 48—31 f. Kr. De åtminstone utseen
demässigt mest anslående mynten finns inom 
de hellenistiska serierna präglade för kungar
na Areus, Kleomenes I I I , Lykurgos och Na-
bis. I behandlingen av myntgrupperna håller 
sig Grunauer i allmänhet till Sparta och 
Peloponnesos och avstår från mer allmänna 
resonemang av större bredd. I avsnittet om 
Kleomenes I I I :s tetradrachmer ger hon dock 
inledningsvis (s. 7—8) en kort översikt över 
det hellenistiska myntporträttets utveckling, 
som man kanske inte helt vill instämma i. 
Det var t. ex. Ptolemaios I som "nach 323" 
började prägla mynt med Alexanders posthu
ma porträtt medan Lysimachos började först 
297 f. Kr. Kleomenes tetradrachmer har på 
frånsidan en arkaisk kultstaty, som brukar 
tolkas som Apollon Amyklaios. Figuren skil
jer sig emellertid väsentligt från den typ 

som avbildas på senare mynt från kejsar
tiden, och Grunauers interpretation av kult
bilden som Artemis Orthygia, vars kult Kleo
menes främjade, verkar övertygande, även 
om det är svårt att se att djuret nertill på 
palmetten är en sfinx och inte en tupp. 

Präglingsperioderna 3—4 omfattar den 
romerska tiden. Period 3 domineras av Eu-
rykles (31—7 f.Kr.) som tack vare en per
sonlig vänskap med Odavianus skapade sig 
en stark maktställning, i vilken han efter
träddes av sin son Lako (2 f. Kr.—31 e. Kr . ) . 
Både Eurykles och Lako präglade mynt i sitt 
eget namn, och först därefter börjar under 
kejsar Claudius (41—54) den typ av icke
autonoma, lokala bronsmynt som man möter 
på många håll i de grekiska städerna under 
romerskt välde. Dessa mynt kännetecknas av 
att de har kejsarens porträtt på åtsidan och 
bildtyper med ofta lokal anknytning på från
sidan samt grekiska inskrifter. 

Studiet av bronsmynt har i den numisma
tiska forskningen inte bedrivits med samma 
intresse som silvermynten. De erbjuder också 
speciella svårigheter därigenom att de i all
mänhet är slitna och korroderade. Att kata
logisera dem i stampföljd är av det skälet 
inte alltid möjligt, Grunauer har som god 
elev till sin lärare, Peter R. Franke, ägnat 
bronsmynten ett lika ivrigt studium som sil
vermynten både beträffande dateringar, bild
typer, inskrifter, vikt och värderelationer, och 
det har givit betydande resultat. Flera nya 
myntgrupper har identifierats. De autonoma 
bronsmynten tycks genomgående ansluta sig 
till romerska valörer framför allt till det ro
merska asset. Detta värde har enligt Gru
nauer även åsatts de serier som har en kon-
tramarkering i form av ett litet Odavianus-
huvud. Kontramarkeringen finns på serier 
av olika datering men är alltid av samma 
typ och bör ha utförts vid en och samma icke 
närmare preciserbar tidpunkt efter slaget vid 
Actium 31 f. Kr. 

Mynten under det fjärde och sista präg
lingsskedet är stereotypa. Det kunde därför 
finnas skäl att tro att man på Peloponnesos 
liksom annorstädes (företräddsevis i Mindre 
Asien) haft en central produktion av åtsides-
stampar, som distribuerats till de olika mynt-
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orterna. Grunauer har undersökt detta men 
inte funnit något belägg för att så varit fal
let. Däremot menar hon att flera serier tyder 
på att stampar har framställts med hjälp 
av punsar (s. 45, 66) d. v. s. en positiv mo-
derpuns med vars hjälp flera negativa stam
par kan framställas. Hon ansluter sig härvid
lag till Willy Schwabacher, som var en ivrig 
förespråkare av punsteorin. 

Avslutningsvis skriver Grunauer att mono
grafier över andra myntorter på Peloponne
sos omfattande även kejsartidens mynt skulle 

väsentligt berika vår historiska kunskap om 
Peloponnesos i efterklassisk tid. Grunauer har 
gjort en utmärkt början. Hon har väsentligt 
berikat vår kunskap på Sparta och dess mynt
historia. En del av äran för det goda resul
tatet, den vårdade typografin — tyvärr inte 
längre en självklarhet — och utstyrseln till
kommer förlaget och utgivaren. Dock måste 
man beklaga att det redan tidigare stora for
matet på serien nu utökats ytterligare till det 
för böcker otympliga A 4-formatet. 

Ulla Westermark 

Ulrich Schoknecht med ett bidrag av Franz-
Joachim Ernst, Menzlin. Ein friihgeschicht-
licher Handelsplatz an der Peene. Beiträge 
zur Ur- und Fruhgeschlichte der Bezirke 
Rostock, Schwerin und Neubrandenburg 10. 
Hrg. von Museum fiir Ur- und Friihgeschich
te Schwerin durch Ewald Schuldt. VEB 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 
1977. 214 s. 32 Textabb. 55 Taf. 6 Beilagen. 

Innanför Östersjöns sydkust ligger Menzlin i 
Neubrandenburgs N O del, vid norra stranden 
av floden Peene, som har sitt utlopp i Oder-
haff. Avståndet till Ralswiek på Riigen i norr 
och till Wolin i öster är ungefär lika långt, 
6 å 8 mil. 

Här har undersökts delar av ett gravfält 
och ett boplatsområdc med förmodad hamn 
i floden — utanför denna anläggning har 
också föremål anträffats i vattnet: vapen, 
keramik m. m. Tidsställningen är enligt skan
dinavisk måttstock äldre vikingatid. 

Platsen har uppmärksammats vid skilda 
tillfällen. Första notisen om fornsaker här
ifrån är två krukskärvor, uppsydda på en 
pappskiva i ett hembygdsmuseum med på
skrift: "Hittade i en förhistorisk grav vid 
Menzlin 21/7 1905." Vetenskapliga under
sökningar i större omfattning utfördes under 
åren 1965—69, och resultaten av dessa lik
som äldre fynd redovisas i det föreliggande 
arbetet. 

Boken inleds med lägesbeskrivning och 
forskningshistorik. Härpå följer som del I en 

redogörelse för gravfältet och som del II en 
redogörelse för boplatsområdet. Vardera de
len innehåller grävningsberättelse och an
läggningsbeskrivningar samt externa, kate
gorivis ordnade bearbetningar av föremåls
beståndet. Särskilda avsnitt ägnas gravfor
mer och gravskick, hantverk och handel. I en 
exkurs (författad av F.-J. Ernst) behandlas 
järnslaggen från området. 

Gravanalysen ger vid handen, att en skan
dinavisk befolkningsgrupp låter sig urskiljas. 
Författaren menar, att skandinaviska 800-
tals-vikingar varit bosatta här — antingen 
under en längre tid eller rytmiskt återkom
mande — och att de begravt sina döda på ett 
eget gravfält, som uppskattningsvis omfattar 
800—850 gravar. Av dessa är ett 35-tal 
undersökta och redovisade. Ett slaviskt grav
fält antas också finnas. Till stöd för denna 
teori hänvisas bl. a. till Grobin, som har 
skilda gravplatser för olika befolkningsgrup
per. Som skandinaviska drag i det undersökta 
Menzlingravfältet anförs såväl gravformerna 
som gravgåvorna; en oval spännbuckla nämns 
i första rummet (typ J P 37,1). Också baltis
ka och iriska importvaror förekommer. 

Författaren påpekar det till synes egendom
liga förhållandet, att icke-slaviska gravar in
nehåller slavisk keramik. Även boplatsområ
dets keramikmaterial tyder på, att inget 
nordiskt krukmakeri förekommit. Däremot 
är ju den slaviska kvalitetskeramiken väl före
trädd i Skandinavien, särskilt Sverige, och 
författaren menar, att skandinaverna helst 

Fornvännen 74 (1979) 



276 Recensioner 

använde slavisk keramik — på slaviskt om
råde fanns ingen anledning att tillverka 
skandinaviska krukor, som av tillverkarna 
själva betraktades som sekunda. 

Jämförelsen mellan det skandinaviska grav
fältet och boplatsområdcts omfång och karak
tär utmynnar i det ovan antydda antagandet, 
att också en talrik slavisk befolkning funnits 
på platsen, vars gravar alltså ännu ej på 
träffats. 

Boplatsen beskrivs som ett icke-agrart cent
rum med hantverk och handel som viktiga 
komponenter. Menzlin med sitt handdsgeo-
grafiskt lyckliga läge innanför kusten ställs i 
raden bredvid Birka, Hedeby och Wolin. 
Platsen har blomstrat till början av 900-talet; 
senaste tidpunkt för övergivande anses vara 
900-talets mitt. Som lokal handelsplats har 
det närbelägna Ziethen övertagit Menzlins 
funktioner (belägg för marknad 1140), me
dan de internationella kontakterna kom att 
knytas till Usedom. 

På boplatsområdet har rester av fyra bygg
nader undersökts och tolkats som resp. spann
målsmagasin (hus I ) , vävstuga (hus I I I ) 
och verkstäder för ben-, horn- och bärnstens-
snideri (hus I I , I V ) . Spannmålsmagasinet 
och vävstugan kan ha tillhört ett gårdskom
plex, vars övriga byggnader ej omfattades av 
undersökningen. I verkstäderna fanns rikliga 
spår efter kammakeri och produktion av 
sländtrissor och bärnstenspärlor, och alla 
stadier från råvara till färdig saluvara är 
representerade i fyndmaterialet. Ett av verk-
stadshusen (IV) har också fungerat som 
smedja. Härpå tyder en koncentration av 
smidesslagg. Smidesprodukterna har varit 
knivar och pilspetsar. Själva järnframställ
ningen tycks dock ha försiggått annorstädes. 

Förutom dessa säkra hantverksbelägg finns 
också antydningar till andra hantverksgrenar. 
Så t. ex. anträffades en skivformig karneol-
pärla, som brustit sedan halva hålet upp
borrats, vidare en del av en oavslutad brons-
armbygel med uppenbara gjutfel, av allt att 
döma avsedd att åter hamna i smältdegeln. 
(Även en degdskärva tyder på gjuteriverk-
samhet.) Armbygeln är f. ö. av skandinavisk 
typ som av Stenberger fått nummer 3 i hans 
arbete över de gotländska silverskatterna. 
Författaren meddelar dock, att typen är rikt 
företrädd i både brons och silver på Gotland; 
referenten vill häremot påstå, att bronsexem-
plarcn på Gotland nog kan räknas på ena 
handens fingrar, för att inte säga tumme. Det 
enda liknande exemplaret referenten har sig 
bekant (förutom det av författaren anförda 
från Ihre i Hellvi) är en till formen under
lig armbygel från Rone, som dessutom är 
utförd i en starkt tennhaltig legering. Silver-
armbyglarna av typ 3 är däremot talrika på 
Gotland. På det svenska fastlandet är för
hållandet dock det omvända. Denna anmärk
ning är emellertid perifer, och det är orätt
vist att anmärka alls, ty Schoknecht har lagt 
ned ett stort arbete med gott resultat. Vid 
nästan vartenda objekt har han anfört jäm
förelsematerial och rikliga litteraturhänvis
ningar, såväl från Tyskland som från de nor
diska länderna. Boken är en utmärkt mate
rialpublikation och bibliografi för alla som 
sysslar med skandinavisk vikingatid. 

Lena Thunmark-Nylén 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Erla Bergendahl Hohler, The capitals of 
Urnes Church and their background. Acta 
Archaeologica 46. Köpenhamn 1976. 76 s. 
Kristian Bjerknes, Kaupanger stavkirke og 
dens konstruksjoner. Oslo 1976. 115 s. ISBN 
82-07-00026-0. 

Kristian Bjerknes och Hans-Emil Liden, The 
stave Churches of Kaupanger. Oslo 1975. 
155 s. ISBN 82-07-01712-0. 

Ingen som haft anledning att sysselsätta sig 
med norska stavkyrkor kan ha undgått att 
förundras över diskrepansen mellan mate
rialets rikedom och torftigheten i den litte
ratur, som behandlar detta. Ända fram i 
detta decennium har Dietrichsons De norske 
stavkirker från förra seklet framstått som 
oöverträffad. Med Roar Hauglids tre stora 
och rikt illustrerade band, Norske stavkirker 
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(Oslo 1969, 1974, 1976) har situationen av
sevärt förbättrats, men det är knappast obe
kant, att flera av Hauglids teser och slut
ledningar starkt ifrågasatts, och sista delen 
snedvrids av en lika hätsk som utsiktslös 
kronologisk polemik, i vilken det osäkra fakta
underlaget bjärt kontrasterar mot parternas 
tvärsäkerhet. De tre bandens illustrationsma
terial är som nämnts ytterst rikt men disparat 
och svåröverskådligt, och dess bildmässiga 
kvaliteter står inte i någon rimlig proportion 
till de objekt det avser belysa. Kort sagt, inte 
heller Hauglid har tillfullo förmått infria de 
höga förväntningar materialet ställer, och det 
norska stavkyrkokomplexet väntar fortfaran
de på en vid och saklig presentation. 

Hur denna, om allt går väl, kan komma 
att gestalta sig, får man en föraning om, när 
man tar del av två norska studier, utkomna 
i skuggan av Hauglids stora arbete. De har 
olika utgångspunkter och går skilda vägar 
men förverkligar båda utomordentligt väl sin 
målsättning och kan metodiskt ställas upp 
som föredömen långt utanför sina snävt av
gränsade ämnesområden. 

I förordet till Kristian Bjerknes' Kaupang
er stavkirke og dens konslruktsjoner beskrivs 
arbetet som ett första band i en planerad 
monografiserie över norska stavkyrkor med 
avsikt att aktualisera framförallt konstruktiva 
problem. De enskilda delarna, som huvudsak
ligen skall ha karaktär av materialpublika
tion, planeras mynna ut i "et sammenfatten-
de bind hvor konklusjonene trekkes". En 
god arbetsordning. 

Bjerknes har under en omfattande restau
rering 1959—65 haft rika tillfällen att stu
dera kyrkans konstruktion. Han är arkitekt 
till yrket och är redan därigenom väl skickad 
för sin uppgift, men det är framförallt en 
förmåga till bcsinningsfull och inträngande 
analys i kombination med en helt unik vi-
sualiseringsbegåvning, som har gjort förelig
gande arbete till ett mönster i klarhet och 
överskådliglict. Den löpande framställningen 
är vardagligt enkel, fri från allt stilistiskt prål. 
Analysen har inte sin styrka i språklig ele
gans, den är snarare lätt skolmästaraktig, 
men alltid osvikligt vederhäftig. 

Den verbala framställningen är underord

nad den visuella, vilket är utomordentligt 
ovanligt och har sin förutsättning i författa
rens överlägsna, bildmässiga gestaltningsför
måga. Illustrationernas intellektuella och 
grafiska skärpa är uppenbar vid första ögon
kastet, och vid förnyad kontakt framträder 
ständigt nya kvaliteter. I serier av skisser 
och teckningar renodlar och blottlägger 
Bjerknes detalj för detalj, han bryter isär 
konstruktionen och exponerar oåtkomliga 
sammansättningar, han belyser med strin
gens och briljans tidigare dunkla skrymslen. 
Allt med den självklara enkelhet, som kom
mer ur ingående kunskap. Det tecknade bild
materialet förenar på ett unikt sätt höga 
estetiska kvaliteter med högsta pedagogiska 
åskådlighet och bär i sig mer reell informa
tion än allt som tidigare skrivits i detta ämne. 

Härmed har Kristian Bjerknes för seriens 
senare författare stakat ut en väg, som det 
med bibehållna anspråk torde vara svårt att 
avvika från. Olyckligtvis har förlaget, Fabri-
tius, helt försummat de sällsynta möjligheter 
de vackra teckningarna erbjuder. Layout 
och typografi är lika sövande tråkiga som 
alltid. Några av fotografierna är genant ama-
törmässiga: fig. 12, 14 och 39 representerar 
alla variationer i beskärning av ett och sam
ma luddiga negativ. Om det saknats medel 
att sända en fotograf till kyrkan, hade det 
varit skonsammare mot läsaren om man nöjt 
sig med en av bilderna. 

Boken föreligger också i engelsk edition 
utökad med ett avsnitt om "The predecessors 
of the stave Church of Kaupanger" skrivet 
av Hans-Emil Liden, som lett utgrävningarna 
i samband med kyrkans restaurering. 

Erla Bergendahl Hohlers The capilals of 
Urnes Church and their background skiljer 
sig i många avseenden från Kaupangerpub-
likationen. Urnesstudien har visserligen ock
så en beskrivande del. en katalog, men den 
tilldrar sig knappast huvudintresset — många 
av dess uppgifter framgår mera direkt av 
bildmaterialet. Uppmärksamheten koncen
treras istället till de resonerande och jämfö
rande partierna. Det ligger därför i sakens 
natur, att detta senare arbete i långt högre 
grad än det förra inbjuder till debatt, vilket 
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naturligtvis inte förringar dess värde. 

I introduktionen presenteras Urnes stav
kyrka och det av denna föranledda veten
skapliga meningsutbytet, i vilket kronologiska 
spekulationer intagit betydande utrymme, 
och man ges ett ögonblick intrycket, att syf
tet med artikeln är att än en gång datera 
Urnes. Farhågorna visar sig något överdriv
na, även om författaren avslutningsvis offrar 
mycket utrymme åt "The Date". Tyngd
punkten ligger istället på motivanalys och 
jämförelser. 

Katalogen omfattar 68 nummer, en för 
nordiska förhållanden rik och varierad mo
tiv-skatt, som förutom för perioden vanlig 
växt- och djurornamentik också omfattar 
jakt- och djurscener samt några svårtolkade 
mänskliga gestalter, karaktäriserade som 
"somewhat more bookish than the rest". Det 
är därför oväntat, att i motivanalysens inled
ning finna proklamationen: " I t is important 
to realize that all this must be regarded as 
pure ornament." Helt nyligen fastslog en 
annan nordisk forskare lika kategoriskt, att 
en fullt logisk position endast intas av den 
som tillskriver varje bild en betydelse. Oav
sett vilken ståndpunkt man intagit i denna 
gamla tvistefråga, konstaterar man snart, att 
den deklarerade utgångspunkten för Urnes 
del visar sig konstruktiv och helt i linje med 
den pragmatiska saklighet, som skyddar hela 
framställningen från spekulativa skrivbords
funderingar och frågeställningar utan rimliga 
utsikter till sannolika lösningar, vilket natur
ligtvis inte behöver innebära att proklamatio
nen måste vara alltigenom sann. Medeltida 
konst var måhända mer nyanserad än vad 
moderna teorier låter ana? 

Motivens sammansatta bakgrund har fram
hållits av tidigare forskare, men aldrig lika 
klart och allsidigt som nu. Erla Hohler pe
kar först på äldre nordiska stildrag, på drag 
från kyrkans nordportal, från Urnesstilen. 
Huvudparten av relieferna röjer emellertid 
få spår av Urnesstil. Här ligger källorna på 
längre avstånd, och det visar sig möjligt att 
finna paralleller över hela den då kristna 
världen. Motiven beskrives som hämtade 
"from the common stock . . . all go back to 
classical and oriental art, and all are com

mon throughout Europé in the 12th century", 
vilket också exemplifieras med väl valda pa
ralleller från snart sagt alla tidigt medeltida 
stilområden, om än med övervikt för det 
lombardiska. Begreppet Lombardic utvid
gas emellertid något längre fram till Ger-
man-Lombardic, och dess motiv anges häm
tade ur orientaliska textilier, bysantinska el
fenbensarbeten, klassisk mytologi och djur
fabel, och spridningsvägarna upp till Urnes 
utsträckes över både Frankrike och England, 
vilket onekligen ger ökad bredd åt begrep
pet Lombardic. Med en försiktig reservation 
inför den förmodade lombardiska nyckel
ställningen råder ingen tvekan om att den
na vidsynta överblick utomordentligt väl 
fångar en viktig sida inte endast i Urnesmo-
tiven utan i betydande delar av medeltida 
konst: dess paneuropeiska bakgrund. Medel
tida konst var internationell och många mo
tiv hade långt vidare spridning än vad tra
ditionell historieskrivning ger vid handen. 
Den vetenskapliga konventionen har för be
handlade monument alltför länge krävt snävt 
avgränsade källomräden och enkla, rätlinjiga 
spridningskanaler. Det analytiska avsnittet lå
ter i detta avseende ana en ny och vidgad 
syn, en medvetenhet om den medeltida distri
butionsstrukturens sammansatta karaktär. 

Studien avslutas med ett kronologiskt av
snitt. Redan i inledningen antyds, att mål
sättningen är att placera Urnesrdieferna i 
relation till andra, redan daterade monu
ment, vartill tillfogas: "I t is important here 
that one should only accept factual dates 
with reasonably realistic foundations." Den 
som under senare år följt stavkyrkolitteratu-
rens kronologidebatt undrar måhända varför 
ingen tidigare kommit på samma goda ide, 
eller var författaren skall finna dessa fac
tual dates. Låt mig genast konstatera, att de 
inte helt oväntat visar sig vara få, och att 
deras relationer till Urnes är svårbedömda. 
De för kyrkans nord- och västportal gemen
samma stildragen fäster uppmärksamheten 
på svårigheter, som här möter. Västportalens 
kapitälrdiefer blandar romanska och inhem
ska drag, de senare tydligt besläktade med 
nordportalens. Dessa äldre stildrag förklaras 
som resultatet av cn nationell renässans, en 
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medveten arkaism, en "deliberate antiquaria-
nism". vilken försiktigt förutsattes ha infallit 
efter "a minimum of two generations". Även 
om vi här blundar för andra möjliga förkla
ringar och accepterar två-generationsteorin, 
hjälper detta föga, då nordportalen knappast 
låter sig utnyttjas som fix utgångspunkt. Pro
logens factual dates reduceras också i epi
logen till typologieal date! Den kronolo
giska redovisningen är, dessa invändningar 
till trots, liksom övriga avsnitt kunnig, all
sidig och saklig, och de resultat författaren 
efter noggranna överväganden kommer fram 
till förefaller sannolika, men rymmer som 
antytts en rad osäkerhetsfaktorer, vilka del
vis redovisas. 

Kristian Bjerknes' Kaupangerpublikation 
ingår i en serie över norsk resvirkesarkitek-
tur. Erla Bergendahl Hohlers artikel om 
Urnes är helt fristående, men det kan här 

nämnas, att hon sedan flera år arbetar på 
en corpusutgåva över stavkyrkornas portaler. 
Även om dessa inte till alla delar låter sig 
jämföras med de här behandlade kapitalen, 
borgar Urnesartikeln för att vi med största 
tillförsikt och förväntan kan emotse publi
ceringen av också portalprojektet. I förläng
ningen av dessa båda grundläggande under
sökningar anas så äntligen en sammanfatt
ning med förutsättning att göra d d norska 
stavkyrkomateriald full rättvisa: en samver
kan mellan Erla Hohlers sunda pragmatism 
och Bjerknes' oöverträffade visualiseringsför-
måga — Tänk Alportalen presenterad av 
dessa båda! Lägg därtill en fotograf med 
bildsinne, och alla rimliga förutsättningar är 
uppfyllda. 

Lennart Karlsson 
Statens historiska museum 
Box 5405, S-l 14 84 Stockholm 

Jahrbuch fur Hausforschung, Band 27. Be
richt iiber die Tagung des Arbeitskreises fiir 
Hausforschung e. V. in Visby/Gotland vom 
31.8—3.9 1976. Arbeitskreis fiir Hausforsch
ung e. V. 178 s. Detmold 1977. 

1949 bildades i Freiburg/Breisgau en för
ening benämnd Arbeitskreis fur Hausforsch
ung med kansli i Detmold. Föreningen skall 
ägna sig åt vetenskaplig forskning rörande 
äldre bostadsskick och bebyggelse i mellan-
europa. För närvarande är 13 nationer re
presenterade bland medlemmarna, ca 200 
enskilda och 50 institutioner. F. landsanti
kvarien i Visby, Gunnar Svahnström, har 
länge ensam representerat Sverige. 1976 ägde 
årsmötet rum i Visby. Jahrbuch fiir Haus
forschung, föreningens årsbok, innehåller re
ferat från Visbymötet och artiklar om got
ländsk kultur. Den är rikt illustrerad. 

Svahnström inleder med en uppsats om 
hus och gårdar på Gotland under medelti
den. Här möter oss hela uppsättningen av 
kända meddtidshus på landsbygden och i 
staden. Förf. är vår störste specialist på om
rådet och artikeln är väl disponerad och ger 
läsaren en god bild av den medeltida profana 

stenarkitekturen under Gotlands medeltid. 
Enligt förf. har samma hustyper förekommit 
både på landet och i staden, men skillnader 
i levnadssätt och miljöförhållanden har lett 
till olika resultat. 

Från medeltiden kommer vi med Anders 
Salomonssons redogörelse för bondarkitektu-
ren in i nutiden. Man byggde på landet både 
i trä och sten. Karakteristiskt för den got
ländska landsbygden är de vitkalkade sten
husen, ofta i två våningar med vackra pro
portioner. Taken som obetydligt eller knap
past något skjuter fram över gavlarna, är 
tegdtäckta och skorstenarna är låga. De 
verkar mycket ålderdomliga, men är sällan 
mer än ett par hundra år gamla. På södra 
delen av ön förekommer flistak, dvs. låga 
tak täckta med sandstens- eller kalkstensfli
sor. Uthusen är — särskilt på Fårö och längst 
i söder — täckta av ag, ett halvgräs som 
växer i myrar och som icke är lättantänd-
ligt. Artikeln är väl illustrerad. 

Jan A:son Utas redogör för öns bestånd 
av väder- och vattenkvarnar. Det finns ca 
250 mer eller mindre väl bevarade väder
kvarnar. En del är små, helt av trä och med 
en mittstolpe kring vilken kvarnhuset kan 
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vridas, andra är av sten med vridbar huv, 
s. k. holländare. Men det finns även hollän
dare av trä. Vattenkvarnar är sällsynta, en
dast ca 10 har bevarats till våra dagar. Men 
en gång före de stora utdikningarna av öns 
myrar under 1800-talet var de betydligt 
flera. 

Visby innerstadskommitté redovisar sitt in
venterings- och planeringsarbete för inner
staden, där stora förändringar inträffat med 
anledning av att praktiskt taget all handel 
flyttat utanför murarna. Stadens handels
centrum ligger idag utanför österport. Stads
arkitekt Måns Hagberg är projektledare. 
Han framhåller bl. a. med anledning av att 
stadens nya centrum ligger utanför murarna, 

att det är av största vikt att man uppnår en 
balanserad utveckling med god service utan 
att handeln ute på landet eller i innerstaden 
måste läggas ner. 

I samband med årsmötet företogs exkur
sioner till olika delar av ön. En utförlig redo
visning för resorna lämnas i slutet av boken. 
Här lämnas också en förteckning över litte
ratur angående borgare- och bondebostäder 
i Tyskland. Jahrbuch fiir Hausforschung är 
en liten utmärkt handbok vid studier röran
de bostadsskick och profan bebyggelse på 
Gotland. 

Erik B. Lundberg 
Björnsonsgatan 213 
S-161 56 Bromma 

Hembygdsvård — en folkrörelse i arbete. 
Bygd och Natur årsbok 1977. Utgiven av 
Riksförbundet för hembygdsvård. Red. kom
mitté: Rune Engström, Birgitta von Malm
borg, Kjell Nilsson, Sten Rentzhog. 143 s. 
Stockholm 1977. ISBN 91-85124-15-X. 
Skånsk hembygdsrörelse. Skånes hembygdsför
bunds årsbok 1977. Red. Ake Werdenfels. 255 
s. Malmö 1977. ISSN 910347-2418. 
Hembygdsgårdar i Dalarna. Dalarnas hem
bygdsbok 1978. Utgiven av Dalarnas fom
minnes- och hembygdsförbund. Red. Birgitta 
Dandandl . 231 s. Falun 1978. 
ISBN 91-85378-12-7 

I hembygdsföreningen "finns det personliga 
intresset och lokalkännedomen, som har gjort 
hembygdsrörelsen till en enastående resurs, 
då det gäller att dokumentera och levande
göra hembygdens historia. Ingen central in
stans kan åstadkomma, vad som här sker på 
frivillig väg" står det i boken Hembygds
vård — en folkrörelse i arbete. Och nog im
poneras man av de insatser på ideell basis, 
som beskrivs i ovannämnda tre böcker. 

I Sverige finns sannolikt över 1 000 hem
bygdsföreningar. Antalet byggnader i dessas 
ägo uppskattas till mellan 3 000 och 4 000 och 
antalet föremål till en miljon. Hembygds
rörelsens huvudmålsättning har dock från 

början inte varit att, i likhet med fornmin
nesföreningarna under senare delen av 1800-
talet, skapa museer. Den var en folkrörelse 
med en vidare syftning. Karl-Erik Forsslund, 
en av förgrundsgestalterna i rörelsens historia, 
gav 1914 ut sin bok Hembygdsvård som blev 
hembygdsrörelsens programskrift. Där skri
ver han, att ett stort museum inte kan und
gå att i viss mån bli ett mausoleum, "en väl
dig grav, där föremålen radas upp som kata
kombernas balsameradc lik — ännu levande 
endast för vetenskapsmannen, men döda för 
folket i gemen". De gamla "kulturföremålen" 
bör helst behållas och vårdas i hemmen, olika 
bebyggdsemiljöer bevaras på sina ursprung
liga platser. Föreningen och gården skall vara 
en samlingspunkt i bygden för traditionella 
fester och bildande verksamhet, där forntid 
och nutid knyts ihop. Den får inte bli ett för-
rådsmagasin för kuriositeter. 

Föreningarna skulle delta i tidens nyska
pande och väva in värdefulla delar av det 
gamla samhället såsom byggnadstraditioner, 
hemslöjd, seder och bruk. I Hembygdsvård 
— cn folkrörelse i arbete återkommer inånga 
av Forsslunds idéer. Efler cn inledande histo
rik av Sten Rentzhog om hembygdsrörelsens 
framväxt och utveckling, beskrivs dess orga
nisation och verksamhet liksom fem olika 
föreningars siitt att arbeta. I de därefter föl-
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jande kapitlen om ekonomi, vården av sam
lingarna och byggnaderna, barnverksamhet 
e t c , samt även i det tidigare kapitlet "Hem
bygdsföreningen", vänder sig författarna di
rekt till föreningarna med rådgivning be
träffande verksamheten och förslag till mål
sättning. Man anser bl. a. att insamlingsverk
samheten har varit för omfattande och att 
hembygdsföreningarna har varit för musealt 
inriktade. Kerstin Berg skriver: "Hembygds
föreningarna bör inte ta på sig för stora in
samlingsuppgifter utan koncentrera sig på 
utåtriktad verksamhet och dokumentation i 
annan form än genom föremål." Och Sten 
Rentzhog betonar, att man bör bevara och 
vårda hus på ursprunglig plats snarare än att 
flytta dem till hembygdsgården. "Detta sam
manförande av gamla hus till en artificiell 
museianläggning är ett arv från helt förle
gade museala principer — inom museerna för 
länge sedan övergivna, men inom hembygds
rörelsen en märkligt seg och svårutrotad tra
dition." "Vi vill bevara kontinuiteten och 
traditionen i den fysiska miljön." 

Föreningarna uppmanas att koncentrera 
sig på sina andra verksamhetsgrenar: insam
ling av fotografier, utställningar, invente
ringar, nutidsdokumentation, studiecirklar 
och forskning i hembygdens historia, under
visning för skolelever samt att fungera som 
opinionsorgan i kulturminnes- och natur
vårdsfrågor. Förslag till hur dessa verksam
heter skall bedrivas ges. 

Ibland har man en känsla av att attityden 
till hembygdsföreningarna är lite förmyndar-
aktig. I det stora hela är det dock en bok, 
som på ett positivt och klart sätt presenterar 
rörelsens funktion och arbetssätt förr och nu 
och genom konstruktiv kritik och förslag 
diskuterar hur man bäst ska tillvarata de 
krafter som verkar i den. 

En läsvärd och lättsam skildring av hem
bygdsföreningarnas verksamhet i Skåne får 
man genom Skånsk hembygdsrörelse, sam
manställd av Ake Werdenfels. I populärt 
skrivna korta uppsatser berättas om varje 
hembygdsförenings historia och insatser för 
kulturminnesvården genom tiderna. Fram
ställningen är disponerad häradsvis. Inom 

varje härad finns en eller flera föreningar, 
av vilka en del har kvar den äldre benäm
ningen "fornminnesförening". 

Inte sällan bildades cn förening för att 
rädda någon kulturhistoriskt värdefull bygg
nad, och i boken berättas om många aktioner 
av detta slag. Betydelsefull var den s. k. "klos
terstriden" i början av 1900-talet, då Ystads 
fornminnesförening segrade i kampen för det 
rivningshotade Gråbrödraklostret samt tog 
initiativ till restaurering av anläggningen. 

Glimtar av bygdehistoria och åtskilliga 
uppgifter om lokalt byggnadsskick, hantverk 
m. m. vävs in i berättelserna. Ofta görs onö
digt långa utvikningar från ämnet, som t. ex. 
en detaljerad beskrivning av Nils Månssons 
("Ljusets bonde") kläder, som finns i museet 
på Charlottenlund i Färs härad. I beskriv
ningen av Falsterbonäsets museiförening äg
nas mer än 2/3 av utrymmet åt uppräkning 
av de djur som finns i museets naturhisto
riska avdelning, och man får t. o. m. veta, att 
samtliga etiketter med latinska namn nu har 
ersatts med svenska! 

Dylika i och för sig intressanta utvikningar 
om olika ämnen kunde ha sparats för andra 
publikationer. För den som vill informera 
sig om skånsk hembygdsrörelse gör de emel
lertid boken något svåröverskådlig. Framställ
ningen skulle för detta syfte ha vunnit på en 
mera systematisk uppläggning och flera sak
uppgifter om föreningarna, verksamheten och 
hembygdsgårdarna. 

I slutet av varje uppsats finns en förteck
ning på de byggnader som varje förening 
äger eller förvaltar, sammanlagt 200, och de 
är i allmänhet också beskrivna eller nämnda 
i uppsatsen. Även föreningens publikationer 
finns där förtecknade. Bilden av föreningar
nas nutida arbete kompletteras av deras verk
samhetsberättelser för 1976, som återfinnes 
i slutet av boken. 

Det var framförallt i Dalarna som hembygds
rörelsen först uppstod. I nationalromantikens 
tidevarv var det många som tjusades av den 
ålderdomliga egenart som levde kvar här. 
Den första hembygdsföreningen bildades i 
Mora 1905. Om förutsättningarna, om de 
människor och idéer som bar fram rörelsen 
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och om dess utveckling just i Dalarna be
rättar Roland Andersson uttömmande i ett 
inledande kapitel i Hembygdsgårdar i Dalar
na. Gamla fotografier och åtskilliga infällda 
annonser om hembygdsfester och dylikt ger 
skildringen tidsatmosfär. 

Förutsättningarna fanns i 1800-talets Sve
rige, det sekel, då den månghundraåriga 
bondekulturen slogs i spillror främst genom 
skiftet, som sprängde den gamla bygemenska
pen, och industrialiseringen, som förde med 
sig stora folkomflyttningar. Insikten om att 
man levde i en brytningstid, då det gamla 
höll på att försvinna, ledde under seklets 
andra hälft till sådana pionjärinsatser för kul
turminnesvården som Artur Hazelius' och 
G. O. Hyltén-Cavallius' för att nämna några. 
Det är mot denna bakgrund man måste se 
framväxten av hembygdsrörelsen, även om 
den fick ett bredare program med sikte också 
på framtiden. "Aldrig har man så tanklöst 
och begärligt tagit emot allt nytt och främ
mande, aldrig så piddslöst klippt av all tra
dition, så hänsynslöst bränt allt gammalt och 
nedärvt och hemvuxet" skrev Karl-Erik 
Forsslund om denna tid. 

Huvuddelen av boken behandlar hem
bygdsgårdarnas byggnadsbestånd. Den har 
gjorts till en utmärkt klar och överskådlig, 
rikt illustrerad katalog, där varje hembygds
gård presenteras på några sidor. Beskriv
ningarna innehåller kort historik, kartskiss 
med gården utmärkt, situationsplan över an
läggningen, exteriör- och/eller interiörbilder 
samt en uppräkning av de i gården ingående 
byggnaderna med några ord om varje bygg
nads funktion, ålder, ursprung, eventuella 
väggmålningar, föremålssamling etc. Den 
konsekventa uppställningen gör det lätt att 
hitta i boken och den bör kunna användas i 
många sammanhang, inte minst som turist
handbok. 

Katalogen föregås av några avsnitt om 

hembygdsgårdarnas tillkomst och utveckling 
med avseende på byggnaderna, om olika 
gårdstyper samt en ordlista där de flesta i 
gårdarna förekommande hustyperna beskrivs. 

De flesta av gårdarna tillkom på 1920-
talet, hembygdsrörelsens blomstringstid. Må
let har, med få undantag (ex. gruvmused i 
Ludvika), varit att få till stånd en för byg
den typisk gammal gård, och ofta rekonstrue
rades husen till ett äldre utseende. Moderna 
detaljer togs bort. Man kompletterade med 
fler byggnader efter hand och de viktigaste 
och vanligaste byggnaderna på de gamla 
bondgårdarna är väl representerade på hem
bygdsgårdarna. Gårdens mest betydelsefulla 
förvaringshus för mat, kläder e t c , härbret 
och loftboden, är mest förekommande. De 
var också statusbyggnader och flera sådana 
var tecken på en välbärgad gård. Hembygds
gårdarna har i genomsnitt 10—13 byggnader, 
en för varje funktion liksom på bondgårdar
na, och uppvisar skiftande typer från stor
bonde- och bergsmansgårdar till enkla finn-
gårdar i skogsbygden. Materialet är genom
gående knutat timmer. 

En del hus visar boendemiljö. Andra har 
föremålssamlingar utställda, ofta med an
knytning till någon näring som är speciell för 
trakten, t. ex. skotillverkning i Bjursås, lie-
smide i Hedemora. 

Målsättningen diskuteras i alla tre böckerna. 
En förnyelse av rörelsen håller tydligen på 
att ske. Utan sammanhang med d d förflutna 
är en kultur omöjlig, skriver Roland Anders
son. Hembygdsrörelsens uppgift är att stärka 
banden med vår historia "genom att doku
mentera, bevara och levandegöra det värde
fulla och karakteristiska för olika bygder och 
tidsperioder". 

Ingrid Schwanborg 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Meddelanden från arkivet för folkets historia. 
Historiska småskrifter. Utg. Föreningen Ar
kivet för folkets historia och Föreningen Ord
front. 

Av de två föreningarna är Föreningen Ar
kivet för folkets historia framkommen ur en 
uppfattning om att folket, definierat som 
den del av befolkningen som inte lever på 
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andras arbete, har försummats av historie
skrivningen. Samtidigt förhåller det sig så, 
anser man, att folkets historia är den viktiga 
delen av historien. Alltför få har hittills ägnat 
sig åt att ta fram folkets historia ur källorna. 
Detta vill föreningen råda bot på. 

Föreningen Ordfront har två uppgifter. 
Man skall stå för ett tryckeri och man skall 
driva ett förlag. 

Båda föreningarna har en materialistisk 
historieuppfattning. 

Arkivets "Meddelanden" hade sin första 
årgång 1973 och utkommer med fyra num
mer per år. Den första årgången stencilera-
des och är inte överkomlig. I den andra 
årgången 1974 (nr 2) är det för Fornvännens 
läsekrets mest intressanta en genomgång av 
Västergötlands borgruiner som med data och 
utmärkta kartor beskriver deras betydelse och 
läge. I tredje årgången 1975 nr 3 finns en 
översiktlig och bra illustrerad artikel om lie 
och skära. Den fortsätter sedan i årgång 4, 
nr 1, 1976 i en artikel om järnåldersskäror. 
I årgång 3, 1975 nr 4 behandlas det tidigaste 
jordbruket med en notapparat med hänvis
ningar bl. a. till Berglund, Königsson, Mal
mer och Welinder. I årgång 4, 1976 nr 3 be
handlas industriarkeologi och Childes upp
fattning om "den neolitiska revolutionen". 
I årgång 4, 1976 nr 4 kommer det till en 
diskussion om "järnåldersskäror eller lövkni
var" och i årgång 5, 1977 nr 1 ges en pre
sentation av Granlunds kommentar till Olaus 
Magnus. I årgång 5, 1977 nr 2 skrivs om 
Egypten och i följande nr 3 om metallbear-
belningens äldsta historia. I nr 4, 1977 disku
teras hus och byar under yngre stenålder samt 
en ny teori om meningen med att resa run
stenar. 

Som synes är det vad beträffar förhistoria 
och allmän arkeologi ganska mycket stoff 
som ges ut i dessa meddelanden. Medarbe
tare är yngre arkeologer, etnologer, histori
ker, för det mesta på doktorandnivå. Något 
nytt material presenteras inte men goda över
sikter av gammalt material med ny vinkling 
till problemen. Vid sidan av förhistoria och 
allmän arkeologi förekommer artiklar i me
deltids- och senare historia in till vår tid där 
givetvis den politiska grundsynen slår igenom 

kraftigare. Rec. skulle också önska att den 
materialistiska historieuppfattningen kom 
fram klarare i förhistoriska artiklar. Det finns 
ju goda föregångare i t. ex. Herrmanns öst
tyska arbeten och Klejns ryska. EAZ i Berlin 
är ju också en ledande marxistisk tidskrift 
där många nya infallsvinklar står att få. 
Speciellt i socio-ekonomiska sammanhang 
borde en debatt mellan vår dominerande 
positivistiska uppfattning och en materialis
tisk vara givande. Ett försök till debattupp
takt i Fv 1976, 1—2 gav emellertid inget 
gensvar. 

I serien Historiska Småskrifter har nedan
stående arbeten kommit i rec. hand (dessutom 
är bekanta Bäärnhielm och Furuhagen, se 
nedan.) 

Myrdal, J. 

Andersson, C. 
Bohman, S. 
Davidsson, K. 
Söderberg, I. 
Lindner, L. 

Herlitz, L. 

7976 
Bohman, S. 
Frankow, I. 
Svensson, A. 
Söderberg, J. 

1977 
ai Edholm, E. 

Bandaranayake, S. 

Digerdöden 
ISBN91-7324-015-X 

"Blott frihet vi vill' 
ISBN 91-7324-019-2 

1809 års författning 
ISBN 91-7324-022-2 

"Oss arma folk att plåga" 
ISBN 91-7324-043-5 

Vatten och makt 
ISBN 91-7324-049-4 
Arkeologi och imperialism 
ISBN 91-7324-063-X 

Myrdals bok om digerdöden driver tesen att 
ett hårdare undertryckande av arbetare och 
bönder under 1300-talet ledde till att pesten 
kunde slå kraftigare då än i tidigare eller 
senare århundraden. 

Myrdal resonerar försiktigt i frågan men 
har naturligtvis inom småskriftens ram ingen 
möjlighet att grundligare belägga sina teser. 
Läsaren blir sittande med tankar på t. ex. 
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brittisk och väst-östtysk litteratur i ämnet 
som inte behandlats. 

Inom Arkivet finns det en viss grupp som 
under titeln Blott frihet vi vill tagit upp 
några folkvisor till behandling. Somliga har 
en aktningsvärd ålder som t. ex. visan om 
herr Tidman som troligen skildrar striderna 
mellan bönder och adel i Danmark på 1200-
talet. 

Herlitz bok om 1809 års författning be
handlar denna ur strikt marxistisk synvinkel. 

Bohman et al. behandlar skiftet i Kungs
lena by som ju födde den bekanta Kungs-
lenavisan. 

af Edholm visar med exempel från södra 
Indien hur i risodlande områden makten 
över vattnet i konstbevattningsanläggning
arna är en viktig faktor i samhället. 

O m Indien skriver på sätt och vis också 
Göran Bäärnhielm i / Norrland hava vi ett 
Indien — om gruvdrift och kolonisering i 
Lappmarken på 1600-talet. 

Hans Furuhagen har skrivit om folkför
sörjningen i Medelhavsländerna under anti
ken. Dessa länders kulturskatter har ju i hög 
grad förts upp till Central-, Nord- och Väst
europa samt USA. Också länderna i Väst-
och Östasien har utsatts för rofferi av konst

skatter. Detta är en världsvid företeelse an
tingen det nu är en viking som sliter spännet 
ur en irisk bibel eller Djingis Khan eller en 
inkahärskare eller en romersk kejsare, ara
biska erövrare, svensk 1600-taIsadd, brittiska 
1800-talsköpmän — för att inte ge sig in i 
ett politiskt träsk genom att ta nutida exem
pel. 

Om detta har Senake Bandaranayake skri
vit i den senast utkomna småskriften Arkeolo
gi och imperialism. Där visar han hur det i 
FN togs en resolution den 11 november 1977 
om att konstföremål och kulturskatter skall 
återlämnas. Boken har ett stort värde genom 
att det är en representant för tredje världen 
som från sin speciella synvinkel ger oss syn
punkter på frågan. 

Serien Småskrifter griper över så stora 
fält att det inte är möjligt att sammanfatta 
den. Kanske skulle man önska att flera av 
dess teman som i sig är av stort intresse 
skulle fördjupas ytterligare. 

Carl Cullberg 
Bohusläns museum 
Box 34 
S-451 01 Uddevalla 1 
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Swedish Archaeological Bibliography 1971— 
1975, Edited by Sverker Janson and Hilding 
Thylander, Index of Publications by Margit 
Engström, The Swedish Archaeological So
ciety, 1978, 338 pp. ISBN 91-970294-0-8. 
Pris ca 120 kr. 

The latest issue of SAB will be widdy wel-
comed by all archaeologists and historians 
dealing with Swedish and Scandinavian 
studies from prehistory to the early modern 
period. As its predecessors, this issue should 
interest many other specialists besides: Swed
ish archaeologists have excavated in various 
parts of the world far removed from Seandi
navia, and their investigations into archaeo
logical techniques (especially laboratory 
methods) are as sophisticated as the best 
produced elsewhere. An examination of this 
issue of SAB causes this reviewer to reflect 
on two topics: 1) the extent of archaeology 
as a discipline, and its great potential for the 
study of history, and 2) the compilation of 
truly useful bibliographies. I shall confine 
mysdf to these reflections, since there are 
no points of substance in this issue of SAB 
which call for critical comments or cautions. 

Archaeology is too often still dismissed by 
historians and other scholars of the humani-
ties as a minor, and at best auxiliary science. 
Such wariness is normaly born of first im
pressions, of the seeming lack of broader 
perspectives which one too easily deduces 
from a body of scholarship with a penchant 
for specialized and technical titles. The 
broader perspectives implicit in archaeology 
will become apparent to most sceptics who 
will have seen a table of contents in SAB. 
Indeed, all of the sections found in the Table 
of Contents of this last issue concerning all 
periods from the Late Iron Age onwards 
reflect a clear awareness of the historical 
dimension of archaeological evidence. The 
Medieval section, for instance, begins with 
sub-sedions devoted to ecclesiastical archi
tecture and church art : the compilers thus 
implicity acknowledge the primacy of ideo-
logy in medieval history and culture över 
the impcrsonal forces of social and economic 
change. The sub-section on secular objects 

which follows likewise gives special attention 
to artefacts which evidence man's intelledual 
activity; these are devoted to writing mate
rials, games, musical instruments, weights and 
measures, pilgrim badges and relics. Going 
further, the compilers have arranged for 
separale sections to deal with the archaeolo
gical evidence refleding literacy and incono-
graphy, these being devoted to runology, 
heraldry, and sigillography. A similar topic 
subdivision is found in the Classical Archaeo
logy section of this SAB issue, confirming 
again the compilers' clear understanding of 
the potential of archaeological material as 
a source for cultural and even intelledual 
history. 

The compilers must also be congratulated 
on their decision to maintain SAB as a cri
tical and seledive review of scholarship. Too 
many bibliographies and abstrading serials 
today deluge scholars with basically uncriti-
cal comprehensive listings of current scholar
ship: such reference works are cumbersome 
to use, and give the user insufficient help in 
distinguishing between important and incon-
sequential publications. The seledive and cri
tical approach, especially when combined 
with intelligent and far-sighted section divi
sion, as one finds in this issue of SAB, pro
vides the scholar with a quick and reliable 
guide to recent work. One small improve-
ment can, however, be made in future issues 
of SAB. Each section of the present issue 
provides a critical and seledive review, but 
the Index of Publications is comprehensive: 
the works listed in the Index, but not men
tioned in the sections are in no way marked, 
as they ought be for convenience. Simple 
astcrisks would be perfedly sufficient: such 
a small additional detail should not, it would 
seem, complicate the produdion of SAB or 
raise its cost. 

The cost of producing reference books has 
risen sharply during the 1970s, but one must 
hope that the Swedish Archaeological Society 
will continue to find it possible to produce 
the SAB at regular intervals. The series is 
absolutely first-rate, and a credit to the ar
chaeological discipline at large, and to its 
Swedish practitioners especially. In its pre-
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sent form, an issue of SAB is a joy to handle, 
but even if subsequent ones were to be pro
duced more economically, for example by 
off-set technique, the series' scholarly value 
and stature would not suffer in the least. 
Indeed, some new economical printing me
thods developed in Sweden could well be 
considered for SAB, not least the Writer's 
Book Machine approach, which seems especi
ally suited for producing limited-run editions 

economically without sacrificing much quali
ty. Whatever the method, the SAB must be 
continued, both for its essential coverage of 
Swedish archaeological scholarship, and for 
its exemplary representation of the import
ance of archaeology as a major historical 
discipline. 

Nikolai Dejevsky 
Oxford, England 

Hammaburg. Neue Folge 1. Vor- und Friih
geschichte aus dem niederdbischen Raum. 
Karl Wachholtz Verlag. Neumiinster 1974. 
139 s. ISBN 3-529-01350-1. Pris DM 35.—. 

I samband med en genomgripande omorga
nisation av kulturminnesvården i Hamburg
området har tidskriften Hammaburg — i 
realiteten en årsbok — återupplivats och 
börjat utkomma i ny följd och med nytt ut
seende. När denna anmälan trycks har re
dan volym 3—4 utkommit. 

Hammaburg tillhör de första arkeologiska 
periodica som i Tyskland började utkomma 
efter andra världskriget. Det första tunna häf
tet som gavs ut 1948 var i oktavformat och 
tryckt på dåligt trähaltigt papper. Efterhand 
blev häftena allt tjockare, 1957 ökades också 
formatet. Av olika skäl upphörde emellertid 
utgivningen 1961 med häfte 13 — i sanning 
ett olyckstal — det dröjde nämligen 13 år 
innan den nu anmälda eleganta fortsätt
ningen skulle komma. 

Häftena i Neue Folge är i A-4 format och 
tryckta på glättat papper. Varje häfte inne
håller ett tiotal uppsatser avseende alla 
arkeologiska perioder samt ungefär lika 
många smärre meddelanden. Utseendemässigt 
påminner Hammaburg ganska mycket om 
Fynd-rapporter (Rapporter från Göteborgs 
musei arkeologiska undersökningar). Som ut
givare för häfte 1 står Claus Ahrens och som 

redaktör Gernot Tromnau. Tidskriften har 
inte mindre än fyra huvudmän, nämligen 
Helms-Museum (Hamburgisches Museum 
fiir Vor- und Fruhgeschichte), das Denkmal-
schutzamt der Freien und Hansestadt Ham
burg, musei- och hembygdsföreningen Ham
burg Stadt und Land samt Hamburgs för
historiska förening. 

Givetvis är det högst positivt att man fått 
möjligheter att återuppliva Hammaburg, 
varje ny röst i den arkeologiska debatten är 
välkommen. Emellertid kan jag inte under
låta att ställa frågan om tidskriften inte ge
nom sitt eleganta tryck, glättade papper och 
sin spatiösa uppställning bundit ris åt egen 
rygg på grund av det ty åtföljande höga pri
set. Studerar man häftet finner man t. ex. att 
10 av de 140 sidorna är helt blanka, ytterli
gare 4 halvsidor är också blanka. Den av
bildade keramiken förefaller också många 
gånger ha reproducerats i onödigt stor skala. 
Man upphör heller aldrig att förvånas över 
att tyska arkeologer framhärdar i att tillämpa 
en så krånglig och föråldrad notapparat och 
underlåter att gå över till det betydligt ratio
nellare Harvard-systemd. 

Jan Peder Lamm 
Statens historiska museum, 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Antikvariske studier. Tilegnet Knud Thor
vildsen på 70-årsdagen 18. december 1977. 
Red.: Svend E. Albrdhsen. Porträtt, 272 s., 
224 fig., tabula gratulatoria. Köpenhamn 
1977. ISBN 87-480-0148-1. 

Med denna festskrift har ett antal arkeologer 
velat hedra den avgående chefen för Forn-
tidsmindeforvaltningen, Knud Thorvildsen, 
på 70-årsdagen. Den innehåller 24 artiklar 
med anknytning till Thorvildsens arbete som 
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ledare för administrationen av den danska 
fornminneslagen sedan 1963. I Sverige är han 
väl mest känd för sin publikation av det 
vikingatida Ladbyskeppd. Georg Kunwald 
ger en kort skildring av Thorvildsens antikva
riska och arkeologiska verksamhet. En intres
sant men kortfattad sammanfattning av ut
vecklingen av skyddet för Danmarks forn
lämningar är skriven av Viggo Nielsen, di
rektör för Fredningsstyrdsen, som under 
Miljöministeriet administrerar fornminnes-
och byggnadsminncslagarna. Under senare 
år har strukturen för detta arbete ändrats 
flera gånger och har, av den pågående de
batten att döma, ännu ej funnit en fast form. 
Erfarenheterna av den svenska reformen 
följs med stort intresse till exempel. 

Flertalet av övriga artiklar utgör mer eller 
mindre fylliga rapporter från "nöd"-utgräv-
ningar utförda under Forntidsmindeforvalt-
ningen, direkt eller av ett lokalmuseum. Bo
ken är lättläst och väl redigerad. Illustratio
nerna är inte överdådiga, men ger god in
formation om de behandlade ämnena. Ett 
antal uppsatser skall här nämnas för att ge 
ett intryck av innehållet. 

Poul Kjarum beskriver utgrävningen av 
en nästan helt förstörd jylländsk långdös, 
som dock visade sig innehålla rester av fem 
dösar. Två av dem var trädösar inramade av 
en träkantkedja satt i en ränna. I slutskedet 
fick långlösen ett mer "normalt" utseende 
med tre synliga stenkammare och en sten-
begränsning. 

Intressant är också presentationen av ett 
nytt jylländskt kulthus från mellanneolitikum 
grävt av Ole Faber. Alla trattbägarkulturens 
väsentligaste monuinenttyper finns här vid 
Engedal, då i närheten undersökts en långdös, 
en gånggrift och flera rader av s. k. sten-
dyngegravar. Ett par av de senare låg f. ö. 
över brandtomten efter kulthuset. Utgräv
ningen och den rikligt förekommande kera
miken utmärker sig för sin prydlighet. 

Det moderna planarbetet ställer också i 
Danmark krav på den antikvariska forsk
ningen om fornminnenas utbredning och re
presentativitet. Ett försök att utnyttja arki
ven över de fridlysta fornminnena görs för 
megalitgravarnas d d av Jens Bekmose. Redo

visningen sker i form av isaritmkartor, en 
teknik som ger Själland ett närmast alpint 
utseende. Recensenten finner i varje fall 
prick- eller skrafferingsteknikerna mer läs
bara. 

Aino Känn Rasmussen och Sven Thorsen 
rapporterar om utgrävningen av en illa be
varad jylländsk hög, som dock gav ett så 
överraskande resultat, att högen ånyo blev 
fridlyst. Sedan en tillbyggnad med en grav 
från bronsålderns period I I I borttagits kon
staterades, att den ursprungliga högen hade 
en stenkappa runt om. Den var delvis be
varad till en höjd av 3,5 m över kantkedjan. 
Arkivstudier visar, att ett stort antal högar 
haft sådana stenkappor och således haft ett 
röseliknande utseende innan växtligheten ta
git överhand. 

Forntidens vad och broar är ett spännande 
material, länge känt men alltför sporadiskt 
undersökt. Mogens Schou Jörgensen ger en 
översikt över materialet från stenåndern till 
vikingatid. Inte minst fascinerande är hans 
egna undersökningar av 30 risvägar, en trä
bro, 4 stensatta vägar m. m. vid Risby på 
Själland. 

En översiktsartikel om saltets arkeologi i 
Mellan- och Nordeuropa är skriven av Ulla 
Lund Hansen och den tjänar som utmärkt 
introduktion till Svend E. Albrethsens upp
sats om saltsjudning på Laeso. I skriftliga 
källor är den belagd från 1330 till 1652. En 
mindre undersökning belyser anläggningarna 
och den använda tekniken. 

En undersökning av en kalkbränningsan
läggning utanför Hammershus slott på Born
holm har utförts av H. Kapel. Anläggningen 
dateras till 1500-talet och förmodas samman
hänga med Liibeckarnas innehav av ön som 
län efter 1525, då fästningsverken förstärktes. 
En enkel metod att bryta kalksten illustre
ras och det verkar inte orimligt att förställa 
sig stenen till Ölands ringborgar bruten på 
detta sätt. 

Johs. Hertz skriver om ruinproblem i en 
intressant artikel om konflikten mellan öns
kan att göra ruinerna tillgängliga (och spän
nande) för publiken och strävan att bevara 
deras värde som vetenskapliga monument 
över gångna tiders byggnadstekniker. 
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288 Recensioner 

Redan vid planeringen av Antikvariske stu
dier lekte man med tanken att låta volymen 
bilda första delen i en ny skriftserie. Efter
som Antikvariske studier 2 nyligen utkommit, 
verkar det ha lyckats. Den nya volymen ut
ges av Fredningsstyrdsen, till vilken Forntids-
mindeforvaltningen hör. Det har varit natur
ligt att också låta det andra kulturhistoriska 
kontoret vid Fredningsstyrdsen vara med. 
Det Saerlige Byggnadssyn som har hand om 
bggnadsminnena. Båda kontoren har huvud
sakligen administrativt-antikvariska uppgifter, 
men då de följdriktigt avkastar resultat av 
stort vetenskapligt värde, har medarbetarna 
givetvis känt ett stort behov av att i rimlig 
form kunna publicera sig och nå ett större 
forum än den normala rapportens snäva 
läsekrets. Kan man hålla samma nyktert be
skrivande form som hittills, torde även icke 
fackfolk finna nöje i att följa med i de se
naste resultaten. 

När man som svensk ser vilket brett spekt
rum publikationer danska kulturhistoriker 
har att framlägga sin forskning i, blir man 
onekligen lite beklämd; på detta fält är rika 
Sverige i varje fall inte "bäst i världen". 
Antikvariske studier kan bli ett utmärkt 
komplement till Fra Nationalmuseets Ar
bejdsmark och Skalk för att nämna de mest 

spridda publikationerna. Ingen av dem har 
emellertid något som ens närmar sig en mot
svarighet i Sverige. Ämbetets årsbok är ju 
endast ett tråkigt organ för ett svenskt äm
betsverk. Fornvännen är det nödvändigt att 
behålla ungefär som den är som tidskrift 
för svensk antikvarisk forskning. Historiska 
Nyheter är på många sätt en utmärkt skrift, 
men format, utstyrsel och innehåll gör väl 
att flertalet exemplar ändå hamnar i pap
perskorgen som en annan dagstidning. 

Har ämbetets och de historiska museernas 
folk inget att berätta? Är det därför man 
inte pressar på för att få ett represen
tativt organ att presentera sitt arbete i? Har 
folket en så grundmurad uppfattning om äm
betets och museernas tråkighet att ingen frå
gar efter vad alla dessa människor egentligen 
har för sig? Antikvariske studier väcker 
många frågor och recensenten kan bara 
fromt önska, att man på allvar tar upp frå
gan, hur man inom ämbetet och museerna 
i representativ form skall nå ut till publiken! 

Forntidsmindeforvaltningens medarbetare 
och dansk arkeologi skall gratuleras till denna 
nya skriftserien, som torde få många läsare 
också utanför Danmark. 

Ulf Näsman 
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