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Recensioner 

Birgitta Hulthén, On ceramic technology 
during the Scanian neolithie and bronze age. 
Theses and papers in Northeuropean archaeo
logy, 6. Stockholm 1977. ISBN 91-7410-024-6. 

I denna avhandling, On ceramic technology 
during the Scanian neolithie and bronze age, 
har Birgitta Hulthén studerat det kerarniska 
fyndmaterialet från ett slutet område, näm
ligen Hagestad by i Löderup sn, Skåne. I 
Hagestad har Märta Strömberg under 15 år 
gjort systematiska arkeologiska undersök
ningar och i anslutning härtill påträffades 
keramik från Ertebölle-tid, neolitisk tid, 
bronsålder, järnålder, medeltid och nutid. 
Den nu framlagda studien behandlar det 
kerarniska materialet från stenålder och brons
ålder. Vid redovisningen av det kerarniska 
materialet, som sammanlagt enbart för sten
ålder omfattar 1 700 skärvor till en vikt av 
250 kg, har Birgitta Hulthén gått mycket sys
tematiskt tillväga, där hon kodat keramikens 
egenskaper för ADB-behandling. Hon har för 
beskrivningen av keramiken använt en serie 
av tekniska kriterier och har härvid utvecklat 
nya metoder, såsom T C T , dvs. termal colour 
test, beräkning av vad hon kallar kerami
kens surface area, dvs. ytutsträckningen. Jag 
ska nedan mera i detalj diskutera de här 
metoderna. Dessutom redovisar hon mag-
ringsmedd och magringstäthet beräknad på 
tunnslip av det kerarniska godset och hon har 
kombinerat dessa studier med kerarniska ana
lyser, där diffraktionsanalys och emissions-
spektrografi begagnats. Hon har härigenom 
kunnat lokalisera vissa råvaruplatser för den 
lera som begagnats vid den kerarniska till
verkningen. De frågeställningar, som hon 
framför allt koncentrerat sig kring, är: 
1) Har krukmakare med olika kulturellt ur
sprung praktiserat särskilda tillverkningsme
toder specifika för de individuella kultu
rerna? 

2) Är det möjligt att göra observationer be
träffande kontinuitet, resp. bruten kontinuitet 
genom tekniska studier på arkeologisk kera
mik? 

3) Hur har råmaterialresurserna utnyttjats 
av de förhistoriska krukmakarna? 

4) Varierar tillverkningstekniker och urval 
av råmaterial med skilda funktioner hos kär
len? Om så är fallet, kan kvalitativa skillna
der bli observerade på ett keramiskt material 
hos en kulturgrupp från en speciell period? 

5) Är det ändamålsenligt att undersöka en 
keramikförekomst inom ett område med hjälp 
av resultaten från en teknologisk analys? 

Man kan väl säga att den här avhandlingen 
ger positiva svar på de ovannämnda fråge
ställningarna. Birgitta Hulthén visar hur man 
redan under Ertebölle-tiden förmått att ur
skilja olika lerkvaliteter, där man använt en 
typ av tät ogenomtränglig lera för tillverk
ning av lampor medan kokkärlen är porösa, 
varigenom vätskan tränger ut och hindrar 
att kärlen sprängs vid kokningen. Hon visar 
att det råder en direkt kontinuitet mellan 
Ertebölle-keramiken och den därpå följande 
tidiga neolitiska keramikproduktionen. Även 
den gropkeramiska keramiken synes bygga 
på samma traditioner som trattbägarkultu
ren. Inom denna kultur kan man emellertid 
senare spåra influenser i keramikens magring, 
som antyder inflytande från stridsyxekultu
ren. Stridsyxekulturens lerkärl visar över hu
vudtaget en från den neolitiska kulturen av
vikande teknologisk uppbyggnad och man 
har också använt annat råmaterial än i de 
andra kulturerna. Under senneolitisk tid, med 
fortsättning in i bronsåldern, synes lerråva-
ran vara densamma som tidigare. Under sen
neolitisk tid sker dock en viss förändring i 
keramikproduktionen, då man från denna 
period huvudsakligen synes påträffa lerkärl 
med ett gods som sannolikt främst lämpat 
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sig som förrådskärl och under loppet av 
bronsålder finner man en än mera varia
tionsrik användning för kärlen. I en studie 
redovisar vidare Hulthén proportionselemen
ten hos trattbägare, där också tekniken för 
snörornamentiken närmare beskrives. De in
tressanta lerskedarna från mellanneolitisk tid 
studeras också särskilt. Bronsålderkeramiken 
har tidigare redovisats i anslutning till Märta 
Strömbergs bok om Löderupsgravfältet och 
Hulthén ger här en sammanfattning, där hon 
särskilt understryker betydelsen av Lausitz-
kulturen för utvecklingen av denna keramik. 

Birgitta Hulthén har gjort sig mödan att 
publicera hela avhandlingen på engelska, vil
ket är av stor betydelse för avhandlingens 
internationella spridning. Ibland har man 
kanske inte valt de allra mest relevanta ord
vändningarna, vilket gör översättningen litet 
trögflytande, en svaghet som inte bara gäller 
denna avhandling utan är en följd av myn
digheternas njugga anslag för översättnings
arbete. Avhandlingen är rikt illustrerad, men 
en del av texterna till bilder och diagram 
kunde ha varit utförligare. Jfr t. ex. tabell 5, 
s. 31, där lermineralerna anges vara analyse
rade med diffraktionsanalys, medan ingen 
uppgift finns om hur övriga mineraler ana
lyserats. Betydelsen av skrafferingen på tjock
leksdiagrammen av typ "Table 4" är inte 
angivet, utan kan bara förstås om man läst 
Hulthéns uppsats i "NAR 1975", där det 
framgår att skrafferingen återger den sanna 
vikten. 

Avhandlingen inledes med en kortfattad 
översikt över tidigare litteratur inom om
rådet. En sådan översikt är ju alltid svår 
att göra komplett och det måste självfallet 
bli ett subjektivt urval av arbeten, som 
författaren särskilt fäst sig vid, speciellt när 
det gäller den äldre litteraturen. Jag hade 
dock gärna sett att Sten Florins arbeten om 
Vrå-Mogetorp-keramiken omnämnts (Flo-
ring 1938 och 1958). Han gjorde redan 1938 
försök med att genom mineralogiska be
stämningar av magringen klassificera den 
gropkeramiska keramiken från boplatskultu
ren och noterade att magringen bestod av 
krossat material. Genom att Florin var kvar-
tärgeolog hade han över huvudtaget ett sätt 

att närma sig keramikmaterialet, som har 
direkta kontakter med Hulthéns bearbetning. 
Detta gäller även Lars Löfstrands avhand
ling, framlagd i Uppsala 1974, (Löfstrand 
1974), där han behandlar yngre stenålderns 
kustboplatser från Mellansverige och ägnar 
ett av de större avsnitten åt keramik, med 
ett särskilt kapitel om lergodsets tekniska 
egenskaper. Löfstrand diskuterar i det sam
manhanget mängdberäkningar av lerkärl med 
utgångspunkt från skärvmaterial, magringens 
inverkan på lergodsets egenskaper, etc. etc. 

En mycket viktig del av Hulthéns avhand
ling är begagnandet av helt nya tekniska ana
lysmetoder för att karakterisera keramiken. 
Då de här metoderna inte bara är av betydelse 
för den aktuella avhandlingen, utan, tror jag, 
kommer att spela en mycket stor roll i fram
tida keramikbearbetningen, skall jag här när
mare diskutera dessa metoders räckvidd och 
begränsning. Att ange en metods räckvidd och 
begränsning bör enligt min åsikt vara ett 
karakteristiskt drag för den laborativa arkeo
login. Genom att man just inom den labo
rativa arkeologin ofta använder metoder lå
nade eller influerade från naturvetenskap, 
där man sedan länge rör sig med närme-
värden, så bör man även föra över detta syn
sätt till det arkeologiska materialet. Våra fel
källor är så stora, att vi egentligen hela ti
den arbetar med approximationer. Hulthén 
begagnar en ny metod för att kvantifiera 
keramik, där vikten justeras med tjockleken 
av godset, dvs. att ett kärl med tjockt gods, 
jämfört med ett lika stort kärl med hälften 
så tjockt gods kan jämställas då båda om
fattar samma kerarniska yta. Hon kallar den 
här beräkningen för "area" eller "surface 
area" och anger det i cm2 . Hulthén uteläm
nar därvid densiteten, som är den tredje 
komponenten för beräkning av en parallell-
epipedisk yta, om man känner tyngd och 
tjocklek. 

Enligt min åsikt är emellertid densitets
variationerna ett kriterium, som man i 
framtiden kanske kommer att taga mera hän
syn till. Förf. anger själv en variation mellan 
1,8—2,3 av densiteten med medelvärdet 2, 
mätt på 60 skärvor. Här saknar man emeller
tid en beräkning av standarddeviationen. 
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Fig. 1. Volymberäkning och 
densitctsbestämning av ke
ramik. 
Krukskärvan planskäres på 
två sidor och väges på 
analysvåg. Därefter tryckes 
skärvan ned i plastclina. 
Skärvan och hålrummets 
överkanter nivåställes med 
ett vattenpass. För att un
derlätta uttagandet av skär
van och kontroll av att av
trycket följer tätt intill skär
vans konturer, skär man 
loss en sida av plastelinan 
med hjälp av skalpell. Med 
skalpell markerar man in 
passpunkter för att kunna 
sätta tillbaka sidan exakt 
igen. Hålrummet slutes och 
fylles med en avmätt mängd 
vatten. Avmätningen av 
vattenmängden sker med 
mätglas och för de sista 
dropparna en pipett. Det 
fyllda hålrummets vatten
mängd motsvarar nu skär
vans volym. Vikten i g di
viderad med volymen i cm5 

anger densitet. I det ak
tuella fallet gällde bestäm
ningen en finmagrad drejad 
krukskärva från medeltiden. 
Ritning Tage Fredriksson. 

'"VOLVMDERAKNINO AV KlvUK5KAKVA^ 'oiy 

Q 

G 
T7^r 27, 992.60 y. 

<y 

o 

Tofym iy,$ cm 3 

Spec. y i k f j 2,-j, 9916- ij,s= i, 6 

Löfstrand (Löfstrand 1974) har en mätning 
av densiteten av den mellansvenska grop
keramiken, där han anger värdet 2,21. Den 
av Hulthén redovisade tjockleksjusterade 
vikten är emellertid en viktig faktor som 
onekligen beror på keramikens yta och där
för enligt min åsikt helt naturligt bör kallas 
för ytfaktor och inte, som förf. föreslår, yta. 
Arbetar vi med gods med likartad densitet, 
kan vi direkt jämföra de här ytfaktorerna, 

har vi inte likartad densitet, måste vi korre
lera ytfaktorerna med hänsyn till detta. Jag 
tycker att Hulthén minskar metodens all
männa giltighet, om hon kallar det erhållna 
värdet för yta eller surface area, i stället för 
ytfaktor resp. surface area coefficient. Nu är 
densitet på keramik svårbestämd, därför att 
den inte går att utföra direkt, då keramikens 
porositet är en felkälla. En teknik, som jag 
skulle vilja föreslå, är att skära till ett stycke 
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av keramiken så att det får plana ytor på 
två sidor (det går lätt med samma utrust
ning som användes för tunnslip). Därefter 
väges keramiksycket på en analysvåg. Det 
tillskurna stycket tryckes ned i plastelina 
(fig. 1), varvid den ena plana ytan riktas 
uppåt och avpassas vågrätt med ett vatten
pass. Det därvid uppkomna hålrummet mot
svarar keramikstyckets volym. Denna mätes 
genom att man fyller hålrummet med en 
avmätt mängd vatten. Skärvans densitet be
räknas och genom att jämföra denna med 
råmaterialets densitet får vi också ett mått på 
keramikens porositet. 

En annan ny metod, som Hulthén har in
fört, är T C T , "termal colour test". Genom 
att värma upp en lerskärva till olika tem
peraturer och iakttaga färgförändringarna, 
får man en viss karakteristik av lergodset och 
härigenom har förf. kunnat genomföra pro
veniensbestämningar. 

Att göra proveniensbestämninyar av kera
mik är ett problem, som arkeologer har brot
tats med i flera decennier och många olika 
metoder har försökts. Begagnandet av kera
rniska tunnslip har varit en ofta praktiserad 
metod. Kan man t. ex. i slipsnitten finna 
spår av ett sällsynt mineral, vulkanisk aska 
eller dyl., så kan detta ge en möjlighet tiil 
proveniensbestämning. Under många år har 
således den rhenländska keramiken från ro
mersk tid till karolingisk tid proveniensbe-
stämts på detta sätt. Problemen med tunn
slip är att dessa endast utgör en liten del av 
ett lerkärl och därför inte alltid är represen
tativa för hela lergodset. 

En annan metod, som har fått särskild 
aktualitet under senare tid, är att analysera 
lerans spårämnen. Härigenom erhålles ett 
karakteristiskt spektrum, som enligt somliga 
forskare kan anses lika typiskt för en bestämd 
lersort, som ett fingeravtryck för en män
niska. Det är genom att använda de nya 
analysmetoder som introducerats i kemin un
der de sista decennierna — de s. k. aktive
ringsanalyserna, då man genom olika slag 
av bestrålning aktivrar spårämnena, varige
nom man kan analysera ytterst små mängder 
av ett spårämne — som den här analystek
niken kunnat begagnas för keramikanalyser 

(Perlman, Asaro 1969). Ett problem är att 
spårämnesanalyserna kan innehålla många 
felkällor, som är svåra att upptäcka, t. ex. 
föroreningar och urlakningar av materialet 
i jorden, i museerna, etc. Detta gör att dessa 
metoder kräver ett mycket enhetligt mate
rial, enhetliga fyndförhållanden och inte 
minst mycket långtgående statistiska bear
betningar, s. k. dusteranalyser, för att kunna 
ge tillfredsställande resultat (jfr Bieber et al. 
1976). Detta gör också att analyserna blir 
dyrbara och därför har svårt att tränga in i 
arkeologins vardag. Frågan är om de någon
sin kommer att göra det i vår nordiska kul
turkrets, där lergodset ända fram till histo
risk tid är grovt och poröst och försett med 
riklig och grov magring, där varje korn i sig 
kan ge upphov till en massa spårämnen. När 
vi dessutom vet att den mesta keramiken 
påträffas i avfallshögar med gödsel och av
fallsvatten, i sig otroligt spårämnesrika, så 
är nog de här metoderna ganska diskutabla 
för nordiskt material. Därför är Hulthéns för
sök att finna en annan metod för proveniens
bestämning oerhört viktig, än mer viktig ge
nom att den inte kräver stora kostnader i 
form av analysutrustning, etc. Det synes mig 
dock som om förf. ännu inte har gett en så 
fyllig redogörelse av metodens räckvidd och 
pålitlighet, som man skulle önska. Hon näm
ner att metodens giltighet har bevisats ge
nom dels diffraktions-, och emissionsanalyser 
av lermineral och spårämnen, dels genom be
gagnandet av DTA. I avhandlingen finns 
emellertid bara redovisat två exempel med 
både färgkurvor, kemiska analyser och DTA 
av samma stycken. Ser vi på dessa två skär
vor, där den ena kommer från Hagestads 
tidiga trattbägarkultur och den andra från 
stridsyxekulturen, men enligt förf. tillverkade 
av samma råmaterial, så visar deras T C T -
kurvor inte särskilt stor överensstämmelse. 
Bättre är här DTA-kurvorna, men frågan är, 
om det inte beror på att kvartsen och kristo-
baliten bildat så karakteristiska toppar. De ke
miska analyserna slutligen, visar som Hulthén 
också påpekar, en stor titanhalt, men det 
har flera leror. Man kan notera att den ena 
skärvan har betydligt högre spårämneshalt 
än den andra. Det är möjligt att det här är 
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differenser, som förekommer inom d t och 
samma lerkärl, men detta skulle jag vilja att 
hon i så fall redovisade. Och jag är tveksam 
inför förf:s sätt att sammanföra ganska 
olikartade diagram till en s. k. shapemodes. 
Hulthén refererar här till H.-Å. Nord
ströms proportionsdiagram av nubisk keramik 
(Nordström 1972). Nordström påpekar emel
lertid att värdena inom en shape-mode måste 
bilda parallella eller nästan parallella linjer. 
"This paralldism of the connecting lines is 
one of the basic features which have been 
taken into account as regards the particular 
grouping of the shape-modes" (Nordström 
1972, s. 72). I de av Hulthén begagnade 
modes i termal colour test är parallellkravet 
nästan helt negligerat. Det är visserligen 
sannolikt att de variationer som förekommer 
inom en färggrupp hos Hulthén motsvarar 
de variationer som kan förekomma i en lera. 
Här skulle man dock önska ett mera utför
ligt redovisningsmaterial, där man redovisar 
skälen för att vissa kurvor sammanförts i 
grupper. Färgförändringar av samma slag 
som i T C T har använts för att karakterisera 
olika tegelkvaliteter och det förefaller som 
om TCT-metoden mer utarbetad kan få stor 
betydelse för keramikforskningen. Av viss be
tydelse skulle det kunna vara om någon 
struktur- eller röntgenkemist närmare kun
de analysera vad som orsakar de aktuella 
färgförändringarna. De kemiska reaktioner 
som sker i samband med uppvärmningen 
torde nämligen vara av betydelse även för 
bedömning av lergodsets kvalitet — en egen
skap som för den forntida keramikern sanno
likt varit en dyrköpt erfarenhet. 

Slutligen vill jag helt kort diskutera repre
sentativiteten av ett keramiskt tunnsnitt. 
Hulthén har lagt ned ett omfattande arbete 
på att analysera och dechiffrera mineralen i 
ett stort antal tunnslip. Man skulle här vilja 
få bättre belyst om olika slag av lera och 
olika sorts bearbetning kan förorsaka en 
skiktning i leran som kan påverka tunnsnit
ten. Homogena blandningar kan vara svåra 
att uppnå i en trögflytande lermassa. I 
handboken Geoarcheology, (Williams & 
Jenkins 1976, s. 116) anges att vissa mineral 
endast förekommer på i genomsnitt var 10:e 

tunnslip från samma kärl. Dylika uppgifter 
skulle vara av intresse att få registrerade på 
den av Hulthén bearbetade keramiken. Sär
skilt undrar man om stridsyxfolkets keramik 
är mera homogen än den grövre boplats
keramiken. Här skulle den av Löfstrand redo
visade metoden, där man krossar ett stycke 
keramik och frigör magringskornen (Löf
strand 1974) för att studera deras fre
kvens, kunna vara en bra alternativmetod 
till tunnslipen. 

Till ett av Hulthéns intressantaste resultat 
hör att hon med hjälp av magringen har kun
nat avgöra ett kärls funktioner, t. ex. de kal-
citmagrade erteböllelamporna, där kalciten 
tjänar till att minska lerans genomsläpplighet 
så att lampoljan inte tränger ut. En annor
lunda funktion har den kalcitmagring i form 
av krossad kalksten som förekommer i den 
mellansvenska boplatskulturen sannolikt haft. 
Som Löfstrand påvisat (Löfstrand 1974, s. 
122 ff.), har man hämtat kalkstenen lång
väga ifrån. Löfstrand kunde påvisa att kalk
stenen inte påverkade godsets hållbarhet, 
då fragmenteringen av sandmagrat och kalk-
stensmagrat gods var likadan. I båda fallen 
utgjorde magringen ca 1/3 av lergodset. 
Karakteristiskt för den kalkmagrade kera
miken är att kalkstenen ofta visar kraftiga 
spår av vittring. En pådrivande orsak till 
vittringen är att kalkstenen är bränd, varvid 
den lättare går att lösa upp i sur lösning. 
Det förefaller mig sannolikt att kalkstens-
magringen i detta fall är tillsatt, inte för att 
täta godset — den grova kalkstensmagringen 
har liksom sandmagringen gjort godset poröst 
— utan för att användas i matberedningen. 
Om man nämligen velat tillverka en syrad 
mat — såsom surströmming eller syrade 
grönsaker — en urgammal matberednings-
teknik, så kan kalken ha tjänat till att hålla 
syrligheten, dvs. pH, på en lagom nivå — 
vid en ökning av syrligheten påverkas den 
lättvittrade kalken och går i lösning, varvid 
pH höjes. Kalkmagringen kan här ha haft 
samma betydelse som salt under senare tider. 
O m denna hypotes är riktig så skulle även i 
detta fall, keramikmästarna under stenålder 
visat en stor medvetenhet om skilda kvaliteter 
hos keramiskt gols. 
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Early Norrland 11. Archaeological and Pa-
leoecological Studies in Medelpad, N. Swe
den. By Evert Baudou, Roger Engdmark, 
Ingrid U. Olsson, Ingemar Renberg. Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akade
mien. Stockholm 1978. ISBN 91-7402-076-5. 
Pris ca 60: — 

Early Norrland 11 behandlar arkeologiska 
och paleoekologiska undersökningar i Medel
pad. För det arkeologiska avsnittet svarar 
Evert Baudou medan Roger Engdmark pre
senterar en jämförande paleobotanisk under
sökning rörande inlandet i förhållande till 
kustlandet under järnåldern. Ungefär en 
tredjedel av EN 11 ägnas i huvudsak åt 
paleolimnologiska undersökningar i sjön 
Rudetjärn i Medelpads kustområde utförda 
av Ingemar Renberg, samt en diskussion 
kring C1 4-dateringarna av proven från Me
delpad av Ingrid U. Olsson. 

Under det senaste årtiondet har de s. k. 
skogsgravarna tilldragit sig ett allt större in
tresse, i synnerhet sedan senare års inven
teringar visat att gravarna i insjömiljö i 
södra och mellersta Norrland är avsevärt 
fler än man tidigare förmodat. Det finns 
exempel på att artefakter från järnåldern 
— i järnåldersgravar — påträffats tillsam
mans med stenartefakter. Frågan är om de 
kommit dit av en slump eller om de är av
siktligt nedlagda. Det senare skulle i så fall 
tyda både på kronologiskt och etniskt sam
band mellan de folkgrupper det här är 
fråga om. Baudou har som undersöknings
område valt Holmsjön i Häverö sn, som 
ligger 10 mil från kusten. Vid Holmsjön 
har registrerats 12 boplatser av stenålders
karaktär, cirka 10 stensättningar och en grav
hög. 1972 undersöktes 5 av boplatserna samt 
en hög i nordvästligaste delen av Holmsjön 
Häverö no. 36) . 

Baudou anser att åtskilligt talar emot en 
förbindelse mellan boplats och grav. Han 

stöder sig bl. a. på att i stenålderslagret un
der graven, påträffades en kölskrapa av 
hälleflinta daterbar till mesolitikum. Gra
ven, som förmodligen var plundrad, uppges 
genom fynd av kamfragment vara daterbar 
till vikingatid. (I Västernorrlands Förhistoria 
har emellertid samma fornlämning daterats 
till folkvandringstid.) Mellan boplatslagret 
och graven iakttogs ett tjockt orört podsol-
skikt. Hur man alltså än väljer att datera 
graven skulle det röra sig om en avsevärd 
tidsskillnad mellan boplats och grav. Sten
materialet från boplatserna runt sjön är 
över huvud taget mycket homogent och kan 
helt eller delvis hänföras till mesolitisk tid. 
Material från senare jägar/fiskarkulturer eller 
bronsålder är inte känt från denna plats. 

Frågan om ett eventuellt samband mellan 
gravar och boplatser har tidigare diskuterats 
av andra forskare. Hallström ansåg att skogs
gravarna måste ses i relation till centralare 
belägna bygder och förmodade att det var 
centralbygdens människor som företagit jakt-
och fiskeexpeditioner. Han ansåg att de sten
föremål som påträffas i järnåldersgravarna 
kommit dit med fyllnadsjorden. Inga Ser
ning anser däremot att gravinventariet tyder 
på permanent bosättning med jakt, fiske och 
kanske järnproduktion som tänkbara närings
fång. Serning förmodar vidare direkt konti
nuitet mellan stenåldersbosättning och skogs-
gravfolk. K.-G. Selinge har studerat den eko
logiska förbindelsen mellan gravar och bo
platser. Han anser att det faktum att gra
varna ligger i typisk jägar/fiskarmiljö, bevi
sar att de människor som begravts där måste 
ha fått sin utkomst genom jakt och fiske, 
precis som boplatsens människor. Människor
na i gravarna kan vara ättlingar till en sen 
jägar/fiskarbefolkning. Hyenstrand vill skilja 
mellan enstaka eller små grupper av skogs
gravar, och större skogsgravfält. De förra 
har topografiskt samband med järnframställ
ningsplatser, vilket de senare skulle sakna. 
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Baudou påpekar att det är stor skillnad 
mellan kusttrakternas rika gravgåvor och in
landets mer anspråklösa. Hans hypotes blir 
att skillnaderna skulle återspegla olika social
grupper och antyder en pälsjägarpopulation 
i inlandet till skillnad mot kustens handels
bönder. 

Den centrala problemställningen har av 
förf. givits en explicit formulering: "Is there 
a chronological connection between the 
Norrland inland lake graves and the dwelling 
sites when they are found together?" I sin 
sammanfattning av resultaten av de arkeolo
giska och paleobotaniska undersökningarna i 
Medelpad, anser Baudou att förhållandena 
talar emot någon som helst förbindelse mel
lan den undersökta boplatsen och graven 
Häverö no. 36. Detta är ett intressant och 
viktigt konstaterande. Men att utifrån de 
slutsatser som kan dras av utgrävningen av 
en enda grav, låta problemställningen myn
na ut i en fundamental hypotes av följande 
generella lydelse: Det finns ingen kronologisk 
eller etnisk förbindelse mellan järnålders-
gravar (eg. kurs.) och boplatser (eg. kurs.) 
av stenålderskaraktär i inlandsmiljö i södra 
och centrala Norrland — detta förefaller 
något äventyrligt. 

Paleolimnologiska undersökningar ger ju 
ytterligare en intressant dateringsmöjlighet, 
användbar tillsammans med C1 4-dateringar-
na. Renbergs och Olssons diskussioner kring 
materialet kan bitvis vara svårtillgängliga för 
en humanistiskt skolad arkeolog, men bra 
sammanfattningar underlättar läsningen av 
artiklarna. 

Avsikten med de paleobotaniska undersök
ningarna var att jämföra vegetationsutveck
ling och vittnesbörd om mänsklig påverkan 
på naturresurserna dels i inlandet, dels vid 
kusten i Medelpad under järnåldern. Dessa 
och liknande undersökningar måste tillmätas 
stort värde i samband med tolkningen av 
arkeologiska fynd. 

Arbetet utfördes under åren 1973—1975. 
Undersökningsområde var dels Häverö sn 
i inlandet med 4 provtagningsplatser, dels 
Tuna sn vid kusten med 3 provtagningsplat
ser. De undersökta områdena kommenteras av 
Engdmark ur topografisk, geologisk, klimato
logisk, vegetations- och agrikulturell synvin
kel. Förf. fastslår inte oväntat att förutsätt
ningarna för jordbruk var bättre vid kusten 
än i inlandet. 

Engdmark uttrycker sig med något större 
försiktighet än Baudou. Han påpekar att un
der järnåldern, gynnsamma betingelser för 
åkerbruk i Norrlands inland alltså var be
gränsade. Men vad beträffar tidigare perio
der, vill han varken kommentera eller disku
tera de förhållanden som kan tänkas ha rått 
då, eftersom det material vi i dag har till
gång till är både fragmentariskt och osäkert. 
Engdmark säger avslutningsvis att fler plat
ser borde undersökas och dessa platser måste 
då förläggas i anslutning till kända arkeo
logiska lämningar av stenålders- och brons
ålderskaraktär. 

Magdalena Lipping 
Inst. för arkeologi 
Stockholms universitet 
S-106 91 Stockholm 

M. Stenberger, Det forntida Sverige. Med 
efterskrift av Bo Gräslund. AWE/Gebers. 
Tredje upplagan, Lund 1979. 913 s., 339 fig. 
ISBN 91-20-06035-1. 

Arkeologi är en livaktig vetenskap med av 
tradition mycket stark internationell inrikt

ning, och ämnet tillföres ständigt nya infor
mationer och nytt material genom ett inten
sivt och på många händer fördelat fältarbete. 
I en sådan situation är det ingen lätt uppgift 
att åstadkomma en översiktlig men ändå de
taljrik framställning om ett lands hela för
historiska tid. Detta är särskilt vanskligt i ett 
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land som Sverige med dess i hög grad skif
tande förutsättningar från den öppna slätten 
i söder till den karga fjällvärlden längst upp 
i norr. Och det är inte bara naturen och kli
matet, som är olika, utan man har också att 
överbrygga de många problem, som den va
rierande intensiteten i fråga om forskning 
och antikvarisk verksamhet i de enskilda 
regionerna för med sig. 

Det var därför en djärv satsning av Mårten 
Stenberger att 1964 ge ut Det forntida Sve
rige. Men samtidigt kan man säga, att det var 
rätt person, som åtog sig det ansvarsfulla 
uppdraget att översätta ett överväldigande 
rikt, mångfacetterat och icke sällan svårtolkat 
stoff till en läsbar och gedigen skildring av 
bebyggelseutvecklingen i detta land. 

Det står helt klart, att boken är skriven 
med ambitionen att i lättläst form förmedla 
en så tillförlitlig bild av utvecklingsförloppet, 
som är möjligt utifrån tillgängliga källor. 
Och d d är just det sistnämnda, som impone
rar på läsaren, eftersom man lätt inser vil
ken väldig arbetsinsats det är fråga om att 
ta d d av hela den omfattande, spridda litte
raturen, bese utgrävningsplatser samt studera 
fynd och rapporter. I viss utsträckning gjor
des dock arbetsbördan mindre tung genom 
den hjälp Mårten Stenberger fick av kolleger 
och elever vid sin institution i Uppsala och 
även av andra. 

En översiktlig framställning som denna har 
fyllt ett starkt behov. Många har använt 
boken som uppslagsverk just på grund av att 
den innehåller så mycket fakta. Detta har 
dock ibland uppfattats som en belastning. Bo
ken skulle ha vunnit i klarhet på att utesluta 
vissa detaljerade redogörelser för enskilda 
objekt eller fyndlokaler. Som akademisk lä
rare har recensenten erfarenhet av båda 
dessa synpunkter. För vissa kursuppgifter har 
nyttigt material kunnat hämtas i boken, me
dan det vid examination visat sig svårt för 
studenterna att hålla samman stoffet och inte 
förlora överblicken. 

Efter sju år kom cn andra, oförändrad upp
laga (1971). Och 1979 var det dags för en 
tredje utgåva. Man kan då fråga sig, om inte 
denna omfattande text blivit föråldrad under 
de femton år, som förflutit sedan boken kom 

ut första gången. När Mårten Stenberger av
led 1973 hade han bakom sig en sista tid med 
intensiva förberedelser för en tyskspråkig 
version av Det forntida Sverige. Genom en 
rad olyckliga omständigheter fördröjdes ut
givningen av detta arbete till 1977 (M. Sten
berger, Vorgeschichte Schwedens, Nordische 
Vorzeit Band 4, Neumiinster 1977, recense
rad i Fornvännen 1979, s. 192 ff.). Denna 
framställning skulle inte ha givit rättvisa åt 
Stenbergers författarskap, om den inte så 
långt möjligt hade kompletterats med nya 
data. Detta utfördes med varsam hand av 
Greta Arwidsson, Bo Gräslund och Ulf Erik 
Hagberg tillsammans med Lisa Stenberger. 
Trots detta märker man vid läsningen, at t 
texten inte alltid ger en sann bild av dagens 
forskningssituation. 

Man inser då att en oförändrad nyedition 
måste vara behäftad med vissa svagheter. Och 
man tänker då inte endast på den stora 
mängden nya forskningsresultat i förening 
med ett nyframtagd material utan även på 
den markanta förändring, som kännetecknat 
de senare årens arkeologiska forskning med 
den allt tydligare inriktningen på teori och 
metodik. Många nya C 14-dateringar och 
inte minst den s. k. kalibreringsproblemati-
ken ger anledning till kronologiska stånd-
punktstaganden. 

Allt detta medför att man skulle ha ställt 
sig tveksam till en i stort sett oförändrad 
utgåva av ett arbete från 1964, om den inte, 
som nu är fallet, försetts med en efterskrift, 
innehållande en kompletterande text. Denna 
är författad av Bo Gräslund, som med sin 
43 sidor långa framställning, inkl. litteratur
förteckning, givit boken en välbehövlig tillsats 
av nytänkande kring väsentliga arkeologiska 
frågor. Som varje annan modern forskare 
skulle ha gjort har Gräslund själv valt de 
perioder och problem han velat belysa, vilket 
innebär att tyngdpunkten lagts på de äldre 
skedena, diir han haft det bästa utgångsläget. 
Gräslunds skildring förtjänar de bästa vitsord 
genom dess koncentration på verkligt viktiga 
spörsmål. Framställningen inledes med den 
nya C 14-kronologin och dess ställning i för
hållande till äldre dateringssystem. Hans 
kunskaper och studier i jägarsamhällena 
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kommer till sin rätt i avsnitten nomadism, 
gruppstruktur, ekologisk anpassning, stam
territorier etc. Hur övergången till jordbruks
ekonomin skett har visserligen länge intres
serat forskarna, men nya argument, föränd
rad metodik och givetvis även nya fältarbeten 
gör det möjligt att angripa problemen på 
ett annat sätt än tidigare. Gräslund ger en 
översikt även i dessa frågor, och man obser
verar den tydliga skillnaden mellan Sten
bergers nästan skönlitterära skrivsätt och 
språkbruk och den terminologi, som införts 
i nyare arkeologi genom förmedling från 
andra discipliner, främst socialantropologin. 
Det talas om lågtekniska jordbrukskulturer, 
gåvohandel, redistributionsekonomi och andra 
företeelser. Dessa och andra uttryck inför
livas mer och mer i det arkeologiska ordför
rådet. Härigenom blir texten ibland mindre 
lättillgänglig för en i denna terminologi obe
vandrad allmänhet. På några få ställen är 
Gräslunds språk något tyngre och mera 
substantivbemängt än Stenbergers lättflytan
de framställning. 

De mellanneolitiska kulturgruppernas in
bördes relationer har under lång tid diskute
rats intensivt, inte minst i Danmark. Den 
kronologi som C. J. Becker lade fram i A d a 
Archaeologica 1954 har visat sig delvis ohåll
bar vid konfrontationen med nyare C 14-
dateringar. Men detta innebär inte, att man 
i dansk arkeologi uppnått någon fullständig 
enighet, när det gäller frågan hur kulturerna 
förhållit sig till varandra och om tidsföljden 
på annat sätt än att man numera är överens 
om att mellanneolitikum V (St. Valby-sta-
diet) inte är den sista mellanneolitiska pe
rioden. Stridsyxekulturen (enkelgravskultu-
ren) företräder sannolikt ensam ett visst tids
avsnitt fram till senneolitikums början. Bo 
Gräslund informerar även om dessa frågor 
och om problemen kring gropkeramikskultu-
rens uppkomst och utveckling i avseende på 
ekonomi och bosättning. Även för bronsåldern 
lämnas en summarisk redogörelse för nyare 
forskningsresultat. Under senare år har ett 

stort antal boplatslämningar från främst 
yngre bronsåldern registrerats. Detta gälle.-
icke minst i Skåne, där det t. ex. i Malmö
området och på Österlen, bl. a. i Hagestad, 
Ingdstorp och Valleberga, framkommit en 
serie boplatsfynd, ibland även med husgrun
der. Mycket av det nya är emellertid ännu 
inte publicerat och har därför inte heller 
kunnat beröras av Gräslund. Efter avsnitt om 
jordbruk i Norrland och om variationer i 
odlingsintcnsiteten under forntiden avslutas 
efterskriften med en förteckning över ett rikt 
urval av den arkeologiska litteraturen från 
åren 1965—1979. 

De småfel av olika slag, som kan noteras 
trots att vissa rättelser gjorts sedan den tidi
gare utgåvan, är av obetydligt slag i förhål
lande till bokens omfång. Det tekniska för
faringssättet har i icke så få fall medfört en 
något sämre skärpa och mindre levande bild 
i den nya boken, tydligt märkbart i varje 
fall i recensionsexernplard. Man beklagar 
också, att vissa kartor inte kunnat göras om 
och förses med aktuellare uppgifter. Sam
manfattningsvis kan dock sägas, att Det forn
tida Sverige, kompletterad med Gräslunds 
utmärkta efterskrift, med säkerhet kommer 
att bli en högst användbar bok. Man önskar 
samtidigt, att det inte skall dröja alltför 
länge, innan vi får en ny översikt över Sve
riges forntid och då författad inte bara på 
grundval av nya data utan även med stark 
betoning på problemen och innefattande 
redogörelser för hur man sökt lösa dessa i 
enskilda fall och under olika tider. Det åter
står dock att se, om en sådan bok kan ges en 
språkdräkt, lika elegant som Stenbergers, som 
gör det möjligt för en intresserad allmänhet 
att utan större svårighet ta del av innehållet. 

Mär ta Strömberg 
Lunds universitets 
historiska museum 
Kraftstorg 1 
S-223 50 Lund 
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Ernst Kjellberg och Gösta Säflund, Grekisk 
och romersk konst. Bonniers/Aldus Akademi. 
4:e rev. uppl. Stockholm. 339 s. 
ISBN 91-0-042743-8. Pris ca 125 :—. 

Detta välkända verk föreligger nu i en 4:e 
rev. upplaga och det kan vara värt att se vad 
som är nytt jämfört med förra uppl. från 
1971. De största förändringarna i texten 
finns i avsnitten om Kretas konst. Framför 
allt har ett nytt avsnitt tillkommit om ut
grävningarna på Thera (Santorin). Endast 
försiktigtvis berörs de eventuella konsekvenser 
för livet på Kreta som den s. k. Therakata-
strofen kan ha medfört. Vidare skrivs genom
gående "palatsen" i Knossos, Faistos etc. 
med citationstecken för att markera den om-
tolkning som prof. Säflund har föreslagit: 
palatsen skulle i stället vara stora religiösa 
centra och ev. skulle det inte ha funnits 
världsliga härskare utan hela tillvaron domi
nerats av den stora gudinnan Theia. övr iga 
ändringar av innehållet är mindre omfat
tande. Den alexandrinska målarinnan Helena 
nämns i st. f. Filoxenos som upphovsman till 
den tavla som utgjort förebild för den be
römda alexandermosaiken, ett förslag som 
framförts för några år sedan av Marie-Louise 
Säflund. Förtjänstfullt är att ytterligare ett 
par monument har omnämnts: Belvederdor-
son, som enligt prof. Säflunds tolkning före
ställer Marsyas i väntan på sitt grymma 
straff, samt Portlandvasen, vilken redan 
förut var illustrerad, men som nu bestås en 
kortfattad kommentar. Endast i förbigående 
nämns skulpturgrupperna från Tiberiusgrot-
tan i Sperlonga, vilka av olika forskare givits 
de mest skiftande tolkningar och dateringar. 
Att prof. Säflunds eget bidrag till debatten 
nämns i bibliografin, är självklart, men •— 
med all hänsyn tagen till att bara de vikti
gaste verken har medtagits i bibliografin — 
nog kunde väl t. ex. Roland Hampes Sper
longa und Vcrgil, 1972, som utkom samtidigt 
som Säflunds The Polyphcmus and Scylla 
Groups at Sperlonga, ha omnämnts? 

Bland sådant som i denna upplaga borde 
ha fått en mindre styvmoderlig behandling 
kan nämnas den förromerska konsten i Syd
italien och på Sicilien. Genom att bokens 

innehåll huvudsakligen domineras av relid 
och skulptur, vasmåleri och arkitektur får 
man kanske acceptera att den konst som ut
trycks på mindre föremål ( t .ex . gemmer, 
mynt, smycken, möbler etc.) nästan inte be
handlats alls, trots att det på samtliga om
råden numera finns utmärkta översikter och 
publikationer. En viss ersättning för dessa 
brister får man genom titlar som upptagits i 
bibliografin, vilken undergått en viss moder
nisering. Det är utmärkt att man tagit med 
M. Robertsons magnifika A history of Greek 
Art (1975) och Brunnsåkers Aspekter på 
grekisk konst (1973). Olof Vessbergs lilla 
bok Romersk porträttkonst (1969) saknas i 
bibliografin — utgiven på " fd" förlag? 
(Pan/Norstedts). 

Formatet är nytt: bunden oktav jämfört 
med tidigare häftat pocketboksformat. Illu
strationerna har nu i princip placerats i sitt 
textsammanhang och tryckts på samma pap
per som texten i st. f. som tidigare på sär
skilt planschpapper, vilket medfört en klar 
försämring av bildkvalitén. Syftet med om
placeringen av bilderna har inte alltid upp
nåtts, utan i flera fall har resultatet tvärtom 
blivit förvirrande. Så har t. ex. illustrationer
na till Zeustemplet i Olympia placerats på 
s. 88, 108, 110 och 128, vilket medfört att 
samma tempel förekommer som illustration 
till tre olika på varandra följande konst
historiska perioder. Bortfallna rubriker, di-
vergenser i perioddateringen mellan inne
hållsförteckning och kapitelrubriker, felhän
visningar och tryckfel, som inte bara är ba
nala utan även har betydelse för innehållet, 
förekommer. 

Dessa avslutande anmärkningar får dock 
inte skymma det faktum att detta fortfarande 
är en bra, klart disponerad och välskriven 
översikt av både grekisk och romersk konst 
och det är utmärkt att den åter har gjorts 
tillgänglig. 

Hara ld Nilsson 
Kungl. Myntkabinettet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
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Roman Kcnk, Studien zum Beginn der jiinge
ren römischen Kaiserzeit in der Przeworsk-
Kultur — dargestellt am Beispiel der Gräber
felder von Chorula und Spicymierz. Bericht 
der Römisch-Germanischen Kommission 58, 
1977 s. 161—446. 

Roman Kenks store og detaljerede arbejde 
om begyndeisen af yngre romersk jernalder 
i den polske Przeworskkultur blev afleveret 
som dissertation ved det filosofiske fakultet 
ved universitetet i Kiel i efteråret 1972. Ved 
publikationen er der ikke aendret i teksten 
bortset fra indfordsen af enkelte forkortelser. 
Grundlaget for arbejdet er kombinations-
statistiske og horisontalstratigrafiske analyser 
af gravpladserne Chorula og Spicymierz. 
Ved at inddrage disse to gravpladser, der har 
deres tyngdepunkt i henholdsvis sen seldre og 
tidlig yngre romersk jernalder, önsker for
fatteren at kunne adskille lokale track fra 
kronologiske. Analyserne foretages först saer-
skilt for hver af gravpladserne, hvorefter re
sultaterne sammenlignes og fundene fra den 
ovrige Przeworsk-kultur inddrages. 

Chorula-gravpladsen (pow. Krapkowice) 
ligger ved Oders hojre bred ca. 25 km. syd
est for Oppeln. De 194 grave, der blev ud-
gravet fra 1926 til 1938, er alle brandgrave 
— hovedsagdig urnebrandgruber og brand
pletter. Materialet, der er publiceret af J. 
Szydlowski, er for störste delens vedkom
mende gået tabt under krigen. R. Kenk ind-
deler gravpladscn i 3 zoner, som er adskilt 
fra hinanden ved 10—15 meter brede, fund-
tomme områder. Disse 3 zoner tillaegges kro
nologisk betydning, idet gravpladsens mid-
terste del (zone 1) först er taget i anven
delse, hvorefter det sydvestlige (zone 2) og 
nordostlige (zone 3) område er anvendt. 

Herefter gennemgår R. Kenk gravpladsens 
kronologisk signifikante oldsager. Keramikkcn 
deles op i to grupper: Sortglitlede lerkar af 
finkornet gods og grove lerkar. Den forst-
naevnte gruppe förekommer hovedsagdig i 
zone 1 (18 ud af 23 grave) og anses derfor 
at tilhore gravpladsens aeldste periode, hvor-
imod de grovkornede lerkar er spredt över 
hele pladsen og derfor synes at vaere karak-
teristiske hele perioden igennem. 

Fibler, der danner rygraden i R. Kenks 
kronologi, förekommer i 62 grave fra Chorula. 
På grundlag af deres udbreddse i de tre 
zoner og kombinationer indbyrdes opstiller 
R. Kenk tre fibelfaser (s. 225): 
1) Alm, IV, ca. 79; Alm. V ser. 11, 1 l o 
i n ; V ser. 8, 124; V 132 og Alm. I I , ca. 43. 
2) Alm. V ser. 1, 96 og Alm. I I , 41. 
3) Alm. VI , 158 og Alm. V I I . 

Det må her indskydes at fibdkombinatio 
nerne kun kan yde et ringe bidrag til den 
kronologiske opdeling, idet der kun i 2 ud af 
16 grave med mere end én fibel kan påvises 
kombinationer af forskellige typer — de ov
rige grave indeholder et fibelpar (s. 184). 

R. Kenks faseinddding underbygges dog 
også af kombinationsanalyser af en raekke 
andre genstandstyper samt, disses udbreddse 
på gravpladscn. På denne made udskilles en 
raekke ledetyper for fase 1 og fase 3 (Abb. 
35 og s. 306). Opstillingen af disse to faser 
er derved berettiget. Det afgorende grund
lag herfor er typekombinationerne og ikke 
horisontalstratigrafien, der efter anmelderens 
skon kun kan sandsynliggore opstillingen, men 
ikke er entydig nok til at saette graenser mel
lem faserne. Det er derfor beklagdigt, at 
arbejdet ikke indeholder et kombinations-
skema for Chorula-gravpladsen, hvilket ville 
have bidraget til at give laeseren et bedre 
overblik. 

Af leddyper for fase 1 og fase 3 kan 
foruden de ovenfor naevnte fibler bl. a. naev
nes: Fase 1: Enledede, cirkulaere badte-
spaender med lukket ramme; enledede badte-
spaender med overlappende rammeender; 
skjoldbuler af type Jahn 7b og övergångs
former mellem type Jahn 7b og 7a; skjold-
håndtag med firkantede, afsatte nitteplader; 
skjoldhåndtag med bueformede, svajede 
nitteplader og enledede kamme. 
Fase 3: Remendedupper som ender i en cir-
kulacr skive og dupper som ender i en ring; 
stangskjoldbuler med en lav, rorformd 
stäng; halvkuglcfonnede skjoldbuler som 
type Jahn 8; skjoldhåndtag med langstrakte, 
firkantede nitteplader naesten jaevnbrede med 
grebet og knive med läng grebtungc. 

På Chorula-gravpladsen er grundlaget for 
op rd td se of fasc 2 mellem de skarpt af-
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gracnscde faser 1 og 3 ret spinkdt, men ved 
R. Kenks sainmenligningcr med Spicymierz-
gravpladsen, t rader fasen tyddigt frem. 

Spicymierz-gravpladsen (pow. Turek) lig
ger ved bredden af Warthe i Midtpolen. På 
gravpladscn, der blev udgravd i 1936, er 
fundet 272 brandgrave — hovedsagdig urne-
brandgruber. Gravpladscn er publiceret af 
A. Kidlinska og T. Drabowska, men over-
sigtsplanen med gravenes indbyrdes place
ring gik tabt under krigen og kan ikke 
laengere rekonstrueres. R. Kenk har imidler
tid undersogt, om gravenes nummerering kan 
anvendes i stedet for, og det viser sig, at de 
tidligste grave har de laveste numre. 

Anvenddsen af gravpladscn ved Spicymierz 
er startet omkring afslutningen af fase 1 i 
Chorula og er fortsat efter denne gravplads 
ophor. Dette har R. Kenk på glimrende vis 
anvendt i sine kronologiske studier. Fase 1-
fiblerne er således ikke tilstede i Spicymierz, 
hvorimod fase 2-fibIerne optraeder i 7 grav
fund. Herved kan fase 2 adskilles i forhold 
til fase 1. 

I det hele taget understotter fundforhol-
dene på Spicymierz-gravpladsen R. Kenks 
faseinddding, men de bidrager endvidere til 
at klarlaegge dateringen af genstande som 
ikke findes i Chorula — f. eks. drejet kera
mik og toledede armbrostfibler med omslået 
fod (Alm. VI , 162) Disse oldsagstyper er så
ledes yngre end fase 3 i Chorula, hvilket 
understottes of, at de kombineres, men ikke 
optraeder sammen med enledede fibler med 
omslået fod (Alm. VI , 158). 

Przeworskkulfurens enledede fibler med 
omslået fod (Alm. 158) optraeder derfor 
tidligere end de toledede (Alm. 162), som 
isaer kendes fra områderne nord for — f. eks. 
ved Weichselmundingen og i Skandinavien, 
hvor de enledede ikke findes i naevnevaerdig 
maengde. R. Kenk mener derfor (som K. 
Godlowski s. 92) , at aeldre romersk jernalder 
har en laengere levetid i Weichselområdet 
end i Przeworskkulturen. Dette er efter an

melderens opfattelse ikke helt korrekt, idet 
fibler med hoj nåleholdcr (Alm. V I I ) , som 
R. Kenk ligdedes anvender som leddype for 
yngre romersk jernalder, i disse områder 
synes at optraede samtidig med fase 3 i Cho
rula. Yngre romersk jernalder synes derfor 
at indledes lige så tidligt her — dog med 
den modifikation, at fibler med omslået fod 
ikke optraeder så tidligt som i Przeworsk
kulturen. 

I slutningen af addre romersk jernalder 
breder Przeworskkulturen sig mod sydost 
ned i det nordsarmatiske område og R. Kenk 
antager, at kulturen derved er kommet i 
förbindelse med fiblen med omslået fod. 
Denne fibeltype menes ikke at vaere udvik-
let indenfor Przeworskkulturen, men kulturen 
tillacgges betydning for formidlingen af typen 
mot nord. Folkeforskydningen mod sydost 
saettes i förbindelse med Markomannerkri-
gene, og begyndeisen af yngre romersk jern
alder dateres derfor absolut til ca. 180 e. Kr. 

Herved kommer R. Kenk frem til folgende 
kronologi: 
Fase 1 (udviklet B2) - til 160 e. Kr. 
Fase 2 (övergången B2/C1) - 160-180 e. Kr. 
Fase 3 ( C l ) - 180-250 e. Kr . 

R. Kenks omhyggdige analyse af krono
logien for sen addre og tidlig yngre romersk 
jernalder er prisvaerdig og har skabt större 
overblik över periodens kronologi. Disse re-
sultater vil uden tvivl også finde anven
delse i Skandinavien. 
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Hermann Hinz, Hans-Engdbert Nellissen, 
Hermann Helmuth, Wolfgang Prange, Fritz-
Rudolf Averdick. Bosau I . Untersuchung 
einer Siedlungskammer in Ostholstein. 
OFFA-Bucher. Band 31. Neumiinster 1974. 
Pris ca 96.— DM. 

Boken behandlar arkeologiska undersökningar 
gjorda 1970 — 72 kring kyrkan och präst
gården i Bosau, Ostholstein. Förutom själva 
utgrävningen och fynden från denna, be
handlas områdets bebyggelse- och vegeta
tionshistoria. Här presenteras endast den 
arkeologiska delen. 

Inom ett ca 2 5 x 8 5 m stort område fram
kom vid den arkeologiska undersökningen 9 
grophus, spår av 2 stolpburna byggnader, 
murrester och ett otal gropar av olika slag. 
Spåren av de stolpburna husen utgjordes en
dast av runda resp. fyrkantiga stolphål och 
byggnadernas ursprungliga utseende och ka
raktär kunde inte utredas. Grophusen var 
däremot bättre bevarade och deras funktio
ner kunde med ganska stor sannolikhet be
stämmas. Ett kort referat kan därför vara 
av intresse. 

Samtliga grophus var nedgrävda 0,5—1 m 
under den ursprungliga markytan och hade 
varierande antal stolphål, 4 eller flera. Trä
rester efter vägg- eller golvbeläggning fanns 
i de flesta av husen. Storleken varierade mel
lan 2,3 och 6,4 m och formen var rektangu
lär till nästan kvadratisk. 

3 av grophusen ansågs ha varit bostäder 
eller kokhus. De hade ingång via en trappa 
i S gavelns V hörn, jordfasta bänkar runt 
väggarna och en härdplatta på golvet. 1 
grophus tolkades som bakstuga och hade ugn 
och stenlagt golv. 3 grophus ansågs ha varit 
verkstäder och två av dem var försedda med 
ugn och jordfasta bänkar. I samband med 
en av ugnarna hittades järnslagg och möjli
gen har ugnen använts till järnframställning. 
2 grophus tolkades som förrådsmagasin, de 
hade ingång via en trappa i S långsidans V 
del. 

Inget samband mellan grophus och stolp
burna hus har framkommit vid undersök
ningen. 

Nellissen indelar grophusen i 5 typer: 

1. Rektangulär, N—S orienterad, trappa i 
S gaveln utanför själva husgropen. 
2. Rektangulär, V — ö orienterad, trappa i S 
långsidan utanför själva husgropen. 
3. Rektangulär, N—S orienterad, trappa i 
S gaveln inne i själva husgropen. 
4. Nästan kvadratisk, med i V-väggen ut
byggd ugn, ingen trappa. 
5. Rektangulär, V — ö orienterad, med i ö 
gaveln utbyggd ugn, stenlagt golv och inger 
trappa. 

Utgående från fynden, främst slavisk och 
tysk keramik, kunde grophusens relativa och 
absoluta kronologi fastställas. Nellissen in
delar dem i 4 kronologiska faser. 
Fas I : tiden omkring 1000. 3 verkstäder i 
användning. 

Fas I I : tiden omkring 1100. 2 förrådsmaga
sin i användning. 
Fas I I I : slutet av 1100-talet. 1 bostads- eller 
kokhus och 1 bakstuga i användning. 
Fas IV : större delen av 1200-talet. 2 bostads-
dier kokhus i användning. (De stolpburna 
husen i användning.) 

Grophustyperna fördelar sig alltså på de olika 
husfunktionerna enligt följande: bostäder 
eller kokhus utgör typ 1 och 3, magasinen 
utgör typ 2, verkstäderna typ 4 och bakstu
gan typ 5. Hustypernas kronologiska fördel
ning är således Fas I — typ 4; Fas I I — typ 
2; Fas I I I — typ 1 ,5 ; Fas IV — typ 3. 

Grophusens datering visar bebyggelsekon
tinuitet från tiden omkring 1000 till slutet av 
1200-talet. Fynd finns både från tiden innan 
och efter men kan inte knytas till någon 
byggnad. 

Denna utförliga rapportering och tolkning 
av undersökningen i Bosau är av särskilt in
tresse för svenska arkeologer genom att de 
noggrant dokumenterade grophusen utgör ett 
värdefullt tillskott till det jämförelsematerial 
som står till buds vid tolkningen av de grop
hus som i alltmer ökande antal framkommer 
och undersöks i Sverige. 

Synnöve Reisborg 
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Wilhelm Gebers, Hermann Hinz, Franzlska 
Konerding och Giinter Löffler. Bosau I I . 
Untersuchung einer Siedlungskammer in Ost
holstein. OFFA-Bucher. Band 37. Neumiin
ster 1977. ISBN 3529-1137-1. 
Pris ca 96.— D M . 

Detta band utgör en fortsättning av bandet 
Bosau I och här redogörs för arkeologiska 
undersökningar gjorda 1971—75 på olika 
ställen i byn Bosau. 

Fynden, till övervägande d d keramik, har 
indelats och behandlats kronologiskt. De var 
daterbara från romersk järnålder till nutid. 
Förutom de arkeologiska undersökningarna 
med tolkningar, presenteras också bykyrkans 
byggnadshistoria och bystrukturens utveck
ling från yngre järnålder till 1800-talet. 

Bland de byggnadslämningar som fram
kom i Bosau kan särskilt nämnas en ugn till 
ett torkhus daterbart till 1100-tal och grun
den till den äldsta kyrkan under den nu
varande kyrkan, en rundkyrka daterbar en
ligt historiska källor till 1100-tal. Angående 
fynden är det av intresse att notera att kera
miken från romersk järnålder har kodats och 
datorbearbdats. 

Ugnen, som förmodligen har tjänstgjort 
som torkugn, var rektangulär, ca 2 x 1 m, 
uppbyggd av sten i falsk valvslagningsteknik, 
och placerad i ena ändan av ett ca 4,5 m 
långt schakt. Stolphål längs schaktets väggar 
och ytligare, utanför schaktet, pekar på att 
detta har varit överbyggt. Hinz tolkar detta 
så att ugnsschaktet har utgjort undervåning 
till en byggnad, vilken ugnen har värmt upp 
underifrån. Byggnaden skulle alltså ha tjänst
gjort som torkhus och Hinz hänvisar till dy
lika byggnader i Sverige under senare tid. 
Tolkningen verkar trolig och är värd att prö
vas vid tolkningsförsök av svenska förhisto
riska ugnsfynd. 

Kring kyrkan i Bosau togs ett flertal schakt 
upp och i den framträdde med all önsk
värd tydlighet grunden till en rundkyrka. 
Muren var ca 2 m tjock och bevarad upp 
till ca 1 m höjd. Grundens diameter var ca 
15 m. Troligen har ett kor funnits i ö , där 
muren fattades på en sträcka av 4,3 m. 
Med denna upptäckt ansluter sig kyrkan i 
Bosau till de främst i Danmark—Sverige före

kommande rundkyrkorna. Tillsammans med 
den närbelägna rundkyrkan i Schlamersdorf 
är den den sydligaste representanten för 
kyrkotypen. 

Den keramik som var daterbar till romersk 
järnålder utgjorde av 3 235 skärvor och 
detta material registrerades för bearbetning 
av dator. Detta har utförts som förarbete 
till en kodningsmodell för den slaviska kera
miken från Bosau. Då ett flertal försök att 
registrera keramik för datorbehandling har 
gjorts i Sverige på senare tid är det kanske 
av vikt med en kort kommentar. 

Av de 3 235 bitarna som materialet från 
romersk järnålder omfattade användes en
dast mynnings-, botten- och de ornerade bi
tarna, 802 st, för en okulär gruppering av 
keramiken i 9 kärltyper. Antalet represente
rade kärl blev sammanlagt 545 st, och dessa 
utgjorde utgångsmaterialet till kodningen för 
datorbearbetning. Kodningen utfördes i av
seende å ytbehandling, magring, godsfärg 
och ornering. Huruvida flera kriterier koda
des framgår inte av redovisningen. 

Trots att materialet är datorbearbdat är 
publiceringsformen förvånansvärt konventio
nell. De 9 kärltyperna beskrivs verbalt im
pressionistiskt, och de tabeller och diagram 
som utgör ett nödvändigt faktaskelett för en 
verbal beskrivning, och vilka man så lätt 
kan få fram vid en datorbearbetning, saknas 
helt. Fyndkatalogen utgörs också av konven
tionella verbalbeskrivningar, vilka med för
del kunde ersättas av en överskådlig tabell. 
Det faktum att keramikmaterialet är dator-
bearbetat har tyvärr inte beaktats vid publice
ringen och man får inte veta vad för resul
tat bearbetningen har givit. Förhoppnings
vis får man göra det när metoden har prö
vats på den slaviska keramiken. En under
sökning av gravfältskeramik kontra boplats
keramik från urvalssynpunkt har påbörjats. 

Undersökningarna i Bosau har utförts som 
ett tvärvetenskapligt lagarbete och har som 
resultat givit en mångfacetterad bild av byns 
och omgivningens utveckling. 

Synnöve Rcisborg 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
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Ake Ohlmarks, Fornnordisk ordbok. Tidens 
förlag. Stockholm 1975. 202 s. 
ISBN 91-550-1914-5. 
100 svenska runinskrifter. Bokförlaget Plus. 
Borås 1978. 232 s. ISBN 91-7406-110-0. 
Pris 8 8 : — . 

Ake Ohlmarks är en produktiv herre, som 
flyhänt låter den ena boken efter den andra 
lämna tryckpressarna. Stundom går det kan
ske lite väl snabbt. Det intrycket får man i 
varje fall beträffande de här aktuella böc
kerna. 

Det är kanske sant som påpekas i förordet 
till Fornnordisk ordbok, som behandlar forn
tida religion, mytologi och historia, att en 
sådan fyller ett behov. När man som lekman 
bläddrar i boken blir man emellertid en 
smula frågande om det i så fall är denna bok 
man väntat på. 

Så länge Ohlmarks håller sig till sina spe
cialämnen kanske det går väl, men när han 
kommer på "utmarkerna" kan det bli be
tänkligt. Så t. ex. när han skriver om "bärn-
stensvägen" från Adriatiska havet till Nord
sjön och helt kategoriskt gör gällande, att 
hällristningarna i Syd- och Mellansverige är 
"minnesmärken och dödförklaringsinstrument 
över nordbor som omkom under dessa fär
der". Denna hans uppfattning torde knap
past delas av någon seriös forskare. 

På ett annat ställe visar han en av honom 
utförd rekonstruktionsskiss över det hed
niska Uppsalatemplet, "byggd på arkeolo
giskt material". Tyvärr torde det vetenskap
liga underlaget i detta hänseende vara så 
klent, att det ingalunda räcker till några 
framställningar av detta slag. 

Förvånad blir man också när författaren 
konstaterar, att många av eskilstunakistorna 
"har också minnesskrifter med rent kristet 
innehåll". Vad annars, om man får fråga? 

I ett annat sammanhang fastslås med 
tvärsäkerhet att en av de ristade hällarna i 
Kiviksgraven föreställer en "bronsålderskung 
i Kivik". 

Bokens värde förhöjs av talrika illustratio
ner, läser man i förordet. Man tillåter sig 
tvivla något på detta. Man finner t. ex. till 
sin häpnad en illustration, som sägs föreställa 

spännen från vikingatid. Det är emellertid 
fråga om sådana av genuint bronsålders-
tida utseende. En liknande miss förekommer 
beträffande en samling vapen, som även de 
uppges vara från vinkingatid. Bland dessa är 
i varje fall svärdet från yngre romersk järn
ålder. En "bronssköld" från Ultuna visar sig 
i stället vara enbart en buckla till en sköld, 
och den större av Jdlinge-stenarna sägs vara 
den mindre. 

Illustrationerna utgörs av gamla snitt eller 
teckningar. Ofta får man se t. ex. gravhögar i 
profil, vilket väl knappast kan vara av något 
större intresse för allmänheten, i synnerhet 
som det inte anges, att det är fråga om ut
grävningsskisser. En sådan uppges vara "kung 
Agnes gravhög vid Lillhersby i Sollentuna". 
Nu förhåller det sig emellertid så, att den 
hög som går under denna benämning ännu 
inte är utgrävd. 

Man tycker också att författaren borde ha 
kostat på sig att tala om varifrån bildmate
rialet emanerar, vilket endast sker i undan
tagsfall. Några litteraturhänvisningar besvä
ras f. ö. inte heller läsaren med. 

Det är förvånansvärt att en i många hän
seende så begåvad man som Ohlmarks inte 
bättre kontrollerat sina uppgifter, innan han 
låtit dem gå i tryck. Man får hoppas att det 
förhåller sig lite bättre med pålitligheten när 
det gäller bokens övriga innehåll. 

Beträffande 100 svenska runinskrifter behö
ver man bara slå upp ett av försättsbladen 
för att man skall tappa lusten för vidare läs
ning. Där står följande: "Till alla de modiga 
runologer som kämpar mot S.B.F. Jansson 
och hans ämnesvänners negativistiska mono
polsystem i svensk runforskning". 

Efter denna salva skulle man förvänta sig 
att författaren går i polemik med vederbö
rande när det gäller tolkningar av runin
skrifter. Så är dock inte fallet. I den mån 
författaren refererar till andra tolkningar an
ges inte litteraturen, varför läsaren inte har 
några större möjligheter till kontroll eller 
jämförelser. Stickprov har visat, att boken 
vimlar av omöjliga tolkningar och felaktiga 
fakta. Uppgifterna om var t. ex. de beskriv
na runstenarna finns är bristfälliga och ibland 
direkt felaktiga. Här några exempel. I Gamla 
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Stan i Stockholm sitter en runsten inmurad 
i en husvägg vid hörnet av Kåkbrinken och 
Prästgatan. "Den har Torsten och Frögunn 
rest till minne av sin son." Stenens nuvarande 
placering förklarar Ohlmark med att stenen 
norrifrån förts till Stockholm, kanske från 
trakten av något uppländskt landställe som 
makarna Torsten och Frögunn haft innan de 
någon gång på 1400-talet byggde sig ett hus 
vid Prästgatan. — Runstenen U 2 1 4 Vallen
tuna kyrka, intressant genom sin inskrift med 
det äldst kända exemplet på slutrimmad vers 
i svenskan, rubriceras i Ohlmarks förteckning 
som "15. Vallentuna kyrka (nu i Statens 
Historiska Museum)" . Förhållandet är det, 
att runstenen sedan 1954 är återflyttad till 
kyrkan. Exemplen kan mångfaldigas. 

Inte heller i denna bok har han brytt sig 

om att tala om varifrån han hämtat bild
materialet. En kontroll på några ställen ger 
emellertid vid handen, att i varje fall vissa 
av teckningarna är direkt kopierade — i vissa 
fall dessutom med grova fel -— från illustra
tioner i Sveriges runskrifter. 

Blir resultatet liknande med de övriga i 
"100-serien" aviserade böckerna, som bl .a . 
skall handla om kyrkor, hällristningar, bild
stenar och kungagravar i Sverige, kan de nog 
betecknas som umbärliga för allmänheten och 
helt ointressanta från vetenskaplig synpunkt. 

Så är åtminstone förhållandet med de två 
här berörda böckerna. 

Olle Lorin 
Albanovägen 8 d 
632 39 Eskilstuna 

Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk Medel
tid från vikingatid till reformationstid (även 
med dansk och norsk titel). 1—22. Helsing
fors, Köpenhamn, Malmö, Oslo 1956—78. 
7250 s. 111. i texten och med 200 pl., delvis 
i färg. 

Under 1978 avslutades utgivningen av Kul
turhistoriskt Lexikon för Nordisk Medeltid 
( K L N M ) , väl det mest omfattande samnor
diska företaget inom humanistisk forskning, 
som hittills blivit genomfört, ö v e r 700 för
fattare har här medverkat till att ge en 
bred skildring av de meddida kulturför
hållandena i de nordiska länderna, inklusive 
Färöarna och Island. Språket är danska, 
norska och svenska, vilket medför att det 
värdefulla finska materialet framlägges på 
sistnämnda språk. 

Initiativet till lexikonet togs av den danska 
filologen Lis Jacobsen (1882—1961), en 
färgrik och målmedveten kvinna som satt 
många spår efter sig i sitt hemlands kultur
liv. Hon kallade till ett sammanträde i Kö
penhamn i februari 1948 och där beslöt man 
att utge ett verk av detta slag, den gången 
beräknat till 8 å 10 band. I detta samman

träde deltog från Sverige Ingvar Andersson, 
Bengt Thordeman och Elias Wessén (Lis 
Jacobsen, Fyreogtyve års virksomhed, Kö
penhamn 1958, s. 93 L) . 

Bakgrunden till Lis Jacobsens initiativ var 
hennes starkt kritiska inställning till ett annat 
samnordiskt verk, nämligen Nordisk kultur, 
som utkom i 30 band 1931—56. I en gransk
ning av de båda då utgivna delarna i Poli-
tikken 18/1 1933, som i förkortad form 
trycktes även i Tidens Tegn 7/3 samma år, 
riktade hon en utomordentligt skarp kritik 
mot detta verk, som hon ansåg mycket illa 
disponerat, oklart i sin målsättning med dess 
vacklan mellan lärt och populärt samt ut
rustat med dilldantiska register. Sedan även 
den runologiska delen utkommit, redigerad 
av Ot to von Friesen, ägnade hon denna en 
hårdhänt granskning i tidskriften Scandia 
1933 och fick ett visst stöd av Carl Mar
stränder (Tidens Tegn 27/6 1933). 

Till en början ledde Lis Jacobsen själv 
planeringen av verket och ombestyrde ut
givandet av det första bandet. Redan 1957 
anställdes emellertid juristen och förlags
mannen Georg Röna som administratör och 
koordinerande redaktör, en post som han 
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uppehållit till verkets avslutning. I övrigt 
har lokala redaktionsutskott i de olika län
derna utsett en redaktör för varje land, som 
engagerat författare till de olika artiklarna 
och deltagit i det löpande utgivningsarbetet. 
För Sveriges del har under hela tiden John 
Granlund varit redaktör och ägnat denna 
arbetsuppgift stor omsorg. Han har själv i 
tidskriften Rig 1979 lämnat en ingående 
redogörelse för företaget och dess genom
förande (jfr även Sam Owen Janssons ut
förliga recension i Schweizerisehes Archiv 
fur Volkskunde samma å r ) . 

Nu föreligger alltså verket i avslutat skick. 
Vad som åstadkommits är inte bara en kun
skapskälla att ösa ur vid fortsatt forskning 
inom en mängd humanistiska lärdomsgrenar. 
I många fall kommer säkerligen redan sam
manställningen av alla dessa fakta och be
lysningen av dem att befordra och verka 
inspirerande på en välbehövlig tvärvetenskap
lig syn på kulturmönster och kulturutveck
ling. I första hand gäller detta givetvis hu
vudföremålet för uppslagsverket, de medel
tida förhållandena. Men i många samman
hang har, såsom framgår redan av verkets 
titel, stor uppmärksamhet ägnats åt bak
grundsteckningen och därmed åt skildringen 
även av förhistoriska epoker, i all synnerhet 
den senare järnåldern. På samma sätt har 
skildringen tillåtits att sträcka sig in i nyare 
tid, detta särskilt när man på så sätt kunnat 
belysa det medeltida stoffet. 

Det är självfallet inte möjligt att här ge 
någon närmare föreställning om verkets rika 
innehåll. Man kan konstatera att vad där 
står i osedvanlig grad redan nu kommit att 
ingå i den vetenskapliga diskussionen. Men 
så har ju också här många lärda män med
verkat med kvalificerade artiklar inom sina 
specialområden. Inte så sällan har därvid i 
korthet framlagts forskningsresultat som, när 
de inflöt i lexikonet, ännu inte hunnit publi
ceras i sin slutgiltiga form. Ett särskilt värde 
bör tillmätas de utförliga och noggranna 
källhänvisningar som fogats till artiklarna. 

För den som haft anledning att under 
årens lopp använda uppslagsverket står det 
emellertid snart klart, att det föreligger en 
stor kvalitativ skillnad mellan de första ban

den och vad som sedan följde. Kanske kan 
man rentav säga, att verket utmärkes av en 
ända fram emot slutet fortsatt förbättring. 
Detta har givetvis flera förklaringsgrunder. 
När det hela sattes igång hade man endast 
ofullkomligt genomtänkt principerna för de 
uppslagsord som borde ifrägakomma. För
fattarna fick också kort tid på sig och hade 
inte möjlighet att bedriva kompletterande 
forskning. Man skrev ned vad man redan 
tidigare samlat i ladorna och resultatet blev 
artiklar som inte så mycket skilde sig från 
dem som stod att läsa i de allmänna encyklo
pedierna. Verket var ju också från början 
som ovan sagts beräknat till ett vida mindre 
omfång än vad det sedan fick. 

Någon gång kunde artiklar slinka in som 
redan vid sin framkomst måste betecknas som 
föråldrade. Det är ur denna synpunkt att be
klaga att de myndigheter och stiftelser som 
svarat för de förvisso betydande kostnaderna 
i samband med utgivningen inte ansåg sig 
kunna medgiva utvidgning av det supple
ment som nu upptar större delen av band 
21. Det omfattar i huvudsak endast rättelser 
av direkta sakfel (jämte ett antal försenade 
artiklar). 

Det har emellertid varit oundvikligt, att 
en viss ojämnhet även i fortsättningen kom
mit att prägla lexikonet. Man kan inte, i av
sikt att åstadkomma proportion och likfor
mighet, handskas hur som helst med artiklar 
som man beställt av en forskare och på vilka 
han redan nedlagt stor möda. De olika nor
diska språkdräkterna predisponerar också för 
olikheter i framställningen. Framförallt synes 
möjligheterna till koncentration vara högst 
olika i danska, norska och svenska. Men för
fattarna har också fattat sin uppgift på 
skiljaktigt sätt. En och annan har sålunda 
gett oss del av tämligen utförliga referat ur 
sin materialsamling, medan de flesta har nöjt 
sig med hänvisning till källställena. 

Band 22 upptas av ett utförligt alfabetiskt 
ordregister som närmast är tänkt att över
brygga de svårigheter som uppstått beträf
fande uppslagsorden, där skillnaden mellan 
de olika språken gör sig starkt gällande. Sär
skilt i början synes valet av dessa ha skett 
tämligen godtyckligt och systemet med kors-
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hänvisningar är inte konsekvent tillämpat. 
Ännu större nytta skulle man utan tvekan ha 
haft av ett sakregister, även om detta varit 
kortfattat och inskränkt sig till att under 
huvudrubriker som Fiske, Lantbruk, Myto
logi, Tideräkning etc. räkna upp artiklarna 
inom ifrågavarande ämnesområde. 

Ett sorgebarn är författarregistret i band 
21. Det är uppenbarligen upprättat av en 
inte sakkunnig person och vimlar av fel
aktigheter och inkonsekvenser. Detta gäller 
även om man blott avsett att återge titlar 
etc. sådana de var, när vederbörande med
verkade i lexikonet. Det hade varit enkelt 

att låta någon omdömesgill person ögna 
igenom det. Som det nu är får man hoppas, 
att det inte kommer till användning. 

Det vore emellertid alldeles oberättigat att 
låta sådana onöjaktighder på något sätt 
skymma det förhållandet, att vi här står in
för ett fullbordat storverk, som länge kom
mer att tjäna som ett utomordentligt verk
tyg vid vetenskaplig forskning inom huma
nioras vida fält. 

Gösta Berg 
Ludvigsbergsgatan 16 
117 26 Stockholm 

Bengt Järbe, Sällsamheter i Uppland. Del 1. 
Utgiven i samarbete med Svenska Turist
föreningen. Rabén & Sjögren. Kristianstad 
1978. 296 sid. ISBN 91-29-51697-8. 
Pris ca 8 5 : — . 

Utgivare av kulturhistoriska tidskrifter typ 
Fornvännen och av de många landskaps — 
och sockenserierna av årsböcker som våra 
fomminnes- och hembygdsföreningar svarar 
för drabbas helt säkert ibland av djupaste 
förtvivlan vid granskandet av upplagesiffror 
och ekonomi. De känner sig undrande till om 
det egentligen finns någon vidare mottaglig
het för deras budskap bland allmänheten. 
Faktum är ganska uppmuntrande, nog finns 
intresset alltid. Det bevisar bl. a. den rika 
floran av kommersiella produkter inom 
samma ämnessfär som vi finner frestande 
uppdukad på våra bokhandelsdiskar. Genren 
är helt klart intressant och lönsam att satsa 
på för förlagen. Om intresse från allmän
hetens sida skvallrar också de höga priser 
som ofta nås på bokauktionerna när topo
grafisk och kulturhistorisk litteratur går un
der klubban. Det är uppenbart att den som 
behärskar distributionskanalerna och har 
rcklammöjligheter till sitt förfogande kan nå 
goda upplagor även inom facken I. J. och 
K. Syn för sägen ger en ny och av allt att 
döma framgångsrik serie lanserad av Rabén 
& Sjögren. Sällsamheter i Sverige heter den 
och utgörs av en snabbt växande rad av små 

behändiga böcker som i förlagsreklamen 
kallas "Kulturhistoriska vägvisare till mindre 
kända platser, med berättelser och sägner. 
Rikt illustrerade med kartor, fotografier och 
andra tidstypiska bilder". Julen 1978 fanns 
redan 12 volymer i serien. Bland författarna 
eller kanske snarare kompilatorerna märks 
Mats Bramstång (Blekingen, Hal land) , Bonzo 
Berggren (Västmanland), Jan Gabrielsson 
(Dalarna) , Bengt Järbe (Uppland, Birger 
Lundberg (Hälsingland). Flitig har Edvard 
Matz varit (Bohuslän, Dalsland, Mälardalen, 
Stockholms skärgård — den sistnämnda vo
lymen tillsammans med Erling Matz) . John 
Nihlén har skrivit om Småland, Sture Nils
son om Närke och Bengt G. Söderberg givet
vis om Gotland. 

Böckerna utges i samarbete med Svenska 
Turistföreningen och många av uppsatserna 
har också en karaktär erinrande om vad vi 
är vana att möta i Turistföreningens egna 
årsskrifter. Böckerna är hederligt men ty
värr inte i direkt anslutning till uppsatserna 
försedda med litteratur och källanvisningar 
bland vilka de inledningsvis omnämnda 
publikationerna mycket ofta återfinnes. 

Som ett exempel på vad serien har att 
bjuda på skall Bengt Järbes Sällsamheter i 
Uppland granskas något närmare. Järbe är 
kultur- och bibliotekschef i Sundbyberg, 
gammal Arbman-elev och licentiat i arkeo
logi. Ämnesområdena arkeologi, folklivsforsk-
ning och topografi är på grund av chefens 
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Symboler 

\^c 

rf 

» 

Sällsamma platser, 
vackra, spännande och glömda miljöer 

Personhistoria, kända män och kvinnor, 
deras vistelseorter och kärleksaffärer m m 

Litterära miljöer och någol om det 
som diktarna låtit utspelas där 

Naturväsen, troll, tomtar, skogs- och sjörå, näcken mfl 

Gengångare, spöken, gastar, övernaturliga upplevelser 

Sällsamma människor, häxor, kloka gummor och gubbar 
och andra med övernaturliga gåvor 

Skatter, nedgrävda, förtrollade eller upphittade 

Heliga ting, legender, mirakler, 
religiösa uppenbarelser och vallfartsorter 

Fältslag, drabbningar, fäktningar och bakhåll 

i Brott, mord, rån, röveri och skeppsbrott 
^~^~* och andra enstaka kusliga händelser 

Platser för vilka symbolerna ovan inte i huvudsak 
är tillämpliga 

intressen enligt ryktet synnerligen väl repre- anfanger till vart och ett av de många kapit-
senterade i Sundbybergs stadsbibliotek. I bo- len och likaså på den inledande översikts
ken återspeglas också dessa intressen men kartan som i detta fall omfattar sydvästra 
ämnesvalet har utökats i enlighet med en Uppland och ytterligare något av landska-
för alla böckerna i serien gemensam ämnes- pets mellersta och nordvästra delar. Uppland 
plan. Denna illustreras bäst av den symbol- kommer nämligen att ägnas två volymer, 
nyckel som finns i början av varje volym (se Hela 44 småuppsatser får rum i första delen. 
fig.) De små symbolerna återkommer som Av orienteringsskäl har uppsatserna ett lätt-
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hittat socken-, by- eller sjönamn som inled
ning och därefter en underrubrik, t. ex. Al
tuna. Tors fiskafänge. Artikeln i fråga åter
finns på s. 111—117 och markeras med 
spöksymbolen. Först refereras en del sägner, 
en som har att göra med kyrkans uppföran
de, en som handlar om en av dess klockor 
och en tredje med anknytning till Revdsta 
gård och trollen. Revdsta gård får också en 
kort beskrivning. Slutligen behandlas några 
runstenar, först då Altunastenen med den 
rika bildframställning som givit uppsatsen 
dess namn, sedan Göksbostenen med sin be
kanta gestaltning av Sigurd Fafnesbane. Upp
satsen är underhållande att läsa och jag tror 
att många skulle vilja veta mera om käll
materialet. För den som är mycket välorien-
terad går det att få fram det mesta av detta 
genom att studera den sammanfattande lit
teraturförteckningen på sid. 279 ff. men be
svärligt är det — för den obevandrade stört 
när omöjligt. Så enkelt det hade varit att i 
slutet av varje artikel ange de behövliga 
referenserna — någon notapparat hade inte 
alls behövts. Till pluskontot hör att det i bo
ken utöver litteraturförteckningen finns en 

avdelning för svåra ord att förklara och 
hänvisningsartikd om grundläggande över
siktsarbeten och mera allmänna periodica. 
Bland de senare förvånas man över att Forn
vännen inte finns omnämnd. Till boken hör 
ett ganska omfattande person- och ort
namnsregister. 

Sällsamheter i Sverige är en bokserie som 
säkert kommer att bli mycket uppskattad, 
böckerna är underhållande och allmänbil
dande. De belyser på det lokala planet de
taljer som ofta på ett oväntat sätt avspeglar 
de stora historiska skeendena. U r Fornvän
nens och dess kollegors synvinkel är det i 
och för sig hedrande att i så hög grad ha 
fått leverera fakta men samtidigt ett me
mento att dessa fakta är ett också ekono
miskt värdefullt stoff. Tidskrifternas och års
böckernas artiklar som ju förekommer i helt 
disparata sammanhang skulle kunna struk
tureras efter ämne och geografi och delvis 
nyutges i smakfulla band lämpade som pre
sentböcker. 

Jan Peder Lamm 

Magnus Collmar, Strängnäs stifts herda
minne. Del 1. Medeltiden. Nyköping 1977. 
742 s. ISBN 91-85066-03-6. 

Herdaminnena är ett slag av uppslagsverk 
som nästan enbart förekommer i de nordiska 
länderna och ingenstädes i sådan utsträck
ning som här i Sverige (jfr Personhist. tidskr. 
1943, s. 83). I detta sekulariserade land har 
under det senaste halvseklet moderna herda
minnen fullbordats för Härnösands, Växjö, 
Kalmar och Karlstads stift samt för Stock
holms stad. Under samma tid har också flera 
band utkommit av ännu mer imponerande 

motsvarigheter för Västerås, Lunds och 
Strängnäs stift. Av Strängnäs stifts nya herda
minne utkom 1964 del 2, som omfattar den 
äldre Vasatiden. Den blev i Fornvännen 
1966, s. 259, föremål för en kort recension av 
Äke Nisbeth, som bl. a. innehåller karakte
ristiker av de båda äldre herdaminnena för 
detta stift, vilka utkom 1785—1817 resp. 
1896—1901. 

Nu föreligger alltså även första delen av 
detta nya stora herdaminne. Kyrkoherden, 
sedermera prosten Magnus Collmar, som för
fattade andra delen, står också för denna 
del som utgivare. Hans roll är emellertid nu 
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en annan. Fil. dr Sven Ljung, som på upp
drag av samtliga herdaminneskommittéer ut
arbetat ett på genomgång av hela det svenska 
medeltidsmaterialet grundat kortregister över 
medeltida svenska präster (nu i Riksarkivet), 
skrev också det ursprungliga manuskriptet 
till föreliggande verk. Det befanns emellertid 
vara för omfattande för att kunna tryckas i 
befintligt skick och skars efter Ljungs död 
1968 ned av f. d. provinsialläkaren Per 
Hansson, varefter herdaminneskommittén 
1973 uppdrog åt Collmar att rätta och 
komplettera notapparaten. Under arbetet 
härmed befanns texten på många punktet 
vara ofullständig, så att Collmar måste skriva 
om den. 

Efter herdaminneskommitténs förord, en 
uppräkning av den 1936 tillsatta herdamin-
neskommitténs ledamöter och Collmars för
ord inledes boken med en tio sidor lång fram
ställning av Ljung om det medeltida Sträng
nässtiftets organisation och indelning. Av 
denna framgår bl. a., att den äldsta samlade 
redogörelsen för stiftets omfattning och or
ganisation finnes i en uppbördslista för den 
första påvliga sexårsgränsen, som tidigare da
terats till omkr. 1314 men av Ljung i en 
uppsats i Namn och Bygd 1965 (s. 21, not 4, 
står felaktigt 1975) omdaterats till 1279—82. 

Ett viktigt avsnitt är de därpå följande 
nästan hundra sidorna om biskoparna, bl. a. 
Thomas Simonis, Kort Rogge och Matthias 
Gregersson (Lillie). Efter dem behandlas 
domprostar, ärkedjäknar, bl. a. Laurentius 
Andreae, dekaner, bl. a. sedermera ärke
biskopen Nicolaus Ragvaldi, kaniker, prostar, 
notarier sakristaner, domkyrkosysslomän, 
prebendater och korpräster, alla ordnade 
kronologiskt utom kaniker och prebendater, 
som ordnats alfabetiskt, samt prostar, som 
redovisas efter prosteri med prosterierna i 
alfabetisk följd. Avsnittet om prostarna hade 
kanske bort placeras tillsammans med dom
prostarna och hör också nära samman med 
Ljungs inledning om stiftets organisation och 
indelning, varför det nog bättre kommit till 
sin rätt, om det infogats i detta, eller om 
Ljungs inledning jämte detta avsnitt place
rats närmast före avsnittet om sockenpräster
na. Det dokumenterar nämligen, hur de 

fyra ursprungliga prosterierna Strängnäs, Tö
ren, Nyköping och Närke från 1300-talet de
lades i mindre, av vilka Oppunda, Rekarne 
och Vingåker ur Strängnäs', Hölebo och 
Öknebo ur Törens samt Daga och Jönåker 
ur Nyköpings prosteri. 

Tyngdpunkten i boken är de nästan 300 
sidor som behandlar sockenprästerna med 
pastoraten ordnade i alfabetisk följd. Detta 
avsnitt torde vara det som kommer att mest 
intressera Fornvännens läsekrets, eftersom 
varje pastorat har en inledning, i vilken 
korta uppgifter meddelas om kyrkorna. Un
der varje pastoratsrubrik hänvisas därjämte 
ej blott till sidnummer i äldre herdaminnen 
och i Collmars andra del utan även till upp
gifter om kyrkorna i Sveriges kyrkor och 
Sörmländska kyrkor. 1300-talet är tydligen 
det sekel under vilket de flesta pastoratens 
präster börjar kunna beläggas. För många 
pastorat är emellertid prästerna kända först 
på 1400-talet, och endast i några få fall är 
sockenpräster kända redan från slutet av 
1200-talet. Endast i Julita är initialen känd 
för en präst från slutet av 1100-talet. För de 
flesta pastorat är blott enstaka präster kända 
från medeltiden, och för Hidinge, Tveta och 
ödeby (jfr nedan) saknas alla uppgifter om 
sådana. För några pastorat är mer än tio 
medeltida präster kända, för Sorunda ej 
mindre än sexton. 

Efter avsnittet om sockenprästerna följer 
ett avsnitt om klostren, Eskilstuna johannit-
kloster, Julita cistercienskloster. Mariefreds 
kartusianklosler, Nyköpings franciskankloster, 
Ramundeboda antonitkloster, Riseberga cis
tercienskloster, Strängnäs dominikankloster, 
Vårfruberga cistercienskloster och Örebro 
karmditkloster. Före redovisningarna av dessa 
klosters personal meddelas för varje kloster 
allmänna uppgifter. Dylika ges även om 
Tyska ordens komtur i österhaninge. 

Boken avslutas med uppgifter om övriga 
präster, förkortningar och signa, tryckta 
källor och litteratur, ort- och personregister 
samt innehållsförteckning. 

Det är givet, att enstaka fel måste före
komma i ett arbete av denna omfattning och 
med så många fakta. I behandlingen av ö d e 
by pastorat (s. 556, jfr även s. 678) uppges 

Fornvännen 75 (1980) 



Recensioner 147 

sålunda "en icke namngiven kyrkoherde" ha 
beseglat ett brev av den 14 oktober 1437. Det 
åsyftade brevet, nr 638 i Svenska medeltids
register 1434—1441, visar sig emellertid vid 
undersökning vara beseglat av prosten herr 
Tord i " 0 o b o " , d. v. s. Tordo Olaui i ö j a (s. 
559). I Ljungs ovannämnda inledning (s. 14) 
uppges en 1276 uppträdande Wighloghus Ni
colai ha varit riksråd, men som sådant nam
nes han varken i det åsyftade brevet (DS, nr 
615) eller i de tre brev från 1279 och 1282 
(DS, nr 659,660 och 748),i vilka han i övrigt 
återfinnes; som bekant fanns ännu 1280 intet 
riksråd, och först 1285 kan riksråd beläggas 
(K. G. Westman, Svenska rådets historia till 
år 1306, 1904, s. 114—117; jfr min fram
ställning i Kulturhist. lex. 14, sp. 230 f.). 
Domprosten Erik Kagge kallas (s. 143) 
"Erik Mattsson Kagge" såsom i Elgenstiernas 
ättartavlor, ehuru han ej kan beläggas ha 
använt patronymikon (Sveriges medeltida 
personnamn, 1, 1967—76, sp. 745). Detsam
ma gäller hans far, som på samma sida kal
lats "Matts Erlandsson Kagge"; jfr min 
framställning i Sv. biogr. lex. 20, s. 561. 
Biskop Matthias Gregerssons far kallas "Gre
ger Matsson" och en brorson "Greger Folkes
son" (s. 104), ehuru ifrågavarande personer 
alltid i samtida handlingar kallas "Gregers" 
(jfr den folkliga formen "Grels"). På sam
ma sida nämns fru Birgitta på Åkerö som 
biskopens "styvsyster", vilket givetvis skall 
vara halvsyster (jfr Elgenstiernas ättartavlor, 
4, sp. 664 a ) . I avsnittet om prostarna (s. 
249) förekommer liksom i personregistret (s. 
715) namnkombinationen "Cecilia Brunkow" 
i stället för Cecilia Wernersdotter (Brunkow); 
kvinnor använde under medeltiden aldrig 
släktnamn (se min avhandling Ätterna Oxen
stiernas och Vasa under medeltiden, 1952, s. 
229, not 384, och B. Hildebrand, Handbok i 
släkt- och personforskning, 1, 1961, s. 215 f. 
och 359). Personregistrets (s. 715) sannolikt 
på Elgenstiernas ättartavlor, 4, sp. 8 1 b , åter
gående uppgift, att Karin Axelsdotter på 
Rossvik förde en båt i vapnet, är sannolikt 
oriktigt, eftersom hon var dotter till Axel 
Pedersson, som förde tre strömmar i vapnet 
(perg.-brev 10 febr. 1485 i Uppsala univer
sitetsbibliotek) och tillhörde den skånska 

släkten Hegle (L.-O. Larsson, Det medeltida 
Värend, 1964, s. 431, not 31 ; Sveriges medel
tida personnamn, 1, sp. 208; Biskop Hans 
Brasks släktbok, 1970, s. 56, 95 och 143). I 
personregistret skiljes mellan Kristian I :s ge
mål Dorotea och Kristoffers gemål med sam
ma namn (s. 715), ehuru Kristoffer och 
Kristian efter varandra var gifta med samma 
Dorotea (se t .ex. Sv. biogr. lex. 11, 1945, 
s. 355). A andra sidan har litteraturförteck
ningen (s. 693) under " H . Schuck" redovisat 
arbeten både av professor Herman Schuck 
och hans farfar professor Henrik Schuck. 
I uppräkningen av herdaminneskommitténs 
ledamöter (s. 8) har såväl lektor Gustav Löw 
som hans son, numera förste arkivarien i 
riksarkivet Bengt Löw, fått sitt släktnamn 
stavat "Lööw". — Sedan det ursprungliga 
manuskriptet till denna recension redan läm
nats till sättning, har jag för Svenskt biogra
fiskt lexikon utarbetat en artikel om Sträng
näsbiskopen Matthias Gregersson (Lillie). 
Resultatet av min grundliga kontroll av 
herdaminnets uppgifter om denne visar, att 
det nya herdaminnets första del innehåller 
fler fel än jag väntat mig. Jag konstaterade 
sålunda, att datum för det brev från år 1480, 
i vilket denne tidigast förekommer, ej skall 
vara 22 augusti, såsom herdaminnet (s. 104) 
uppger, utan 22 juni, och att det var 27 
september 1487 som han blev baccalaureus in 
artibus vid Greifswalds universitet, ej 77 
september, såsom herdaminnet uppger. Att 
biskop Matthias' kansler 1511 skrev riksrå
dets inlagor mot riksföreståndaren Svante 
Nilsson torde ej innebära, att dessa speglar 
biskopens åsikter (s. 107), utan vittnar nog 
endast om dennes från sin företrädare över
tagna formellt administrativa funktion sora 
rikets kansler, som "inte givit honom något 
politiskt inflytande inom rådet" (Herman 
Schuck, Rikets brev och register, 1976, s. 
447). Det nya herdaminnets uppgifter (s. 
109) om Matthias' funktion i målen mellan 
ägarinnan av Fågelvik och Hemming Gadh 
1512 och mellan Hans Brask och Sten Sture 
d. ä:s arvingar 1513 döljer, att han ej i nå-
gotdera fallet agerade ensam utan 1512 till
sammans med Västeråsbiskopen och Hans 
Brask och 1513 tillsammans med ärkebisko-

Fornvännen 75 (1980) 



148 Recensioner 

pen och Skarabiskopen. En vidlyftig kom
mentar kräver uppgiften (s. 105), att bro
dern Bengt Gregersson skulle ha varit 
Matthias Gregerssons fogde i Hållnäs socken 
i Uppland under dennes vistelse i Rom. Den 
måste vara oriktig, eftersom den herr Bengt 
(efternamn ej utsatt) , som i källan, en klago
skrivelse från skattebönderna i Hållnäs av 
den 12 april 1501 i riksarkivets pappersbrevs
serie, uppges ha hållit räfst där vid midfasto-
tiden samma år, ej kan vara identisk med 
Bengt Gregersson, vars hustru namnes som 
änka redan 11 maj 1499 i Stockholms tanke
bok. Herrtiteln visar, att den nämnde Bengt 
i stället måste vara identisk med riddaren 
Bengt Ryning. Att denne skulle ha varit 
Matthias Gregerssons fogde i Hållnäs fram
går emellertid ej av brevet, och det är ej 
från andra källor känt, att Matthias Gre
gersson haft med Hållnäs att göra. Det enda 
som tyder på att brevets onämnde adressat 
skulle kunna vara han är att adressatens av
lidne far i detsamma uppges ha hållit brev-
utfärdarna lag och rätt, ty av Upplands lag
mansdombok framgår, att Matthias Gregers

sons far Gregers Mattsson hållit lagmansting 
med allmogen av Lövsta och Hållnäs 1492. 

Till sist vill jag bidraga med några till-
lägg, som f. d. diplomatarieredaktören teol. 
dr Jan Liedgren meddelat mig ur en efter 
bokens tryckning företagen genomgång av 
serien Liber causarum i Svea hovrätts arkiv 
i riksarkivet. I Liber causarum (Svea hov
rätts arkiv E VI a 2 aa) 59, akt 4, finns 
sålunda en avskrift av ett brev från 1412, i 
vilket kyrkoprästen Laurens i Flöda (s. 332) 
förekommer. I Liber causarum 101:5 (Svea 
hovrätts arkiv E VI a 2 aa: 135.), akt 1, f. 
11, uppges en Sven Nicolai ha blivit kyrko
herde i Vårdinge 1510. I Liber causarum 
113:6 (Svea hovrätts arkiv E VI a 2 aa : 
196), akt 10, f. 23, och 114:8 (E VI a 2 aa: 
205), akt 6, f. 5, finns avskrifter av ett brev 
från 1380, i vilket kyrkoprästen Hans guld
smed (Johannes Hermanni) i Husby-Oppun
da förekommer ett år före det tidigare kända 
äldsta belägget för honom (s. 372). 

Hans Gillingstam 

Gösta Selling, Säterier och gamla gårdar i 
Stockholmstrakten. Ny, omarbetad och vä
sentligt utvidgad upplaga. Stockholm 1977. 
270 s. 111. ISBN 91-0-039434-3. 
Pris ca 195:—. 

När Gösta Selling år 1928 publicerade boken 
Säterier och gamla gårdar i Stockholmstrak
ten hade ännu inte hyreshusbebyggelsen 
trängt utanför stadens gränser annat än inom 
begränsade områden, t. ex. i Sundbyberg. I 
flera av grannkommunerna hade däremot 
villasamhällen vuxit upp. När han fyrtionio 
år senare ger ut en reviderad och utvidgad 
upplaga av denna bok har landskapet kring 
Stockholm våldsamt förändrats. Många av 

de herrgårdsbyggnader som på 1920-talet 
omgavs av åkrar och ängar och således låg 
i sin ursprungliga miljö är nu inringade av 
hyreshus och villor. Den yttre ramen kring 
gårdarna har i åtskilliga fall förändrats totalt 
— däremot har bebyggelsen förvånansvärt 
ofta fått stå kvar om också med förändrade 
funktioner. Sellings bok från 1977 redovisar 
således åtskilliga byggnader som förlorat sin 
funktion som bostad och nu istället gör tjänst 
som t. ex. ungdomsgårdar och föreningslo
kaler, som används för kommunal represen
tation, som iordningställts som museer eller 
på annat sätt gjorts tillgängliga för allmän
heten och särskilt då för invånarna i de nya 
samhällen som vuxit upp på respektive gårds 
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ägor. Dessa förvandlingar markerar den se
naste epoken i Stockholmstraktens bebyggel
sehistoria, den som inneburit att en jord
bruksbygd förvandlats till ett stadslandskap. 

Inledningen till den nya upplagan av 
Sellings bok ger en snabbkurs inte bara i 
i Stockholmstraktens odlings- och bebyggelse
historia utan också i svensk arkitekturhisto
ria. Han redovisar de fåtaliga anläggningarna 
från medeltiden, av vilka till våra dagar i 
stort sett endast ett på 1400-talet uppfört 
tornliknande bostadshus på Rydboholm, det 
s. k. Vasa-tornet, utgör den enda återstoden 
(jämte några anläggningar av vilka en del 
murrester bevarats, t. ex. ärkebiskoparnas 
borg Tuna vid Äkersberga). Först vid tiden 
kring 1600-talets mitt tog slotts- och herr
gårdsbyggandet kring Stockholm fart på all
var. Sverige hade då erövrat en plats bland 
Europas stormakter och tidens stormän ville 
även de markera sin betydelse och ställning 
genom att bygga ståndsmässiga bostäder på 
de gods de ärvt eller på annat sätt förvärvat 
i huvudstadens närhet. Deras nya byggnader 
skulle dessutom tjäna "till landets heder och 
prydnad" och många av dem avbildades ock
så i stormaktstidens praktfullaste propaganda
verk, E. Dahlbergs Suecia antiqua et bodier
na. Ulriksdal (ursprungligen Jakobsdal), 
Bogesund, Hässelby och Ulvsunda anförs av 
Selling som några av de främsta exemplen 
på större anläggningar av detta slag, byggda 
av sten och försedda med mer eller mindre 
påkostad inredning. Som exempel på mera 
anspråkslösa anläggningar från samma tid, 
uppförda i trä, namnes t. ex. Stora Sköndal 
och Långbro. 

Med frihetstiden framträder en ny kate
gori byggherrar — storköpmän och bruks
patroner — som byggde bekvämt och elegant 
i tidens främsta modestil, rokokon. Skaran av 
herrgårdsägare vidgades ytterligare under 
1700-talds senare hälft och 1800-talets bör
jan, särskilt efter 1810 då adelns exklusiva 
privilegium att besitta säterier upphävdes, 
och vi möter vanliga köpmän, hantverkare 
och tjänstemän med inte särskilt lysande tit
lar som ägare till lantegendomar runt om
kring staden, delvis gamla torpställen som 
försetts med en herrgårdsliknande bebyggelse. 

Det var inte bara längtan till landet och na
turen som orsakade denna "gröna våg", lant
ställena hade också den praktiska och eko
nomiska uppgiften att förse sina ägare med 
olika lantbruksprodukter — naturahushåll
ningen spelade en betydande roll i Sverige ett 
gott stycke in på 1800-talet. Sommarnöjes
bebyggelsen från 1800-talets senare hälft kan 
sägas utgöra begynnelsen till en ny epok i 
stockholmstraktens bebyggelseutveckling som 
markerar slutet på naturahushållningens era. 
Lantgården som gav både vederkvickelse och 
livsmedel hade förvandlats till ett sommar
nöje utan någon ekonomisk uppgift. Med 
rätta nöjer sig också Selling med att redovisa 
endast ett urval av de äldsta sommarvillorna. 

Efter inledningen följer en presentation av 
nära 160 olika anläggningar i Stockholm och 
angränsande kommuner. En del av dessa är 
välbekanta både för allmänheten och specia
listerna, andra är förhållandevis okända men 
därför icke mindre intressanta. Man noterar 
snabbt att det finns material för åtskilliga 
specialundersökningar inom åtskilliga ämnes
områden. En konsthistoriker konstaterar så
ledes bl. a. att det finns märkliga barock
byggnader som t. ex. Görväln i Järfälla som 
är förtjänta av ett detaljerat studium. De 
enkla karolinska anläggningarna väntar på 
utförligare undersökningar. De engelska par
kerna vid t. ex. Norsborg och Vällinge och 
deras upphovsman, arkitekten F. M. Piper, 
borde erbjuda ett frestande avhandlings
material för unga forskare. Den sengustavian
ska tidens och empirens herrgårdsbyggnader 
borde också kunna ägnas större uppmärksam
het än vad som hittills kommit dem till del. 

Gösta Selling har med sedvanlig grundlig
het och vetenskaplig noggrannhet och med 
stöd av sina både vida och djupa kunskaper 
om svensk arkitektur åstadkommit en mate
rialpresentation som verkligen inspirerar till 
fortsatta studier. Även icke fackmannen har 
stor behållning av boken, som lockar till ut
flykter kring Stockholm — ja också i Stock
holm — för att med egna ögon ta del av 
denna rikedom av byggnader och miljöer 
som ännu, trots storstadens expansion, finns 
i behåll. Litet oroad blir man av att Selling 
alltför ofta nödgas avsluta sina beskrivningar 
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med en upplysning om att byggnaderna står värden och att de kan ges en lämplig funk-
outnyttjad och därför förfaller. Kan Sellings tion även i dagens samhälle har den fyllt 
bok genom att peka på dessa förhållanden ytterligare en väsentlig funktion. 
hjälpa till med att hejda förfallet och väcka , . . . . , 
. V * . , , . / , . , „ Ake Nisbeth 
kommuner och enskilda — ja också staten _,., ., . . . . 

. . . . . . n i i L i Riksantikvarieämbetet, 
— till insikt om att flertalet av dessa hotade 
byggnader representerar oersättliga kultur- _ . , . „ . „ , . , 

S-114 84 Stockholm 
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D. L. Clarke, Mesolithic Europé: the econo
mic basis. Problems in Economic and Social 
Archaeology. Eds. G. Sieveking, L. H. Long-
worth and K. E. Wilson. Duckworth. Lon
don 1976. 

Arkeologien har haft benägenhet att polari
sera begreppen kring mesolitikum å ena si
dan och neolitikum å den andra. Mesoliti
kum har blivit enbart jakt och neolitikum 
enbart jordbruk; fynd och föreställningar har 
sorterats därefter. 

I sin uppsats vill Clarke för det första peka 
på den ofta stereotypa fyndtolkningen och på 
samplingsproblemen. Han lämnar för det 
andra fynd- och boplatsdata därhän för att 
via några modellskisser över den allmänna 
ekologiska bakgrunden i Europa ca 10 000— 
5 000 f. Kr. på ett oberoende sätt nå fram 
till den förväntade arten och utbredningen 
av mesolitiska försörjningssystem. 

För det tredje och slutligen sammanför 
han de ekologiska prognoserna med fynd
material och andra observationer för att för
söka kasta ljus över de många skiljaktliga 
tolkningarna av "övergången" från regionala 
mesolitiska ekonomier till det neolitiska mat-
produktionsmönstrd. 

Vad Clarke gör är en mycket stimulerande 
omvärdering av våra vanligaste föreställ
ningar om mesolitikum. Han vänder sig mot 
beskrivningen av de mesolitiska systemen som 
lägre typer av ekonomi än de neolitiska, 
deterniinerade att enligt en social darwinism 
utvecklas mot de neolitiska formerna. Felet 
vi har gjort är att låta bilden uppstå mest 
ur typologiska analyser och före Starr Carr 
utan att beakta organiska fynd, sociala och 
ekologiska aspekter eller svårigheterna med 
sampling. 

Köttfixering — en västerländsk kultur
belastning 

På nordliga breddgrader är fett kött viktigt 

för att hålla kroppsvärmen. Det är säkert 
en viktig bakgrund till att nordeuropéer och 
amerikaner har en förkärlek för kött som 
inte alls svarar mot den verkliga konsumtio
nen. Andelen kött i födan uppgår sällan till 
en tredjedel och intaget av protein utgörs 
bara till hälften av animaliskt sådant. Det är 
i denna köttfixerade kulturkrets som den 
moderna arkeologien växt fram. Men homi-
niderna och primaterna är — menar Clarke 
— övervägande vegetariska allätare och den
na didiska flexibilitet är en av de ickespecia
liseringar som lett till denna däggdjursord-
nings dominans. 

Elden bör ha haft större betydelse för att 
bryta ned växtcellernas cellulosaväggar och 
därigenom göra cellinnehållet tillgängligt för 
magsafternas inverkan än för tillredning av 
kött, som är mer eller mindre smältbart även 
i rått tillstånd. Färskt kött har man säkert 
undvikit. 

De mesolitiska miljöerna i Europa 

Clarkes modell innebär att människorna i 
Medelhavsområdet och de tempererade de
larna av Europa under mesolitikum tog hu
vuddelen av sin föda ur växtriket. Att ta 
reda på var i Europa folk levde under meso
litikum är detsamma som att se efter var 
ätliga växters produktivitet och variation var 
störst. 

Den potentiella produktiviteten varierar 
med breddgraden beroende på skillnaden i 
mottagen solenergi mellan ekvatorn och de 
tempererade delarna av jorden. Den totala 
produktiviteten är emellertid mindre viktig 
än den ätliga. 

Det, som bestämmer ett områdes födo
potential är latituden, fångstområdets (catch-
ment area) egenskaper, den ätliga delen av 
totalproduktionen och dess säsong, energiför
luster vid insamlingen och insamlingsområ
dets belägenhet inom fångstområdet. 

Det är intressant att notera, att inom 
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Europa har barrskogsområdet lika stor pro
duktivitet som blandskogsregionerna och 
båda dessa slörre produktion än Medelhavs
områdets lövskogar, östersjöområdet ger 
lika mycket som Meddhavsområdd. 

På mikroplanet ger träsk, kärr, deltan, 
flodmynningar och fjärdar allra mest, medan 
stepper och nordliga eller högt belägna sko
gar ger minst. 

Clarke nämner en rad våtmarksarter, som 
ger stort ätligt utbud, t. ex. mannagräs, säv, 
kavddun, rörvass, gul näckros, sjönöt. Pro
duktionen av vegetabilisk föda ger boplatser
na en starkare affinitet till våtmarker och 
stränder än vad enbart jakt och fiske skulle 
göra. Även närheten till kusten betingas av 
samma faktorer, menar Clarke. Här har At
lantens och Östersjöns kuster haft långt 
större betydelse än Medelhavets. 

Affiniteten till vatten har mycket ofta lett 
till en inlagring av artefakter och avfall i 
sediment och vi kan konstatera en hög be
varingsgrad i de få fall sedimenten släpper 
ifrån sig materialet. Lokaler i floddeltan har 
begravts under tiotals meter av sand och 
dy, boplatser vid öppna kuster har spolats 
ut i havets glömska och en inte ringa mängd 
platser har kommit att ligga under vatten 
dels genom havsytans allmänna stigning se
dan 10 000 f. Kr, dels genom landsänkningar. 

Clarke pekar på den allmänekonomiskt 
viktiga omständigheten, att många naturliga 
ekosystem har en långt högre ätlig produk
tivitet än vad agrikulturella system har. Det 
beror på att solenergien fångas upp i flera 
"hyllor" i den naturliga vegetationen och 
därför ger en mycket större fotosyntesom
vandling till biomassa än vad den enskiktade 
åkern ger. Träd är bättre än säd. 

De regionala mesolitiska ekonomierna och 
övergången till neolitikum 

Fångstområdets storlek är avhängigt dels av 
gruppens storlek, dels av tillgången på föda. 
Den optimala situationen är den, när grup
pen inte behöver bryta lägret på den perma
nenta boplatsen. Men Clarke har här bara 
räknat med de snabbt förnyelsebara födo/ 
energikällorna. O m man varit bunden till 
användningen av ved för födans tillredning 

så måste man ha behövt elda hela året. Då 
måste tillgången på vedbrand inom räckhåll 
raskt ha blivit så knapp, att man enbart av 
den anledningen tvingats flytta lägret någon 
eller några kilometer varje kvartal. Man kan 
alltså ha blivit tvungen att lämna en plats 
med ständig, rik tillgång på föda därför att 
veden tagit slut. Den skattning av vege
tationen, som insamlingen av bränsle inne
bar, medförde emellertid också en mer lång
siktig fördel. Uppbrytningen av vegetationen 
ledde till invandring av späda trädskott och 
örter, som över några år kunde konsumeras 
av viltet, som därigenom tillväxte i antal och 
gav ett överskott, som senare kunde utnyttjas 
av gruppen när den återvände. 

Clarke ställer två alternativ för mesolit-
människans övervintrande. Det ena att stan
na vid ett vattendrag, som ger tillräcklig till
gång på färska vegetabilier ur vattnet i form 
av t. ex. säv, rörvass, vattenklöver. Det andra 
alternativet är att förrådssamla nötter, bär, 
frukt. 

övervintringsplatser var ofta belägna på 
lätta eller sandiga jordar, där hassel, ek och 
örnbräken trivs. Alla dessa tre arter kunde 
skördas och utnyttjas för vinterbehovet. De 
övervintrande, näringsrika och ätliga rötterna 
av örnbräken kan i sådana biotoper ge 25-50 
ton/km2 . 

Clarke fäster stort avseende vid de tem
pererade skogarnas undermarkproduktion av 
perenna rötter med vegetativ fortplantning 
som motsats till Medelhavsområdets fröför-
merade ettåriga arter. Rotväxterna varierar 
mindre i antal, ger kolhydrat och protein i 
samma mängd som sädesslagen och förvarar 
sig själva tills man gräver upp dem. 

Här har vi den tredje faktor, som gör det 
naturligt för ett samlarsamhällc, koncentrerat 
på perenna växter, att cirkulera mellan 
"catchment areas" med en cyklicitet av 2-3 
år eller den tid det tar för vegetationen att 
återinvandra och föröka sig både beträffande 
1) direkt av människan ätliga arter som bra
ken etc. och 2) arter, som gjort det möjligt 
för viltstammen att tillväxa. 3) "Energi
skogsarterna" sälg, pil, asp, rönn,björk, has
sel m. m. har hunnit tillväxa till användbar 
storlek och medger återigen några månaders, 
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kanske en vinters beredning av föda med 
eldens hjälp. 

Man måste emellertid ha klart för sig, att 
transportenergien, förbrukad för hämtning av 
förnödenheterna bränsle, villebråd och vege
tabilier och som kanske kan uttryckas i 
kj/km, är mycket lägre för vattentransporter 
än för vandringar över land. Därför har en 
strandbaserad fångstgrupp med båtar ett 
långt större fångstområde än en inlandsgrupp 
(på nordligare latituder i varje fall sommar
t id) . 

"Traditional interpretations of the archaeo
logical data from mesolithic Europé between 
ca 10 000—4 000 b. c. have been artificially 
limited by the complexities of weak convcn
tional assumptions, inherent sampling biases 
and reinforcing stereotypes" (s. 476). 

" In middle and southern European lati-
tudes, ecological inference and an allernalive 

interpretation of the data would suggest that 
the great bulk of gatherer-hunter-fishcr diet 
would be drawn from the natural abundance 
of reliable and diverce vegetal sources" (s. 
476). 

Antagligen har man helt enkelt inte haft 
behov av vare sig sädesodling eller husdjurs
skötsel. 

En serie miljöförändringar inverkar på 
den ekologiska balansen och därmed på det 
mesolitiska försörjningsunderlaget ca 8 000— 
6 000 i Medelhavsområdet där uttunning av 
vegetationen minskade antalet större, vilda 
betesdjur. Bebyggelsen sökte sig till kusten, 
blev scdentär, vilket ledde till husdjurshåll
ning och eventuellt odling av grönsaker. 

Lars Löfstrand 
Bangårdsgatan 3 A 
753 20 Uppsala 

Lennart Lundborg, Undersökningar av brons
åldershögar och bronsåldersgravar i södra 
Halland. Höks, Tönnersjö och Halmstads hä
rader under åren 1854—1970. Hallands mu
seum, 2. Halmstad 1972. 142 s. 

Den här boken har fått vänta alldeles för 
länge på recension. Men nu kan man se den 
i ett visst tidsperspektiv och bedöma den 
från andra synpunkter än om recensionen 
kommit omedelbart. Mellan publiceringen 
och denna anmälan ligger de år, då Binfords 
idéer och "the new archeology" blivit kända 
och i någon mån tillämpade i nordisk ar
keologi. Där finns också David Clarkes ana
lytiska arkeologi, Renfrews anstormning mot 
diffusionistiska irrläror, försök till oriente
ring mot semiologi, typer av sociologisk eller 
socialantropologisk arkeologi, ibland med 
marxistisk anknytning, naturvetenskapliga 
och ekologiska undersökningar. Ett otal rikt
ningar och experiment har nått oss, mest 
från USA och England. Inte mycket av detta 
var av någon betydelse i svensk arkeologi före 
1972. Kan en bok, som saknar allt detta, 
vara av något intresse idag? 

Lennart Lundborg nämner många gånger 
Ernst Sprockhoff, som kan stå som en sym
bol för den tyska arkeologi, som tidigare spe
lade en så stor roll i Sverige. Lundborg cite
rar (s. 127) ur ett brev från Sprockhoff: 
"Mögen Ihnen auch weiterhin unbekannte 
Dinge iiber den Weg laufen." Denna sats 
är något av ett program. Målet var ofta att 
söka det obekanta, som kanske kunde dyka 
upp av en tillfällighet. Sökandet efter det 
obestämda obekanta förbands med det syste
matiska och noggranna genomarbetandet av 
stora materialmängder, som så småningom 
kunde publiceras i ståtliga volymer. 

Lennart Lundborgs bok hör hemma i 
denna forskningstradition. Den är en under
söknings- och materialpublikation, som har 
en geografisk och kronologisk ram, ingen ut
talad problemställning. Efter en inledande 
historik över bronsåldersutgrävningar i södra 
Halland redovisar författaren undersökningar 
av 12 högar på sju platser, flertalet egna ut
grävningar. Redovisningen följer schemat: 
högens uppbyggnad, gravar och fynd, date
ringsproblem, tolkning av undersökningen. 

Under åren 1854—1970 undersöktes 76 
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högar i Hallands tre sydligaste härader. Till
sammans registrerades 235 bronsåldersgravar 
i dessa högar. 20 var skelettgravar från per. 
I I — I I I . Därtill kommer ett antal osakkun
nigt framgrävda gravar och 11 flatmarks
gravar. 

Lennart Lundborg har gjort en hel del 
iakttagelser och påpekanden av stort intresse. 
I gravläggningarna finns tydliga variationer, 
som inte hänger samman med de väl kända 
förändringarna vid övergången till brand
gravskick utan är lokala sedvänjor. Så har 
tydligen bruket att uppföra högar varit van
ligt i södra Halland ännu under yngre 
bronsåldern, i varje fall under per. IV. De 
tre undersökta högarna vid Kårarp i Övraby 
socken hade var och en sin egen gravform. 
Detta tolkas av Lundborg så, "att var familj 
haft sin hög, som de utnyttjat under en rela
tivt kort period" (s. 65) . 

Lokala variationer i bronsålderns grav
skick har påvisats även på andra håll i vårt 
land. Ännu fler detaljerade undersökningar 
av det slag Lundborg genomfört måste leda 
till, att vi till sist kan se nya sammanhang 
och bryta igenom våra mycket schematiska 
föreställningar om bronsåldern och tränga 
djupare in i kultur och samhällsliv. 

På många platser har man stött på bo
platsrester i samband med utgrävning av hö
gar på åsar. Man får intrycket, att boplatser 
från bronsåldern ofta, eller kanske som regel, 
ligger vid eller mycket nära gravhögarna. Det 
är oroande att man, i varje fall till början 
av 1970-talet, inte alls lagt ner nämnvärda 
ansträngningar på att lokalisera och under
söka dessa boplatser. Mycket material och 
kunskap har gått förlorad. Ofta har högar
nas närmaste omgivning varit på det ena 
garnas närmaste omgivning varit på det ena 
eller andra sättet förstörda, när högundersök
ningen började. Men det framgår inte, att 
man verkligen kontrollerat möjligheterna att 
undersöka, om det någonstans funnits bo-
platsresler, som varit möjliga att undersöka. 
Här ligger en skillnad i intresseinriktningen 
nu och förr. Begreppet bebyggelsearkeologi 
har slagit igenom sent, då det gäller brons
åldersbebyggelse. Det måste vara en viktig 
forskningsuppgift att snarast genomföra bo

platsinventeringar inom åsområden med 
bronsåldershögar. Vi skulle behöva en bok 
likadan som den Lundborg skrivit men över 
undersökta bronsåldersboplatser. 

Enligt min mening finns d d en svaghet i 
boken, som hänger samman med att den nu
mera ganska självklara bebyggelsearkeolo
giska aspekten inte tagits upp. För varje un
dersökning får man en mycket kort angivelse 
av högens läge, egentligen bara orienterings
uppgifter och obetydligt av uppgifter om 
miljön. Flertalet undersökningar ligger gan
ska långt från kusten inom i senare tid rela
tivt starkt uppodlade områden. Vad kan 
man säga om den dåtida miljön? På vad 
sätt skiljer sig fornlämningar och miljö inom 
detta område från kuströsena och deras miljö 
i södra och norra Halland? 

Av Rolf Jonssons sammanställning och 
analys av det osteologiska materialet från 
bronsålderns brandgravar i södra Halland 
framgår, att i 11 gravar fanns också djur
ben (s. 131 ff.). I icke mindre än nio av 
dessa ingick ett fåtal ben av får/get, i en 
hund och i en svin. Detta behöver icke nöd
vändigtvis betyda, att får/get-avd var en 
dominerande näring men det skulle kunna 
göra det. Fårskötseln var kanske en faktor av 
betydelse i samband med uppkomsten av de 
stora hedmarkerna i Halland? 

När man ser Riksantikvarieämbetets karta 
över fornminnen i Halland påträffade vid 
inventeringen för den ekonomiska kartan (s. 
101), frågar man sig, hur de inre delarna 
av södra Halland utnyttjats under brons
åldern och järnåldern. Mycket få fasta forn
lämningar är kända där. Var dessa delar 
verkligen outnyttjade och folktomma under 
bronsåldern? Eller fanns det också en fångst
befolkning, som icke begravde sina döda på 
samma sätt som befolkningen i de bördigare 
områdena närmare kusten? 

Detta är frågor, som ligger utanför den 
uppgift Lennart Lundborg ställt upp för sig. 
Det är väl just häri skillnaden ligger mellan 
1970 och 1980. Undersökningarna av brons
åldershögar i Halland har under 1950- och 
1960-talet gett en del oväntade och viktiga 
upplysningar. Även denna nya kunskap kan 
användas i frågeställningar av t. ex. social-
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antropologisk art. Men detta är en oförmo
dad vinst. Systematiska frågeställningar om 
t. ex. befolkningens spridning, utnyttjandet 
av naturresurserna och ekonomisk växelver
kan mellan olika regioner kan leda till kun
skap av en helt annan och mångsidigare art 
än den man brukade söka före 1970. Detta 
kan vi inte fordra av Lundborgs arbete. Man 
kan ta boken som en utgångspunkt för att 
försöka förstå innebörden av de snabba för
ändringar den arkeologiska forskningen ge
nomgått de 10—15 sista åren. 

Lennart Lundborgs bronsåldersbok är i 
sitt slag mönstergill, klart disponerad, nog

grann och försedd med ett rikt och mycket 
upplysande bildmaterial. Vi behöver mate
rialpublikationer av den här typen, som går 
utmärkt att använda i den vidare forsk
ningen. Men nu efteråt märker man också 
väl allt det viktiga, som ligger utanför Lund
borgs behandling. Här finns ett stort arbete 
att göra, en ny och likaså väsentlig bok att 
skriva. 

Evert Baudou 
Institutionen för arkeologi 
Umeå Universitet 
S-90 187 Umeå 

Friedrich Schldte. Germanen zwischen 
Thorsberg und Ravenna. Urania-Verlag, 
Leipzig-Jena-Berlin. 1971. 263 sidor med 93 
fig., 77 planscher varav 21 i färg. 

Under senare år har man allt oftare fått 
höra talet om sjunkande kvalitet i undervis
ningen såväl på det lägre som på det högre 
planet i våra undervisningsanstalter. Forskar
utbildningen vid våra universitet blir allt
mera eftersatt, och risken föreligger att en 
doktorsavhandling kommer att om några år 
motsvara en trebetygsuppsats för något tiotal 
år sedan. 

Men nog om detta. Reflexionerna har när
mast föranldts av den bok, jag har fått i 
uppgift att recensera. Eftersom jag förestäl
ler mig att förhållandena inte kan vara så 
mycket bättre inom de arkeologiska studierna 
än de är inom andra ämnen, vill jag här re
kommendera en bok, som bör kunna vara 
till en viss grundläggande hjälp för alla stu
denter. 

I kapitelföljd berättar förf. här om de ti
diga germanerna och deras historia, hur de 
levde, vad de livnärde sig på, vad de produ
cerade, hur de klädde sig, vilka vapen de 
hade, hur de bodde, deras konst och skrift 
osv. Man får, kort sagt, en liten men inte 
alltför torftig överblick rörande det elemen
tära i det, som varje arkeologie studerande 

bör veta, nota bene om det gäller nordisk 
och germansk fornkunskap. 

Författarens språkbehandling är mycket 
klar och enkel. Boken är lättläst men ändå 
sakrik och fyller från den synpunkten högt 
ställda krav. 

I det följande vill jag endast kommentera 
några av de partier i boken, som kan vara 
av speciellt nordiskt intresse. 

På sid. 32 ff. talar förf. om "das Gefolg-
schaftswesen" (ung. hird; red. anm.) hos ger
manerna, om vilket vi sannerligen inte vet 
särskilt mycket. Han försöker där skildra hur 
det uppkommit och utvecklats och avslutar 
sin framställning med följande ord. '"Das 
germanische Gefolgschaftswesen bildete sich 
aber im Laufe der Jahrhunderte immer stär
ker aus und fand seine höchste, zugleich auch 
erbarmungslöseste Form bei den Wikingern, 
deren Seefahrten iiber die Weltmeere Mann-
schaften mit eiserner Disziplin verlangten." 

Jag kan inte helt dela dessa synpunkter, 
åtminstone vad nordiska och speciellt svenska 
förhållanden beträffar. Det finns en utpräg
lat fredlig sida i denna utveckling, som allt
för litet har beaktats av forskningen. Låt oss 
exempelvis tänka på förhållandena i Sverige 
under folkvandringstid. Där finner man en 
mycket stark utveckling inom den materiella 
kulturen av allt att döma under beskydd av 
en kraftfull och initiativrik kungamakt. Till 
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en början koncentreras denna uppgång till 
Mäla rområdd , dvs. till grannskapet av det 
dåvarande kungaresidenset i Uppsala. Något 
senare finner man även konungens "Gefolg-
schaft" i de bekanta krigargravarna i Vendel 
och Valsgärde m. fl. platser. — Men det är 
uppenbarligen mest med fredliga medel, som 
utvecklingen fortskrider. Vittnesbörd därom 
är bosättningarna i Grobin, Wiskiauten, Kol
berg, Menzlin och Ralswiek m. fl. platser. 
Den nordiska bosättningen på de nordatlan
tiska öarna torde väl inte heller ha varit allt
för blodig och "erbarmungslos". Där har det 
väl snarast varit jordhunger, som varit den 
pådrivande kraften. 

S. 66 ff. utgör en intressant skildring av 
den omfattande järnutvinningen i Polen samt 
det germanska metallhantverket. Det är bara 
synd att förf. därvid inte fått med något 
om de folkvandringstida metallverkstäderna 
på Hdgö , som utan tvivel skulle ha utgjort 
ett sensationellt inslag i bilden. Förf. menar 
nämligen att de germanska metallhantverkar
na till en början reste omkring från plats 
till plats inom ett bestämt område och ut
övade sitt yrke. Till de mera ortsbundna 
hantverken räknar han bl. a. krukmakeri och 
tillverkning av glas och kvarnstenar, som var 
beroende av råvaran direkt på platsen för 
tillverkningen. — På H d g ö förekom, som vi 
vet, ett mycket omfattande hantverk, som till 
en betydande del var avsett för försäljning. 

Handeln med egna och importerade pro
dukter kom också för Helgös del att spela 
en högst väsentlig roll, vilket kompletterar 

Schlettes framställning på en mycket viktig 
punkt (s. 99 ff.). 

Vid behandlingen av handeln och köp
männens roll i samhället kommer förf. för 
övrigt med en antydan, som "lässt tief blic
ken". Han talar nämligen där (s. 94) om 
romersk handel utefter Nordsjökusten, Ska-
gen och de danska öarna samt vidare in i 
Östersjön, där romerska skepp "möglicher
weise" kom till den baltiska kusten och till 
Gotland. — Jag erinrar mig därvid min vän 
Erik Nyléns antydan att han skulle ha fun
nit en romersk galär på Gotland. 

Det skulle vara åtskilligt att tillägga vid 
granskningen av detta i och för sig mycket 
stimulerande arbete, men jag vill inskränka 
mig till att som avslutning citera förf. (s. 
194): "Lange Zeit galt das erste Auftreten 
einer Schrift als Kriterium fiir den Beginn 
der 'Geschichte' eines Volkes, während man 
die schriftlose Zeit als 'vor-geschichtlich' im 
wörtlichen Sinne betrachtete. Der marxis-
tischen Geschichtswissenschaft ist es zu ver-
danken, dass wir heute die Geschichte bereits 
mit der Herausbildung des Menschen und 
der menschlichen Gesellschaft beginnen las
sen." 

På grund av egna erfarenheter vill jag 
livligt instämma i detta uttalande. Ett före
mål kan ofta vara minst lika vältaligt som 
en skriven källa. 

Wilhelm Holmqvist 
Drottninggatan 59 
S - l l l 21 Stockholm 

Herbert Jankuhn, Einfiihrung in die Sicd-
lungsarchäologie. DeGruyter Studienbuch. 
203 s. Berlin 1977. ISBN 3-11-004752-7. 
Pris D M 38.—. 

För den som är intresserad av bebyggelse-
arkeologisk forskning och vill sätta sig in i 
den tyska formen, är Jankuhns översiktliga 
och lättlästa bok till god hjälp. Genom en 

med tysk noggrannhet genomförd genomgång 
dels av begreppet Siedlungsarchäologie, dels 
av forskning inom och kring Siedlungsarchäo-
logien klargör Jankuhn klart och otvetydigt 
begreppet. 

I sin bakgrundsteckning framhäver Jan
kuhn Kossinnas roll vid uppkomsten av be
greppet Siedlungsarchäologie. Den nära an
knytningen mellan Siedlungsarchäologien och 
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de båda ämnena Siedlungsgeographie och 
Siedlungsgeschichte understryks liksom även 
ortnamnsforskningens roll. Dessa företeelser 
är ju för en svensk arkeolog med intresse för 
bebyggelsearkeologi inget speciellt nytt. Det 
visar i stället den nära samhörigheten mellan 
tysk och svensk arkeologisk tradition i forsk
ningsinriktning. Boken visar dock på vissa 
påtagliga skillnader mellan svensk och tysk 
tradition, genom den betydligt mer ekolo
giskt inriktade tyska forskningen, där de 
ekologiska faktorerna tillmäts en tämligen 
stor betydelse jämfört med vad som hittills 
varit fallet inom den svenska bebyggelse
arkeologiska forskningen. 

Den arkeologiska grundval som Siedlungs-
archäologien bygger på är fynd och forn
lämningar framför allt i dessas spatiala be
märkelse, där inventeringar, spridningskartor 
och lösfynd spelar en stor roll. Tyngdpunk
ten ligger dock liksom i Sverige på analys av 
gravfält, där man dock något häpnadsväc
kande a priori anser att gravfältens storlek 
alltid är direkt avhängig av varaktigheten av 
bebyggelsen. D d viktigaste för analysen är 
dock boplatserna och dessas funktion. I detta 
fall skiljer sig den tyska Siedlungsarchäo-
logien från sin svenska motsvarighet. Anled
ningen till detta är synbarligen ett större in
tresse för frågor om ekonomi och social 
struktur inom den tyska forskningsinrikt
ningen. Att man trots detta intresse och 
denna inriktning fortfarande låter tyngd
punkten ligga på analys av gravfält motive
ras med att antalet totalundersökta boplat
ser ännu är otillräckligt för att kunna bygga 
en analys på dessa. 

Andra viktiga basfakta vid forskningsarbe
tet är s. k. fossila odlingsspår och andra di
rekta spår av jordbruksproduktion, rester och 
spår av råvaruproduktion eller -bearbetning. 
Stor betydelse läggs också vid de inbördes 
förhållandena mellan olika delar av ekono
min. 

Borgar är ytterligare en företeelse som man 
inom Siedlungsarchäologien lägger stor vikt 
vid. Framför allt menar man att dessa ger 
ett viktigt bidrag till möjligheten av en sam
hällsanalys, dvs. i huvudsak frågan om so
cial stratifiering. 

Slutligen är spridningskartor både av forn
lämningar och lösfynd av stor betydelse för 
den vetenskapliga analysen. Nödvändigheten 
av källkritik framhålls dock med tanke på 
olika uppodlingsgrad etc. 

De arkeologiska företeelser som Siedlungs
archäologien däremot anser är av mindre 
betydelse är dels kult- och offerplatser, dels 
depåfynd, eftersom dessa inte nödvändigtvis 
har en bebyggdseindikerande status. 

Något av det mest grundläggande i den 
tyska Siedlungsarchäologien är arbetet med 
kartor och inventeringar. Olika typer av kar
tor och olika prospekteringsmdoder kommer 
till användning vid den arkeologiska analy
sen. Flygfoto, fosfatkartering, magnetomder-
kartering liksom kartor över fornlämningar 
och lösfynd med dessas spridningsbilder an
vänds. I många fall kan man med detta 
material göra viktiga iakttagelser utan att 
genomföra en utgrävning. 

Som tidigare nämnts spelar också ekologin 
en stor roll. Härav följer att Siedlungs
archäologien eftersträvar och håller ett nära 
samarbete med olika naturvetenskaper. Vik
tiga hållpunkter i den ekologiska inrikt
ningen är klimatet, jordbetingelserna, land
skapets relief, vattenhushållning och -till
gång samt flora och fauna. 

Siedlungsarchäologien har enligt Jankuhns 
beskrivning ett systemteoretiskt synsätt på 
forskningsprocessen. Den ser bebyggelsen in
gående i ett system där naturförutsätt
ningar, ekonomi, teknologisk nivå och demo-
grafi är variabler. Vid jämvikt i systemet 
erhålls en konstans i bebyggelsen, medan 
däremot en förändring i någon eller några 
av variablerna rubbar systemets konstans. 

En svaghet i Siedlungsarchäologiens ana
lys av bebeyggdsen är att man alltid anser 
att geografisk närhet betyder kronologisk 
samhörighet. Ett sådant synsätt kan ge upp
hov till obehagliga överraskningar när nya 
inte tidigare kända fynd och fornlämningar 
dyker upp i ett analysområde. 

Boken ger också ett flertal exempel på 
undersökningar som belyser olika aspekter av 
Siedlungsarchäologien. T. ex. visas olika ty
per av målsättningsinriktade undersökningar 
både på mikro-, semimikro- och makronivå. 
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Boken avslutas med en exposé över i vilka 
angränsande forskningsgrenar som Siedlungs
archäologien är av betydelse. Tre huvudäm
nen nämns: jordbrukshistoria, socialhistoria 
samt etnohistoria. 

Sammanfattningsvis kan sägas att boken på 
ett enkelt och lättfattligt sätt talar om vad 
Siedlungsarchäologie innebär. Pedagogiskt 
sett är den mycket lättillgänglig med ett 
smärre minus för något för ingående detalj
analyser av enskilda objekt i bokens mellersta 
avsnitt. Boken skulle med fördel kunna an

vändas i undervisningen på grundkursnivå 
i universitetsutbildningen i arkeologi. En 
nackdel i detta sammanhang är dock att de 
svenska litteraturhänvisningar som ges i all
mänhet är från 1930- och -40-talen, men 
detta är också endast en marginell anmärk
ning mot det positiva helhetsintrycket av en 
utmärkt lärobok. 

Agne Furingsten 
Riksantikvarieämbetet 
UV Väst 
Box 10 259 
S-434 10 Kungsbacka 

H. R. Ellis Davidson, The Viking road to 
Byzantium. Georg Allén & Unwin Ltd. Lon
don 1976. 341 s. ISBN 0-04-940049-5. 

Boken omhandler et tema av stor interesse 
for skandinavisk, först og fremst svensk ar
keologi, og den bor ikke stå ukommentcrt 
(selv om det er 3 år siden den kom u t ) . Den 
bygger både på arkeologiske, historiske og 
Hngvistiske kilder, og mine kommentarer 
gjelder behandlingen av det arkeologiske ma
terialet fra det gammelrussiske riket (Rus'-
riket), og hvilken nytte den kan ha for skan
dinaviske arkeologer. Generell kan jeg låne 
en kollegas ord om en fordesningsrekke i 
norrön kulturhistorie: "interessant, unntatt 
det jeg vet noe om, som ikke er bra". Andre 
resensjoner av boken tyder på at ikke bare 
arkeologien er behandlet uten tilstrekkclig 
innsikt og kritikk. 

Teksten på varebindet hevder at "This is 
the first major study of the Viking who 
travelled east, based on the evidence of 
written sources and archaeology, drawn from 
a wide field and much new material." Og 
videre: "Much has been written about the 
activities of the Vikings in the West ( . . . ) . 
But here is a history about which little has 
been written, but which is just as important 
and quite exciting". Det er kansje ikke 
riktig å gjore forfatteren ansvarlig for det 

som står på varebindet, men det viser hvor 
ambisios boken er, og det er symptomatisk. 
Siden det förste verket av G. S. Bayer: De 
varagis kom i 1729, er en uoverskudig 
mengde litteratur på en rekke språk blitt til. 
Eksempdvis V. A. Mosin: Varjagorusskij 
vopros (Slavia X, 1931), L P . Saskol'skij: 
"Normanskaja teorija v sovremcnnoj burzuaz-
noj naukc (1965) eller H. Paszkiewicz: The 
making of the Russian Nation (1963) viser 
litteraturmengden. Heller ikke kan boken 
uten videre hevdes å waere den förste studien 
som bygger både på historiske og arkeologiske 
kilder, men Arbman: Svear i ostcrviking 
(1955) står ikke i litteraturlisten. 

Jeg kan ikke se at meget nytt materiale 
erbrukt fra arkeologien. Tvertiemot er en 
mengde gammdkjente og sentrale arkeolo
giske publikasjoner og avhandlinger utelatt. 

Det er ikke lett å resensere en bok om et 
så omdebattert tema som skandinavene i 
Rus'rikd/varjagerkontroversen, fordi det er 
vanskelig å skille oppfatninger og fakta. 
Mye av det Davidson skriver er diskutabelt, 
og det er en svakhet at ikke ulike synpunk
ter blir prescntert. Hun godtar nacrmest uten 
videre normannistiske synpunkter. D d savnes 
helhetssyn på skandinavenes aktivitet i Ost-
Europa. Generell har jeg to hovedinnven-
dinger mot boken, först og fremst angående 
arkeologien: den er ikke kritisk nok, hverken 
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överfor bruken av materialet eller boker/ 
forfattere, og den roper utilstrekkdig kjenn-
skap til materialet. Og man kan vanskelig 
kjenne alle de språk som er aktuelle for en 
forskningsoppgave, men å företa en seriös 
undersökelse av varjagene uten å kunne 
russisk, er som å arbeide med "the Norman 
conquest" uten å kunne engelsk. Men også 
sentrale verker på vesteuropeiske språk mang
ler. Saerlig påfallende er det at T. J. Arne 
bare er nevnt i teksten (s. 60) og åpenbart 
annenhånds. Hans klassiker La Suéde et 
VOrient (1914) er for central til å utdates 
i en bok som denne. 

Det er riktigt at det ikke er tilgjengelig 
noen möderne, systematisk samling av de 
arkeologiske funnene (cf. s. 51) , men en god 
del finnes. En generell droftdse av Klejn, 
Lebedev og Nazarenko finnes i Istoriceskie 
svjazi Skandinavii i Rossii fra 1970. De 
skandinaviske smykkene er publisert av Ded-
jtihina i Trudy G I M a 43 (1967), våpnene 
av Kirpicnikov (1966, 1971-samld for Rus'-
riket, ikke först og fremst skandinaviske), og 
doppskoene av Korzuhina (1950, cf. Peter 
Paulsen fra 1956). Ingen av disse arbeidene 
står i litteraturlisten. 

Forfatteren hevder (s. 45) at det ikke er 
foretatt noe systematisk studium av grav-
haugene mellom Ladoga- og Onega-sjoen. 
I 1895 kom N. E. Brandenburgs publikasjon 
av gravhaugene sorost for Ladoga-sjoen, og 
i den senere tid har Nazarenko gitt ut en 
klassifikasjon av gravminnene fra samme om
råde (i Statistikokombinatornyc melody v 
arhcologii, 1970), og Kockurkina har gitt ut 
sin kandidatdissertasjon om sorostre Ladoga-
område i 10.—13. årh. (1973). Det skandi
naviske gravfeltet på Plakun ved Staraja 
Ladoga er behandlet av Korzuhina i Kartkie 
soobscenija instituta arhcologii i 1971, og av 
andre senere. En båtgrav fra toppen av en 
sopka — eneste skandinaviske funn fra en 
sopka — er publisert av Bulkin, Nazarenko 
& Nosov i Arheologiccskie otkrytija 1971 
goda (1972, senere mer inngående). 

Forfatteren skriver (s. 75) at Novgorod i 
9. årh. ble skandinavenes hovedsentrum i 
Rus'-rikd. Der er ikke funnet skandinaviske, 
og knapt andre, funn i det hele tätt fra 9. 

årh. i Novgorod. A hevde at Novgorod grad
vis blev absorbert i svensk territorium (s. 75), 
er droyt. 

Det hevdes (s. 50) at " to the north-east 
of Moscow isolated finds of Scandinavian 
swords and oval brooches have been made". 
Hun tenker antagdigvis på det sorgdige 
kapitel med funnene fra de vel 7700 grav
haugene fra Vladimir-guvernementet "ut
g r ä v d " av grev Uvarov i 1851—1854!, og 
publisert av Spicyn (i Izvestija arheologice-
skoj komisii, XV, 1905), selv om denne bo
ken ikke er nevnt i litteraturlisten. I 1963 
kom publikasjonen Jaroslavskoe Povolz'e av 
663 gravhauger fra de naermest totalgravde 
gravfeltene ved Jaroslavl', evre Volga: Mi-
hajlovskoe, Petroskoe og Bol'soe Timerévo. 
Her foreligger 7 sverd og 66 skandinaviske 
brosjer (deriblant 48 ovale, — ca. 1/4 av 
alle som er funnet i Rus'-riket). Arne skrev 
om sina gravninger på Mihajlovskoe i Forn
vännen 1918. Davidson diskuterer forövrig 
ikke om de såkalte karolingiske sverdene vir-
kelig er skandinaviske eller ei. 

Det er av den störste interesse at det i 
1972 ble funnet en boplass/by ved gravfeltet 
på B. Timerévo (Dobrovol'skij & Dubov i 
Vestnik Leningradskogo universiteta 1975 og 
i Arheologiccskie otkrytija ira 1972 og ut
över). På 4 mynter fra en skatt med arabiske 
mynter funnet i boplasslaget i 1973 er det 
innrisset runer. 

Det er ikke uvanlig at utlendinger ikke 
har klart for seg hvor de russiske elvene 
renner, saerlig ikke at Volgas kilder ligger 
vest for Dneprs kilder. Man kan i en seriös 
avhandling likevel ikke skrive at "once the 
Volga was reached, the Scandinavians left 
the area of the Finno-Ugric tribes and 
entered that of the Volga Bulgars" (s. 50) . 
Övre Volga var just befolket av finsk-ugriske 
folk, og skandinavene kom ikke til Volga-
Bulgaria for ved Volga-kned. Det er videre 
galt at Smolensk, Polock og Cernigov ligger 
ved Volgas övre lop (s. 50). 

Davidson har forövrig rett i at der er 
"little evidence for Viking travels further 
down the Volga" enn Bulghar. Ncdenfor 
Bulghar og Biljar er det funnet bare en dopp
sko ved Danilovka (Volgogradskaja oblast '). 
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Hennes understrekning av solvets viktighet og 
bctydningen av S0lvmarkedd i Bulghar for 
ostferdene er etter mine begreper riktig. Kar
tene över utbredeisen av det arabiske solvet 
i Rus ' r ikd hos Janin Denezno-vesovye sistemy 
russkogo srednevekov'ja, 1956 viser klart 
Bulghars sentrale rolle også for selvimporten 
til f. eks. Kiev. 

Davidson hevder at "The trader could 
hardly have brought their wives on the diffi
cult journey down the Volga" (s. 66), og 
regner med at de tok seg konkubiner (s. 79). 
Kvinner med fullt smykkeutstyr oppfattes i 
skandinavisk arkeologi i regelen som frie 
kvinner, og de bor ikke oppfattes radikalt 
annerledes i Rus'riket heller. Dette og den 
betydning signaler i dräkten har hos tradi-
sjonsbundne folk tilsier at problemet med de 
etniske bestemmelsene burde vaere droftet. 
Der er faktiskt flere kvinne- enn manns-
graver som kan aksepteres som skandinaviske 
i Rus'-rikd (cf. Stalsberg, Fornvännen 1979). 

For det svaert viktige gravfeltet og bo-
plassen/byen (sv. staden) på Gnézdovo bru
ker forfatteren bare en artikkel som kilde, 
riktignok av den fremste kjcnneren av for-
tidsminnene her, D. A. Avdusin (i Norwe
gian archadogical review 1969). Men en god 
del materiale er publisert, og Avdusin har 
henvisninger til det meste (Kuscinskij 1881, 
Sizov 1902, Spicyn 1905, foruten Avdusins 
egne publikasjoner i Materialy po izuceniju 
Smolenskoj oblasti, flere nr . ) . Feltet er for
övrig diskutert flere steder i sovjetiske tid
skrifter fra slutten av 60-årene. 

Dateringen på gravfeltet er omstridt. Av
dusin holder på en sen og kort datering, 
som ser ut til å ha mye for seg, nemlig fra 
sent 9. til 11. årh. Der er skandinaviske funn 
fra sent 9. til tidlig 11. årh. 

Boplassen på Gnézdovo ble funnet i 1924 
(av Ljavdanskij), men först i 1967 begynte 
de systematiske utgravningene (Ljapuskin, i 
Arheologiccskie otkrytija 1967 og 1968). 
Etter Ljapuskins dod har Avdusin fortsatt 
(Arh.otkr. fra 1970 utöver). Boplassen er 
samtidig med gravene. Det er derimot ikke 
gjort så tidlige funn fra selve Smolensk, og 
det er flere som heller til den oppfatning at 
Gnézdovo er Smolensk's förlöper (f. eks. 

Arne i Arkeologiska forskningar och fynd, 
1952). Avdusin skriver ikke som Davidson 
hevder, at Smolensk eksisterte for Gnézdovo, 
men at det var 3 oppida på hoydene hvor 
Smolensk er, i 6.—8-årh., "long before Smo
lensk emerged" (Avdusin s. 53). Også grav-
ningene i Smolensk er av Avdusin og med-
arbeidere omtalt i flere årganger av Arheo
logiccskie otkrytija. 

Gravfeltet Novosdki ved Dnepr, 4 km 
ovenfor Gnézdovo, har et betydlig skandina
visk innslag, men er ikke omtalt. (Smidt i 
Materialy po izuceniju Smolenskoj obl. 5, 
1963, og Sirinskij i Materialy i issledovanija 
po arhcologii SSSR 176). 

Funnene fra Kiev er publiserte av Karger 
(Drevnij Kiev, 1, 1968). Han nevnes (s. 74), 
men åpenbart annenhånds. Der er ingen 
skandinaviske funn fra 9.årh. fra Kiev, noe 
Davidson tydeligvis ikke er klar över. 

Sestovicy-fdtet naer Cernigov er heller ikke 
behandlet, men en av BIifdd's artikler er 
med i litteraturlisten og såvidt i kapitlet om 
"Odin in the East". Foruten denne art ikkden 
har Arne omtalt funnene på tysk (i Acta 
archaeologica, 1931, en bearbeiddse av Srao-
licevs artikkel i Ukraina, 1926). 

I arbeider om vikingene i ost savnes ofte 
Ella Kivikoskis viktige artikkel "Studien zur 
Birkas Handel im Ostseegebiet" (Acta ar
chaeol. 1937). Kivikoski viser at der er over-
raskende få gotländske gjenstander fra Rus'-
r ikds territorium. Dette bekreftes av nyere 
materiale. De få tingene som er, ligger långt 
vest, og er sene (sent 10.—11.årh.) (cf. Stals
berg, Fornvännen 1979). I Birka-tid var ikke 
gotlenderne med innover på kontinentet. 
Solvet kunne de skaffe seg gjennom sine 
gamle kontakter ved Ostersjoen, noe som går 
klart fram av kartene hos Janin. Det var 
Birka som sto for ferdene via Nevaen og inn-
overover på kontinentet. 

Denne gjennomgangen av de deler som 
angår de arkeologiske funnene i Rus'riket 
skulle vaere tilstrekkclig til å vise at boken 
dessverre ikke kan tjene arkeologer som noen 
översikt eller guide. Boken er også videre full 
av feil. Kartet s. 48—49 er ubrukdig, både 
fordi navnene er feil (Szbosrk for Izborsk, 
Polozk for Polock, Lovar for Lovat ' ) , og feil 
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plassert (Gnézdovo og Smolensk har byttet 
plass, Berezan' er plassert ved Bugs istedenfor 
Dneprs munning) . Side 76 nevnes stedet 
Sizov. Det er meg ukjent, men arkeologen 
V. I. Sizov grov på Gnézdovo i forrige år
hundre og har gitt ut en stor publikasjon om 
dette. Forestillingen om russisk geografi er 
tildels uklare. S. 75 står at Volhov "enters II 
'men' ". Den renner ut av II 'men'. 

Også andre trykkfeil (?) er forvirrende. 
Olga besökte Byzans i 957 på s. 136 og 248, 
i 958 på s. 180 og i 959 på s. 196. Det var 
i 957. For ikke-skandinaviske lesere burde 
helst ett navn vaert brukt pr. person, isteden
for vekselvis Harald Hardradi , Harald the 
ruthless og Harald Sigurdson. Olav Harald
son/den heilige er på side 164 blitt Olav 
Sigurdson! Harald var hans far, Sigurd hans 
stefar, og Sigurd hans sundfedre, sammodre 
bror (halvbror). 

Sovjetiske forskere identifiserer Belaja 
Veza med Sarkel, ikke Itil (s. 138). Det er 
besynderlig å omtale Olegs dod som ett av 
hovedproblemene i skandinavenes tidlige 
historie i Russland, og heller ikke ser jeg 
hvilket grunnlag hun har for å tro at kilden 
heller er russisk enn norsk siden det fortelies 
at Oleg ble lagt i steinkiste for han ble kre-
mert. (S. 128—130.) (Det er ofte vanlig å 
se henvisning til Skandinavia når det finnes 
stein i gravkonstruksjonene.) David Wilson 
har i sin resensjon allerede påpekt det feil-
aktige i å regne figurene fra Constanza som 
skandinaviske (Antiquity mars 77). 

Forfatteren har forsåvidt rett i at den nor-
mannistiske og antinormannistiske skole opp-
sto i det 19.årh. De ulike oppfatningene fan
tes imidlertid allerede for. I 1749 skulle 
tyskeren Muller, som arbeidet ved Viten-
skapsakademiet, holde tale på Katarina den 
stores navnedag om "origines gentis et no-
minis russorum", i normannistisk ånd. Russisk 
vitenskaps far, M. V. Lomonosov fikk for
hindret dette. Han reagerte voldsomt mot 

tanken på at den gamle russiske fyrsteaett, 
Rjurukidene, skulle vaere av svensk avstäm
ning. Inntil midt i forrige århundre var hold-
ningen generell normannistisk, men da spill
tet synene seg. 

Boken består av fire deler som er löst knyttet 
sammen, slik at det er vanskelig å få noen 
översikt. Det er heller skuffende å finne at 
kap. "Condusion" bare gjelder del 4. Balan
sen mellom delene er etter min mening ikke 
god, fordi innholdet er så ulikt. Det vanske-
ligste og for arkeologer viktigste stoffet er i 
de to förste delene. Her behandles begyn
nelsen på de östlige aktivitetene, og kontak
tene mellom Skandinavia og 0s t -Europa 
(dd 1), og skandinavene i ost og de siste 
kontakter med Skandinavia. De to siste de
lene bruker etter min mening for meget plass 
på populaer beskrivelse av livet i Byzans på 
bekostning av vitenskapelig viktigere proble
mer. De to siste delene er best skrevet. 

Valget av illustrasjoner förekommer meg 
uheldig. Der er bare 7 fotografier, og det 
ville vaert bedre å gjengi direkte relevante 
funn enn en gravstein fra 2.—3-årh. og en 
votivstein. 

Litteraturlisten omfatter ikke alle bokene 
som er nevnt i teksten, men inneholder til 
gjengjdd en del som ikke er anvendt. Den 
er ubrukdig som kilde til litteratur om vi-
kingenes vei lil Byzans. 

Det jeg har satt fingeren på betyr ikke at 
der ikke finnes bra ting, også om arkeologi i 
boken, men de overskygges av svakhetene, 
manglene og feilene i så hoy grad at boken 
ikke kan betraktes som noe betydelig bidrag 
til diskusjonen om skandinavenes rolle og 
virksomhet i ost. lallfall for en arkeolog er 
den både villedende og utilstrekkdig. 

Anne Stalsberg-Alsvik 
Universitetet i Trondheim 
Erling Skakkes gate 47 B 
N - 7000 Trondheim, Norge 
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Siegfried Epperlein, Der Bauer im Bild des 
Mittelalters. Leipzig 1975. 156 s. 24 Taf. 

Arbetslivets ikonografi är ett av forskningen 
försummat område. Det är därför med en 
viss förväntan som man öppnar en bok med 
titeln Der Bauer im Bild des Mittelalters. 
Titeln är dock något missvisande eftersom 
boken även tar upp flera andra ämnen. För
utom medeltida bilder av bönder behandlas 
också den allmänna politiska och ekonomiska 
historien, redskapsteknikens utveckling och 
även mat, kläder och andra delar av bön
dernas vardagsliv. Framställningen är popu
lärt hållen och delvis ganska summarisk. 

Genomgången av den politiska och ekono
miska historien bygger huvudsakligen på 
Duby, Abel och andra kända historikers 
framställningar och har som huvudteman 
den snabba utvecklingen av jordbruket om
kring 1000-talet och den senmedeltida agrar
krisen. Beskrivningen av olika redskap är 
föredömligt konkret och detaljrik med för
klarande teckningar. Bokens stora behållning 
är dock redovisningen av de medeltida ar-
betsbilderna. Till detta bidrar inte minst ett 
femtiotal färgreproduktioner. Här har för
fattaren samlat flera av de viktigaste arbets-
bilderna från Europa medeltidskonst, exem
pelvis månadsbilder från Landgrafenpsalta-
ren, illustrationer ur Heidelberghandskriften 
av Sachsenspiegel, miniatyrer ur Luttrdlpsal-
taren och Jean de Pamde-Audenarles Vieil 
Rentier. Epperlein presenterar också en yt
terst intressant och helt unik bild, nämligen 
en teknisk konstruktionsritning över en plog 
gjord i slutet av 1200-talet i ett Cistercienser
kloster i England. Bildgenomgången av me
deltida arbetsbilder är dock varken allom
fattande eller på något speciellt område ut
tömmande. Det framgår inte heller i vilket 
förhållande Epperleins arbete står till det 
ikonografiska register över arbetsbilder, sär
skilt från senmedeltiden, som höll på att 
upprättas i DDR. (Se Claus Kreuzberg, 

Methodische Fragen bei der Einrichtung 
eines ikonograpischen Archivs zur bäuer-
lichen Arbeit und Wirtschaft, Acta Museo
rum Agriculturae 1—2. Prag 1967.) I varje 
fall omnämns inte detta i text eller noter. 

Siegfried Epperleins teori är att feodali-
seringsprocessen i Västeuropa medförde en 
högre värdering av jordbruksarbetet än ti
digare och att detta gav utslag i konsten. 
Han beskriver hur skildringen av månadens 
arbete i kalenderbilderna uppkom. De sen
antika kalenderbilderna saknade i stort sett 
antydningar om årstidens arbeten. Den äldsta 
bevarade skildringen av jordbruksåret i ka
lenderbilder från Västeuropa är från 800-
talets första årtionden och gjord i Salzburg. 
Därefter utvecklades denna genre och nådde 
full blomstring på 1100—1200-talen. 

Epperlein koncentrerar sig på det tidiga 
bokmåleriet. Han berör knappast kyrko
konsten, vilket är beklagligt eftersom det 
finns ett stort antal arbetsbilder, inte minst 
månadsbilder, från medeltiden i kyrkorna. 
Bokmåleriet från 1300-talets slut och 1400-
talet tar han inte heller upp. När det gäller 
det tidiga bokmåleriet bör det påpekas att 
Epperlein inte nämner det psalterium från 
800-talet som bevaras i Utrecht och som 
innehåller en av de största samlingarna av 
arbetsbilder från tidig medeltid, med bilder 
på ärjning, skörd, slåtter, smörkärning, etc. 

I slutet av sin bok behandlar Epperlein 
den senmedeltida träsnittskonsten. Han be
skriver här inte bilderna som arbetsskild-
ringar, utan mer som politiska och ideolo
giska uttrycksmedel. Han motiverar detta 
med att den skärpta klasskampen under sen
medeltiden tog sig uttryck i bilderna. Han 
gör också en intressant analys av Petrarca-
mästarens politiska uppfattning. 

Janken Myrdal 
Nordiska Museet 
Djurgården 
S-115 21 Stockholm 
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Anglo-Saxon and Viking Age Sculpture and 
its Context. Papers from the Collingwood 
Symposium on insular sculpture from 800 
to 1066. Edited by James Lang, British 
Archaeological Reports, British Series 49, 
1978. ISBN 0-86054-017-0. Pris £ 4.50. 

I en entusiastisk anmälan (Fornvännen 
1978:4) skisserade Jan-Peder Lamm bak
grund och allmänna riktlinjer för British 
Archaeological Reports. Ingenting i före
liggande publikation motsäger de positiva 
omdömena. Typografi och layout är visser
ligen något torftig och delar av bildmaterialet 
av låg kvalitet — grått, kontrastlöst och 
svårtolkat. Men detta skall inte läggas för
laget till last. Den påvra utstyrseln har sin 
grund i sunda ekonomiska överväganden och 
illustrationernas brister i enskilda författares 
oförmåga att anpassa sig till det aktuella 
reproduktionsförfarandet. 

Nr 49 i blå serien, Anglo-Saxon and 
Viking Age Sculpture, omfattar tio separata 
artiklar, tillsammans 223 A4-sidor, utgörande 
redovisning från Collingwood Symposiet över 
temat Insular sculpture from 800 to 1066. 
Inte oväntat tangeras en rad skandinaviska 
problemkomplex. För en konsthistoriker, som 
i egen disciplin vanligen möter snävt avgrän
sade frågeställningar, är det mycket stimu
lerande att se den bredd med vilken flera 
artikelförfattare griper sig an grundläggan
de och övergripande problem: Signe Horn 
Fuglesang diskuterar stilistisk gruppering, 
Rosemary Cramp och James Lang tradition, 
kontinuitet och nyskapande, Richard Bailey 
och David Wilson kronologi. 

Wilsons inledande förteckning över A7<r;-
thods of dating röjer inga nya vägar, de är 
alla väl upptrampade, sedan länge brukade 
och missbrukade och har mer än en gång 
visat sig leda i divergerande riktningar. 
Jellingestenen, huvudexempel på listans för
sta dateringskriterium, inskriptioner, belyser 

väl den tolkningselasticitet vi har att räkna 
med även för periodens kronologiska fix-
punkter. Wilson stannar liksom de flesta för 
980-tal, medan skandinaviska forskare pend
lat mellan 960-tal och "långt efter kung 
Haralds död". Andra huvudmonument är än 
mer ovissa, och runt dessa flyter den stora 
mängden anonyma artefakter. Hur stort är 
tidsglappet mellan Jellinge, S:t Paul's, Urnes 
å ena sidan och provinsiella spelbrickor, kniv
skaft och smycken med besläktad ornamen
tik å den andra? Wilson noterar, att inget 
föremål kan dateras "within a year or two", 
men att det är möjligt att placera några 
"within a generation". En truism som än tål 
att upprepas. 

Wilson undgår inte att också beröra hävd
vunnen stilterminologi, som han med tydlig 
adress förklarar sig tillfreds med och hotar 
med att även framledes använda begreppen 
Borre, Jellinge, Mammen, Ringerike och 
Urnes — "until something better tums up" . 
Dessvärre lär detta dröja, för också Signe 
Horn Fuglesang, som ägnar hithörande frå
gor stort intresse, är av samma uppfattning. 
Hon hänvisar till Hans Christianssons och 
Wilhelm Holmqvists välmotiverade begrepps-
saneringspropåer, vilka emellertid tillbaka
visas till förmån för etablerad stilnomenkla
tur. Fuglesang uppger sig ha nått fram till 
denna uppfattning efter "doser inspedion 
of the relevant designs", ett ordval, som ger 
läsaren intrycket, att författarinnans gransk
ning varit mera ingående än tidigare, och 
att det under denna framkommit för äldre 
forskare fördolda detaljer, vilka på ett av
görande sätt verifierat riktigheten i den 
vedertagna stilkonstruktionen. Detta kan 
rimligtvis inte ha varit avsikten. Bakom de 
olika uppfattningarna ligger inga objektivt 
vetenskapliga observationer utan högst sub
jektiva åsikter om hur det vikingatida ma
terialet bör struktureras — mycket förenklat 
— om man bör betona det som skiljer eller 
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det som förenar. Ingen bestrider den prin
cipiella riktigheten i de stilkriterier, med vars 
hjälp Fuglesang och hennes föregångare 
skiljer Ringerike från Mammen och Urnes 
— man kan naturligtvis definiera hur många 
strikt åtskilda stilgrupper man önskar. Men, 
sett mot en vidgad europeisk bakgrund, vore 
det måhända minst lika angeläget att peka 
på tradition och kontinuitet, på den särpräg
lade formstruktur, som är gemensam för 
periodens alla faser. 

Det har här endast varit möjligt att tan
gera ett par av alla de problem, som be
handlats, men låt mig också avslutningsvis 
helt kort fästa uppmärksamheten på James 
Langs metodiska och nyanserade utredning 
om förhållandet mellan inhemska och främ
mande komponenter i York-skolans sten
skulptur. Det har länge på ömse sidor Nord

sjön funnits en närmast rutinmässig benä
genhet att söka källan till företeelser i den 
egna konsten på den motsatta sidan, men 
här visar Lang klart, att många drag i nord-
engelsk konst, tidigare betraktade som skan
dinaviska lån, i själva verket lätt låter sig 
beläggas i inhemsk tradition. Även i skandi
naviskt dominerade områden levde under 
hela ockupationsperioden en seg engelsk 
formkonservatism, vilken endast motvilligt 
och delvis var mottaglig för nordiska influen
ser. Här skulle man gärna se en geografisk 
breddning av undersökningen för att utröna 
om resultaten äger mer allmän tillämplighet. 

Lennart Karlsson 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Wilfried Wendt, Untersuchungen an Skelett
resten von Hunden. Berichte tiber die Aus
grabungen in Haithabu. Bericht 13, utg. K. 
Schietzel. Karl Wachholtz Verlag. Neumiin
ster 1978. 142 s. Pris D M 50.—. 

Från utgrävningarna 1966—1969 i Haithabu 
(Hedeby), Schleswig föreligger undersök
ningsresultatet av hundrester från skikt, da
terade till 800—900-talen. I några avsnitt 
har Wendt tagit med fynd från en tidigare 
grävning (Nobis, G., Der Haushund i Herre, 
W. et al., Die Haustiere von Haithabu, bd 
3. Neumiinster 1960). Till jämförelse med 
andra hundpopulationer har förf. andragit 
materialet från en rätt närbelägen fyndort 
(Heinrich, D., Die Hunde der prähistorischen 
Siedlung Feddersen Wierde. Zeitschr. f. 
Säugdierkunde 39. Hamburg/Berlin 1974) 
och en bayersk (Oberdorfer, F., Die Hunde 
des Lathéne-Oppidums Manching. Stud. an 
vor- und friihgeschichtlichen Tierresten 
Bayerns. Miinchen 1959). Hans tredje jäm
förelsegrupp omfattar valda skelettdelar från 
nutida rashundar. Hundresterna från Fedder
sen Wierde utgjorde 3,57 % av samtliga 

domesticerade däggdjurs, de från Manching 
0,88 %. 

Motsvarande siffra för Wendts material 
från 1966—1969 är 0,46 %. Flertalet skelett
delar från hund var enstaka isolerade fynd
stycken; hela skelett har ej påträffats. Sprid
ningen motsvarar i stort sett de övriga ben
fyndens. Slag- och snittspår "kan endast 
sällan iakttas". Tydligast och relativt talrika 
är de på skallarna (s. 18). I det samman
lagda antalet tillvaratagna hundrester ingår 
17 helt bevarade skallar och 36 skallbens
fragment. Av övriga intakta eller fragmen-
terade skelettelement utgör 127 st. lårben de 
flesta. Antalet underkäkar är 115, överarms-
ben 89, armbågsben 79, bäckenben 73 och 
skulderblad 47 st. Övriga element är mycket 
fåtaliga. 

På detta material beräknar Wendt minst 
100 individer, av vilka 5 var åldriga, ca 20 
stod under tillväxt och de flesta hade nått 
vuxen ålder men ej var åldriga. En liknande 
åldersfördelning fann Nobis hos sina 48 in
divider (1960). 

Kranielängderna ligger mellan 198 och ca 
100 mm. Medeltalet för mankhöjden för 
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hundarna i den till individantal största grup
pen, de s. k. normalstora hundarnas, är ca 
60 cm; några fotben (mc 3, mc 4, mt 4) 
anger en hundtyp med upp till 70—80 centi
meters mankhöjd. De minsta individernas 
var ca 25 cm. Med skallarna nr 31 och 17 
illustrerar förf. förekomsten av tång- resp. 
saxbett. 

Variationsbredden för Haithabuhundar-
nas skelettform och kroppsstorlek är större 
än de båda äldre jämförelsegruppernas. 

En del av hundarna hade samma skelett-
tala proportioner och former som normal-
byggda recenta hundar av motsvarande 
kroppsstorlek, men den största delen av 
Wendts material karakteriseras av så bety
dande särdrag att förf. delat upp det till två 
sinsemellan och från normalbyggda hundar 
typologiskt sett avvikande grupper. Till sin 
"s-grupp" för han 64 individer som i för
hållande till kroppsstorleken uppvisar slan
kare byggnad än den som i medeltal angivits 
för motsvarande skelettelement för hundfyn
den från Manching och för recenta hundar. 
En liknande tendens föreligger, om än i 
mindre grad, hos materialet från Feddersen 
Wierde och ett danskt (Mohl, U., Oversigt 
över Knoglerne fra Naesholm i La Cour, V., 
Naesholm. Köpenhamn 1961). För "s-grup
pens" ifråga om kroppsstorlek varierande in
divider anger förf., att ansiktsdden är rela
tivt längre men till sin främsta del lika bred 
som hos normalbyggda hundar, den maxi
mala gombredden mindre, bakhuvudet sma
lare. Underkäken har relativt mindre höjd-
mått ; också extremiteternas stora rörben har 
påfallande slanka former. Mankhöjden låg 
för flertalet individer inom de högre siffror
na för variationsbredden; några mindre in
dividers kan man på Wendts måttuppgifter 
beräkna till ca 35—25 cm (enligt Sjovold, T., 
A Re-Evaluation of Formulas for Estimating 
the Skeletal Height of the Dog /Canis fa-
miliaris L./ and the Horse /Equus caballus 
L./ from Skeletal Measurements based on 
Previous Published Measurements. Under 
tryckning). 

För den andra avvikande gruppen använ
der förf. beteckningen "g" för "gedrungen" 
(grovbyggd, undersätsig). Den omfattar 12 

individer, belagda med 30 fyndstycken. Kra
nierester saknas. Gruppen karakteriseras av 
diafysernas (benpipornas) anmärkningsvärda 
bredd och tjocklek och av deras form: över
armsben och lårben är betydligt mer välvda 
än normalbyggda hundars, underarms- och 
skenben utåtböjda. Epifyserna (benändarna) 
är oproportionerligt breda och grova. Wendt 
förmodar att "s"-typens exteriör var vint
hundslik, medan "g-gruppens" individer var 
relativt stora, lågställda med extremiteter lik
nande recenta taxrasers. 

När han diskuterar "s" - och '^"-grupper
nas särdrag tycks han inte ifrågasätta att två 
så iögonfallande hundtyper kan ha införts 
till Haithabu. Åtminstone beträffande "s-
gruppen" utgår han från förutsättningen att 
den kan ha uppstått lokalt: de många slanka 
hundarna skulle "möjligen kunna återföras 
på speciella miljöbetingelser, för vilka hun
darna i Haithabu var utsatta, å ena sidan 
som en direkt följd av en dålig näringsnivå, 
å andra sidan som en successiv anpassning 
via naturlig selektion till de givna existens
möjligheterna. Hittills har inte kunnat klar
läggas om och i vilken utsträckning urval, 
företaget av människan, kan ha spelat någon 
förorsakande roll." (S. 65.). 

I avsnittet om hundkropparnas använd
ning överväger förf. om hundkött kan ha 
förtärts av Haithabuinvånarna (kynofagi). 
Frågan är grundad dels på åldersbestäm
ningen, dels på det uppenbart stora antalet 
fragmenterade ben från bog- och lårpartier
na, dvs. de mest köttrika delarna av hund-
kroppen. Nästan hälften av lårben och nästan 
40 % av skenbenen föreligger som brott
stycken mot 20 % av överarmsbenen och 
15 % av strålbenen från den därnäst mest 
köttrika delen. Wendt tycks främst vilja 
koncentrera sin argumentering för den för
siktigt formulerade hypotesen om kynofagi 
till den förstörelse dessa rörben varit utsatta 
för: den kan tänkas ha uppstått vid styck
ning. Det hade legat nära till hands att i 
detta sammanhang beröra det underrepresen-
terade skallmaterialet: av 83 individers skal
lar återstår 36 fragment. Förf. föreslår som 
enda tydning att skallarna kan ha skadats 
vid avlivning. Han nämner inte heller ma-
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terialds fåtaliga slag- och snittspår, bland 
vilka han möjligtvis kan ha funnit indicier 
till kynofagi. 

Fastställandet ("die Feststellung") att 
hundkött åtminstone stundom kan ha ingått 
i kosthållet stöder förf. också med hänvis
ningar till andra mellan- och nordeuropeiska 
fynd. Hundresterna från Maglemose- och 
Ertebolleperioderna har bl. a. Degerb0l tol
kat som måltidsavfall: de mesolitiska jägar-
och samlarfolken förtärde sina hundars kött, 
krossade hundskallarna för att komma åt 
hjärnan och klöv märgbenen. Fr. o. m. neoli
tikum, då större djurarter domesticerades, 
anses hundens betydelse som köttdjur ha 
minskat, men det finns såväl osteologiska som 
litterära bevis för att kynofagi förekom i 
Europa fram till 1900-talet. (Degerbol, M., 
Vört aeldste Husdyr, Hunden — og dens 
Skaebne i Danmark, s. 27. Köpenhamn 
1943). 

Det rika material som Wendt här presen
terar, väcker en rad frågor. Han har valt 
at t ställa några av dem men förbigått exv. 
"g-gruppens" typ: den kan givetvis inte slut
giltigt bestämmas utan kännedom om skall
formen. Han har inte heller tagit ställning 
till den diskuterade frågan när och i vilken 
utsträckning den kristna missionen påver
kade hedningarnas tro och traditioner be
träffande exv. rituella häst- och hundoffer, 
begravningsseder — omfattande hund bland 
gåvorna till de döda — och ev. kynofagi. 

Bland de frågor, som förf. lämnat öppna 
finns också den som gäller hundarnas bety
delse för vallningsarbdet och som medhjäl
pare vid utövandet av redan under 800—900-
talen specialiserade jaktmetoder, olika för 
olikartade villebråd. 

Wendt har i första hand inriktat sig på 
att med omsorgsfulla uni- och divariata ana
lyser av utvalda skelettelement ge en klar 
föreställning om storleks- och formvariabili
teten hos de hundrester, som fram till mitten 
av 1960-talet kommit i dagen vid grävning
arna i Haithabu. Ett mycket viktigt skäl till 
att förf. formulerat sina frågor med försik
tighet kan utläsas mellan raderna i en av 
hans slutsatser: "Med hänsyn till att det be
bodda området hittills endast har utgrävts till 
6 % (Schietzel 1974), att våra insikter om 
djuren alltså enbart grundar sig på en mer 
eller mindre tillfälligt vunnen bråkdel av hel
hetsbilden över tamhundarna, tycks utsagan 
berättigad att invånarna i det tidig-medeltida 
samhället Haithabu redan under 800—900-
talen bör ha känt till hundar, vilkas mång
faldiga storleksformer var jämförbara med 
de idag iakttagbara" (s. 62—63). 

Det material som kan komma att ge slut
giltiga svar på ännu öppna frågor ligger, för
hoppningsvis, åtkomligt i Haithabus jord. 

I l ö h m a n 
Riddargatan 51 
S-114 57 Stockholm 

Lubecker Schriften zur Arcbäologie und Kul-
turgeschichte. Vorgeschichte — Mittelalter — 
Neuzeit. Band 1. Werner Neugebauer zum 
70 Geburtstag gewidmet. Amt fiir Vor- und 
Fruhgeschichte der Hansestadt Lubeck. 1978. 
181 s. 76 Taf. 

Saerlig i årene fra 1973 er det foretatt et 
okende antall viktige arkeologiske under
sökelser i Lubeck. Amt fiir Vor- und Friihge
schichte (Bodendenkmalpflege) har under 
Werner Neugebauers og senere Gunther 

Fehrings ledelse lykkes i å vinne myndighe-
tenes gehör for nodvendighden av å under-
soke arkeologisk en rekke tomter som skulle 
bebygges. Fra 1974 er til denne organisasjo-
nen knyttet et forskningsprojekt stoltet av 
det tyske forskningsrådet og lagt inn under 
universitetet i Kiel, Sonderforschungsbereich 
17: "Archäologische und baugeschichtliche 
Untersuchungen zur Hansestadt Lubeck". I 
1978 er en også gått igång med vitenskaplig 
bearbeiddse av en del eldre funn med sikte 
på kulturhistoriske slutningcr. Dette arbeidet 
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blir stötte av Stiftung Volkswagenwerk. 
En imponerende mengde resultater av de 

nyere undersokdsene er alt publisert, som ar-
tikler i forskjellige tidskrifter, bl. a. Die 
Heimat (Zeitschrift fiir Natur- und Landes-
kunde von Schleswig-Holstein und Ham
burg) , Der Wagen (ein liibeckisches Jahr
buch) og Archäologisches Korrespondenz-
blatt og i den innholdsrike boken Lubeck 
1226, Reichsfreiheit und friihe Stadt Ira 1976. 

Gunther Fehring har med boken som i det 
folgende skal anmddes, påbegynt utgivelsen 
av en ny arkeologisk publikasjonsrekke. Ho-
vedvekten er lagt på en hurtig publisering av 
forskningsresultater fra de prosjekter Amt fiir 
Vor- und Fruhgeschichte (Bodendenkmal-
pflege) der Hansestadt Lubeck selv driver. 
Disse omfatter i tråd med forskningsprosjek-
tet nevnt ovenfor "landsbebyggelse, borg og 
stad fra 9. til 15. århundre i kontaktsonen 
mellom skandinaver, slavere og tyskere". En 
presentasjon av målsettinger og resultater 
finnes i en artikkel i boken av Fehring. Av 
innholdet går det frem at også andre arkeo
logiske tidsperioder, generdle arkeologiske 
problemer og forskning av skriftlig kildemate-
riale kan finne sin plass i serien. I bind 1 står 
planlagt innholdsfortegndse for bind 2—4. 
Disse vil dels inneholde artikler og sympo-
sieberteninger, dels monografier (bind 2 
osteologisk materiale fra Lubeck). 

Bind 1 er viet Dr. Werner Neugebauer i 
anledning hans 70-års dag og inneholder en 
uttommende bibliografi över hans skrifter. 
Bindet består av 20 artikler av vekslende 
lengde, skrevet av forskjellige forfattere. Det 
starter med en kort översikt av Gernot 
Tromnau om paleolitiske funn fra området 
rundt Lubecker Bucht. Gunther Schultz pre-
senterer et funn av neolitiske flintredskaper 
og föreslår en klassifiseringsmdode for av-
slagsskrapere bygget på i alt 14 forskjellige 
noyaktige malinger på hver skraper. Det er 
flere definerbare forskjeller mellom disse 
neolitiske skraperne og tilsvarende mcsoli-
tiske. Torsten Kempke beskriver i en artik
kel om den slaviske borgen Pöppendorf re
sultater av registreringer, bl. a. med oppsam-
ling av keramikk. 

Den ovrige del av boken omhandler resul

tater av arkeologiske og bygningshistoriske 
undersökelser i Lubeck, bortsett fra en ar
tikkel der Helge Seider gjor rede for be-
boerne i 3 eiendommer i Köningstrasse helt 
tilbake til ca. 1300, ut fra eiendomsprotokol-
ler. Dette gir et glimt av hvor omfattende 
det skriftlige kildematerialet til Liibecks 
historie i middelalderen er. D d skriftlige 
kildmateriald og byens nåvaerende topografi 
har gitt opphav til länge og intense diskusjo-
ner om sentrale sporsmål som: den slaviske 
bakgrunn for den tyske bygrunnleggdsen, 
hvor den eldste bebyggelsen har ligget og 
hvor långt tilbake den hoymidddalderske 
eiendomsstrukturen strekker seg. 

De nyeste arkeologiske utgravningene har 
gitt viktig ny informasjon. Det synes klart at 
det har vaert en omfattende slavisk bosdning 
spredt rundt på halvoen helt frem til midten 
av 1100-talld. Det er ved gravninger i Burg-
kloster helt i nord påvist kontinuitet mellom 
den slaviske og den tyske befestningen (s. 
31—2). Det er svaert sannsynlig at flere av 
de senere hovedgatene i Lubeck går tilbake 
til slavisk tid. Den eldste tyske bebyggelsen 
er ikke funnet på ostsiden av halvoen og 
heller ikke ved gravninger på Liibecks sen
trale torv (Märkt ) . Hans Georg Stephan har 
ved egne gravninger og ved gjennomgang av 
eldre funn ikke kunnet datere hverken rester 
av markedsboder eller gjenstander tilbake til 
tiden for 1200 (s. 84) . Lignende dateringer 
gjelder for de eldste lagene på området 
Schrangen ost for Märkt (s. 96; Stephan 
Kummer og Wolfgang Erdmann) . Ost for 
Schrangen, i Königstrasse 59—63, ble fun
net keramikk som muligens kan gå litt ned 
på 1100-talld (Fehring s. 41 , 45) . Ut fra 
disse negative bevis (som virker svaert en-
tydige) antar Fehring at den eldste kjob-
mannsbebyggdsen har ligget i havneområdd 
ved Trave på vestsiden av halvoen (s. 32). 
Dette er det naturlige sted for en sjohandds-
plass, noe som Dietrich Ellmers har pekt på 
alt i Fruhmittelalterliche Handdsschiffahrt 
in Mittel- und Nordeuropa ira 1972. Fra 
1980 vil det bli foretatt arkeologiske utgrav
ninger her. Liibecks "skilpaddetopografi" 
med markedsplass er ikke et produkt av den 
tyske bygrunnleggdse fra 1143 eller 1158/59, 
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men av tidlig 1200-talls ekspansjon, delvis 
basert på fortyske veitraséer. 

Bebyggelsesstrukturen fra 1200-tallet blir 
saerlig belyst ved gravningene i Königstrasse 
og Heiligen-Geist-hospitald (Fehring) og i 
Hundestrasse 9—17 (Stephan). Alle steder 
blir det bygget massive teglsteinsbygninger 
sent på 1200-tallet eller rundt 1300 (s. 43, 
77). Far dette er det en periode med reis-
verksbygninger i tre. Denne strekker seg til
bake til tidlig 1200-tall. Bygningene ut mot 
galen opptar hele eiendommens bredde og er 
orientert med gavlen mot denne (Fehring 
s. 65) . Eiendomsgrensene synes dels å vaere 
konstante, dels å variere noe frem til de blir 
konstante ved oppforingen av murbyggene. 

Det er funnet trebygninger fra tidlig 1200-
tall der reisverkstolper har vaert tappet i 
gjennomlopende sviller. Veggfyllen har vaert 
bord, dels stående, dels liggende, festet med 
not og fjaer eller med spiker (s. 41) . Også 
utmurt bindingsverk med teglstein synes å 
vaere dokumentert (s. 76). Dette er svaert 
tidlig. Men Fehring kan neppe ha rett i at 
reisverksbygg i tre der alle stenderne står 
tappet i svillene er en bygningsteknisk ny
vinning i Lubeck på tidlig 1200-tall (s. 65). 
Dessverre er det vanskelig å vurdere de byg-
ningtekniske sidene i artiklene fordi det ikke 
finnes detaljillustrasjoner av stokker og bord. 

Et av de viktigste bidragene til forsknings-
resultatene er de noyaktige dateringene ved 
h jdp av dendrokronologi, foretatt av Dr. 
Eckstein, Hamburg. Reisverksbygninger er 
på denne maten datert til 1236 + 5 år og til: 
rundt eller etter 1206 (s. 41) . Det foreligger 
dessverre ikke noen samlende artikkel av 
Eckstein om dendrokronologi i boken og 
heller ingen referanser. Resultatene er spredd 
i de forskjellige arkeologiske artiklene. 

Et mer tradisjondt dateringsmiddel er 
keramikken. I boken er den meget ofte brukt, 
dels i kombinasjon med dendrokronologiske 
dateringer. P. Har tmann har ut fra strati
grafi og dendrokronologiske fikspunkter laget 
skje ldtd til en kronologi for keramikk, saer
lig den uglaserte hjemlige (Sellings Bl-kera-
mikk). Selv om Har tmann nevner en rekke 
egenskaper ved keramikken som varierer i 
tid, noyer han seg med å gruppere den etter 

randformer. Ved å presse randformene i 4 
grupper (derav 2 med 3 undergrupper hver) , 
blir det uvegerlig overgangstilfeller når det 
ikke foreligger noyaktige typedefinisjoner. 
Andre elementei" blir sporadisk nevnt som 
vanlige i gruppene, f. eks. dreieriller på hals 
og evt. skulder. Har tmann skriver at slike 
riller förekommer på nesten alle kar fra og 
med 1200-tallet (s. 102). Dette utsagnet 
modifiseres sterkt ved gjennomgangen av 
keramikk fra de enkelte gravningsfeltene. Det 
synes nemlig å variere noe når disse dreie-
rillene ble vanlige. For keramikken fra 
Heiligen-Geist-hospitald blir det skissert en 
utvikling for dette elementet som ender med 
plastisk profilerte dreieriller i lagene etter 
1236+ 5. Ut fra illustrasjonene er det van
skelig å bedomme slike utsagn. Forövrig må 
nettopp illustrasjonene nevnes spesidlt. For 
ett gravningsfelt er keramikken illustrert to 
gånger, en etter typologi og en etter strati
grafi. Dette er en god mate. 

En savner for keramikken noen kvantita-
tive översikter ut över det som illustrasjonene 
gir. Aspekter som storrelse, form og funksjon 
vil forhåpentligvis bli behandlet ved en annen 
anledning. 

Et utvalg av importkeramikk fra Liibeck-
gravninger etter krigen blir presentert i en 
kort artikkel av John Hurst. 

Av det ovrige gjenstandsmateriald som 
omtales i publikasjonen, skal nevnes tekstiler 
(Rudolf Ullmeyer og Klaus Tidow) og laer 
(Willy Groenman-van Waateringe og Antho-
nie Johannes Guiran) . Tekstilmaterialet 
spenner i tid fra 1200-tallet til 1600-tallet. 
For diskusjonen om flatvevens innforing i 
middealderen er det av interesse å merke 
seg den store förekomsten av treskaftvevde 
tekstiler på 1200-tallet. Kataloger og skje-
matiske översikter gir gode opplysninger om 
tekstilene. Det er en mengde fotos. Det er 
imidlertid ofte vanskelig å finne de enkelte 
illustrerte stykkene igjen i tabellene eller 
teksten. 

Skomaterialet, som er fra Königstrasse 59, 
er dessverre dårlig relatert til den arkeolo
giske stratigrafien p. g. a. grävningens karak
ter av nodgravning. Skoene blir delt i 8 typer, 
vesentlig ut fra lukkeanordningen. Forde-
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lingen av disse i tid kan ikke påvises, men 
det uttrykkes muligheten for at sko i frem-
tiden kan bli et bedre dateringsmiddel enn 
keramikk. Materialet viser saerlig store lik
heter med publiserte sko fra Oslo og Lund 
(171—2). Forövrig legges saerlig stor vekt på 
laerbestemmelse, måltagning og skostorrdser. 
Katalogdelen kunne muligens vaert systema-
tisert eller forkortet noe mer. Saerlig gjelder 
dette sålene. Disse opptar 3 sider i katalogen, 
mens ikke en eneste er illustrert i tegning, 
bare noen i foto. Overlaerene er illustrert i 
tegning, men ikke i foto. 

I en kort artikkel omtaler Margareta 
Nockert utforskningen av tekstiler fra en 
biskopgrav i Lubeck. Glass-, metall- og tre-
gjenstander fra Königstrasse blir kommentert 
i en ren materialpublikasjon. 

Det er vanskelig å a n m d d e den fore-
liggende boken fordi den er en blandning av 
tidsskrift og gravnings/prosjektpublikasjon. 
Enkelte artikler, saerlig av Fehring og Ste
phan, gir gode översikter över gravninger og 
problemstillinger. Men tildels disse og de 
fleste av de andre omhandler også ddmate -
rialer på forskjellige trinn av vitenskaplig 
bearbeiddse. Det er vanskelig ut fra boken 
å finne ut om de enkelte artiklene er prelimi-
naerrapporter eller deler av den enddige 
publisering innenfor prosjektet. I svaert 
mange tilfeller ville det vaere onskellg at en 
gikk Ienger i sammenlignende analyser og 
også i kvantitative beregninger. Fremtidige 
bind i skriftrekken vil ventdig tilfredsstille 
disse önsker. 

Biandingen av tidsskrift og gravnings-
publikasjon finner en også igjen i bokens 

layout og tekniske utstyr. Innddingen i ar
tikler av forskjellige forfattere, markert med 
eget noteapparat og egen litteraturliste peker 
mot tidsskrift. Samlingen av alle illustrasjo
nene bak i boken peker mot gravningspubli-
kasjon. Fotografiene er trykket på spesielt 
papir med godt resultat. Mengden av fotos til 
de enkelte artiklene varierer meget. Etter 
min mening ville det ha lettet lesningen om 
iallfall strektegningene var plassert i den 
lopende tekst. En d d fotografiske gjengivdser 
av strektegninger er også eksempel på dette. 

Teksten kan ofte virke tung, ikke nod-
vendigvis p. g. a. innholdet, men p. g. a. de 
små typene og at det ikke er brukt spalter i 
A4-formatet. Dette kan vel bare delvis vaere 
gjort for å spare plass. En del av katalogene 
og tabellene har fått svaert meget rom til 
disposisjon. 

Boken er heftet, med limt rygg. Dette 
kan muligens vaere noe for spinkelt, for den 
kommer til å bli flittig lest og slått opp i, 
både av arkeologer og historikere. Den er 
ikke populaervitenskaplig anlagt, men en del 
avsnitt kan også med utbytte leses av den 
generell intcresserte. Med den helt sentrale 
rolle Lubeck hadde i middelalderen er det 
svaert tilfredsstillende at det nå blir lagt så 
stor vekt på å utforske de arkeologiske kildene 
og ikke minst at resultatene kan fremlegges 
så raskt som i dette tilfellet. Vi ser med for-
ventning frem til de kommende bind. 

Petter B. Molaug 
Oldsaksamlingen 
Frederiks gate 2 
Oslo 1, Norge 

Hugo Yrwing, Gotlands medeltid. Visby den också utgjort en effektfull bakgrund åt 
1978. 228 s. 111. Pris 150:—. 

Gotland har i många avseenden en fram
trädande plats i nordeuropeisk medeltids
historia, ö n s yttre historia är i sig nog så 
dramatisk och spännande. Som sådan har 

många skönlitterära verk. Idag är det likväl 
främst det gamla gutniska samhällets kultu
rella arv, som drar uppmärksamheten till sig. 
Landsbygdens storslagna kyrkor, med unika 
inventarier och konstföremål, står kvar som 
mäktiga monument över de gotländska bon-
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dehanddsmännens rikedom och kontakter 
med omvärlden. De gotländska farmännens 
rival och slutliga besegrare, det muromgär-
dade Visby, ligger där som ett minne från 
den tid, då de nordiska rikenas politik och 
ekonomi dikterades av den mäktiga Hansan. 

För den som vill tränga in i det medel
tida Gotlands historia finns det en rikhaltig 
speciallitteratur av såväl vetenskaplig som 
populär art. Man har dock saknat en modern, 
sammanfattande framställning på vetenskap
lig grund. När nu nestorn bland gotlands
forskare, Hugo Yrwing, fått tillfälle att sam
manfatta sin syn på Gotlands medeltid, måste 
detta hälsas med tillfredsställelse. 

Yrwing har alltsedan sin doktorsavhand
ling Gotland under äldre medeltid, som ut
kom år 1940, gång på gång återkommit till 
problem förknippade med Gotland. Den bild 
av Gotlands äldre historia, som Yrwing pre
senterade, var i många avseenden ny och 
bröt radikalt inte minst med den tyska synen 
på Gotland och östersjöområdets handels
historia. I den efterföljande diskussionen har 
emellertid Yrwing väl kunnat hävda sina 
positioner. Efter hand har han också tagit 
upp flera stora problem förknippade med 
gotländsk senmedeltid. Under senare år har 
han dessutom som flitig medarbetare i Kul
turhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 
tvingats till riktiga djupdykningar i mång
skiftande medeltida material, vilket givit ho
nom en suverän behärskning av källmateria
let. 

Stommen i Yrwings framställning är de 
medeltida diplomen, vilka han skarpsinnigt 
analyserar och beskriver. Mot denna bak
grund ställer han sedan den berättande tra
ditionen, som följdriktigt används med största 
möjliga försiktighet. Den bild av enskilda 
företeelser och händelser, som på detta sätt 
byggs upp med en fast förankring i mate
rialet, kan ibland förefalla torftig, men Yr
wing ryggar ingalunda för att sätta in sina 
mödosamt vunna fakta i ett större samman
hang, översikter och sammanställningar är 
hela tiden logiskt uppbyggda och kan åter
föras till resultaten av detaljgranskningarna. 

Gotlands medeltid behandlar de flesta om
råden och förhållanden som har betydelse 

för helhetsbilden av Gotland under det ak
tuella tidsavsnittet. Bokens huvudrubriker får 
illustrera detta: Gotländsk medeltid i äldre 
historieskrivning, Medeltida bebyggelse, Poli
tiska förhållanden och statsrättslig ställning, 
Territoriell indelning och rättsväsen, Förvalt
ning, Skatteväsen, Vad gotlänningarna själva 
producerade, Gotländsk handel under medel
tiden, Kyrkliga förhållanden, Sociala och 
agrara förhållanden, Visby under medelti
den, Mynt och sigill. Därtill kommer natur
ligtvis en omfattande bibliografi. I ett över
siktsverk på drygt 200 sidor måste självfallet 
ett så brett perspektiv få konsekvenser vid 
behandlingen av enskilda avsnitt. Somliga 
företeelser får ordentligt utrymme medan 
annat ges en mer fragmentarisk framställ
ning. Med tanke på Yrwings tidigare forsk
ningar är det inte förvånande, aft bokens två 
huvudavsnitt, som tillsammans utgör halva 
volymen, omfattar politiska förhållanden och 
öns statsrättsliga ställning samt den gotländ
ska handeln. 

Kapitlen om politiska förhållanden och 
handel är utomordentliga översikter, sam
tidigt som de är tillräckligt omfångsrika för 
att tillåta en genomförd och ofta mycket 
instruktiv vetenskaplig analys. Här behärskar 
dessutom Yrwing materialet suveränt. Med 
tanke på utrymmet blir det likväl ibland lite 
väl mycket av ren källkritisk uppvisning med 
åtföljande polemik mot andra forskare. I så
dana fall går dessvärre även helhetsbilden 
förlorad. 

Ett exempel på detta är diskussionen kring 
Artlenburgdokumentd. Yrwing använder 10 
sidor för att försöka bringa reda i denna 
diskussion, som förts i en stundtals mycket 
hetsig ton, inte minst från tysk sida. Jag kan 
inte finna att Yrwing har lyckats i sitt upp
såt. En läsare, som för första gången kom
mer i kontakt med denna polemik i Gotlands 
medeltid, ställer förmodligen genast frågan: 
vad går diskussionen ut på? Yrwing är själv 
så inne i problemet, att han inte ens bryr 
sig om att redovisa de ståndpunkter, som är 
upphov till hela meningsutbytet. Den över
gripande frågan gäller nämligen ytterst vilken 
roll tyskarna spelade i östersjöhandeln under 
äldre tid. Yrwing hävdade redan i Gotland 
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under äldre medeltid (1940), att tyskarna 
först efter grundandet av Lubeck 1143 bör
jade kunna göra sig gällande på Östersjön. 
De tyska hansa forskarna har å sin sida för
sökt föra det tyska handelsinflytandet avse
värt längre tillbaka i tiden än 1100-talets 
mitt. Naturligtvis har problemet intresse, när 
det gäller att rekonstruera östersjöhandelns 
utveckling, där gutarna alltsedan vikinga
tiden varit mycket aktiva speciellt inom den 
baltiska handeln, och som sådant har det en 
given plats i en bok om Gotland. Däremot 
är den redovisade polemiken överflödig här, 
allra helst som den blivit alltför ofullständig 
för att föra in läsaren i problematiken. Den 
övergripande frågan har försvunnit och kvar 
står diverse källkritiska spetsfundigheter, som 
enbart visar hur ofruktbar hela diskussionen 
är genom materialets ofullständiga och svår
tolkade natur, vilken inte tillåter några en
tydiga slutsatser utan tvingar fram det ena 
obestyrkta antagandet efter det andra. Ibland 
blir det ren underhållning, t. ex. de tyska 
antagandena om skrivarexpeditioner med i 
förväg bekräftade blanketter för att åstad
komma vidimationer av svåråtkomliga doku
ment (s. 111 f.). Yrwing borde inte längre 
känna sig tvingad att bemöta sådana inlägg. 

I samband med avsnittet om Gotlands 
handel berörs även Visbys ställning som 
hansestad. Jag saknar dock en samlad fram
ställning om förhållandet mellan Visby och 
hansan. Man får glimtvis upplysningar, men 
det stannar vid ansatser. Stadens nedgångs
period under 1400-talet med uteslutning ur 
hanseförbundet som kulmen tar Yrwing inte 
alls upp. Han avslutar helt enkelt Visbys eko
nomiska historia med följande: "Som med
lem av hanseförbundet och från mitten av 
1300-talet som ledare för den nordliga 
dritteln i Flandern och vid hansedagarna in
tog dock Visby en framträdande ställning 
bland de tyska hansestädema under hela 
1300-talet, och ännu under 1400-talet er
kände man inom hansan denna Visbys ställ
ning som drittelledare" (s. 144). Sedan vid
tar åter detaljanalys, som alltså tyvärr ibland 
skymmer helhetsbilden. 

Ett annat intressant problem där källägd 
är ytterst torftigt gäller frågan om Gotlands 

statsrättsliga ställning. Gotland tillhörde re
dan under senare delen av 800-talet svearnas 
rike. Detta framgår av Wulfstans samtida 
reseberättelse. Bindningen till det svenska ri
ket var förmodligen av lös natur. Med hjälp 
av Gutasagan tecknar Yrwing bakgrunden. 
Sagan omtalar, att Gotland erkände sig vara 
ett svenskt skatteland, skyldigt att årligen 
betala en tribut på 60 mark silver, som skulle 
delas mellan kung och jarl. Guta saga är 
bevarad i en version från omkr. 1350, men 
texten måste ha tillkommit under 1200-talet, 
måhända redan omkr. 1220. För sagans för
fattare tillhör den skildrade överenskommel
sen mellan Gotland och sveakungen heden 
tid. Med den utgångspunkten är det inte 
svårt att peka på åtskilliga anakronismer i 
framställningen. Yrwing ger texten tolk
ningen, att det svensk-gutniska tributfördra
get är slutet mellan vikingatidens expansiva 
svenska sjömakt och en öbefolkning, starkt 
inriktad på handel och i behov av trygghet 
mot en mäktig granne. Mot slutet av 1100-
talet tillkom en ny överenskommelse, som 
ökade öns skyldigheter. Då infördes näm
ligen korstågsledungen på Gotland i en form, 
som gav det gutniska landstinget rätt att av
göra om man skulle delta med skepp och 
manskap i kungens korståg eller betala 
ledungslame, d. v. s. böter i pengar för ute
bliven ledung. För Yrwing innebär detta, att 
Gotlands ställning som oberoende bondesam
fund, tributskyldigt till den svenske kungen 
inte rubbades. "Tributskyldigheten hade vis
serligen utökats med en form av ledungs
skyldighet, men den hörde samman med 
gutarnas plikter som medlemmar i det kristna, 
svenska samhället" (s. 21 f.). Förhållandet 
mellan det halvt självständiga gutniska sam
hället och Sverige tecknas så med hjälp av 
Gotlandslagens bestämmelser, varvid speciellt 
avvikelser mellan öns lagbestämmelser och 
fastlandets landskapslagar noteras. 

Argumenteringen för öns oberoende ställ
ning är emellertid inte helt övertygande. En
bart förekomsten av tributfördrag och kors
tågsledung borde väcka frågan, hur det 
egentligen förhöll sig med frivillighet och 
oberoende. Visserligen måste öns läge betyda 
åtskilliga problem för fastlandsregimen att 
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utöva sin makt och det framgår även med 
önskvärd tydlighet i Golandslagen, men den 
har i alla fall kunnat genomdriva sina krav 
så pass påtagligt att de levt kvar under av
sevärd tid. 

Vid sidan av de två nu nämnda kapitlen 
om politisk utveckling och handel framstår 
övriga avsnitt i boken ibland närmast som 
korta uppslagsartiklar. Detta medför visser
ligen att problemurvalet blir begränsat men 
utesluter inte även här utmärkta, synpunkts
rika översikter. Som exempel vill jag fram
hålla kapitlet om kyrkliga förhållanden, sär
skilt avsnittet om missionstiden, där Yrwing 
klart tar avstånd från den utbredda uppfatt
ningen, att den norske kungen Olof Haralds
son hade sitt finger med i spelet vid Got
lands kristnande. I avsnittet om socknarna 
återfinner man trätan med Gunnar Fritzell 
om de gotländska socknarnas särställning vid 
en jämförelse med fastlandets. Här kan Yr
wing åter med lätthet hävda sina synpunk
ter. Avsnittet om biskoparna innehåller ty
värr huvudsakligen en diskussion om date
ringen av ett par källor till linköpingsbiskop
arnas visitationsresor på Gotland, s. k. taxus-
överenskommdser, för enkelhets skull nämn
da efter arkivort, Linköpings- respektive 
Visbyversionen. Båda är endast bevarade i 
avskrift, där traderingen är sådan, att man 
knappast kan nå någon säker datering. 
Yrwings argumentering är heller inte särskilt 
övertygande; varför t. ex. anta att endast 
Linköpingsvarianten normaliserats i språk
ligt avseende vid avskriften? Samma sak 
måste ju ha kunnat ske med Visbyversionen. 
Därför säger de båda texternas namnformer 
inte ett dugg om originalets ålder. 

Gotland och biskoparna är annars ett 
problemområde, som väl hade förtjänat ut
rymme i Gotlands medeltid och man saknar 
helt belysning av, hur det gotländska kyrko

samfundet fungerade till vardags med bisko
pen så sällan på ön. En intressant fråga i an
slutning till biskoparna som Yrwing däremot 
tar upp gäller biskopstionden. 

Det finns inte något konkret belägg på att 
gutarna betalade biskopstionde under medel
tiden. Detta ger Gotland en särställning inom 
den svenska kyrkoprovinsen. Gång efter an
nan finns det antydningar i källmaterialet, 
att biskopen i Linköping försöker få sin 
del i tiondel från Gotland, dock utan fram
gång. Yrwing kan emellertid klart visa, att 
biskop Hans Brask (biskop 1513—1527) er
hållit del i tiondel från Gotland. Detta för
hållande belägger Yrwing med hjälp av ett 
tidigare obeaktat brev från den polske kung 
Sigismund till Frederik I av Danmark, där 
Sigismund vädjar om bistånd för den lands
flyktige Hans Brask. Att som Yrwing föra 
tillbaka biskopstiondet till konflikten år 1466 
saknar dock direkt stöd i materialet. 

Sammanfattningsvis berör Gotlands medel
tid de flesta problemområden, som är för
knippade med Gotlands medeltida historia. 
Yrwings strävan efter överblick och rimligt 
omfång har ibland kommit i konflikt med 
hans önskemål att redovisa den vetenskap
liga analys, som ligger bakom. En sådan ana
lys låter sig sällan pressas ihop utan att sam
tidigt förlora i överskådlighet. Härigenom 
blir Gotlands medeltid inte någon lättsmält 
historieintroduktion för gotlandsturisten, om 
nu någon hade väntat sig detta. Att skriva 
en sådan bok har inte varit Yrwings avsikt. 
Däremot har han åstadkommit ett standard
verk, som kommer att vara den självklara 
introduktionen vid studier och forskningar 
kring Gotlands medeltida historia för lång 
tid framåt. 

Göte Paulsson 
Floravägen 33 
S-291 34 Kristianstad 
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