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Recensioner 

Hakon Hjelmqvist, Beiträge zur Kenntnis 
der prähistorischen Nutzpflanzen in Schwe
den. Opera Botanica No. 47. 1979. 60 pp. 
Pris ca 55 kr. 

Når Hakon Hjelmqvist — en international 
anerkendt ekspert i identifikation af fro og 
froaftryk — publicerer en oversigt över en 
raekke forhistoriske fund af kulturplanter, så 
griber man afhandlingen med interesse. Man 
bliver ikke skuffet. For såvel den arkaeologisk 
som botanisk interesserede laeser er der me
get at hente i Hjelmqvist's arbejde. 

Fra den yngre stenålder omtaler Hjelm
qvist ny-identificerede aftryk fra Stora Råby, 
Sturup, Löddesborg, Eker (Hjulberga), Ska
bersjö (Svenstorp), ös t ra Kärrstorp (Mån
asken), Västra Karaby (Dösjöbro) samt eg-
nen omkring Hagestad. 

Afsnittet om fund fra yngre stenålder af-
rundes med en oversigt över alle kendte fund 
af aftryk af fro og andre plantedde af for
skellige kulturplanter i Sverige. Af oversigten 
fremgår, at man kan fordele de omfangsrige 
fund i to forskellige grupper. 

Til den ene gruppe henforer Hjelmqvist 
fundene fra Skabersjö (Svenstorp), Sturup, 
Eker (Hjulberga) og Mogetorp—östra Vrå, 
hvor nogen Byg og Hvede var repraesenferet 
hyppigst i aftrykkene i de undersogte potte
skår, inedens aftryk af Emmer og Enkom 
enten var sjaeldent forekommende eller mang
lede. Det samme forhold blev fundet blandt 
de forkullede kerner, fundet i Eker (Hjul
berga). 

Til den anden gruppe af fund horer ö . 
Kärrstorp (Månasken), Värby, St. Råby og 
Dösjöbro. I disse var aftryk af Emmer og 
Enkom de ahnindeligsle, inedens nogen Byg 
var sparsomt forekommende eller manglede. 

Ved udnyttelse af europaeisk litteratur ved-
rarendc stenalderfund af kulturplanter på-
vises, at der cr lighedspunkter indiern den 
type af landbrug, hvor der overvejende dyr-

kedes Emmer og Enkom, og den båndkera-
miske kultur, der havde en stor udbreddse 
i Donaulandene og i store dele af Midteuro-
pa. Dyrkning af nogen Byg og Hvede har 
derimod lighedspunkter med landbrugskul-
turerne i tilknytning til de schweiziske paele-
bebodser, hvor der helt fra sidste halvdel 
af forrige århundrede er fundet mange rester 
af kulturplanter. 

På tilsvarende made er der i afhandlingen 
publiceret nye fund af froaftryk etc. i bronze -
aldermateriale fra Bromölla, Hagestad og 
Hallunda. 

Af en oversigt över disse fund fremgår, at 
Byg repraesenterede 70 c/r ai kornaftrykkene, 
ligdigt fordelt på nogen og avneklaedt Byg, 
inedens Emmer, Enkom, Hvede, Spelt, Hav
re, Hirse, Rug-Hejre og Dodder var reprae-
senteret med spedte fund. 

Fra jernalderen, hvori Hjelmqvist inklu-
derer vikingetiden, er der meddelt nye fund 
fra Gårdlösa, Hagestad og omegn, Råga 
Hörstad, Malmö, Halland, Bredsätra (Sked
stad). 

Af oversigten fra denne tidsperiode frem
går, at blandt aftrykkene er den domine-
rende kornart avneklaedt Byg, medens nogen 
Byg er aftaget i hyppighed. Endvidere före
kommer Havre, Hvede og Rug ret hyppigt, 
inedens der kun blev gjort enkelte fund af 
Emmer, Enkom og Spelt. 

Afhandlingen, der er illustreret med mange 
tegninger af de fundne aftryk, fortjener en 
vid udbreddse både blandt arkaeologer og 
botanikere. For den sidste gruppe er det dog 
en ulempe, at de omtalte tidsafsnit ikke er 
suppleret med årstal, idet det kraever en be
tydelig historisk viden, isaer hos laesere uden 
for de nordiske lande, at vide, hvilke tids
afsnit de omtalte perioder daekker över. 

Afhandlingen er et godt bevis for, at bo-
tanikken og arkeologien har meget at sige 
hinanden. Men den er også et udtryk for, 
at botanikeren alt for ofte kommer for sent 
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ind i billedet, siden Hjelmqvist i långt de 
fleste tilfaelde har vaeret henvist til at soge 
kulturarternes spor i form af aftryk i ler og 
ikke i en kombination mellem slaemmede 
jordprover, kornfund og aftryk i lervarer. 

I fremtiden burde det derfor vaere en selv-
folge — både for botanikkens og arkaeologi-

ens skyld — at botanikere stråks bliver ind
draget, når et betyddigt, veldateret fund ud-
graves. 

Hans Arne Jensen 
Statsfrokontrollen 
Skovbrynet 20 
DK-2800 Lyngby 

Michael A. Jochim, Hunter-Gatherer Sub-
sistence and Settlement. A Predictive Model. 
Studies in Archeology. New York 1976. 206 s. 
ISBN 0-12-385450-4. 

Forskningen rörande mesolitikum i Skandi
navien har av tradition varit orienterad mot 
en syn på människan som en del av ekosyste
met. Därav följer en öppnare syn på proble
met människa — miljö och resultatet har 
blivit att de som arbetat med mesolitikum 
ofta trampat över gränserna för arkeologens 
traditionella arbetsområde och kommit in på 
domäner som vanligtvis anses tillhöra andra 
vetenskaper. 

I dylika försök att skapa en helhetssyn 
av den förhistoriska människans aktiviteter 
kan ibland såväl rums- som tidsperspektivet 
vara av underordnad betydelse vid insam
ling av faktaunderlaget. Det arbete som här 
skall anföras har inte några nordiska kon
taktpunkter och bygger därtill på ett fakta
material av mycket sent datum, men det får 
likväl anses vara av betydelse vid studiet av 
jägar-samlarstenåldern. 

Arbetet kan i sin uppläggning uppdelas i 
två partier, där det första utgöres av en be
skrivning och en testning av en modell som 
avser ekonomin i ett jägar-samlarsamhälle 
under en årscykd. I den andra delen analy
seras ett sydtyskt material i sin mesolitiska 
miljö. 

Avsikten med modellen beskrives som "the 
generation of a set of predictions about the 
nature of a hunting and gathering economy 
in a particular environment" (s. X I I I ) . 

Jochims arbete utgår från ett flertal etno
grafiska studier av jägar-samlarsamhällen 
och utifrån dessa särskiljer han de mest all
mängiltiga premisser för ett samhällssystem. 
Frågan blir följdriktligen hur dessa allmän

giltiga premisser egentligen är utformade, 
men också hur den beslutsprocess som ligger 
bakom de olika ställningstagandena egent
ligen är utformad. Författaren förutsätter 
därvid redan i inledningen att de observerade 
samhällssystemen helt styrs av de ekonomiska 
realiteterna. Sådana faktorer som religion 
och sociala mönster avses helt ha varit un
derordnade de ekonomiska förutsättningarna. 

Eftersom huvudmålet med undersökningen 
är att ordna de ekonomiska aktiviteterna, 
med avseende till tid och rum, i en årscykd 
så kommer frågor om vilka resurser som 
skall utnyttjas, hur mycket, var och när 
dessa resurser skall användas samt hur många 
människor som kan och skall vara engagerade 
i denna aktivitet att dominera undersök
ningen. För en lösning av dessa frågor anser 
Jochim att analysen kan uppdelas i tre pro
blemområden nämligen: Hur användes de 
olika resurserna? Vilka faktorer styrde valet 
av boplats? Hur var det den demografiska 
fördelningen utformades? Dessa tre behand
las som oberoende delar i ett i verkligheten 
samverkande system, där likväl resursanaly
sen är den primära. Genom studier av etno
grafiska observationer utskiljer Jochim två 
huvudmotiv för hur resurserna användes 
nämligen: 

1. Kravet på att upprätthålla en säker bas 
för födoanskaffning och för redskapstillverk
ning. 

2. Kravet på att hålla en energiförbruk
ning som är avpassad för den varierande 
gruppstorleken under årscykeln. 

Andra motiv som en varierande och väl
smakande föda, prestigen i födoanskaffningen 
liksom försöken att bibehålla skillnaderna i 
könsrollerna graderar Jochim som helt un
derordnade de båda huvudmotiven. En för 
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ett stort antal observationer av jägar-samlar-
samhällen gemensam iakttagelse är den stora 
tillgången på ätliga växter och djur där van
ligtvis endast en begränsad del av resurserna 
utnyttjas. Vad är det då som styr valet av 
dessa resurser? Här räknar Jochim upp de 
sex attribut som han utifrån de etnografiska 
observationerna anser vara de viktigaste. 
Dessa är vikten, populationstätheten, grupp
mönstret, rörligheten, fettinnehållet samt ett 
attribut som avser resursens betydelse förutom 
som födoämne. Vad dessa attribut egentligen 
innebär exemplifieras med att bl. a. studera 
etl jaktdjur. Vikten avser kroppsvikten, popu
lationstätheten beräknas efter individer per 
kvadratkilometer medan fettinnehåll räknas 
efter gram per kg kroppsvikt. Mera svårkal-
kylerade värden utgör gruppmönstret som 
uppskattas efter uppgifter om kilometerför
flyttning per tidsenhet samt resursens bety
delse förutom som födoämne. Här avses 
exempelvis en sådan faktor som en kronhjorts 
hornkrona som mycket väl kan avgöra om 
djuret fällts eller inte. En dylik faktor be
handlar Jochim så att den beräknas som en 
förhöjning av kroppsvikten. 

Genom att beakta dessa attribut försöker 
Jochim att få fram värden på när en viss re
surs har varit attraktivast att utnyttja under 
året. Denna del av modellen baseras på att 
människan av naturen är lat. Det var vid 
den tidpunkten då ett djur vägde mest, levde 
i de största flockarna, rörde sig minst, var 
fetast och då skinn eller horn var bäst för 
beredning som djuret i fråga jagades. Hur 
svåra vissa beräkningar är att bemästra 
framgår vid exempelvis försöken att avväga 
cervidernas rörelsemönster i förhållande till 
sötvattenfiskarnas. Eftersom Jochim främst 
är intresserad av hur en resurs' attraktivitet 
förändras under en årscykel räknar han där
för fram värdet för de sex attributen under 
varje enskild månad. 

Utformningen av modellen försöker Jo
chim pedagogiskt att redovisa steg för steg 
men likväl ter sig vissa beräkningar svåra 
att följa. Vissa ställningstaganden synes där
till vara dåligt underbyggda bland de fak
tiska observationerna. Modellen exemplifieras 
med observationer för några bestämda resur

ser från norra USA. Jaktvilt som älg och 
bäver behandlas separat medan andra viktiga 
resurser som småvilt och sötvattensfisk sam
manföres till vardera en gemensam resurs
grupp. De värden som erhålles överföres till 
kurvor med attraktivitetsgraden redovisad 
under en årscykel. Som testning användes de 
uppgifter som finns rörande jaktvanor hos 
Ojibwaindianerna inom samma område från 
vilka Jochim hämtat uppgifterna om det 
redovisade jaktviltet. När beräkningarna 
jämföres med de verkliga förhållandena 
bland indianerna, framgår att variationerna 
i attraktivitet mellan de beräknade och de 
verkliga förhållandena visar en god överens
stämmelse. De månader under året då jakt
viltet enligt beräkningarna borde ha varit 
attraktivast att jaga är också de perioder då 
den huvudsakliga jakten har ägt rum. Enda 
undantaget utgöres av bävern som enligt be
räkningarna skulle ha en relativt jämn att
raktionskraft men där två tydliga jaktperio
der redovisas i indianernas årscykel. 

Här avspeglas ett annat attribut beträf
fande de utnyttjade resurserna som Jochim 
inle tagit med i beräkningen nämligen bäver
skinnets betydelse som bytesvara. Det bör 
dock påpekas att detta sannolikt är ett resul
tat av indianernas kontakter med den vite 
mannen och hans speciella önskemål. 

Vad avser den andra faktorn i utform
ningen av det ekonomiska systemet nämligen 
boplatsvalet, väljer Jochim med stöd i etno
grafiska observationer några attribut som 
styr beslutsmekanismen. Dessa är tre till an
talet nämligen var den maximala mängden 
resurser finns, möjligheter för skydd mot 
vädrets makter samt ett lämpligt läge för att 
kunna hålla uppsikt över jaktviltet och even
tuella främlingar. 

Vid behandlingen av den tredje faktorn 
nämligen den demografiska fördelningen på
talar Jochim relationen mellan gruppstorlek 
och födotillgång där han framför den syn
punkten att en god tillgång på föda tillåter 
eu större gruppstorlek medan en liten till
gång på föda skulle medföra en uppsplitt
ring i mindre gruppenheter. Denna åsikt 
stöds av vissa etnografiska observationer men 
det finns å andra sidan exempel på ett mot-
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satsförhållande vilket har medfört att de små 
sydskandinaviska mossboplatserna har tolkats 
som använda under en årstid med god födo
tillgång. 

Den andra delen av boken består av ett 
försök att överföra de framförda tankegång
arna på en konkret förhistorisk situation som 
här utgöres av senmesolitikum i det sydtyska 
Donauområdet. Det utvalda området be
handlas utifrån geologi, topografi och grund
vattenförhållanden samt utifrån fördelningen 
av nederbörd och årsmeddtemperatur. 

Analysen utmynnar i en schematiserad bild 
av skogssammansättningen under en mycket 
odefinierad period vilken här betecknas som 
boreal-atlantisk. Liksom vad gällde för norra 
delarna av USA sätter Jochim upp ett sche
ma över utnyttjandet av de vanligaste resur
serna under den aktuella tiden där fördel
ningen av fisket, växtinsamlingen samt jak
ten på småvilt, fågel och de större skogsvil-
ten finns representerad. Med stöd av när de 
olika resurserna är lämpligast att utnyttja 
bygger Jochim ut en årscykel med sex olika 
aktivitetsperioder. Därefter appliceras dessa 
på det aktuella området. Med utgångspunkt 
från hur de olika resurserna beräknas för
dela sig, inom det studerade området under 
olika delar av året, konstrueras ett system 
med sannolikt fyra olika boplatser fördelade 
på de fyra årstiderna. 

Analogt med postulatet att en ökad födo
tillgång ger större gruppenheter kalkylerar 
Jochim med att vinterlägret och höstlägret 

rymde 17—33 personer, vårlägret något 
färre personer medan ett sommarläger ut
nyttjades av mellan 54 och 108 personer. 
Samtidigt redovisas också de lämpligaste lä
gena för dessa boplatser inom området. Först 
därefter kommer det faktiska fyndmaterialet 
in i bilden. De enskilda boplatsernas red-
skapsmaterial samt benfynd liksom dess yt-
omfång medtages i ett försök att inordna 
dem i den tidigare upprättade modellen. De 
resonemang som Jochim i denna del av ar
betet grundar sig på är ett flertal tabeller 
över fyndmaterialen. Likväl försvåras möj
ligheterna för en närmare granskning av att 
flertalet av de behandlade boplatserna en
dast är preliminärt eller inte alls publicerade. 
Bearbetningen kommer härvid att mer eller 
mindre "hänga i luften". För bedömningen 
av Jochims modell vore det annars av stort 
värde att kunna föra ner den på ett mer 
konkret plan. 

Jochims idébanor och beräkningar kan 
ibland te sig både svårförståeliga och svagt 
faktagrundade men hans utvärderingar av 
resursutnyttjande ger forskningen kring ja
gar- och samlarsamhällen en ny dimension 
som är väl värd att testa även på nordiska 
förhållanden. 

Lars Larsson 
Lunds universitets 
historiska museum 
Krafts torg 1 
223 50 Lund 

Klas-Göran Selinge, Agrarian Settlement 
and Hunting Grounds. A Study of the Pre
historic Culture Systems in a North Swedish 
River Valley. Theses and Papers in North-
European Archaeology 8. Stockholm 1979. 
246 s. ISBN 91-7410-083-1. Pris ca 95: 75. 

Klas-Göran Selinge tillhör de forskare som i 
högsta grad ökat kunskaperna om norrländsk 
förhistoria under 1960- och 70-talen. Aren 
1964—76 fungerade han som arbetsledare vid 
fornminnesinventering för den ekonomiska 

kartan, främst inom Medelpad och Jämtland. 
Resultat från detta arbete, som efter ener
giska insatser skapade en tidigare okänd bild 
av fornlämningsbeståndet, har av Selinge 
presenterats i cn rad större och mindre ar
beten. Nämnas kan hans tredelning av de 
ekonomiska miljöerna i kustmiljö (med ro
sen), insjömiljö och kustslätt-dalgångsmiljö 
(med högar) , framlagd vid arkcologmötet i 
Tromsö 1970 (1973) och en grundläggande 
utgångspunkt för den här aktuella avhand
lingen. Selinges arbeten med den agrara järn-
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åldersbygden i Medelpad låg till grund för 
licentiatavhandlingen 1969 och utbyggdes 
under 1970-talet till hela Västernorrland. 
Resultatet presenterades i en omfattande 
monografi 1977, innehållande en omfångsrik 
materialanalys och bebyggelse- och samhälls-
inriktad diskussion där orsakerna till uppgång 
och nedgång i materialet blev en central 
fråga. Diskussionerna kring det s. k. "norr
ländska folkvandringstidsriket" (jfr Nils 
Åberg) kom därmed in i nya och modernare 
banor. Den nu föreliggande avhandlingen är 
en uppföljning av detta men med betydligt 
bredare perspektiv: rumsligt, kronologiskt, 
metodiskt och teoretiskt. Målsättningen är 
att med en neo-arkeologisk utgångspunkt 
pröva en generell modell för norrländsk för
historia. 

Arbetet utgår från en älvdal, Ljungans. 
Detta bör även ses som ett resultat av och ett 
led i de arbeten som Selinge utfört i anslut
ning till projektet Norrlands tidiga bebyggel
se, nämligen de översiktliga antikvariskt-topo
grafiska översikter som på initiativ av Evert 
Baudou skall läggas som inledningar i skilda 
delavsnitt i serien Early Norrland. Sådana 
inledningar är nu under förberedelse, från 
Ångermanälven i norr till Klarälven i söder. 

Avhandlingen Agrarian Settlement bör ses 
som en fristående fortsättning av arbetet 
Järnålderns bondekultur i Västernorrland (i 
Västernorrlands förhistoria, förkortad JBV, 
1977). De båda volymerna förutsätter inte 
varandra, men bör med fördel läsas i ett 
sammanhang. Här skall dock endast den 
nyare volymen behandlas, framlagd som 
självständigt arbete för filosofie doktorsexa
men våren 1979. Den baseras på ett pro-
cessuellt synsätt och utgör i sin egenskap av 
väl genomfört försök till koppling teori-
material ett delvis nydanande arbete i landets 
arkeologiska litteratur. Man kan reducera 
fram tre karakteristika för framställningen: 
en strävan mot generalisering, ett humaneko-
logiskt synsätt och en ingående prövning av 
källmaterialets hållbarhet. Selinge diskuterar 
ingående strömningar inom den s. k. neo-
arkeologin och uttrycker starka reservationer 
mot det deduktivt-nomologiska synsättet. I 
anslutning till bl. a. Bruce Trigger och Rolf 

Torstendahl hävdar han en historisk syn med 
systemteoretiska och empiriska faktorer för
enade i en förklaringsdiskussion. I detta lig
ger ett ställningstagande för arkeologin som i 
grunden en samhällsvetenskap och samtidigt 
ett bejakande av de empiriska faktorernas 
betydelse. Denna grundsyn är synnerligen in
tressant då den baseras på en unik fälterfa
renhet i kombination med bred allmän-
arkeologisk orientering. I Selinges fälterfaren
het har hans starka betoning av humaneko
logiska förhållanden och samhällsformemas 
anpassningsförmåga vuxit fram. Han und
viker dock den naturdeterministiska fällan 
genom sin medvetenhet om de kulturella 
systemens komplexitet, t. ex. de socio-ekono-
miska förhållanden som kan styras av andra 
faktorer än den rena naturomgivningen. 

Efter denna något teoretiska analys kan 
det vara dags att beröra själva avhandlingens 
uppbyggnad. Inledningsvis sammanfattar Se
linge innehållet i JBV och de där berörda 
problemen: orsakerna bakom den folkvand
ringstida högkonjunkturen i Medelpad och 
den vendeltida "nedgången" samt de faktorer 
som leder till en fast bosättning i den väster
norrländska slättmiljön under yngsta järn
ålder. Framställningen är därefter disponerad 
i fem kapitel: om undersökningsområdet, om 
källmaterialet, en generell näringsmodell, en 
social modell och en processuell modell. Dis
kussionen av de tre modellerna är det centra
la, och de disponeras vardera på samma sätt, 
nämligen utifrån tre humanekologiska system 
(jfr ovan) : fångstkultur, kustmiljö och jord
brukskultur. Avsikten är att pröva de tre 
systemens reella existens och samvariation i 
tid och rum. Utgångspunkt i materialet är 
de fasta fornlämningarnas habitat, spridnings
bild, morfologi orh datering. Iakttagelserna 
kring detta har lett fram till en på empiriska 
grunder baserad hypotes, nämligen att mate
rialet kan inpassas i skilda system, humaneko
logiska eller sodo-ekonomiska. 

Genom dispositionen kan avhandlingen 
rent tekniskt erbjuda vissa problem. De tre 
systemen återfinns på tre ställen, och kan vart 
och ett följas upp som trådar. Nedan skall 
också vissa huvudfrågor beröras, men först 
skall de tre modellerna helt kort presenteras. 
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Avsnittet "Subsistence models" består av en 
bred redovisning av källmaterialets rumsliga 
fördelning. Under fångstkultur behandlas 
miljöfaktorer, boplatser, lösfynd, insjögravar 
och fångstgropar. Sambanden med jakt- och 
fiskeplatser och säsongsvariation behandlas. 
Man skulle dock ha välkomnat en mera in
gående redovisning av näringspotential i skil
da områden och under olika årstider. I ett i 
övrigt på rika referenser fyllt arbete saknar 
man hänvisning till Michael A. Jochims 
Hunter-Gatherer Subsistance and Settlement 
(1976) där just säsongsskillnaderna fram
hålls i enkla och eleganta modeller. Ett lös-
fyndsavsnitt, begränsat till Medelpad, visar 
en rumslig och kvantitativ överensstämmelse 
mellan s. k. "nordskandinaviska" respektive 
"sydskandinaviska" föremålsformer. Ett stort 
intresse ägnas insjögravarna (dvs. Gustaf 
Hallströms "skogsrösen"), där Selinge utifrån 
deras rumsliga samband med boplatser, deras 
utseende och miljötillhörighet sätter dem i 
samband med en parallellt med jordbruks
kulturen kvarlevande fångstkultur. Detta står 
i motsatsförhållande till en uppfattning som 
nyligen framförts av Evert Baudou (1978). 
Under kustmiljön berörs rösena och det 
besvärliga boplatsproblemet. Den omedelbara 
havskontakten anvisar enligt Selinge ekono
misk bakgrund till de 262 gravarna av röse-
typ i Medelpads kustland. Han antyder även 
att gynnsamma förhållanden kan ha uppstått 
efter en transgression under neolitisk tid. 

Kapitlet "Social models" behandlar syste
mens infrastruktur. Vad gäller fångstkulturen 
konstrueras en modell i avsikt att finna rums
liga enheter som samvarierar med sociala 
enheter, grupper. Utgångspunkten är ett väl-
inventerat område i Klövsjösystemet, som 
jämförs med den välundersökta sjön Ockern i 
Föllinge. Diskussionen kan sammanfattas så, 
att miljöfaktorer, gruppstorlekar, kommu
nikations- och näringsförhållanden och all
män tillgänglighet i analogi med etnografiskt 
kända förhållanden motiverar en uppdelning 
av inlandet i sju '"home base territories", till
sammans fångstkulturens primära basområde 
i Ljungadalen. Den besvärliga frågan om 
insjögravarna behandlas teoretiskt med refe
renser till bl. a. Lewis Binford-och Ake Hult-

krantz. Selinge anser att fångstkulturens mil
jö- och samhällsmässiga förändringar skapar 
mottaglighet för kulturell stimulans och där
med för en utveckling mot denna "agrara" 
gravsedvänja. Beträffande kustkulturen ut
trycker Selinge tveksamhet om bofastheten 
och ansluter sig därmed snarast till teorin 
kust-inland, och med det primära basområdet 
i inlandet. 

Avsnittet om jordbrukskulturen ägnas 
främst den rumsliga organisationen: ensam
gårdar, besuttna familjer och ett urval av 
populationen som gravlagts. Tuna-Attmar 
ägnas en mera ingående analys. Ägostruktur 
och enheternas uppbyggnad analyseras utifrån 
Binfords andra analogikriterium, dvs. histo
risk kontinuitet och jämförelser med medel
tida förhållanden. Därvid behandlas även 
andra källtyper: kamerala såväl som ortnamn. 
En rekonstruktion av antal och fördelning av 
primärenheter motiverar Selinge att även 
beröra den territoriella indelningen, där regel
bundenhet i förhållande till sockenindelning
en ifrågasattes. 

Kapitlet "Culture processual model" är 
avhandlingens från resultatsynpunkt samman
fattande del. Selinges modifierade historiska 
synsätt med hänsynstagande till det interna 
adaptiva, multivariabla och socialt integre
rade systemet och dess mottaglighet bäddar 
för "how possibly explanations", en grund
syn som präglar förklaringsdiskussionen i ka
pitlet. Selinge knyter samman en lång för
ändringsprocess med skilda vågrörelser, från 
mesolitikum till 1500-tal. Stort intresse ägnas 
de paleobotaniska undersökningarnas vittnes
börd, som blir föremål för en kritisk gransk
ning. De äldre tämligen sporadiska beläggen 
på röjningar och agrar ekonomi ersätts av 
en markant uppgång i jordbrukskulturens 
område vid tiden närmast efter vår tide
räknings början. Även medeltiden ges stort 
utrymme. Selinge utvecklar Ingvar Jonssons 
korrelationsberäkningar för att belysa den 
starka bebyggelseexpansionen i inlandet un
der tidig medeltid och nedgången under sen
medeltid. Den breda översikten antyder en
ligt Selinge storskaliga, cykliska förlopp upp
gång-nedgång-uppgång. 

Kapitlets egentliga förklaringsdiskussion är 
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uppbyggd kring två alternativa modeller: en 
traditionell diffusionistisk och en processuell, 
adaptiv och innovativ modell. Modellerna 
prövas mot indelningen i rumsliga områden, 
mot källgrupperna, mot miljöerna och mot de 
kronologiska stadierna. En grafisk framställ
ning av modellerna fångar i ett slag källäge 
och forskningsläge beträffande huvudfrågor
na i norrländsk förhistoria. 

Den diffusionistiska modellen bör enligt 
Selinge stå tillbaka för den andra modellen. 
Enligt författaren finns endast tre absolut 
klara impulser av diffusionistisk eller immi-
grationsartad karaktär: invandring under 
mesolitisk tid, neolitiska agrara inslag och 
kristendomen. En kärnfråga är den s. k. jord
brukskulturens uppkomst. Att detta är följ
den av interna förändringar bör enligt Selinge 
tas upp till allvarlig prövning utifrån tre 
utgångspunkter: a) förutsättningarna i de 
tidigare s. k. "subneolitiska" inslagen (ter
men subneolitisk används f. ö. på ett disku
tabelt sätt) , b) klimatförändringar med där
med sammanhängande miljöförändringar, 
samt c) en långsamt ökande folkmängd. Allt 
detta skall ha ökat trycket till en nivå där 
ett snabbt genomslag sker, en rekonstruktion 
av systemet som leder till statiskt boende och 
ett monumentalt gravskick. Ett samhälle av 
icke-egalitär typ uppstår med förutsättningar 
för redistribution och hövdingadömen. Han
delsgårdar, markerade av storhögarna, kan 
ha funnits för kontroll av t. ex. skinnhandel 
i ett storskaligt ekonomiskt system. 

Ett annat problem är den vendeltida ned
gången, av Selinge utifrån bl. a. källmaterial 
och paleobotaniska undersökningar tolkad 
som regression. Selinge antyder möjligheten 
att marken blivit utsugen. På motsvarande 
sätt kan jordbrukstekniska orsaker ligga bak
om den vikingatida uppgången. Diskussionen 
är väl genomförd och överensstämmer väl 
med liknande analyser inom kulturgeografin. 
Bland de arkeologer Selinge i sammanhanget 
med fördel hade kunnat referera utförligare 
till är Stig Welinder. 

I ett på utförliga referenser fyllt avsnitt 
tar Selinge upp det etniska problemet och 
frågan om samernas ursprung. En välbehövlig 
sammanfattning av detta problemkomplex 

blir följden — något som dock inte skall 
beröras närmare i detta sammanhang. 

Klas-Göran Selinge har åstadkommit en 
ovanlig och stimulerande arkeologisk avhand
ling. Den innehåller inte en enda bild av ett 
föremålsfynd, men i detta avseende finns 
föregångare. Uppläggning och genomförande 
av diskussionen inbjuder till en fortsättning, 
och detta får väl uppfattas som arbetets vik
tigaste målsättning. Vissa utgångspunkter och 
viktiga slutsatser kan också diskuteras, om än 
i positiv anda. Här skall några sådana helt 
kort beröras. 

Avhandlingen är strikt begränsad till 
Ljungans vattensystem. Genom detta, som 
framhävs i en lång serie kartor, riskerar man 
lätt att förlora de rumsliga perspektiven. 
Dalgången skär över en rad helt olika natur
geografiska regioner och är därmed föga 
enhetlig. En utförlig analys av detta finns 
visserligen, men borde ha illustrerats. Till 
detta kommer områdets omedelbara närhet 
till Storsjöområdet, ett förhållande som onek
ligen kan vara av den största betydelse. 
Ljungadalen är vidare den norrländska älv
dal, som har nästan omedelbar kontakt med 
vattensystmen mot Tröndelagen. 

En närmare granskning av Selinges sju 
"home base territories" för fångstkulturens 
förmodade basområde visar en fördelning till 
skilda naturgeografiska zoner. Tveksamhet 
kan råda kring Selinges till synes fasta kopp
ling område-centralplats för varje delområ
de och de därav följande beräkningarna av 
den totala tiden fångstboplatserna motsvarar. 
En mera topografiskt inriktad analys där de 
registrerade patserna sammanförts till natur-
anpassade grupper hade varit lämplig. Hu
vudsynpunkten är dock betydligt mera djup
gående, den gäller frågan kust — inland. Det 
hade varit fördelaktigt att mot Selinges mo
dell med inlandet som primärt basområde 
ställa en alternativ modell, nämligen med 
kustlandet som primärt basområde. Selinge 
står i detta avseende för en till synes positivis-
tisk uppfattning; att utgå från det material vi 
känner. Kustboplatserna känner vi inte i 
någon högre grad, men kan vi av den anled
ningen förneka att de finns? Detta är ett av 
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de stora problemen i dagens dokumentations
läge. Kunskapen om det arkeologiska mate
rialet i Norrland har vuxit fram på ett par 
årtionden. Vi kan därmed inte bortse från 
den möjligheten, att en fortsatt forskning 
blottar ett kustanknutet boplatsmaterial av 
tidigare ej anad omfattning. Landhöjning och 
igenväxning har försvårat lokaliseringen. 

En annan i avhandlingen central fråga 
gäller tolkningen av insjögravarna. I teorin 
framstår Selinges argument för deras till
komst, dvs. intern respons för kulturella sti
muli, såsom mycket elegant och bildar en 
motpol mot Baudous (1978) på arkeologiska 
undersökningar baserade uppfattning om des
sa gravar såsom resultat av säsongsvisa expe
ditioner från jordbrukskulturen eller av rena 
kolonisationsföretag. Selinges källanalys ter 
sig dock i detta avseende vara mera styrd av 
ett teoretiskt ställningstagande än av materia
let. Insjögravarnas fördelning skulle likväl 
kunna tolkas på sådant sätt, att de närmast 
markerar jordbrukskulturens marginalområ
den, dels till nedre Ljungadalen, dels till 
Storsjöbygden. Vidare kan man ställa sig 
tveksam till en allmän generalisering av in
sjögravarna såsom en enhetlig struktur. Kro
nologiskt kan de omspänna ett årtusende. Det 
är vidare skäl att betrakta stora gravfält av 
typen Krankmårtenshögen vid Storsjön så
som något annat än t. ex. enstaka, spridda 
gravar vid Revsundssjön. Frågorna är utom
ordentligt betydelsefulla för Selinges resone
mang kring en kulturell dualism under järn
ålder. Han torde inte övertygande ha kunnat 
bevisa existensen av en med jordbrukskultu-
ren parallell fångstkultur. 

Detta belyser än en gång ovan nämnda 
kärnfråga: ligger basområdet i själva verket 
vid kusten under hela den redovisade pro
cessen? Kuströsena under bronsålder kan väl 
knappast motsäga detta. Frågan utmynnar 
naturligt i diskussionen kring den s. k. bonde
kulturens bakgrund. De sju "home-base-
områden" Selinge konstruerat skulle mot
svara en befolkning på ca 175 personer, dvs. 
sju grupper om ca 25 människor. Mot detta 
kan som ett teoretiskt exempel ställas en full
bygd jordbruksbygd i Medelpad med 200 
enheter. Ett genomsnitt på 10 personer per 

enhet motsvarar en population på 2 000 per
soner. Summorna är givetvis inte jämförbara 
men räkneexemplet kan motivera tre generel
la hypoteser kring jordbrukskulturen: 

1. det fanns tidigare i samma område, dvs. i 
princip i nedre Ljungadalen, ett primärt bas
område för fångstkulturen 

2. det har tilll nedre Ljungadalen skett en 
betydande invändning 

3. jordbrukskulturens ekonomiska struktur 
skapade förutsättningar för snabb folkökning. 

Som ovan framgått är Selinge benägen att 
föredra det tredje alternativet. Det andra 
alternativet är traditionellt, medan det första 
är det mest förbisedda. En utförligare utred
ning kring näringsförhållanden och deras 
variation över året skulle vara värdefull. Se
linge antyder visserligen sälfångsten, men full
följer inte resonemangen kring dess roll som 
eventuell ekonomisk bas i de samhällen som 
närmast föregår de agrara. 

Detta var några större frågor. Även någon 
"mindre" fråga kan här antydas, den ovanligt 
innehållsrika avhandlingen inbjuder onek
ligen till många diskussioner kring de mest 
varierande problem. En utgångspunkt för 
Selinges analys av den territoriella indel
ningen är, förutom det medeltida kamerala 
materialet, Hellboms (1972) förslag till tidig 
skeppslagsindelning. Detta markeras i stapel
diagrammet över primärenheternas antal i de 
skilda socknarna, dels vid järnålderns slut, 
dels under medeltid. Det är dock viktigt att 
komma ihåg, att en skeppslagsindelning som 
föregått eller varit samtida med den äldsta 
sockenindelningen från källkritisk synpunkt 
ej kan beläggas i Medelpad. Detta lämnar 
fältet fritt för andra tolkningar och kombina
tioner. 

De här anförda synpunkterna bör uppfattas 
mera som en fortsatt diskussion, mindre som 
kritik. Selinges arbete utgörs av en 200 sidor 
lång resonerande textmassa med systematisk 
koppling mellan teori och fakta. Avhand
lingen är ovanlig ehuru självklar i en modern 
forskningsdiskussion där inläggens målsätt
ning främst bör vara att föra sanningssökan
de! vidare. I detta avseende har Selinge utan 
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tvekan lyckats. Samtidigt har han visat att 
det knappast går att uppställa en generell 
modell för "norrländsk" förhistoria. 

Ake Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Kolbjörn Skaare, Mynt i Norge. Det norske 
Samlaget. Oslo 1978. 111. 159 s. 
ISBN 82-521-0837-7. Pris N.kr. 8 2 : — . 

Förstekonservatorn vid Universitetets niytit-
samling i Oslo Kolbjörn Skaare, för Forn-
;'ån nens läsare troligen mest bekant som förf. 
till avhandlingen Coins and Coinage in Vi
king Age Norway (1976), har prövat kraf
terna på ett vidare fält i boken Alyul 
Norge. Den ingår som nr 14 i serien Norsk 
kulturarv, en serie populärvetenskapliga böc
ker med ämnen från "norsk folkekunst og 
folkekultur i vidaste meining". Därmed är 
också sagt, att det inte är en materialpublika
tion eller myntkatalog över norska mynt. 
Tonvikten är i stället lagd på att ge en reso
nerande framställning av Norges egen mynt
bistoria sedd ur norsk synvinkel. Hittills till
gänglig litteratur har i stor utsträckning be
stått av kataloger över berömda samlingar 
av danska och norska mynt, där de norska 
gärna hamnat i bakgrunden. I den rikhaltiga 
diskuterande litteraturen (välavvägt redovi
sad i litteraturförteckningen) i facktidskrif
ter ( t .ex. Nordisk Numismatisk Årsskrift, 
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 
tn. fl.) och monografier har hittills en mo
dern sammanhängande skildring av Norges 
mynthistoria saknats. 

En stor förtjänst hos boken är det långa 
avsnitt som heter Mynt i folketru og magi. 

vilket tillsammans med det föregående av
snittet Mynt til pynt visar på viktig och ofta 
försummad aspekt av numismatiken, näm
ligen den roll de enskilda mynten spelade 
i dagligt liv, helt enkelt vad man skulle 
kunna kalla den sociala aspekten av mynt
väsendet. Det är ett lysande kapitel, skrivet, 
liksom hela boken, med stor uppslagsrikedom 
och sakkunskap. I mindre omfångsrika kapi
tel behandlas mynt- och sedeltillverkningens 
historia och de ständigt återkommande för
falskningarna. Genomgången av mynt som 
arkeologiskt fyndmaterial är pedagogiskt klar 
och illustrativ. Termerna skattfynd, lösfynd, 
upphopningsfynd och kyrkfynd belyses med 
redogörelser för autentiska fall. Den som 
flera gånger hört förf. tala om problemen 
kring tolkning av myntfynd skulle gärna sett 
ett utförligare teoretiskt avsnitt, men förmod
ligen skulle detta gått utanför de av för
laget anvisade begränsningarna. 

Boken avslutas med kapitlet Mynt i sam
ling og vitskap, som närmast har karaktären 
av en lärdomshistorisk exposé över de offent
liga samlingarnas framväxt och de personer 
som genom sin verksamhet bidragit till att 
ge numismatiken dess nuvarande ställning i 
Norge. 

Harald Nilsson 
Kungliga Myntkabinettet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Nyt fra Nationalmuseet. Kvartalstidskrift. så disponerat att 19 sidor omfattar nyheter 
Distribueras gratis från Nationalmuseet, Fre- om samlingarna, presentationer av 1977 års 
deriksholms kanal 12, 1220 Köbenhavn K, nyfynd, fältarbeten e t c , medan återstoden 
Danmark, behandlar aktuella visningar, öppettider för 

historiska monument och sevärdheter under 
Härmed anmäles en ny dansk tidskrift vid Nationalmuseets vård, adresser och organisa-
namn Nyt fra Nationalmuseet. Introduktions- tionsfrågor. Den nya publikationen ersätter 
numret (2. kv. 1978) som är på 28 sidor är två äldre, nämligen det namnlösa s. k. Kvar-
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talsprogrammet (som huvudsakligen innehöll 
meddelanden om museets visningar, före
dragsserier etc.) samt Nyt och Noter fra 
Kulturmuseerne som utkommit sedan 1957, 
först som internt informationsblad från Na
tionalmuseet och sedan 1961 som ett språk
rör för alla danska kulturmuseer. De senare 
har samtidigt som Nationalmuseet börjat 
utge sin nya kvartalstidskrift gått samman 
om att utge en gemensam publikation vid 
namn Museumsmagasinet. I detta magasin, 
som kan rekvireras från Museumstjenesten i 
Viborg for Statens Museumsnaevn (Sjörup-
vej 1, Lysgård, DK-8800 Viborg), kommer 
att meddelas nyheter om utgrävningar, un
dersökningar, publikationer, förvärv etc. 

Nyt fra Nationalmuseet avses att tillrätta
läggas för en mycket vidare läsekrets än de 
nämnda bladen. I spetsen för redaktionen 
står Elise Thorvildsen och Georg Nelleman. 
från Nationalmuseets 1. (Oldtiden) resp. 3. 
(Dansk Folkemuseum) afd. 

Nyt fra Nationalmuseet kan, även om den 
är mera orienterad till föremål och arkeologi 
väl närmast jämföras med vår egen Kultur
minnesvård, information utgiven av Riks
antikvarieämbetet (Box 5405, 114 84 Stock
holm). Bägge tidskrifterna har dessutom den 
unika och sympatiska egenskapen gemensam 
att de distribueras gratis. — "Vi önsker dem 
begge tillykke!" 

Jan Peder Lamm 

Nids-Knud Liebgott, Danske fund af mont-
daleret keramik ca. 950—1450. National
museets skrifter,Arkaeologisk raekkeBdXVIII. 
Köbenhavn 1978, 93 s. ISBN 87-480-0156-2. 

I Skandinavien har den medeltida keramiken 
ägnats relativt få publicerade specialunder
sökningar trots den betydelse som keramik
materialet från många synppunkter tillmäts. 
För användningen av keramik som daterings
instrument är givetvis all publicering av på 
ett eller annat sätt tidfäst keramik av största 
vikt. Den mest exakta dateringen får man ju 
av fynd där man känner till nedläggningsåret 
som fallet är med en del kärl som placerats i 
gravar. En vidare dateringsram får man när 
det gäller kärl som varit behållare för mynt
skatter. I Danske fund af montdateret kera
mik har Liebgott publicerat de danska mynt-
daterade skattbehållare av keramik — från 
omkring 950 till omkring 1450 — som är 
kända från 1800-talets mitt. Med ett undan
tag förvaras de i Nationalmuseet, Köpen
hamn. 

I en inledning på några sidor resonerar 
Liebgott om vad materialet kan säga oss. 
Naturligtvis är det med sina 55 kärl fördelade 
på 44 skattfynd för litet för att man skall 
kunna dra några slutsatser om kärltypers ut
bredning i tid och rum, men det bekräftar 
resultat man kommit till på andra vägar. 

För att visa med vilken försiktighet man 

måste använda den myntdaterade keramiken 
nämner han ett svenskt och ett danskt exem
pel på skattnedläggdse i kärl som vid ned
läggandet var mycket gamla: vikingatida 
skatter nedlagda i kärl från romersk järn
ålder respektive folkvandringstid! 

Så till presentationen av de 44 skattfynden. 
Fynden presenteras kronologiskt, efter den 
förmodade nedläggningstiden. Alla kärl visas 
i profilteckning och fotografi, de flesta i färg. 
I de fall skatter även innehållit föremål ut
över mynten avbildas också dessa. För varje 
fynd refereras till relevant numismatisk res
pektive keramisk litteratur. 

För att betona den internationella bety
delsen av materialet föreligger inledningen 
också på tyska, och varje fynd beskrivs även 
kortfattat på tyska. En stor del av kärlen ut
görs av stengods från Rhenområdet. Liebgott 
framhåller att de många daterade stengods
kärlen kan bidra till en absolut kronologi för 
det ännu endast relativt daterade fyndmate
rialet från grävningarna i Slegburg. 

Han betonar att "det er otvilsamt i bind
materialet hentet fra anlaegg med begraenset 
funktionstid og fra de lodrette snitt' gennem 
bykernenes tykke kulturlag, at sikre hold-
punkter for keramikens tidsmaessige inord
ning fortsat skal hentes. Den relativitet, som 
kendetegner den sidste fundkategori, vil for-
mentlig med tiden gennem dendrokronologien 
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kunne afloses af eksakte dateringer." Dit har 
vi ju redan nu börjat komma; i publikationen 
över den stora undersökningen på PK-ban-
kens tomt i kvarteret S:t Clemens i Lund 
(Archadogica Lundensia V I I ) presenteras 
keramik exakt daterad genom dendrokrono
logi. Och även om finansieringen av den 
dendrokronologiska verksamheten ännu inte 
funnit sin form tas nu fortlöpande prover för 
dendrokronologi vid undersökningar runt om 
i landet. 

Ett för nordeuropeisk keramisk forskning 
viktigt jämförelsematerial har här alltså pre
senterats på ett föredömligt sätt. 

Finns det då några förutsättningar för en 
svensk motsvarighet? Nej, det svenska mate
rialet är alltför litet. Fem myntdaterade 
medeltida kärl presenteras i katalogen Kera
mik 1000—1600 i svenska fynd (Archaeo
logica Lundensia V I ) ; utöver dessa finns en
dast några få. När det gäller vikingatida 

skattbehållarc (den danska katalogen börjar 
ju så tidigt) så omnämns de i korthet i den 
stora publikationen av svenska vikingatida 
myntskatter, Corpus nummorum saeculorum 
I X — X I qui in Suecia reperti sunt. (De förs
ta volymerna anmälda i Fornvännen 1979.) 
De är dock inte avbildade. De kärl som före
kommer i samband med gotländska vikinga
tida myntskatter finns däremot avbildade i 
Stenbcrgers Die Schatzfunde Gotlands der 
Wikingerzeit. 

Med tanke på att de svenska kärlen är så 
få torde inte heller de norska och finska vara 
avskräckande många. Därför tycker jag det 
är beklagligt att man inte försökt satsa på en 
samnordisk publikation av myntdaterade kärl 
från Danmark, Norge, Sverige och Finland. 
På det viset hade den kerarniska forskningen 
fått ett mera komplett redskap. 

Göran Tegnér 

Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stads-
kernondcrzock. Utgivare: Dienst der Publieke 
Werken/Amsterdams Historisch Museum, 
Afdeling Archaeologie, Amsterdam 1977. 
Förlag: Fibula-van Dishoek, Haarlem. 524 
sidor, 164 ill. ISBN 90-228-3996-6. Pris ca 
Hfl 39.50. 

Amsterdam hör till de många städer, som 
med arkeologiens hjälp under de senaste 
decennierna alltmer kommit sin medeltida 
vardagsmiljö på spåren. Bebyggelsen hade 
förskonats från större skador under krigsåren 
och det dröjde in på 1950-talet, innan grund
förstärkningar, nybyggnation och markarbe
ten av annan art gav anledning till arkeolo
giska insatser. Till en början utfördes under
sökningarna genom "Albert Egges van Giffen 
Instituut voor Prae- en Protohistorie" vid 
Amsterdams universitet. Behovet av särskild 
arbetskraft för de växande uppgifterna blev 
dock med tiden kännbart. Våren 1972 stod 
man inför det stora tunnelbanebygget Metro-
lijn-Oost, som skulle komma att skära igenom 
ett område västerut från 1400-talets stadsmur 
till 1600-talets befästningsgördel, och då in

rättades äntligen tjänster för en stadsarkeolog 
med två assistenter under kombinerat huvud
mannaskap av Dienst der Publieke Werken 
och Amsterdams Historiska museum. 

Om utgrävningsresultaten har ett och 
annat stått att läsa i facktidskrifter. Nu har 
en översikt av de två första årtiondenas stads
undersökningar samlats i en volym, som be
tecknas som katalog, men som ger betydligt 
mera än en sådan vanligen gör. Signerade 
artiklar förekommer inte, med undantag för 
förordet, som skrivits av den för fältarbetet 
ansvarige, ingenjör P. J. Bakker, chef för 
avdelningen "Landmeten en Kartografe" vid 
"Dienst der Publieke Werken". I övrigt är 
boken ett lagarbete av nio forskare, som i 
alfabetisk ordning uppräknas på titelbladet: 
Jan Baart, Wiard Krook, AB Lagerweij, Nina 
Ockers, Hans van Regferen Altena. Tuuk 
Stam, Henk Stoepker, Gerard Stouthart, Mo
nica van der Zwaan. 

Man har valt att som bakgrund till amster
damska förhållanden inledningsvis redogöra 
för systematiska undersökningar i tio medel
tida stadscentra på olika håll i Europa, före
dömligt koncentrerat i form och innehåll. 
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Exemplen fördelar sig från Novgorod i öster 
till Dublin i väster. Mellan dessa båda ut
poster finner vi Gdarisk, Budapest, Lubeck, 
Ärhus, Bergen, Winchester, London, Dor-
drecht. Därefter följer redogörelser för tio 
utgrävningar, som från och med 1954 och 
fram till årsskiftet 1974 utförts inom den 
centrala delen av Amsterdam. I foto eller 
teckning återges sedan nära tusentalet före
mål från de olika fyndplatserna, alla med 
mått, beskrivning och en mer eller mindre 
preciserad datering. I många fall är de in
delade i materialgrupper — läder, textil, 
keramik, glas, trä — men huvudsakligen är 
de samlade i föremålskategorier. Varje av
snitt inleds med en resonerande text, som 
ibland är illustrerad med jämförelsematerial 
som bl. a. hämtats från samtida konst. Avslut
ningsvis behandlas botaniska och animaliska 
lämningar och även spåren av parasiter. 
Därefter följer en rikhaltig litteraturförteck
ning och en sammanställning över de i boken 
nämnda fyndplatserna med datering och hän
visning till sammanhörande föremål samt 
register över föremålstyper. 

Det tvärsnitt av personliga tillhörigheter 
och husgeråd från skilda tider som katalogen 
ger, omfattar framför allt vardagens föremål 
från olika befolkningsskikt. Som ofta när det 
gäller jordfynd från äldre stadsbebyggelse 
konstaterar man att där knappast finns något 
som kan karakteriseras som verkliga dyrbar
heter, även om kvaliteten ibland gör skäl för 
att kallas gedigen. Det mesta av fynden före
faller vara förvånansvärt välbevarat, kanske 
beroende på gynnsamma markförhållanden 
men säkerligen också på grävningsmetoden 
— fynden spolades fram ur schaktväggarnas 
lerslam. 

Keramiken är som vanligt den största 
fyndgruppen, och den domineras av det 
blyglaserade rödgodset och av stengods, som 
i stor utsträckning är av siegburgtyp. Många 
av de avbildade kärlen har motsvarigheter på 
svenskt område. Däremot har svartgods, så 
vanligt förekommande i svenska medeltids-
fynd, tydligen inte påträffats i någon större 
mängd. 

En talrik grupp är vidare läderföremålen, 
inte minst skodonen. Innehållsrika grupper 

är också, bland många, knivar och skedar, 
blyplomber från tygpackar, skrivdon och bok
beslag, mynt och myntvikter, pilgrimsmärken 
och leksaker. Smyckena är anspråkslösa, arm-
och halskedjor är liksom fingerringar oftast 
utförda i gulmetall (geelkoper). Bland finger
ringarna finns två minst sagt klumpiga 
exemplar, utförda i bly och tolkade som 
barnringar, eventuellt som leksaker. 

De byggnadslämningar, som påträffats, 
härrör från 1200-talets senare del och framåt 
och har kunnat identifieras genom arkivaliska 
källor. På Cornelis Anthonisz' minutiöst ut
förda målning från 1538 (förvarad i Amster
dams Historiska museum), där staden är 
återgiven i fågelperspektiv, låter sig fynd
platserna studeras i sin dåtida miljö. Där får 
man som på ett flygfoto se exempelvis stadens 
asyl för spetälskesjuka, het Leprozenhuis, 
uppfört i början av 1400-talet utan för S:t 
Anthonispoort. I närheten framkom vid 
schaktningarna för metrokasunerna palissad-
rester från det befästningssystem, som började 
anläggas under 1500-talets sista årtionde. Där 
fann man också ett par fartyg, som blivit 
sänkta för att förstärka marken. 

I södra delen av innerstaden återfanns 
platsen för ett värdshus, som i handlingar 
nämns år 1419, S:t Pietersgasthuis — parke
ringsplatsen, som skulle anläggas, sträckte sig 
dock endast in över en flygelbyggnad. Under 
restaureringen av S:t Olofskapellet, uppfört 
före 1451, blev delar av grunden frilagda till 
den något århundrade äldre S:t Olofspoort 
med dess två flankerande torn. I anslutning 
till porthuset spårades också den tidigaste be
fästningen kring medeltidsstaden, en jordvall 
med palissad och vallgrav. Vidare har två av 
Amsterdams kyrkor, Oude och Nieuwe Kerk, 
under den tjugoåriga undersökningsperioden 
fått sin byggnadshistoria belyst. Den först
nämnda, uppförd senast i början av 1300-
talct, befanns ursprungligen ha varit en 
fönsterlös pseudobasilika, som utvecklats till 
en treskeppig korskyrka och i sent 1300-tal 
byggts om till hallkyrka. Nieuwe Kerk visade 
sig under sin sexhundraåriga tillvaro ha 
genomgått fem byggnadsskeden. 

Redogörelsen för utgrävningarna omfattar 
bland mycket annat också en översikt av olika 
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grundförstärkningsmetoder, som under tider
nas lopp praktiserats för att ge ett så stabilt 
underlag som möjligt i den leriga marken. 
Intressanta antydningar om stadens kontakt
områden ger vidare de främmande stenarter, 
som kommit till användning i byggnaderna, 
och vilkas huvudsakliga användningstid tycks 
kunna ge vissa kronologiska hållpunkter. 
Bland annat noterar man att Amsterdam
borna på 1600-talet, förutom Carrarra-mar-
mor från Italien också importerat Ölandssten. 
Texten talar om "Öländer zandsteen", något 
som förvånar en aning — Ölands stora ex
portartikel var ju kalksten. 

Inför en från skilda synpunkter så väl 
genomtänkt publikation som Opgravingen 
in Amsterdam kan det verka småaktigt att 
dra fram något negativt, och det kan i varje 
fall inte bli något som väger tungt. En detalj 
är, att engelskt jämförelsematerial och fynd
frekvenser citerats enligt Ward Perkins 
Medieval London i nytrycket med årtalet 
1967. Men detta är stereotyperat efter 1940 
års upplaga, utkommen i skuggan av kriget 
och enligt utgivarens förord redan då avsedd 
att överarbetas och kompletteras. En annan 
detalj är en del tryckfel, som litteraturför
teckningen råkat ut för, bland annat ifråga 
om vissa författarnamn. De kan dock knap
past leda läsaren vilse. Det är värdefullt med 

den utförliga bibliografi, som ryms på de 
drygt sexton sidorna — totalt 409 titlar — 
även om många av de nämnda arbetena och 
framför allt tidskriftsuppsatser torde vara 
svåråtkomliga. Vad man saknar i förteck
ningen är fler referenser till nordisk medel
tidslitteratur. Där kunde Kulturhistoriskt 
lexikon för nordisk medeltid har breddat 
diskussionsunderlaget. Men sådana luckor 
blir säkert tätade i den sammanfattande be
arbetningen, som utlovats i inledningen. 

Kort sagt — Opgravingen in Amsterdam 
är en välkommen och nyttig bok, och alla 
som sysslar med medeltidsarkeologi har an
ledning vara glada över att detta stora 
material presenterats så som skett. Den är 
komprimerat innehållsrik utan att därför ha 
blivit svåröverskådlig, den är välskriven, ut
märkt illustrerad och vittnar i sin typografi 
om gedigen nederländsk boktryckartradition. 
Glädjande är också att man undvikit den 
olycksaliga klisterbindning som fördärvat så 
många moderna arbeten. Boken är rejält 
trådbunden och har fått ett prydligt förlags
band, som verkar tåla flitig användning. Fort
sättningen motses med förväntan. 

Dagmar Selling 
Föreningsgatan 18 A 
S-411 27 Göteborg 

Armin Tuulse, Niels Lukman, Jörgen Sonne 
och Asger Jörn, Gotlands Didrek. Silkeborg 
museum. Permild & Rosengren. Köbenhavn. 
1978. 176 s. ISBN 87-87678-00. 

Asger Jörn, Folkekunstens Didrek. Silkeborg 
museum. Permild & Rosengren. Köbenhavn. 
1978. 238 s. ISBN 87-87678-01-2. 

Vilka härliga bilderböcker! Vilken underbar 
exposé av nordisk konst från en av de mera 
svårtillgängliga epokerna, nämligen den ti
diga medeltiden. Författarkvartetten fram
träder i den inte alltför ovanliga rollen som 
motivjägare, och har därvid som studie valt 
legenderna om Tbeoderik den Store. 

I sådana sammanhang händer det lätt att 
man så att säga får ledmotivet på hjärnan, 
och man ser det överallt och i alla skep
nader. Mer än en gång händer det väl också 
att våra ovannämnda författare gör sig skyl
diga till samma svaghet, och jag skall strax 
återkomma till detta. 

Men först vill jag gärna göra ett ut
talande av mera personlig karaktär. — Som 
konsthistoriker har jag svårt att finna mig 
tillrätta i det första bandet som bär titeln 
Gotlands Didrek. Framställningen är på sina 
ställen alltför snårig och otillgänglig, och 
jag känner mig ofta rätt tveksam inför de 
komparativa analyserna. Däremot är det gi
vetvis alldeles utomordentligt att få d d av 
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den gotländska Gutasagan, Dietrich-dikt-
ningen, alla historiska data osv. 

Det andra bandet, Folkekunstens Didrek 
har Asger Jörn som ensam författare, och där 
möter man alltså en konstnär som konsthisto
riker. Det är en ganska intressant, för att 
inte säga fascinerande bekantskap. Med 
denna sin dubbelroll tillför han konststudiet 
en mängd nya värden, nya vinklar och upp
slag för konstbetraktandet, som i alltför hög 
grad saknas hos den vanlige konsthistorikern. 
— Detta är, enligt min mening, den kanske 
största förtjänsten med de båda bilderböc
kerna, näst det slösande rika bildmaterialet, 
förstås. 

Nu till några detaljanmärkningar. 
Vid den komparativa analysen har man 

rört sig inom alltför snäva marginaler. Man 
skulle ju ha väntat sig att exempelvis de 
medeltida Bestiarierna och deras antika för
laga Psysiologus blivit omnämnda. Zodiakens 
bilder går man hastigt förbi, och praktiskt 
taget hela den senantika konsten lämnas obe
aktad, trots det att Didrek själv obestridligen 
har den bakgrunden. 

Man kan exempelvis betrakta ryttarbilder
na och jaktscenerna. Sådana framställningar 
hör ju till de uråldriga i konstens historia, 
och man kan följa dem genom årtusendena. 
Jägaren till häst, som med åtföljande hun
dar jagar en hjort behöver inte alls vara 
hämtad ur Didreklegenden. Grundmotivet är 
en jaktscen, där villebrådet kan vara ett 
lejon, ett vildsvin, en hjort eller något an
nat jaktbart. Utan tvivel har sådana scener 
ofta en rent religiös innebörd. De vill skildra 
de sälla jaktmarkerna, där den bortgångne 
återigen får uppleva den jordiska jaktens 
lycka, och där den feta boskapshjorden betar 
på de saligas gröna ängar. Det är med 
andra ord de gamla iraniernas Hvarenah-
landskap, som återklingar i dessa bilder om 
ock i romersk och kristen miljö. (Se Holm
qvist 1939 s. 101 ff.) 

De jaktscener, som återges i de båda Did-
rekböckerna, utgör inget undantag. Vad spe
ciellt de hjortar beträffar, som har ett kristet 
kors eller krucifix på huvudet (Vol. I s. 36, 
37, 39, 40, 41 , 57) tänker man väl inte i 
första hand på Didrek utan snarare då på 

den helige Eustachius vilkens hjort hade just 
detta attribut. 

Man kan också erinra sig ett annat helgon, 
nämligen den helige Ägidius, som räddade 
hjorten vid Karl den Stores jakt. 

Asger Jorns benägenhet att i många ryt
tarbilder se en Didrek eller — om den uppen
barar sig i kombination med en drake — en 
Sigurd kan inte få bli helt oemotsagd. Kam
pen mot draken, som kan ske till häst eller 
till fots, har ett orientaliskt ursprung och 
bottnar i en dualistisk världsuppfattning. 
Den åskådliggör helt enkelt kampen mellan 
det Goda och det Onda, och bilder av denna 
kamp fick en mycket vidsträckt spridning 
inte blott i Orienten utan inom hela den då 
kända världen. I många former togs den 
upp i den romerska och den äldre kristna 
konsten. Den egyptiske Horus framställdes 
i kamp med draken och det kan bl. a. vara 
denna version, som legat till grund för legen
den om drakdödaren, den helige Georg (S:t 
Göran) . (Holmqvist 1939 s. 115). 

På Tbeoderik den Stores tid var sådana 
bilder väl kända i Medelhavsområdet, och 
därifrån har de övergått till germanska konst
kretsar. 

I de båda bilderböckerna uppträder drakar 
i många olika skepnader. Det har slagit mig, 
att flera av dem har ett påfallande engelskt 
utseende, och samtidigt finner jag, att den 
samtida engelska konsten över huvud taget 
inte dragits in i diskussionen. Man kan exem
pelvis jämföra en drake från Hejnum, Got
land (Vol. I s. 64, Vol. II s. 25, 34) med 
drakar från Southwell och Ipswich i Eng
land. (Kendrick, 1949 Pl. L X X X V I — 
L X X X V I I ) . Där är likheterna slående och 
så uppenbara, att det måste föreligga ett 
konkret samband. Och man stärks i denna 
misstanke vid betraktandet av vildsvinen 
från Grötlingbo och Väte, Gotland (Vol. I 
s. 14, 42 och 53). Deras infattning i ett 
tympanonfält överensstämmer nästan exakt 
med framställningen på ett tympanonfält 
på kyrkan i Ipswich (Kendrick 1949 Pl. 
L X X X V I I ) . 

Till de insulära inslagen hör kanske också 
tricephalen på Valdres stavkyrka i Norge 
(Vol. II s. 84) . Jörn hänvisar där till en 
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sådan figur på ett av Gallehushornen. De 
har kanske båda ett keltiskt ursprung, efter
som tricephalerna hos kelterna hade sitt sär
skilda hemvist. 

Låt mig till slut erinra om en god engelsk 
historia och en god engelsk folkvisa. Den 
handlar om bonden, som skulle rida in till 
marknaden i Widdecombe. På vägen tog han 
upp den ena efter den andra trötta fot
gängaren på hästryggen tills kraken inte 
stoppade längre. — Man tänker på den visan 
när man ser på bilderna på en dopfunt från 
ös t ra Kärrstorps kyrka i Skåne (Vol. II s. 
38). Där ser man en häst, som har inte 
mindre än fyra personer på ryggen. Men här 
är det inte fråga om en engelsk bonde utan 
om den helige Eustachius, som med sin 
hustru bakom sig och två söner framför sig i 
sadeln är på väg till Egypten. 

Jörn ställer sig skeptisk till min behandling 
av de så kallade Danidsöljorna (Vol. II s. 

115) men namnet Daniel står ju faktiskt 
skrivet på flera av dem. Så vem skall man 
tro på, Asger Jörn eller den, som tillverkade 
söljan. — 

Ett par bilder i Vol. I s. 62 och 144, visar 
en drake med en människa i gapet. Förf. 
menar att detta är en scen framställande 
Sintram, som räddas ur drakens gap av 
Didrek och Fasold. Men det finns liknande 
scener, som utan tvivel framställer Jonas och 
valfisken (Hdgökräklan) . 

Referenser 

Holmqvist, W. 1939. Kunstprobleme der Mero
wingerzeit. Stockholm. 

Kendrick, T. D. 1949. Late Saxon and Viking 
Art. London. 

Wilhelm Holmqvist 
Drottninggatan 59 
S-l 11-21 Stockholm 

Jan Wall, Tjuvmjölkande väsen, I. Äldre 
nordisk tradition, Acta Universitatis Upsa
liensis, Studia Ethnologica Upsaliensia 3, 
Uppsala 1977. 260 s. 16 fig. ISBN 91-554-
0572-X. 

I det gamla nordiska bondesamhället var 
boskapsskötseln den viktigaste näringen vid 
sidan om jordbruket. Trots detta var kun
skapen om förutsättningarna för en god av
kastning av kött och mjölk ringa. När en ko 
plötsligt sinade eller fetthalten i mjölken blev 
låg föll det sig naturligt att detta berodde på 
övernaturlig inverkan. I Tjuvmjölkande vä
sen har författaren med utgångspunkt från 
kyrkmålningar, handskrifter, rättshandlingar 
och muntliga uppgifter redogjort för tjuv
mjölkande väsen och de förutsättningar som 
är förknippade med dessa. 

Avbildningar av övernaturliga mjölkstölder 
återfinns i kyrkmålningar från senmedeltiden. 
De förekommer i minst tre tyska, sexton dans
ka, fyrtio svenska och fyra finska kyrkor. Det 
vanligaste motivet är en kvinna som tillsam
mans med en djävul kärnar smör. Många 

målningar visar flera bilder som kan vara av
bildningar av händelseförloppet i en berät
telse. 

Folkliga föreställningar om övernaturlig 
mjölkstöld behandlas redan vid koncilierna i 
Worms och Paris under 800-talet. Till en 
början angrep kyrkan dessa föreställningar, 
men de kom snart att betraktas som verklig
het. I Handlyng Synne från 1300-talet be
skrev den engelske författaren Robert Man-
ning hur en kvinna tillverkade och förtrollade 
en säck, som hon sände ut för att stjäla 
mjölk. Den svenske teologen, magister 
Mathias fördömde i sin predikohandling 
Homo Conditus all vidskepelse, och omtalade 
även den som gällde mjölkstölder. Under se
nare delen av 1600-talet och under hela 
1700-talet omtalas mjölkstölder i handlingar 
från hela Norden. 

Författaren behandlar också rättegångs
protokoll från tiden 1597—1771, i vilka 
människor, för det mesta kvinnor, anklagas 
för att med hjälp av övernaturlig kraft ha 
stulit mjölk eller mjölkvaror. Stölderna kun
de enligt protokollen gå till på många olika 
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sätt. Kvinnorna anklagas ofta för att först 
ha tillverkat ett väsen (bjära, katt, hare, 
puke, kratte c. dyl.) av hår, tyg eller något 
annat gammalt och utslitet material och se
dan sänt ut väsendet för att tjuv-mjölka 
andras kor. På samma sätt som vid andra 
trolldomsrättegångar är det ofta barn som 
har fått vittna mot den svarande. En stor 
mängd rättegångar har ägt rum i Dalarna 
1668—1670 och detta visar att stämningen 
troligen var mycket uppjagad. 

Föreställningarna om tjuvmjölkande väsen 

har haft en mycket stark ställning i det gamla 
nordiska bondesamhället. Den undersökning 
som Jan Wall har gjort är cn ingående och 
skickligt gjord utredning av dessa företeelser. 
Tjuvmjölkande väsen är en avhandling, som 
på ett ingående, men lättförståeligt sätt skild
rar denna del av vår historia. 

Leif Gunnar KarlsSon 
Matojärvigatan 28 
981 35 Kiruna 

Göran Dahlbäck, Uppsala domkyrkas gods
innehav med särskild hänsyn till perioden 
1344—7527. Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. Studier till det medel
tida Sverige 2. Utgivet genom Kommittén 
för Det medeltida Sverige. Stockholm 1977. 
430 s., 84 tabeller. 25 fig., 10 kartor, 6 släkt
tabeller. ISBN 91-7402-043-9. Pris ca 85: ~ 
kr. 

1 Uppland fanns vid medeltidens slut (omkr. 
1527) 4 250 skattehemman, 2 551 frälsehem
man, 249 kronohemman och sammanlagt 
2 026 kyrkohemman. Av dessa tillhörde 867 
Uppsala domkyrka och ungefär lika inånga 
sockenkyrkorna; de återstående 300 var klos
ter- och spetalshemman. Om de gårdar, torp 
och ägolotter i övrigt som tillhörde den 
medeltida Uppsalakyrkan eller rättare sagt 
de olika institutionerna inom denna är vi 
genom Göran Dahlbäcks stora undersökning 
om Uppsala domkyrkas godsinnehav 1344— 
1527 numera väl underrättade. 

Uppsalakyrkan kan studeras ur en mängd 
olika aspekter. Den var en av Sveriges vikti
gaste institutioner religiöst, kulturellt, socialt, 
ekonomiskt och politiskt under tre hundra år. 
Ser man till forskningsläget är dessutom för
vånansvärt mycket ogjort ifråga om det me
deltida ärkestiftet, som saknar både en or
dentlig historik och ett modernt herdaminne. 
Göran Dahlbäck har valt att helt koncentrera 
sig på jordägande!, något som det bevarade 
källmaterialet ligger särskilt väl till för. Vägen 
till ämnet har för hans del gått över det 

historiskt-topografiska verket Det medeltida 
Sverige. Arbetet med dess härads- och socken
vis disponerade beskrivningar av bebyggelse
utvecklingen från 1200-talet till 1500-talet 
skapar förutsättningar för institutionella och 
strukturella studier inom samma region. Tidi
gare har i serien Studier till det medeltida 
Sverige kommit en avhandling om Gustav 
I :s arv- och egetgods i Uppland, och upp
satser om olika uppländska förhållanden un
der medeltiden har tryckts på skilda håll. 

Dahlbäck är rätt starkt influerad av mo
dern kulturgeografisk forskning och har valt 
att i sin avhandling arbeta med siffermate
rial och statistisk bearbetning av detta i 
betydligt större utsträckning än vad som 
hittills varit vanligt bland medeltidshistoriker 
i vårt land. Resultaten redovisas i en mängd 
tabeller och figurer förutom i texten. I kom
bination med författarens allmänna metodiska 
säkerhet vid källbchandlingen ger detta en 
betydande stadga åt undersökningen. Kvanti-
fieringen har dock emellanåt drivits väl långt 
på bekostnad av annat, t. ex. ett mer energiskt 
utnyttjande av de framtagna resultaten. Be
gränsningen av ämnet till de rent ekonomiska 
och förvaltningsmässiga förhållandena med 
uteslutande av det andliga livet, de politiska 
sidorna och sociala förhållanden kan därvid 
ha verkat hämmande. 

Den som använder den stora och synner
ligen innehållsrika undersökningen för att 
lära sig något om förhållanden och företeel
ser på olika nivåer i det svenska samhället 
under medeltiden har här oerhört mycket att 
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hämta. Det bör gälla arkeologer, konstvetare, 
kulturgeografer, ortnamnsforskare och andra 
som arbetar med svensk medeltid lika väl 
som historiker. Till grund för undersökningen 
ligger en genomarbetning av alla kända data 
om det gods Uppsalakyrkan under medel
tiden ägde på sammanlagt 526 orter inom 
och utom ärkestiftet. Detta basmaterial skall 
finnas tillgängligt för forskningen i form av en 
otryckt kasuistik i bl. a. Vitterhetsakademiens 
bibliotek. För att kunna undersöka hur Upp
salakyrkans godsinnehav var sammansatt vid 
olika tidpunkter och förändrades under perio
dens lopp har det vidare varit nödvändigt att 
rekonstruera den organisation som bars upp 
av godsets avkastning. Redogörelserna för de 
20 prelaturerna och kanonikaten i kapitel 6 
och de 30 prebendorna i kapitel 8 använder 
man lämpligen att slå i, när man snabbt vill 
ha fram uppgifter om de olika stiftelserna. 
Boken igenom förmedlas konkreta uppgifter 
om agrara förhållanden i det medeltida Upp
land som är svåråtkomliga i litteraturen eller 
tidigare okända. 

Här är inte möjligt att mer än antyda 
några av huvuddragen i bilden av Uppsala 
domkyrkas medeltida godsinnehav. Uppsala
kyrkan (ecclesia upsalensis) var den över
gripande ägaren till alla godsenheterna, men 
i praktiken ägdes de av olika institutioner 
inom kyrkan, fördelade på fyra sektorer. 
Ärkebiskopsbordet, som skulle försörja ärke
biskopen och hans följe, ägde vid reforma
tionen 136 hemman och 39 torp på 80 olika 
orter. Arealen är okänd, men den (kameralt) 
jordetalstaxerade delen av egendomen upp
gick då till 122 markland. Ungefär lika myc
ket jord — 117 markland och en del otaxerad 
jord — var vid reformationen fördelad på 
prelaterna och kanikerna i domkapitlet. Pre
bendorna, som var och en skulle underhålla 
en präst med uppgift att läsa mässor vid ett 
särskilt altare, hade vid reformationen sam
manlagt omkr. 230 markland. Det egentliga 
domkyrkogodset, fabrica-godset, vars avkast
ning gick till domkyrkobygget, fastighets
underhåll, omkostnader för gudstjänsten 
m.m. , var vid samma tid på 313 markland 
och låg på 267 orter. 

På det hela taget kännetecknas Uppsala

kyrkans godsinnchav under medeltiden av 
rätt stor stabilitet och kontinuitet. Gränsåren 
för undersökningen är 1344, då den stora 
pergamentshandskriften Registrum ecclesie 
Upsalensis (A 8, RA) med förteckningar över 
kyrkans gods och avskrifter av dess brev till
kom, och 1527, då allt detta förstatligades: 
det förtecknades senare under Gustav 1:8 re
gering i kammarens jordeböcker och räken
skaper, de s. k. landskapshandlingarna. Ärke-
biskopsbordet och de äldre kanonikaten och 
prebendorna hade ungefär lika mycket gods 
1344 som 1527. Vad som framför allt hände 
var att nya stiftelser efter hand tillkom och 
att fabrica-godset kontinuerligt växte. Det 
skedde genom donationer, köp och byten. 

Genom en aktiv godspolitik hade ärke
biskopen redan före 1300-talets mitt byggt 
upp "ett väl fungerande system av gårdar 
med underlydande gods som fyllde de krav 
på livsmedelsförsörjning som ärkebiskopens 
hushållning och fasta hus ställde" (s. 371). 
Inte mindre än 27 hela byar (med 2 eller 
flera hemman) ingick. Det allra mesta låg på 
rätt stort avstånd från Uppsala. Fabrican 
ägde ungefär lika många byar. Kanikerna 
hade åtminstone en större godsenhet var, men 
i övrigt var deras och prebendaternas gods
innehav splittrat. Dessa tre sektorers gods var 
i stor utsträckning koncentrerat till härader
na närmast stiftsstaden. Mer än hälften låg 
inom en radie av 20 km från Uppsala, och 
särskilt kanikerna ägde mycket alldeles intill 
staden. 

Kunskapen om hur förvaltningen av Upp
salakyrkans gods var organiserad och prak
tiskt fungerade är till följd av källäget ojämn. 
För ärkebiskopens och fabricans gods var ett 
samlat grepp om förvaltningen möjligt. Båda 
hade åtminstone på 1400-talet en förvalt
ningsindelning i rättardömen (rectoria). 
Fabricans var på mellan 45 och 3 landbor och 
hade områdesnamn. Ärkebiskopens rättar
dömen gick tillbaka på äldre förvaltnings
enheter och bar främst de gamla curiornas 
namn utan att dessa tidigare huvudgårdar 
spelade någon administrativ roll. De var vid 
medeltidens slut uppdelade på jämnstora 
(egaliserade) landbogårdar i helägda byar. 
Dahlbäck ansluter sig till uppfattningen att 
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dessa ursprungliga storgods redan 1344, då 
19 uppräknas, skall ha varit upplösta. Avels
gårdsdrift med legohjon och dagsverkspliktiga 
kyrkolandbor har bara förekommit vid ärke
biskopens huvudgårdar Arno, Munsö, Tuna 
och Staket samt vid hans gård i Uppsala; 
härtill vid två dunkelt kända fabrica-gårdar. 
I övrigt brukades allt av arrendatorer, land-
bor. Till nämnda ärkebiskopsgårdar och till 
sysslomansgården i Uppsala har rattarnas 
uppbörd av spannmål, pengar och i vissa fall 
småpersedlar förts. En egenhet för Uppsala 
var att sysslomannen (yconomus) också för
valtade en del av prebendorna, vilkas gods 
härigenom kom att ingå i fabrica-godset. De 
övriga prebendorna sköttes av respektive pre-
bendat eller kanik. 

Antingen man särskilt intresserar sig för 
den på 1270-talet påbörjade Uppsaladomen, 
dess medeltida inredning och inventarier, 
gudstjänstlivet i dess olika yttringar, de till 
kyrkan knutna människorna eller de kyrko
politiska och organisatoriska sidorna av verk
samheten vid den stora institutionen under 
medeltiden är det en fråga som hela tiden 
tränger sig fram: "Hur finansierades det ta?" 
Genom undersökningen av Uppsalakyrkans 
godsinnehav har vi kommit ett gott stycke på 
väg när det gäller att få svar på en fråga som 
för det mesta inte alls låter sig besvaras för 
denna tid. Författaren har räknat fram den 
hypotetiska godsavkastningen för de olika 
sektorerna vid olika tidpunkter och ställer 
också jordräntorna i relation till andra in
komster. Viktigt är att minnas att inte någon, 
inte ens stiftschefen, någonsin förfogade över 
hela inkomsten. Det som flöt in gick till de 
olika institutionerna och var dessutom i stor 
utsträckning redan i förväg reserverat för 
deras fasta utgifter. Den allmänna avråds-
sänkningen under medeltiden bör därför ha 
varit kännbar, särskilt för fabrican, som inte 
hade så mycket andra inkomster. 

Ärkebiskopen uppbar vid reformationen 
200 mark penningar och 32J/2 läster (det 
gick 12 pund på varje läst) spannmål, vilket 
bara var hälften av vad han fått från ungefär 
lika mycket jord 200 år tidigare. A andra 
sidan var hans tiondeinkomster mer än tre 
gånger så stora som jordräntorna och därtill 
kom även andra inkomster, bl. a. från för-
läningar. Som jordägare kunde ärkebiskopen 
inte räknas till de största inom det andliga 
och världsliga frälset, men genom sina öv
riga inkomster torde han ekonomiskt ha 
hävdat sig väl bland rådkollegorna. Medan 
domprosten uppbar 38 mark pengar och 6 
läster eller 72 pund spannmål och därtill 
tionden hade innehavaren av det minsta 
kanonikatet bara 12 spann eller 1 J/a pund 
i ränta, vilket speglar det mycket ojämna 
jordägande! bland prelaterna och kanikerna. 
Prebendaterna fick 24—40 mark fyra gånger 
om året, oavsett om deras prebenda var 
sysslomans- eller särförvaltad. 

Som helhet var Uppsalakyrkan naturligtvis 
en betydande ekonomisk faktor. Enligt lika
ledes något osäkra beräkningar låg dess totala 
inkomst omkring år 1500 på ungefär 10 000 
mark. Omräknat i oxar och spannmål skulle 
den summan ha räckt till 5 000 oxar å 2 mark 
stycket eller med då rådande spannmåls
priser till 833 läster (ca 41 600 hektoliter 
eller 27 000 deciton) korn, siffror som för
fattaren tagit fram i ett annat sammanhang. 
Förhoppningsvis kommer han att utnyttja 
sina gedigna kunskaper om den medeltida 
Uppsalakyrkans organisation och godsägande 
till studier också i dess ekonomi utifrån det 
förhållandevis goda räkenskapsmaterial som 
finns kvar från senmedeltiden. 

Birgitta Fritz 
Riksarkivet 
Box 34104 
S-100 26 Stockholm 
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Sven Axel Hallbäck, Medeltida dopfuntar i 
västra Sverige: Systematisk del, Skara 1978. 
64 s. 

Den bok som här recenseras utgör samman
fattningen och avslutningen på en högst im
ponerande prestation, en total inventering 
och redovisning av de medeltida dopfuntarna 
i västra Sverige. Under åren 1959—72 har 
Sven Axel Hallbäck redovisat detta stora 
material i sju separata delpublikationer, och 
i en recension av sammanfattningen finns det 
skäl att också blicka tillbaka på dessa. 

Först som sist vill jag uttala min odelade 
beundran för det stora arbete som förf. ned
lagt på inventariseringen och för det omsorgs
fulla sätt på vilket han redovisat materialet. 
Sammanlagt är det 567 medeltida dopfuntar 
i Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland och 
Västergötland som blivit undersökta, doku
menterade och publicerade. Här finns inte 
det dopfuntsfragment som ansetts alltför be
tydelselöst för att publiceras, och man är 
tacksam för att Hallbäck inte endast uppe
hållit sig vid de på ett eller annat sätt utsirade 
funtarna utan också medtagit alla dem som 
saknar varje form av figurframställning eller 
dekor. 

De sju materialpublikationerna kan när
mast karakteriseras som resonerande kata
loger. Förebilder har varit Lars Tynells Skå
nes medeltida dopfuntar, 1913—21, och den 
av Johnny Roosval redigerade Dopfuntar på 
Statens historiska museum, 1917. Av dessa 
besläktade pionjärarbeten är det sistnämnda 
försett med undertiteln Beskrivande gruppe
rande förteckning, och så kan man också 
karakterisera Hallbäcks arbeten. Varje dop
funt presenteras med en eller flera avbild
ningar samt uppgifter om storlek, material, 
bevaringstillstånd och nuvarande förvarings
ort; därtill kommer en kortfattad beskrivning 
av utseendet. I görligaste mån har funtarna 
sedan indelats i naturligt sammanhängande 
gruper, vanligtvis med ett ortnamn eller 
stenmästarnamn som samlande begrepp. Där
efter följer en konsthistorisk diskussion kring 
såväl grupperna som de mera ensamstående 
funtarna. 

De konsthistoriska diskussionerna handlar 
främst om de västsvenska dopfuntarnas ålder 
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och om härkomsten av de former och stilar 
som de uppvisar. Tidigare forskare — bl. a. 
E. Fischer och J. Roosval — har ju förut 
varit inne på en del av de diskuterade pro
blemen, och vad som därvid sagts blir nu för
tjänstfullt sammanfattat. Samtidigt bryter 
Hallbäck ny mark på området genom att på 
ett betydligt grundligare sätt än hittills rela
tera de västsvenska dopfuntarna till funtar i 
andra länder, främst England, Danmark och 
Norge. 

I likhet med Roosval delar Hallbäck in de 
medeltida dopfuntarna i tre stora huvud
grupper, cylindriska, fyrkantsformade och 
kalkformade funtar. Cylindriska dopfuntar 
finner man i Sverige nästan uteslutande i 
Västergötland. Till formen erinrar de om 
laggade träkärl, och eftersom sådana förmod
ligen användes som dopfuntar av 1000-talets 
missionsbiskopar och andra dopförrättare är 
det naturligt att betrakta de äldsta cylinder-
funtarna som "översättningar" i sten av före
gångare i trä. Jag vill här erinra om de syn
punkter på ämnet som Erik Lundberg pre
senterade 1967 i Nordisk medeltid men som 
man tyvärr saknar en hänvisning till i Hall
bäcks skrifter. 

Enligt Hallbäck är det emellertid inte 
cylinderfuntarna utan de fyrkantsformade 
funtarna som är de till formen ålderdomli
gaste dopfuntarna i vårt land. Han ansluter 
sig här till Roosval, men denna syn på dop
funtstypernas relativa kronologi är inte längre 
möjlig att försvara. Att den fyrkantsformade 
dopfunten från Norum i Bohuslän (nu på 
SHM) är försedd med cn framställning av 
Gunnar i ormgropen behöver inte betyda att 
den står på gränsen till vikingatid, detta lika 
lite som att såväl Norumfunten som ett fler
tal andra fyrkantsformade funtar uppvisar 
en i princip vikingatidsmässig ornamentik. 
Härmed förhåller det sig snarare så som Erik 
Lundberg hävdade i sin banbrytande studie 
"Problemet Hegvald" i Från stenålder till 
rokoko (festskriften till Otto Rydbeck), 1936, 
nämligen att vikingatida stildrag i romansk 
stenskulptur som regel hör hemma i ett rela
tivt sent skede av den kristna konstkulturens 
utveckling i vårt land. 

Fornvännen 76 (1981) 

— 



76 Recensioner 

De fyrkantsformade dopfuntarna är i all
mänhet avsmalnande mot mitten. Därigenom 
uppvisar de en odiskutabel släktskap med de 
kalkformade funtarna, och det är därför inte 
förvånande att den verkstadsproduktion som 
Norumfunten tillhör visar sig omfatta såväl 
fyrkantsformade som kalkformade funtar. 
Detta förhållande gäller också den verkstads
produktion i Sjuhäradsbygden som samlar sig 
kring stenmästarnamnet Andreas. Av de båda 
dopfuntar som denne signerat [Finnekumla 
och Gällstad) är den ena kalkformad och 
den andra fyrkantsformad, och att Andreas 
tillhör 1100-talets senare hälft var redan 
Roosval övertygad om. Men märkligt nog har 
Hallbäck inte dragit slutsatsen härav utan i 
stället anslutit sig till den traditionella synen 
på dopfuntstypernas relativa kronologi. 

Gentemot den av Hallbäck tillämpade ord
ningsföljden fyrkantsformade funtar — cylin-
derfuntar — kalkformade funtar vill jag 
alltså ställa upp följande: 

cylinderfuntar; 
kalkformade funtar 
och 
fyrkantformade funtar 

Detta schema skall naturligtvis inte betrak
tas som något annat än en tumregel, för det 
står helt klart att några av cylinderfuntarna 
inte kan vara tillkomna förrän under 1100-
talets senare hälft. Som Hallbäck visar är 
detta bl. a. fallet med den märkliga dopfunt 
på SHM som kommer från Ottravad kyrka 
i Västergötland. Även den uppvisar vikinga
tida stildrag, men samtidigt har den ett 
odiskutabelt samband med stenhuggarkons-
ten i Skara vid 1100-talets mitt. Därigenom 
är den en illustration till hur vikingatidens 
formspråk så att säga pånyttföddes när de 
utländska stenmästarna vid de stora bygg
nadshyttorna framemot 1100-talets mitt bör
jade avlösas av inhemska efterföljare. 

Goda exempel på denna "renässans" för 
vikingatiden är också de med varandra be
släktade dopfuntarna från Bolum och Rå
dene, båda nu på SHM. Den sistnämnda har 
för övrigt tidigare ansetts härstamma från 
Rödene i Älvsborgs län, men Hallbäck fram
lägger tillräckligt övertygande skäl för att 
Rådene i Skaraborgs län hädanefter bör be

traktas som dess hemort. — Vi står här inför 
två representanter för en grupp dopfuntar 
med en egenartad blandform, något ungefär 
mitt emellan de kalkformade och fyrkants
formade dopfuntarna. Redan Fischer och 
Roosval ägnade stor uppmärksamhet åt den
na den s. k. Bolumskolan, men det är först 
nu som vi kan bilda oss en klar uppfattning 
om gruppens omfattning och utbredning. 

Detsamma gäller också alla de övriga sko
lorna. Där är Forshemskolan och Skalunda-
skolan, som hör hemma i Västergötland men 
som båda sträcker sig in i Värmland. Där är 
den norska östfold skolan, vars täljstenspro-
dukter visar sig vara synnerligen talrika i 
norra Bohuslän samt i Värmland och Dals
land och som Hallbäck därför döpt om till 
Östfold-Markernaskolan. Och där är Knippe-
kolonnmästaren i Bohuslän, Thorcillus i Hal
land, Andreas i Sjuhäradsbygden och Othel-
ric i trakterna kring Kinnekulle. Vad beträf
far dopfuntarna i den sistnämnda gruppen 
är det dock otänkbart att de kan vara till
verkade av den Othdr ic som signerat det 
romanska tympanonfältet i den nuvarande 
västportalen på kyrkan i Skälvum. 

En stor förtjänst med Hallbäcks arbeten 
är att de innehåller ett flertal mycket instruk
tiva kartor. Av dessa framgår bl. a. hur små 
avsättningsområden som de västsvenska dop
funtsverkstäderna i allmänhet hade. Att så 
är fallet har man i och för sig vetat förut, 
men det är inte förrän nu som det blivit klart 
åskådliggjort. 

Sammanfattningsddcn innehåller framför allt 
en övergripande konstgeograf isk betraktelse, 
vars syfte är att visa hur nödvändigt det är 
att tänka i andra termer än de traditionella 
läns- och landskapsbegreppen när man stu
derar de västsvenska dopfuntarna ur territo
riell synvinkel. I anslutning till Johnny Roos
vals internationellt uppmärksammade indel
ning av det romanska Europa i Bonniers 
allmänna konsthistoria (1930) indelar Hall
bäck i stället sitt undersökningsområde i ett 
antal block och insulärer, tre av vardera sla
get. Det är ingen tvekan om att det förslag 
till inddningssystem som han lägger fram 
belyser väsentliga regionala skillnader i den 
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västsvenska dopfuntskonsten. Återstår att se 
om systemet är giltigt också för andra före-
målskategorier än medeltida dopfuntar! 

Rent allmänt kan man säga att Hallbäck 
är betydligt mera intresserad av dopfuntarna 
som källa till kulturhistorisk och kulturgeo-
grafisk information än av rent konsthistoriska 
frågeställningar. Vad en konsthistoriker fram
för allt saknar är en behandling av de bild-
försedda dopfuntarnas ikonografi. I samman
fattningsdelen säger Hallbäck visserligen att 
sådana frågor blivit avsiktligt förbigångna, 
men nog är det synd att han avstått från att 
själv visa hur intressanta många av bild
framställningarna på de västsvenska dopfun

tarna är. Med sin grundliga inventering har 
han emellertid jämnat vägen för andra fors
kare som i likhet med undertecknad har ett 
specialintresse för medeltida ikonografi i all
mänhet och dopfuntsikonografi i synnerhet. 
Och samtidigt har han på ett förtjänstfullt 
sätt gjort det klart att de västsvenska dop
funtarna är värda en betydligt större upp
märksamhet än vad som hittills kommit dem 
till del. 

Torkel Eriksson 
Helsingborgs museum 
Södra Storgatan 31 
S-252 23 Helsingborg 

Ingrid Telhammer, Predikstolsmakare och 
predikstolskonst före 1777 i norra Helsing
land, Medelpad och Ångermanland. Kungl. 
Skytteanska Samfundets handlingar 20. Örn
sköldsvik 1978. 248 s. 

Det ligger i tittelen at Telhammers avhand
ling behandler et avgrenset emne innen kirke-
kunsten og et avgrenset område, geografiskt 
sett, et område som etter gjengs oppfatning 
vil defineres som perifert. Man befinner seg 
fjernt fra de store kunstsentra, fra de marker-
te nyskapende miljöer. Det er den lavmaelte 
kunst man möter, den som kan synes å vaere 
bare en refleks. 

Men i vare dager er aksjene stadig stigende 
for denne lavmaelte kunst. Den har med 
lokale miljöer å gjore, den eier en identitet, 
den er knyttet til sociale forhold, til historie 
på det lokale plan, den har også til tider en 
eiendommelig gjennomslagskraft Den appel-
lerer til mennesket i dag med sitt enkle, 
direkte uttrykk. Når man dertil kan under
bygge sitt materiale med så inngående arkiv-
undersokdser som Telhammer har foretatt, 
blir en avhandling som denne av stor verdi 
bare på dette grunnlag. 

Når avhandlingen omfatter ett materiale 
som ligger förut for 1777, har det sammen
heng med att man i 1776 fikk en kongelig 

forordning om at alle utkast til kirkeinventar 
skulle godkjennes av Överintendentämbetet 
i Stockholm. Forordningen måtte nodvendig-
vis gripe inn i den kunstneriske frihet man 
inntil da hadde hatt, og dette har igjen fort 
til at materialet har fått sin naturlige av-
grensning. 

Innledningsvis gjor Telhammer rede for 
prckestolenes funksjon, både liturgisk og 
verdslig, og for håndverkernes vilkår. Disse 
avsnitt er av stor interesse og gir en verdifull 
bakgrunn for stoffet. Derpå presenteres de 
enkelte mestere og deres arbeider og til slutt 
kommer en gjennomgådse av det ikonogra-
fiske utstyr og det teologiske innhold som 
ligger i de mange innskrifter. Samlet gir dette 
et veldig primaermateriale. 

Hver eneste mester som måtte skjule seg 
i kirkeregnskaper, lensprotokoller og andre 
arkivalia er hentet frem. I korte trekk skis-
seres håndverkermiljoene de har arbeidet i, 
og kort presenteres samtlige prekestolers 
historikk. Det gjores også rede for andre ar
beider av mestrene i kirkene, og for arbeider 
som de har utfört utenfor det aktuelle om
råde. Telhammer leder oss handfast fra verk
sted til verksted, fra far til sonn, fra bygd til 
bygd. Det ordnes opp i tidligere forskeres feil-
vurderinger med fast, men mild hand. Tel
hammer har ingen store teorier, bruker sjd-

Fornvännen 76 (1981) 

WM 



78 Recensioner 

den store ord, forer ingen polemikk, henfaller 
aldri til klisjccr. Hennes språkforing er enkel 
og ukunstlet — i pakt med materialet. Im-
plisitt får vi glimt av rikshistorie, kunst-
historic, inspirasjonskilder. Man blir "lomme-
kjendt" i distriktene. 

Det hele er sett innenfra. Man har til tider 
foldsen av å vaere i sentrum. Utenverdenen 
er periferi. Det man kunne savne i förbindelse 
med denne inngående undersökelse, er en 
sammcnstilling av snekkerprofilene. Nettopp 
fordi materialet er så godt belagt med hensyn 
til dateringer, ville en slik profiloversikt vaert 
uhyre nyttig for alle som beskjeftiger seg med 
studiet av snekkerkunst, både kirkdig og 
profan. 

Spesielt interessant er kapitlet som behand-
ler prckestolmestrene i Ljusdal på 1600-tallet. 
Her möter vi först og fremst "Ljusdals-bon
den", Peder Olofsson i Kämsta. Han er da 
også den eneste som gjores til gjenstand for 
vurdering. Det slås fast at han er en sen 
eksponent for midddalderens skulptur, sam
tidig at han er uberort og upåvirket av kunst-
stromninger i Sor- og Mellom-Sverige. Men 
delte er likevel å gjore Peder Olofsson altfor 
proviensiell. Riktigere hadde det vaert å 
poengtere at han ikke var fremmed for det 
som skjedde i tiden. Han er jo dog en nyska-
per i sitt miljö og opererer med st i lddmenter 
fra sitt eget århundrede både når det gjelder 
ornamenter og snckkcrdetaljer. Han formid-
ler og baerer tradisjonene med seg inn i en 
ny tid. Dette burde ha kommet sterkere frem, 
og helst i förbindelse med en kunsthistorisk 
vurdering. 

Når det gjelder Peder Olofssons etter-
folger i Kämsta, Olof Persson, uttrykker Tel
hammer seg meget försiktig idet hun antyder 
at han er sonn av Peder Olofsson: "Man 
kan inte utesluta möjligheten att Peder Olofs
son haft en son som fullföljt traditionen, som 
ofta var brukligt, och han kan då mycket väl 
ha hetat Olof Persson." Forsiktigere kan det 
virkdig ikke sies! 

Olof Persson hadde ellers fortjent et lite 
ekstra pocng for sin symbol- og motivbruk — 
for eksempel på prekestolen i Hälsingtuna, 
som er ett av de mest interessante arbeider 
som presenteres. 

I avsnittene om Måns Jonsson og hans 
etterfolgere i Hudiksvall blir tingene satt på 
plass. Her gjor Telhammer rede for at Måns 
Jonssons sonnesonn, tårnbyggeren Magnus 
Granlund, ikke er identisk med bildhuggaren 
av samme navn. 

Prekestolen i Nordingrå er ett av de arbeider 
som Telhammer har vaert mest engasjert av, 
naturlig nok, da den er helt spesiell i hennes 
materiale og gir pcrspektiver utöver. Tel
hammer har i en tidligere avhandling pekt 
på slektskapet mellom prekestolen i Nor
dingrå og prekestolen i Värmdö i Uppland. 
Den siste er igjen beslektet med Vilnes-prek-
stolen i Finland, som Nils Cleve, utvilsornt 
med rette, har sett i sammenheng med dansk-
nordtysk skulptur. Telhammer tenker seg på 
grunn av de tydelige fellestrekk mellom 
skulpturene i Nordingrå og Värmdö at de er 
fra samme verksted og fra samme tid, 1660-
årene, men ikke av samme mester, bare etter 
fellcs forlcgg. Og når det gjelder felles for-
legg, har hun ganske sikkert rett. Men ser vi 
på kvalitctsforskjellen, som er så åpenbar ved 
sammenstillingene s. 96 og s. 97, kan vi like
vel stille sporsmålet om det ikke her kan 
dreie seg om en avstånd både med hensyn til 
verksted og tid. Nordingrå-figurene virker 
temmelig retarderte ved siden av Värmdö-
skulpturcne, så det kan vel vaere trolig at de 
er fra 1687, samtidig med prekestolen. 

Ett av de merkeligste arbeider i materialet 
er prekestolen fra Ulvön som skiller seg så 
helt fra de ovrige. Ut fra figurenes og drak-
tenes karakter og de historiske forhold, med 
de russiske krigsfanger i Ångermanland under 
den nordiske krig, regner Telhammer med at 
dette arbeid kan vaere utfört av en russisk 
krigsfånge, en fasdnerende tanke som man 
gjerne hadde sett utviklet og ora mulig, 
belagt. Her tangeres et interessant problem, 
nemlig folkekunstens inspirasjonskilder og 
motivenes vandringer. 

Når det gjelder Erik Olofsson Brings preke-
stoler, danner de en gruppe med klare felles 
trekk, spesielt den karnisformede sokkden 
med de länge, saerpregcde palmettbladene. 
Telhammer antyder her at Bring har valgt å 
symbolisere kristdige dyder ved å bruke drue-
klasene, og refererer Johann Arndts utleg-
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ning om druene som symbol på kristdige 
dyder. Like sannsynlig er det vel at druene 
er brukt rent kristologisk, som symbol på Jesu 
offerdöd. Sonofferet sto jo helt sentralt i 
forkynndsen. Telhammer antyder også at 
Bring har foretrukket å symbolisere dydenc 
fremfor å gjengi dem figurlig fordi han ikke 
var noen god skulptör. Men englehodene på 
prekestolene i Anundsjö og Grundsunda, er 
likevel ikke så dårlige. For den saks skyld 
kunne han godt ha skåret dydene. Vi vil sna
rere tro at han ikke valgte symbol eller orna-
mentikk fordi han var en dårlig skulptör, men 
fordi det lå i tiden. Drueklasen og vinranken 
hörte med til det fäste repertoir og ble van
ligvis brukt i forkynndsen med henblikk på 
Jesu sonoffer og nattverden. 

Med Olof Gieting i Sundsvall presenteres 
vi for en meget habil prekstolmester. Tel
hammer trekker her inn prekestolen i Njut
ånger som mulig inspirasjonskilde. Men mer 
sannsynlig er det vel at han har hatt en annen 
inspirasjonskilde. Gieting har jo et suverent 
helhetsgrep på utformingen, långt mer enhet
lig enn det vi finner på Njutångerstolen, med 
de tunge hjornevoluttene. Ser vi på preke
stolen i Indal, som Gieting utforte i 1730, 
ser vi nettopp hans suverene helhetsgrep, 
med utsmykket korpus, underdel og oppgang. 
Her burde Telhammer ha kommet med et 
lite utrop av begeistring! 

Avhandlingen viser hvordan impulsene fra 
utenverdenen gjor seg sterkere gjeldende 
etter hvert. Men samtidig som ferdigheten 
oker og nye stildernenter tas opp, mister pre
kestolene noe av sitt tilforlatdige preg. Det er 
Tessin og Precht som nå kan avleses. Teg-
ningcne til prekestolen i Hernösand fra 1728 
var endog skaffet fra Stockholm. 

Magnus Granlund er cksponent for de nye 
stilformer. Han bruker store relieffer på sine 
prekestoler, og behandler prekestolens korpus 
som et skulpturalt hele med vekslende kon-
vekse og konkave partier, i pakt med stilidea-
ler som var lansert av Carl Hårleman. 

Blant prekestolmestre utenfor det aktuelle 
geografiske område behandles Jonas Gran
berg som var dragon og bonde i Jemtland. 
Han er spesielt interessant i norsk sammen
heng, fordi han utforte altertavlen i Trond

heims domkirke 1743—44. Og når det gjelder 
Granberg og i enda hoyere grad hans elev 
Johan Edler, har vi interessante ekscmpler på 
samarbeid mellom forskjellige kunstnere med 
hensyn til utformingen. Kapteinen ved dra-
gonregimentet, Carl Hofverberg og hans sonn 
Eric Hofverberg utforte således fortegninger 
for bildhuggerne. Det kan tilfoyes at i Trond
heim var det en loytnant som var Domkapit
lets rådgiver når det gjaldt utfordsen av 
altertavlen. Granberg ble her forelagt en mo
dell som han skulle arbeide etter. 

Det ikonografiske materialet er ikke det 
minst interessante i avhandlingen. Telham
mer kommer med mange påvisninger av bruk 
av grafiske forlegg. Man fester seg spesielt 
ved de allegoriske motiver på Styrnes-preke-
stolen som bygger på C. E. Bergquists kobber-
stikk i en utgave av Johann Arndts Paradis 
Lustgård. Her er også tekstene tätt med, 
hvilket viser hvor bevisst motivbruken har 
vaert. Av saerlig interesse er også påvisningen 
av motivet med de 4 evangdister sittende 
rundt et bord, et motiv som Johan Edler 
brukte ved flere anledninger. Det har sin 
opprinndse i motreformasjonens kunst og ble 
formidlet via tittelbladet til biskop Gezdius' 
utgave av Det nye testamente. Her står vi 
överfor et konkret eksempel på motivers 
vandring. Kobbcrstikkeren var holländsk og 
hadde bräkt motivet med fra sitt hjemland. 
Ellers er det ikonografiske materialet samlet 
i to kapitler i siste del av avhandlingen under 
titler "Figurframställningar på 1600-talets 
predikstolar" og "Det ikonografiska mönst
ret på 1700-talets predikstolar". Her hadde 
faktisk 1600-årene fortjent en överskrift på 
linje med 1700-årene, både ut fra det billed-
stoff som presenteres og den teologi som ut
trykkes. Avsnittet om de allegoriske motiver 
er hektet på til slutt, etter 1700-årene, til 
tross for at en del av motivene var tätt opp 
allerede i 1600-årene. 

En sammenstilling til slutt av de bibelske 
sitater på prekestolene er av stor interesse for 
förståelse av den teologi som ligger til grunn 
for utsmykningen. 

Etter å ha gått igjennom avhandlingen blir 
man slått av de perspektiver materialet gir 
og hvor mange viktige sporsmål det reiser, 
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både kunsthistorisk og etnologisk. Man kunne 
ha onsket at noe av dette hadde vaert utdypet 
naermere. Telhammer har hele registret, men 
det er som om hun ikke helt har våget å 
spille på det. Men uansett viser avhandlingen 

til fulle hvilke verdier som ligger i den så-
kalte perifere kunst og hvor fruktbart det kan 
vaere å gi seg i kast med den. 

Sigrid Christie 

Gamla uppländska orglar. Fröslunda, Bälinge, 
Skokloster, Leufsta Bruk, Yttergran, Lillkyr
ka, östervåla. Organist; domkyrkoorganist 
Rudolf Löfgren. Konvoluttext: Thorild Lind
gren, R. Axel Unnerbäck. Inspelad 1972, utg. 
i denna utgåva 1979. Grammofonskiva på 
Proprius, P R O P 7796. Pris ca 4 6 : — . 

Orgelmusik i Skokloster. Organist: Mads 
Kjersgaard. Konvoluttext: Mads Kjersgaard. 
Inspelad 1970 och 1972, utg. 1973. Grammo
fonskiva på ADR, ARR LPS-5. 
Distr. av Pastorsämb. i Skokloster, Box 65, 
190 60 Bålsta. 

Skivan med upplandsorglar utgavs ursprung
ligen 1972 av Verbum på skivmärket Kyrko
ton, men inspelningen har nu övertagits av 
Proprius. 

Skivan presenterar sju av Upplands märk
ligare orglar, med kronologisk spännvidd 
från orgeln i Fröslunda med bevarad sen
golisk fasad (1500-tal) och en del pipmate
rial från samma tid till Gullbergssonorgeln 
från 1841 i Lillkyrka. Klangligt färdas man 
alltså från barock till romantik. 

De flesta av orglarna är tillgängliga endast 
i denna inspelning; Skoklosterorgeln finns — 
förutom på den nedan behandlade inspel
ningen — också på en äldre EP medan Leuf
sta Bruks-orgeln förekommer på ett flertal 
inspelningar, såväl äldre som nyare. 

Jag brukar så ofta tillfälle gives propa
gera för en "akustisk dokumentation" av 
våra äldre orgelverk. Från den synpunkten 
är denna skiva givetvis värdefull, men det 
är beklagligt att man genom att så många 
orglar är representerade får så kort tid på 
varje. Bälingeorgeln får man t. ex. höra i 
endast 2 min. 17 sek.! Jag hade också i 
några fall hellre hört orglarna presenteras 
med annan musik än den man valt: jag an

ser det värdefullt att gamla orglar får klinga 
med musik från sin tillkomsttid. I det här 
fallet spelas på östervålaorgeln från 1825 
endast musik av David Wikander och Max 
Reger. 

I ett medföljande häfte anges orglarnas 
disposition och historik samt ges korta noti
ser om tonsättarna. Registreringen anges 
också. Häftets texter är på svenska, tyska och 
engelska, varför stilen tyvärr måst bli mycket 
liten och säkert svårläst för många. Även 
t. ex. • Rikskonserters Capriceskivor är för
sedda med trespråkiga texter. Klarar verk
ligen inte en tysk publik engelska texter? 

Frånsett randanmärkningarna är skivan 
helt att rekommendera. 

Skoklosterskivan är helt ägnad den märk
liga 1600-talsorgdn i Skoklosters kyrka. Or
geln tillhör det fåtal portabla orglar — posi
tiv — som finns bevarade. Den torde ha 
tillverkats för Carl Gustaf Wrangel som 1674 
skänkte den till kyrkan. 

Mads Kjersgaard, som själv tillsammans 
med Nils-Olof Berg 1963 restaurerade orgeln, 
har valt att visa upp orgeln med "dels tra
ditionellt kyrkliga orgdkompositioner av den 
typ som kan utföras på en liten orgel utan 
pedal, dels ett urval ur den repertoar med 
vilken de särskilt under 1500- och 1600-
talen talrika små orgelverken vid de euro
peiska furstehoven torde ha trakterats". 

Orgeln bestås en fyllig historik och ton
sättarna och verken presenteras så uttöm
mande man kan begära. Texten är på sven
ska. På ett inneliggande blad anges orgelns 
disposition och registreringarna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Sko-
klostcrskivan är en föredömligt utförd "akus
tisk dokumentation", medan skivan med upp-
landsorglar mera ger tilltalande smakprov på 
en rad viktiga orglar. 

Göran Tegnér 
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Colin Renfrew, Investigations in Orkney. 
Reports of the Research Committee of the 
Society of Antiquaries of London No. 
X X X V I I I , London 1979. 234 s., 55 fig., 
24 pl. ISBN 0-500-99028x. 

Megalitiska monument har sedan lång tid 
tillbaka väckt intresse hos både forskare och 
lekmän. Den betydande arbetsinsatsen vid 
byggandet av dessa anläggningar liksom de 
väldiga områden, inom vilka monumenten 
kunnat beläggas, har satt fantasin i rörelse. 
Det är framför allt likheterna man fäst sig 
vid, när det gäller den stora geografiska 
spridningen, och man har betonat, att det är 
just megalitgravar och att det i detta ligger 
något sammanbindande. 

Vetandet om megalitgravarna har vuxit 
successivt dels genom undersökningar av en
skilda konstruktioner, dels genom samman
ställningar av uppgifter om gravgrupper i 
vissa områden. Länge har kronologiska frå
gor stått i förgrunden, eftersom man med 
hjälp av noggrannare dateringar av de olika 
formerna av slenkammargravar hoppades 
mera exakt kunna följa spridningen av "me-
galitgravsidén" från söder till norr. Anlägg
ningarna ansågs ha spelat en viktig roll som 
gravmonument och i samband med begrav
ningar förekommande kulthandlingar. 

Arbetet med megalitgravarna har under 
1900-talet förlöpt efter två linjer. För det 
första har man genom inventering av monu
menten i fält samt insamlande av data i arkiv 
och museer åsyftat att i katalogform åstad
komma ett underlag för en bedömning av 
gravformerna samt konstruktions- och an
vändningsperioderna. Sådana kataloger finns 
numera över delar av Västeuropas megalit
gravar såsom Tyskland, Holland, Irland, 
Skottland, Frankrike och Iberiska halvön. 
Detta arbete är dock för vissa områden ännu 
inte slutfört och för övriga länder knappt 

påbörjat. Den andra linjen är mer direkt 
forskningsinriktad genom att man på olika 
sätt arbetar med problem kring megalitgra
var. Detta kan ske i större eller mindre per
spektiv, med inträngande analys av enstaka 
eller några få gravar eller genom försök till 
typologi över ett vidare område. Forskare i 
olika länder har insett behovet av gemen
samma metodiska och teoretiska diskussioner 
kring en rad intrikata problem. Detta har re
sulterat i symposieberättelser som Megalithic 
Enquiries in the West of Britain, a Liverpool 
Symposium (1969), Megalithic Graves and 
Ritual (1973) och de ännu otryckta föredra
gen vid symposiet i Hannover (1979) om 
Die europäischen Verbindungen der Mega
lithkultur in Niedersachsen. (Nu, 1981, un
der utgivning.) 

Det arbete, som nu ligger framför recen
senten, tillhör den andra av de här nämnda 
kategorierna. Det är resultatet av ett projekt
arbete under ledning av professor Colin Ren
frew från Southampton. Fältundersökningar
na pågick under åren 1972—74. Det är in
tressant att konstatera, att målsättningen och 
problemprioriteringen för detta projekt — 
liksom för många andra — undergått en viss 
förändring under arbetets gång. Syftet var 
att genom undersökning av en grupp väst
europeiska megalitmonument på en av Ork
neyöarna söka nå fram dels till en kronologi, 
dels till en uppfattning om gravarnas ställ
ning och funktion i samhället. I början fram
stod de kronologiska problemen som de mest 
angelägna. Colin Renfrew är ju känd genom 
sin bok Before Civilization (1973), där kon
sekvenserna av den nya C14-kronologin för 
frågan om megalitgravarnas spridning får en 
stark belysning. Eftersom det ännu inte fanns 
några C1 4-dateringar från Orkneyöarna var 
det viktigt att genom utgrävningar få fram 
för datering användbart material. Utsikterna 
härför bedömdes som gynnsamma. Men det 
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gällde också att knyta medarbetare från olika 
discipliner till projektet för att få en så 
mångsidig bild som möjligt av den fysiska 
och sociala miljön. Detta är ju helt i linje 
med andra forskningsföretag från senare år. 
För Sveriges del kan nämnas Hagestadspro-
jektet, där undersökningen av megalitgravar
na betraktats som ett viktigt led i arbetet att 
söka tränga in i det neolitiska samhällets 
struktur. 

Renfrew och hans team började inte sitt 
arbete på jungfrulig mark. Orkneyöarnas nå
got mer än ett femtiotal kammargravar är 
registrerade av Audrey S. Henshall i första 
delen av hennes publikation The Chambered 
Tombs of Scotland (1963), och från många 
undersökta gravar har lämnats redogörelser. 
Man valde nu den mellersta delen av den 
största ön, Mainland, för den nya undersök
ningen. Det mest omfattande arbetet lades 
ned på Quanterness. Där undersöktes det 
mesta av huvudkammaren jämte en av sido
kamrarna samt upptogs schakt i det omgi
vande roset. Maes Howe är den finaste av 
alla megalitgravarna på Orkney och har be
traktats som en prototyp. Högen är här av 
jord, inte sten, och anläggningen omges av 
ett dike. Nu grävdes schakt från olika håll in 
i högen. Dessutom undersöktes vissa ytor i 
den s. k Ring of Brogar, en stor rund anlägg
ning med höga, glest placerade stenar. Det 
är resultaten av dessa undersökningar, som 
presenteras i boken. Ingen av anläggningar
na totalundersöktes utan det är trots allt 
fråga om förhållandevis små ytor. En större 
undersökning skulle ha tagit oändligt myc
ket längre tid i anspråk (man kan exempelvis 
jämföra med 0 ' K d l y s undersökningar av-
New Grange, som varit ytterst tidsödande). 
Det innebär givetvis risker att dra vittgåen
de slutsatser av partiella utgrävningar genom 
att man ju inte vet vad som ligger i de i fält
arbetet inte inkluderade områdena, såsom 
t. ex. i sidokamrarna i Quanterness. Renfrew 
och hans medarbetare reserverar sig också 
för detta, när de gör sina beräkningar om 
hur många individer som totalt kan ha be
gravts i Quanterness. Även om häri ligger en 
svaghet måste man ha klart för sig, att det 
i de flesta undersökningar ligger begräns

ningar av något slag. Om man i stället total-
undersökt en enda anläggning skulle för det 
första detta arbete ha måst utsträckas över 
mycket lång tid och för det andra rimligtvis 
innebära, att man helt nödgats avstå från de 
andra undersökningarna. Nu har man inom 
en begränsad, tidsmässigt högst rimlig pro
jektperiod velat få fram material för date
ring och möjlighet att diskutera samhället 
bakom gravarna. Grävningsarbetet har redu
cerats till minsta möjliga, varvid man också 
sparat de övriga ytorna för en framtid med 
sannolikt mera avancerad teknik. 

Orkneyön Mainland har när det gäller 
klimat och växtlighet inte förändrats nämn
värt sedan neolitisk tid. Det var ett trädlöst 
landskap vid tiden för gravarnas tillkomst, 
öppet för vresiga vindar, inte särskilt kallt på 
vintern men inte heller varmt på sommaren. 
Ett visst jordbruk har säkerligen bedrivits, 
kombinerat med boskapsskötsel samt fångst 
till sjöss och på land. 

Megalitgravarna ligger i kanten av den 
odlingsbara, relativt väldränerade marken. 
Undersökningen av Maes Howe möjliggjor
de C1 4-dateringar av konstruktionen till 
2800—2700 f. Kr. och för Quanterness till ca 
3200 f. Kr. Detta betyder, att Maes Howe 
inte skulle vara en prototyp utan beteckna 
kulmen på en lång tradition. Brogarringen 
lämnade inte något material för C1 4-date-
ring utan måste tidsbestämmas genom jäm
förelse med systermonumentet Stones of 
Stenness, varifrån det finns dateringar till 
3036 resp. 2891 ± 110 f. Kr. Alla dessa årtal 
är "kalibrerade" dateringar. 

Av särskilt intresse är fynden från Quan
terness och de uppskattningar av antalet 
människor, som de givit författarna anled
ning till att räkna fram. De sammanlagt 400 
skeletten skulle då ha anhopats under ca 500 
år. Detta betyder i sin tur ett samhälle på 
20 individer, som alla — utom nyfödda barn 
— haft tillträde till megalitgraven. Studiet 
av skelettdelarnas behandling och tillstånd 
visar dock, att de döda först begravts på an
nan plats och därefter förts till megalitmonu-
mentet, där ytterligare rubbningar ägt rum 
och benen ibland utsatts för eldskada i sam
band med att man tände eldar och tillredde 
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föda inne i kammaren. Detta är slutsatser 
helt i analogi med vad som framförts för de 
sydskandinaviska megalitgravarna, där det 
fallit sig naturligt att räkna med eld inne i 
kamrarna (facklor för upplysning, eld för 
rensning etc.) och även att de döda åtmins
tone i vissa fall först placerats på annan 
plats. 

Det enkla gravgodset vittnar om att det 
varit ett jämlikt samhälle utan särskilda 
statussymboler. Det har tagit ca 10 000 mans
arbetstimmar att bygga en anläggning som 
Quanterness enligt vad som realistiskt räk
nats fram. Renfrew och hans team anser där
för, att samhällena haft ungefär samma struk
tur i hela området, alltså smågrupper utan 
inbördes stratifiering. Det har varit bönder, 
som levt på sitt lantbruk, där boskapsskötseln 
med får, nötboskap och svin spelat en vä
sentlig roll men där även jakt och fiske varit 
nödvändiga kompletteringsnäringar. I Quan
terness fann man ben av tamdjur men även 
av hjortdjur, utter, räv, större och mindre 
fåglar samt av fisk, däremot inte mollusker 
som i flera andra megalitgravar. Huvudpar
ten av benmaterialet härrör från anläggning
ens neolitiska användningstid, men en mind
re del kan vara ben från sentida rävlyor och 
rovfåglars nästen. 

När det senare i neolitisk tid konstrueras 
några få betydligt större monument har det
ta krävt en ny organisation med samarbete 
grupperna emellan. Enligt Renfrew skulle 
man här kunna tala om ett slags chiefdom 
av icke individualiserande karaktär. Brogar-
ringen och andra stora monument är tecken 
på sådana kollektiva insatser. 

En anläggning faller delvis utanför ramen, 
trots att den påträffades i Quanterness, näm
ligen en rund husgrund, som visade sig vara 
konstruerad ca 700 f.Kr. 

Deltagarna i projektet var många. Förut
om Colin Renfrew deltog arkeologen Audrey 
S. Henshall med redovisningen av artefakt-
materialet. Jämfört med de ofta överväldi
gande rika fynden från sydskandinaviska me
galitgravar är det i Quanterness fråga om 

blygsamma kvantiteter, fastän de i sitt sam
manhang omtalas som anmärkningsvärt sto
ra. Henshall har i keramiken, som väger 6,6 
kg, identifierat minst 34 lerkärl. Det är vis
serligen kärl av samma huvudtyp men tek
niskt varierad, vilket tyder på att den kom
mer från olika platser. Föremålen av flinta, 
sten, ben och horn är fåtaliga. 

Landskap och vegetation behandlas av 
Donald A. Davidson samt R. L. Jones, män-
nisko- och djurben av Judson T. Chesterman 
och Juliet Clutton-Brock. Dessa har bidragit 
med särskilda kapitel i boken. Härtill kom
mer i Appendixform ytterligare några av
snitt av medförfattare. 

Man har i detta arbete koncentrerat sig 
på uppgiften att utreda förhållandena på 
Orkneyöarna och endast i enstaka kapitel 
gjort vidare utblickar. Detta innebär, att 
praktiskt taget all citerad litteratur är 
cngdsk-språkig. De case-studies man preste
rat har varit helt inriktade på att söka svar 
på i förväg formulerade frågor om datering, 
funktion och samhällstyp. Detta är ett utom
ordentligt viktigt arbete såväl i sin grundliga 
redovisning av faktaunderlaget som i uttolk
ningen av dessa data. I och med att det förra 
nu gjorts tillgängligt för forskningen har man 
också möjlighet att pröva andra tolkningar 
än här skett. 

När ett arbete är fullbordat är det natur
ligt att blicka framåt och fråga sig, vad som 
nu vore angeläget att utforska. Svaret är lätt: 
boplatserna! Även om man har Skara Brae, 
Knap of Howar och Rinyo är det mycket 
kvar att göra, innan man fått en mångsidig 
kännedom om hur de enskilda boplatserna 
var belägna, hur man utnyttjade resurserna 
och vilka aktiviteter, som avsatt spår jämte 
åtskilligt annat. Att genomföra detta innebär 
dock ett nytt forskningsprojekt. 

Märta Strömberg 
Lunds universitets 
historiska museum 
Kraftstorg 1 
S-223 50 Lund 
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Colin Renfrew, Problems in European Pre
history. A collection of 18 papers, each with 
a new introduction and bibliography, and an 
original introdudory essay. Edinburgh Uni
versity Press. Edinburgh 1979. 405 sid. ISBN 
0-85224-362-6. Pris ca £ 5. 

Colin Renfrew är kanske den icke-nordiske 
arkeolog vars produktion studerats med störst 
intresse av nordiska arkeologer under det se
naste decenniet. Hans samlade skrifter har 
lagt grunden för en ny — och enligt honom 
själv omstörtande — uppfattning av Euro
pas förhistoria. Hans arbeten har varit och 
är delvis fortfarande kontroversiella. Mest 
intrikat är att de frågor han reser är av en 
sådan storlek och har så vittgående konse
kvenser att det är få förunnat att kunna 
överblicka hela tankegången. Arbetet Before 
Civilization, The Radiocarbon Revolution 
and Prehistoric Europé (London 1973) ger 
en elegant sammanfattning i skönlitterär 
form. Den boken får idag anses tillhöra hörn
stenarna i en arkeologisk allmänbildning. 

Problems in European Prehistory är en 
antologi med nytryck av 18 av Renfrews 
viktigaste uppsatser från tiden 1964—1978. 
Urvalet är gjort av honom själv. Det är 16 
uppsatser från tiden 1964—1973, ett kapitel 
ur hans doktorsavhandling från 1966 och en 
uppsats från 1978. Till antologin som helhet 
finns en introduktion med en forsknings-
historisk skiss av seklet 1860—1960. Dess tes 

Instead the thrust of much contemporary work is 
to grasp how the different subsystems of the cul
ture system articulate together to determine the 
course of future change . . . It will require the 
combined efforts of many European prehistorians, 
drawing on the experience of archaeologists in the 
world at large, if substantial progness is to be 
made. But the necessary first step is to recognize 
that there is indeed such a task to be accomplished, 
and that the seemingly very coherent and persui-
sive picture of European prehistory built up in 
the century or more up to around the year 1960 
is deficient in a number of respects (s. 17). 

De efterföljande nytryckta uppsatserna är 
alla försedda med en introduktion innehål
lande i några fall tillägg och rättelser till 
uppsatserna, i andra fall kommentarer till 

den debatt som uppsatserna väckt. Samtliga 
är försedda med referenser till den littera
tur, som behandlat ämnesområdet under 
tiden från tiden för uppsatsernas första publi
cering till idag. Renfrew konstaterar med 
självförtroende att uppsatserna står sig. Där
med gör uppsatssamlingen anspråk på mera 
än att bara vara ett nytryck i lättillgänglig 
form eller en forskningshistorisk källsamling. 
Den visar en nästan 20 år lång forsknings
process, under vilken en ny helhetsuppfatt
ning av Europas förhistoria vuxit fram och 
underbyggts — och den blir själv ett led i 
denna process. 

I tre uppsatser (nr 15—17) från tiden 
1970—1974 behandlas den kalibrerade 1 4 C -
tidsskalan. Av vikt är diskussionen om dess 
relation till den egyptiska kronologin. I in
troduktionen till uppsats 16 (s. 326) förs en 
diskussion med McKerrdl vidare. Dennes 
kritik av Renfrews användning av kalibre
ringar för tiden 2000—500 f. Kr. avvisas. I 
uppsats nr 12 behandlas Wessex-kulturens 
kronologiska position. Diskussionen har pa
ralleller med den nordiska diskussionen kring 
bägarkulturernas kronologi. Renfrews kritik 
av uppbyggnaden av det kronologiska ske
lettet för tiden 6000—1000 f. Kr. i Mellersta 
östern och Europa är förödande. De län
kar mellan östra och västra delarna av me
delhavsområdet och mellan medelhavsområ
det och Balkan, som håller ihop skelettet, 
huggs av med hjälp av såväl den kalibrerade 
14C-tidsskalan som en kritisk granskning av 
den relativa kronologin (uppsats nr 2 ) . 

Renfrew river emellertid inte bara ner. I 
en grupp uppsatser diskuterar han konsekven
serna av sitt kronologiska raseringsarbde. När 
kulturhistoriska fenomen i Europa utanför 
ett litet sydöstligt hörn inte längre kan för
klaras som överförda från Mellersta östern 
drar han djärvt ut de tvingande följdverk
ningarna: glaspärlor från tidig metalltid i 
England är lokalt tillverkade (uppsats nr 
13), megalitgravsbyggandet har startat oav
hängigt av vartannat på minst tre olika 
platser i Nordväst- och Västeuropa (uppsats 
nr 11), bronshantverket har startat oberoen
de av vartannat på Balkan, i Italien och i 
Spanien (uppsatserna nr 5, 8—9). Tankar 
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av detta slag är en utmaning, som Renfrew 
själv tar upp. Han försöker således också 
vara konstruktiv, uppbyggande, i sitt arbete. 
Som ett alternativ till diffusion och migra
tion diskuteras handel (uppsats nr 1) med 
starkt stöd av naturvetenskapliga analyser 
för att visa ursprunget för de transporterade 
artefakterna (upsatserna nr 3, 7). Helhets
bilden av de förhistoriska samhällena disku
teras i termer av ekonomi och i synnerhet 
social struktur, framväxten av sociala hier
arkier (uppsatserna nr 14, 18). För Renfrew 
är det intressant att se hur komplicerade 
ekonomiska och hierarkiska sociala struktu
rer växer fram utefter en tidsaxel inom ett 
avgränsat område och hur introduktionen av 
tekniska nyheter hänger samman med denna 
evolution. Renfrew synes vara fascinerad av 
nyevolutionismen. 

I uppsatserna ligger tyngdpunkten i den 
skisserade forskningsprocessen i det nedbry
tande och problemformulerande arbetet. 
Uppbyggandet av alternativ endast antyds. 
Detta arbete har förts flera steg framåt i 
Before Civilization och i uppsatser som är 
refererade till, i introduktionen till uppsat
sen "Wessex as a social Question" (nr 14, s. 
304). Ett illustrativt exempel är uppsatsen 
"Megaliths, Territories and Populations" 
publicerad 1976 i handlingarna från the IV 
Atlantic Colloquium, Ghent 1975 (Disserta-
tiones archaeologicae gandenses, vol. X V I ) . 

Ska vi tro på Renfrews arbeten? Förresten, 
" t ro" är inte rätta ordet. Den som orkar kan 
nagelfara den publicerade argumentationen 
såväl för som emot med antologin Problems 
in European Prehistory som guide. Själv vill 

jag inte deklarera någon uppfattning här. 
Jag vill dock säga, att jag hoppas att Ren
frews byggnadsverk så småningom skall ra
seras också det. Att det inte skall bli ett 
hinder för framväxten av alternativa idéer 
och synsätt. 

Vilken betydelse har Renfrews arbete för 
den skandinaviska arkeologin? Klart är att 
också delar av Skandinaviens förhistoria 
måste skrivas om, men viktigare är att en 
läsning av Renfrews uppsatser och monogra
fier kan underbygga det självförtroende, som 
en (till sinnelaget) ung forskargeneration 
behöver för att precisera sina utgångspunk
ter, välja sina metoder och granska sitt käll
material inför uppgiften att lära sig förstå 
de förhistoriska samhällena och det för
historiska långtidsperspektivet i ekologiska, 
demografiska och sociala termer. 

Forskning består till hälften av att ställa 
intressanta och riktiga frågor. De frågor, som 
Renfrew ställer, känns angelägna. Inte minst 
därför att de visar hur mycket som saknas 
i våra magasin och arkiv av vad som be
höver tas fram och vad som skulle kunna 
tas fram med modern fält- och laboratorie
metodik i samarbete med en systematisk, 
tänkande, problemformulerande arkeologi. 

Sannolikt kommer många svar som Ren
frew gett på de frågor han själv ställt snart 
att vara ointressanta, men jag menar att han 
pekar på intressanta typer av svar. 

Stig Welinder 
Universitetets Oldsamling 
Frederiks gate 2 
Oslo 

J. Pettersson och G. Kristiansson, Hällrist
ningar på Tjörn. Malung 1977. 147 s. 

Hällristningar är svårinventerade. Det krävs 
utomordentligt tålamod, stor uthållighet och 
ett brinnande intresse för att locka fram 
hällarnas gäckande figurer. De mest betydan
de inventeringsinsatserna har också gjorts av 
personer med dessa egenskaper. Man kan 

bara påminna om Einar Kjelléns mer än 
halvsekellånga sökande i Uppland, ett arbete 
som på ett radikalt sätt ändrat vår uppfatt
ning om bronsålderssamhället i denna nord
liga utpost. Bohuslän, då särskilt dess norra 
del, är sedan gammalt landets viktigaste häll
ristningsområde. Energiska arbetsinsatser allt
ifrån de av teckningsläraren Laurits Baltzers 
under 1800-talet och arkeologen Äke Fred-
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sjös långt senare har skapat denna bild, som 
nu under 1970-talet än en gång fördjupats 
genom insatser av Göran Andersson, Torsten 
Högberg och Ake Jonsson. I denna krets skall 
även inräknas Johan Pettersson på Tjörn, 
som tillsammans med sina entusiastiska med
arbetare under många år har sökt ristningar 
på ön. Detta arbete har lett fram till att 
Tjörn ännu tydligare framstår som en sydlig 
utpost i det bohuslänska hällristningsområ
det, en koncentration som skiljer ut ön från 
sina närmaste omgivningar. Detta illustrerar 
också ett viktigt källkritiskt problem: där vi 
inte känner hällristningar kan vi inte för 
den skull vara säkra på att de inte finns. Det 
tidigare glesa hällristningsområdet södra 
Bohuslän kanske kommer att bli omvärderat 
i framtiden. Ett motsvarande förhållande 
finns i Mälardalen. Den förtätning Kjelléns 
inventeringsinsatser lett fram till inom ett 
ganska litet område är kanske inte så isolerad 
som kartan visar. Nya och på privata initiativ 
utförda inventeringer i Södermanland anty
der detta. 

Alltnog, Tjörns hällristningar kommer nu 
i blickpunktcn genom en presentation i bok
form, enkelt och smakfullt utformad som en 
lättläst monografi, rikt illustrerad och kom
menterad i korta, populärt skrivna kapitel. 
En förteckning i katalogform avslultar voly
men. Den omfattar 52 figurristningar och ett 
stort antal skålgropsförekomster. Stora kartor 
ger anvisning om ristningarnas fördelning till 
bns fornminnesrika östra del med Valla 
socken som inrymmer halva antalet av öns 
bildristningar. 

Tjörns hällristningar kan inte mäta sig 
med dem i norra Bohuslän men är nog så 

intressanta. Nämnas kan den lilla farkosten 
vid Västra Röd, Valla sn, bemannad med sex 
stående människofigurer och en människo
figur i "höfter-fästposition" vid Kyrkhagen, 
Bråland i samma socken. I boken görs in
tressanta jämförelser med föremålsfynd i 
form av statyetter etc. Anmärkningsvärd är 
även ristningen vid Nordhagen, Rävlande, 
Stenkyrka socken, med en egendomlig vagns
bild med en häst som köres av en halvt knä-
stående människofigur med svärd vid bältet. 
Många andra exempel finns givetvis, men det 
kan här räcka med en hänvisning till själva 
boken. Korta kapitel redovisar de intres
santaste figurtyperna. Men inte nog med 
detta. I andra avsnitt behandlas huggnings
teknik, nivåer, geologi, dateringar etc. Det 
hela utvecklas till en översikt över hela 
bronsålderssamhället, en välgörande frigörelse 
från en strikt akademisk analys av ristningar
na själva. 

Hällristningarna ingår som arkeologiska 
källor tillsammans med många andra i vårt 
underlag för en förståelse av bronsålderns 
samhälle. Deras betydelse och källvärde skall 
inte underskattas men heller inte överskattas. 
Boken om Tjörns hällristningar visar en med
vetenhet om detta och även hur man på ett 
enkelt och kortfattat sätt kan servera en stor 
mängd information, kunskap och stimuleran
de diskussion till en intresserad allmänhet. I 
detta avseende har de yrkesverksamma arkeo
logerna mycket att lära. 

Ake Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Manfred Rech, Studien zu Depotfunden der 
Trichtcrbecher- und Einzdgrabkultur des 
Nordens. Offa-Biicher Band 39, Karl Wach
holtz Verlag, Neumiinster, 1979. 

Der regnbuen berorer marken ligger en skatt 
begravet heter det i eventyret. Slik har det 
alltid vaert: Det knytter seg en spesiell mys-

tikk omkring de skatter som jorden til sine 
tider motvillig gir fra seg. "Mystikken" i dag 
består av manglende viden om opphav og 
årsak til skattenedleggelsene. Men det er en 
rasjonell uvidenhet. Den er betinget av mang
lende videnskapdig forskning og innsikt. 

Det er som regel ren slump som forer til at 
skattene kommer for en dag. Fagmannen kan 
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desverre först glede seg över funnne når er 
innievert til de antikvariske myndigheter. Selv 
om han sjelden får spille hovedrollen som 
skattefinner, og den spontane glede og spen-
ning det medforer, er det fagmannen forunt 
å spille en annen interessant rolle, nemlig for-
tolkerens. Han skal forseke å kaste lys över 
bakgrunn for det som med et mindre l å d d 
ord numere kalles for depoter. Mens bo
plasser og gräver ikke nodvendigvis fordrer 
en interpretasjon per se, er ikke det tilfelle 
med depoter. Årsaken (e) til nedleggdsene er 
som regel uklare. 

Manfred Rech har tätt for seg traktbeger-
og stridsokskulturens depotfunn i Norden. 
Mens disse kulturers boplasser, gräver og 
oldsaksinnhold er godt publisert og vel kjent, 
har vår kjennskap til de samtidige depot-
funnene vaert mangelfull. Med Rechs arbeide 
er dette blitt rettet på. 

Undersokdseområdet omfatter det som går 
under betegndsen "Nordischer Kreis". Hva 
man legger i dette begrepet varierer ofte fra 
forsker til forsker. Hos Rech innbefatter det 
Skåne, Danmark, Schleswig-Holstein og 
Mecklenburg/Vorpommern. Imidlertid böl
der ikke forfatteren seg strengt til denne av-
grensningen da det i katalogdelen også er 
kommet med depotfunn — som er kjent 
gjennom tidligere litteratur fra ovrige 
Sverige, Norge, Niedersachsen og Hinter
pommern. En strammere avgrensning hadde 
vaert onskdig, med tanke på at disse funnene 
ikke blir vurdert i den resonerende delen. 
Dessuten synes det basert på tilfeldighder 
hvilke funn som er tätt med. Fra Norge, hvis 
depotfunn jeg kjenner godt, er det bare kom
met med ett funn, mens mange andre og 
bedre kjente funn ikke er inkorporert i kata
logen. 

Rech anvender begrepet depot som en 
fellesbetegndse på funnklassen. Siden Sophus 
Mullers dager har det vaert vanlig å betrakte 
depotfunn som en egen funnklasse ved siden 
av og i motsetning til offer/votivfunn. Bevisst 
satte han de to betegndsene opp mot hver
andre. Mullers betraktningssett har stort sett 
gått igjen i senere litteratur. Den nyere 
videnskapdige diskusjon har dog vist at det 
ikke er riktig å sette begrepene dopotfunn og 

votiv/offerfunn mot hverandre. De fleste 
forskere går nu inn for å bruke depot som en 
noytral fellesnevner for funnklassen, således 
også Rech. Imidlertid er det noe uklart hva 
han regner som depotfunn. Hans utgångs
punkt er de samlede nedleggdser. Disse fun
nene danner katalogen bak i boken. Dog 
trekker han til sine tider inn flere losfunne 
gjenstander, og regner dem som depotfunn. 
En klar og entydig definisjon av begrepet 
depotfunn hadde gitt forfatteren en sikrere 
linje å arbeide utfra. 

En stor svakhet ved fremstillingen er efter 
min mening at arbeidet ikke er fort up to 
date. Tekst og katalog ble gjort ferdig i 1973. 
Utgivdsesår er 1979. Nyere litteratur og 
forskningsresultater innenfor det angjeldene 
tidsrom er ikke vurdert. Fremstillingen preges 
derfor enkelte steder av "gamle" forsknings
resultater. For eksempel gjor forfatteren gjel
dende Beckers teori om at traktbeger- og 
stridsokskultur er to til dels samtidige kultu
rer. Numere synes det som stridsoks er en 
efter traktbeger påfolgende fase uten synlig 
overlapping i tid. De nye C-14 resultater som 
bygger opp under dette biidet er, bortsett fra 
en referanse til en artikkel av Henrik Tauber 
i Aarbeger 1970, referert i svaert liten grad. 
Klassifiseringcn av de tynn- og tykknakkete 
öksene, som er et meget viktig innslag i de-
potene, slik den kommer til uttrykk i to 
artikler av Poul Otto Nielsen i henholdsvis 
Acta Archaeologica Vol. 48 og Aarböger 
1977, er helt översett. Sistnevnte arbeide kom 
dog muligens for sent til å bli vurdert. I det 
hele tätt er det C. J. Beckers syn på kultur-
utviklingen i syd-skandinavisk tidligneolitikum 
og mellomneolitikum samt innddingen av 
periodene og oldsakene som preger Rechs 
fremstilling. Det tor vaere kjent at det i dag 
foreligger et mer differensiert syn vedrorende 
dette problemet enn hva som tidligere var 
tilfellet. Setter man seg före å publisere et 
arbeide som var ferdig for noen år tilbake, 
må man også ta den belastning det er å 
ajourfore produktd. Videre savner man en 
forskningsöversikt eller "Stånd der Forsch
ung". 

På anmelderen virker også problemstil-
lingene lite definiert. Det kommer dårlig 
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frem hva forfatteren söker å finne frem til, 
hvilke problemer som sokes löst utenom det 
helt generdle som en publisering av alle 
depotfunnene fra traktbeger- og stridsoks-
kultur, en beskrivelse av funnene og funn-
forholdene og tolkning av funnene. " Im 
Vordergrund steht jedoch die Beschreibung 
der Funde und Befunde sowie ihre Interpre
tation, bezogen auf das jeweilige Kultur-
milieu" (s. 10). Först ved gjennemlesning 
oppdager man i tillegg at spredning i tid og 
rom også blir vurdert. Innenfor möderne 
forskning er kravet til klart utformede pro-
blemstillinger blitt en uuttalt regel. Samtidig 
savner man en diskusjon av teordiske og 
metodiske muligheter for å lose bestemte 
problemstillinger som skal lede frem til den 
onskede målsdning. 

I grove trekk er avhandlingen delt inn i 
tre deler. Förste del består av en gjennom-
gang av funnene i de to respektive kulturer, 
samt de funnforhold som preger depotcne 
(s. 12—69). Annen del omhandler inter-
pretasjon av de forskjellige funnene (s. 72— 
93), mens tredje del består av en utfyllende 
funnkatalog. Aller bakerst er boken försynt 
med kart og illustrasjoner (Karte 1—7, 
Tafel 1—12). 

Funngjennomgangen er delt inn i to av-
ddinger efter to dominerende funnforhold: 
"Funde im gewachsenen Boden" og "Funde 
in Mooren". Traktbeger- og stridsokskultu-
rens funn blir behandlet hver for seg. Det er 
en fin og utfyllende gjennomgang, som klart 
viser de saerpreg som förekommer innenfor 
hver kulturgruppe. Samtidig er det en ut
förlig översikt över hvilke forhold funnene er 
fremkommet i. Kapi tdet om traktbegerkul-
turens myrfunn er muligens noe for omfatten
de. Her har Rech tätt med funngrupper som 
strengt tätt ikke horer inn under gruppen 
depotfunn slik dette begrepet vanligvis blir 
definert. Delte påpeker han da også selv når 
han i underkapitdet "Pfähle, Stangen oder 
ganze Holzkonstruktionen" sier: "Diese liegen 
zwar etwas ausserhalb des Begriffes Depot
fund, sind jedoch von den iibrigen Funden 
nur schwer zu trennen" (s. 53). Videre trek-
ker han frem dyr- og menneskdik, hjul og 
ploger, båtcr m. m. Det som imidlertid rett-

ferdiggjor en vurdering av disse funnene, er 
at de er av stor betydning for tolkningen av 
de "egentlige" depotene. Funngjennom
gangen viser forövrig at det er de tynnakkete 
öksene som dominerer funnklassen, det vaere 
seg funn fra tort land såvel som fra våtmark. 
I to mindre avsnitt vurderer Rech også funn 
fra kilder og elver (s. 66—68). 

Efter anmelderens mening er tolknings-
kapitdet blant de bedre avsnitt i avhand
lingen. Forfatteren bringer inn nye aspekter 
vedrorende forklaringer til en vanskelig tolk-
bar funngruppe. Hva depotfunnene angår har 
problemet alltid vaert: hva er profant og hva 
er sakralt? Eller sagt på en annen mate: 
Hvilke depoter er lagt ned for godt som over-
givelse til heilige makter, og hvilke er midler-
tidig deponert for senere avhenting? Dette 
problemet opptar også Rech. På en meget 
rod mate argumenterer han for at de fleste 
depotene utgjor en art offer, efter först å ha 
/ist at det neppe dreier seg om profane ned-
cggdser som f. eks. handdsdepoter. Men når 

han först er kommet frem til at majoriteten 
av depotene er sakrale nedleggdser, gjor han 
efter min mening lite ut av de aspekter som 
ligger bak offerhandlinger. Med tanke på at 
han hevder en sakral tolkning af funnklassen, 
kunne det vaert onskdig med religionsfeno-
menologiske metoder til å soke oiiertanken 
og hvorfor man deponerte. F. eks. synes okse-
deponeringene å stå i nacr tilknytning til en 
antropomorf okseguddom, noe Rech selv også 
så vidt berorer. 

Katalogdelen gir en samlet översikt över 
de funn som er gjort i undersokelseområdd. 
Den oppgår til 473 funn nr., hvorav 37 er 
utskilte ravdepoter. I det totale tallet inngår 
også enkelte funn fra ovrige Sverige og ett 
fra Norge, noe jeg var inne på ovenfor. Funn-
katalogen er rent deskriptiv. Man savner en 
naermere klassifiseringsbestemmdse av gjen-
standene. Til hvert eneste funn er det fort 
opp litteraturhenvisninger som viser til hvor 
funnet er publisert. Dette vel og merke om 
funnet er publisert tidligere. Det er noe 
uklart om forfatteren selv har sett og gått 
igjennom alle — eller de fleste — av funnene, 
eller om de er mer tilfeldig plukket ut av 
litteraturen. 
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Litteraturangivelsene i boken forövrig er 
mangdfulle. Rech anvender seg av fotnote-
systemet. Og når jeg her hevder at henvis-
ningene er mangelfulle, går det på at notene 
er ufullstendig fort opp med forkortninger av 
titler og tidskrifter som ikke er forklart. Man 
må vaere godt gjent med arkeologisk tids-
skriftlitteratur for å vaere klar över hvilke 
skrifter og arbeider det ofte henvises til. 
Saken blir ikke bedre av at bare monografier 
er fort opp. Alle ufullstendige artikkelhen-
visninger i tekst og katalogdel glimrer ved 
sitt fravaer i den oppforte litteraturlisten. 

Til tross for de mangler som er påpekt 
dekker avhandlingen et stort forskningshull 
innenfor nordisk arkeologi. Et slikt arbeide 

har lenge vaert efterspurt blant forskere som 
arbeider med depotfunnproblematikk. Rechs 
avhandling vil bli et uvurderlig hjelpemiddel 
og en bok man ikke kan komme utenom for 
den som i fremtiden skal befatte seg med 
depotfunn i Norden uansett periode. Og ikke 
minst gir den en översikt över de funn som 
befinner seg i undersokdsesområdet fra T N 
og MN, som er meget nyttig for den som 
söker paralleller til de omhandlede perioder 
i andre og tilstotende områder. 

Oystein Johansen 
Borgarsyssel Museum 
1700 Sarpsborg 
Norge 

J. M. Coles and A. F. Harding, The Bronze 
Age in Europé. An introduction to the pre
history of Europé c. 2000—700 BC. Methuen 
& Co Ltd. London 1979. 581 s. ISBN 
0-416-70650-9. 

De båda framstående brittiska arkeologerna 
J. M. Coles (Cambridge) och A. F. Harding 
(Durham) hade sannerligen ingen lätt upp
gift framför sig när de för några år sedan 
började en brett upplagd översikt över vad 
som skett och sker i "bronsåldersforskningen" 
i Europa. Det är med beundran man mottar 
resultatet: en 580 sidor tjock volym med ett 
smakfullt omslag (hällristningar från Bohus
län) , fullproppad med faktauppgifter. 

Volymen behandlar det 500 mil långa om
rådet från Uralbergen i väster till Atlanten i 
öster. Medelhavet och Balkanbergen är syd
gräns, i norr sträcker sig behandlingen upp 
till den skandinaviska fjällkedjan, men om
fattar ej fångstkulturerna. Framställningen 
är strikt begränsad till s. k. "metallkultur" 
och disponerad i fem huvuddelar: centrala, 
östra, södra, västra och norra Europa. Krono
logiskt är volymen uppdelad i äldre respek
tive yngre bronsålder med gräns ca 1200 
(brandgravskick, anläggandet av befäst
ningar). Man rör sig således inom enorma 
perspektiv i tid och rum, men presentationen 

är strikt geografiskt uppdelad. Detta visas av 
att varje huvudområde, som således behand
las två gånger, indelas i geografiska begrepp 
av typen länder. Detta till trots är volymen 
lätthanterlig. Den som vill veta något om 
t. ex. bronsålder i Sovjetunionen behöver inte 
många sekunder på sig för att finna det 
sökta. 

Varje huvudavsnitt (totalt 10 stycken) åt
följs av en notapparat i enlighet med Har-
vardsystemd. Denna referensdel är betydligt 
fullständigare än den sammanfattande lit
teraturlistan i slutet, som innehåller ett urval 
arbeten. Urval och referenser i noter kan 
givetvis diskuteras. Detta är naturligt i ett 
arbete av denna typ som bygger på genom
gången litteratur, insamlade uppgifter etc. 
och som till sin uppläggning är en sortering, 
strukturering och "tvättning" av uppgifterna. 
Boken kanske därmed kan bli en guldgruva 
för felsökare; stickprov i avsnitten Northern 
Europé antyder detta. 

Boken är således strikt disponerad och 
starkt materialinriktad. Den är så full med 
faktauppgifter, att det kan vara svårt att 
fånga sammanhangen. De för varje delavsnitt 
så grundläggande topografiska översikterna 
är ojämna och inte så näringsgeografiskt 
analytiska som man skulle ha velat. En sam
manfattande Europakarta med naturgeogra-
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fiska huvudzoner markerade hade varit nyt
tig. Den som i likhet med anmälaren för 
dagen inte har alla detaljer i europeisk för
historia aktuella, letar i hyllan fram sin 
gamla Piggotts Ancient Europé, och finner 
att denna är användbar som bredvidliggande 
uppslagsbok. Kartorna i Coles & Hardings 
arbete är annars utmärkta, något som med 
viss tvekan kan gälla för hela det 190 num
mer stora bildmaterialet. Fyndbilderna domi
nerar helt naturligt, men författarna har inte 
dragit sig för att spränga in en och annan 
rekonstruktionsteckning med människor i 
verksamhet. 

Ett bra sätt att allmänt bedöma en bok är 
att granska dess index. Detta utgörs av ca 
2 500 ord. Flertalet är namn på fyndplatser. 
I övrigt är referenserna till exempelvis "axes", 
"barrows", "bones", "burial", "cremation" 
etc. många medan "chiefdom" och "calibra-
tion" saknas. Det sistnämnda är anmärk
ningsvärt, då en ambition har varit att till 
vart och ett av de 10 kapitlen foga en lista 
över aktuella C14-dateringar. Man känner 
sig hela tiden osäker på tillförlitlighet och 
urvalsprinciper för dessa listor. 

Indexet upptar forskare som Montelius, 
Reinecke och Childe — givetvis med rätta. 
Colin Renfrew saknas och hans betydelse
fulla arbete Emergence of Civilisation (1972) 
finns ej upptagen i den avslutande litteratur
listan. Nämnda arbete skymtar dock i en not 
i samband med en allmän inledning kring 
bokens inriktning. Där uttalas en medveten
het om betydelsen av en processuell arkeolo
gisk syn, men man gör här ej anspråk på att 
fullfölja detta. Den som väntar sig en spän
nande diskussion kring samhällsförhållande.! 
och socio-ekonomiska system under bron' 
ålder blir därmed besviken. Endast ett 10-tal 
sidor, således bara 2 procentandelar, har del
rubriker av typen Economy. 

Dessa antydningar markerar volymens tra
ditionella materialinriktning och karaktär av 
uppslagsbok. Att referera sakinnehållet, som 
förefaller präktigt och genomarbetat, ter sig 
i detta sammanhang mindre meningsfullt. 
Vissa generaliseringar finns i de totalt 26 
sidor som utgör volymens Introduction och 
Condusion. Där berörs bronsålderns "vä

sen", lite forskningshistoria, metallhantverkets 
stora principiella betydelse för samhällens 
förändring och den inriktning en fortsatt 
forskning bör ha. I sistnämnda avseende 
efterlyser man mera case-studies av bebyg
gclsearkeologisk art, mindre typologiska reso
nemang kring bronsföremålen. Bland stora 
forskningsfrågor avvisas den av vissa fram
hållna invandringsteorin från de sydryska 
stäpperna under senneolitisk tid. Den euro
peiska bronsålderns förankring i neolitisk tid 
framhävs liksom den nya egenarten: metall
hantering med sammanhängande distribu
tion och samhällsskiktning, cirkulation och 
ekonomisk maktkoncentration. Allt detta sker 
dock på en fast grund, bestående av en lång 
rad på biandekonomi baserade samhällen. 
Författarna är välgörande fria från traditio
nella diffusionistiska synsätt men framhåller 
starkt att våra kunskaper ännu är ringa vad 
gäller orsakerna bakom förändringar i hänt 
verk och handel. Fortsatta metallanalyser se; 
som en viktig väg i framtiden. 

Med sina variationer och skiften inom för
hållandevis enhetliga ramar framstår brons
åldern i författarnas ögon som en period som 
formade Europa: "The Bronze Age, in fact, 
is the great formative period for låter Euro
pean history, the period when most of the 
subsequent social, economic and technical 
devdopments occurred that continued un-
changed, except for shifts of emphasis, until 
the Renaissance" (s. 539). Detta påstående 
kan mana till eftertanke och tveksamhet. 
Man har berört ett stort stycke rum och tid 
i den totala processen, inte en "period". Man 
markerar på sätt och vis en traditionell histo
risk syn. Man frågar sig i förlängningen av 
detta: Är det sammanställningar av denna 
typ som är de mest angelägna i dag? Fakta
mässigt är arbetet utomordentligt använd
bart, även för specialister på bronsålder, men 
behöver inte dagens arkeologistuderande vi
dare perspektiv? Man måste, vilket givetvis 
författarna också är, vara medveten om att 
bronsåldern inte är någon exklusiv europeisk 
affär. Det som här sägs om Europa kan gälla 
även Indien, Centralasien, Sydostasien, Kina 
och Amerika. 

Ake Hyenstrand 
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Mitteleuropäische Bronzezeit. Beiträge zur 
Arcbäologie und Geschichte. Im Auftrag der 
Historiker-Gesellschaft der DDR herausgege
ben von Werner Coblenz und Fritz Horst. 
Akademie-Verlag. Berlin. 1978. Lizenz-Nr 
202.100/117/78. P 11/77. 326 s. 

Denna bok kan ses som en bestämning av 
bronsåldersforskningens aktuella läge i DDR. 
Den innehåller 20 kortare eller längre bi
drag av forskare från DDR (14), Polen (4) 
och Tjeckoslovakien (2) . I alla uppsatserna 
utgör den dialektiska och historiska materia
lismen den vetenskapliga grunduppfattning
en. Några är av översiktlig och övergripande 
karaktär, en grupp behandlar olika förhål
landen inom avgränsade delar av DDR och 
Polen, en tredje grupp tar upp delproblem 
vid punktundersökningar. 

Detta är en utomordentligt intressant pub
likation, som förtjänar en noggrannare 
granskning. Jag skall ta upp några av de 
idéer, som är karaktäristiska för den arkeo
logiska tillämpningen av den dialektiska och 
historiska materialismens grundsyn. I den 
nordiska arkeologiska folskningen har ett så
dant synsätt först under den sista tiden bör
jat spela en roll. Hur ser denna forskning 
ut, när den tillämpas mer systematiskt i ett 
socialistiskt land? Hur behandlas källmate
rialet? Hur skiljer sig metoder för undersök
ning och tolkning från dem, som är vanliga 
i de nordiska länderna? Har kanske brons-
åldersforskningen i DDR på grund av den 
politiska och vetenskapliga grundsynen häm
mats och gått tillbaka jämfört med utveck
lingen i de nordiska länderna? 

Till den första gruppen av översiktliga 
uppsatser med övergripande problemställ
ningar hör fyra, som behandlar bronsåldern 
i östra Medelhavsområdet och hit hör också 
en uppsats om naturförhållandena i Mellan
europa under urnefälttid. Kilskriftsforskaren 
Horst Klengel gör en överblick över brons
ålderns handel, ca 3100—1200, i Främre 
Asien och i det cgeiska rummet. Han arbetar 
från en fast grund i de skriftliga källorna. 
I slutet av bronsåldern finns en rad överens
stämmelser mellan Främre Orienten och 
Mellaneuropa, gemensamma företeelser eller 

paralleller. Men, säger han, det grundläggan
de historiska förloppet förblir i dunkel utan 
de skriftliga källornas vittnesbörd (s. 5) . Han 
beskriver, hur förskjutningarna av handeln 
inom Främre Orienten gav den s.k. "Ost-
mittelmeerkultur" väsentliga impulser och 
därmed öppnade möjligheter för en förmed
ling av orientaliskt kulturgods till bronsål
derns Europa. I botten ligger produktivkraf
ternas utveckling, först i Orienten med be
vattningskanalerna, plogen, hjulet och vagn
en, ett alltmer specialiserat hantverk, växan
de städer och en alltmer vittomfattande 
handel. 

Hur var det möjligt för de stammar, som 
kallas dorer och sjöfolk, att i bronsålderns 
slutfas erövra de högt utvecklade kretensisk-
myenska staterna, frågar Gabriele Bockisch 
i nästa uppsats. Efter granskning av tre käll
material, Linear B-skrifterna, Homeros dikt
ning och ett arkeologiskt material kommer 
hon fram till, att det ekonomiska och poli
tiska systemet, som dittills präglats av forn-
orientalisk despotism, befann sig i ett upp
lösnings- och krisskede, som gjorde det möj
liga för invandrarna att ta makten. 

Karl-Heinz Otto och Jan Bouzek stöder 
sig båda enbart på arkeologiskt källmaterial 
men står i en intressant motsats till varandra 
vid tolkningen av orsakerna till förflyttning
arna bland urnefältkulturens stammar. Bou
zek framhåller, att under 1200- och 1100-
talet f. 0 gynnade ett varmare klimat i Mel
laneuropa en snabb befolkningstillväxt, me
dan det ännu varmare klimatet i Medelhavs
området gjorde torkan svårare och därmed 
skärpte den politiska krisen där. Dessa för
hållanden gav de europeiska "barbarerna" 
en god chans att tränga ner i södern (s. 51). 
Otto säger däremot, att man inte skall till
mäta befolkningstillväxten eller klimatför
bättringens verkningar i Mellaneuropa en 
överdriven vikt (s. 66). Snarare orsakas rö
relserna söderut inom urnefältkulturens om
råde av utvecklingen inom de mellaneuro
peiska bronsålderskulturerna mot en sam
hällsstruktur präglad av "militär demokrati". 
Redan 1955 publicerade Ot to en undersök
ning av de socialekonomiska förhållandena 
hos Leubingen-kulturens stammar i Mellan-
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tyskland (Ethnographisch-archäologische 
Forschungen 3 : 1). Han hävdade, att det 
fanns klara arkeologiska kriterier för att "ur-
samhällets ordning" började falla sönder i 
början av bronsåldern, då i stället en sam
hällsstruktur av "militär demokrati" växer 
fram. Produktivkrafterna ökade och produk
tionsförhållande förändrades i och med att 
produktionen för hemmabruk började över
skridas och grunden till varuproduktion och 
handel började läggas. De kända, rika höv
dingagravarna från Leubingen och Helms-
dorf är ett uttryck för de nya samhällsför
hållandena. 

Även om Bouzek naturligtvis inte bortser 
från samhällsförändringarna, så betonar han 
främst de ekologiska förändringarna som or
saker till folkförflyttningarna inom urnefält
kulturen. Detta är en intressant motsats. 
Bouzeks tankegång representerar här en eko
logisk determinism, som inte är ovanlig i 
Västeuropa, t.ex. hos J. G. Evans ("I am a 
finn believer in 'environmental determinism' 
and make no apologies for i t " ) . Ottos tolk
ning ligger däremot inom den historiska ma
terialismens synsätt. De ekologiska faktorerna 
utgör potentiella produktivkrafter men måste 
ses i sitt samhälleliga sammanhang. Här lig
ger en avgörande skillnad, som gör Ottos 
tolkning långt väsentligare än Bouzeks. "Ver
mutlich sind es doch wohl mehr die militär-
demokratischen Verhällnisse gewesen, die 
diese Vorgänge ausgdöst haben, von denen 
wir jetzt sprechen. Und diese sind von we-
sentlich grösserer historischer Bedeutung." 
Otto sätter in detta speciella skeende i dis
kussionen om den allmänna samhällsutveck
lingen. Samhällsutvecklingen följer bestäm
da linjer, som ligger i den historiska materia
lismens teori. Genom sina tidigare studier 
och genom tankar i uppsatsen anser sig Otto 
ytterligare kunna utveckla, hur "ursamhällets 
ordning" upplöses och helt nya tendenser 
sätter in. På så sätt skall också titeln på hans 
uppsats ses, "Die historische Bedeutung der 
mittleren und jungeren Bronzezeit". 

I försöken att utveckla lagarna för sam
hällsutvecklingen kan Ottos forskning liksom 
andra marxistiska arkeologers arbeten på
minna om "the new archeology", när denna 

forskningsinriktning hävdar, att arkeologiens 
mål är att utveckla och befästa allmänna la
gar och teorier, inte att beskriva och förklara 
enskilda fall. Den marxistiska forskningen ar
betar efter bestämda hypoteser, eller lagar 
om man så vill, men arbetssättet är inte en
bart deduktivt, så som den nya arkeologien 
gärna eftersträvar, utan en mycket påtaglig 
kombination av induktion och deduktion. 

Även andra inslag i västvärldens arkeolo
giska diskussion kan spåras vid jämförelsen 
mellan Bouzek och Otto. Bouzek förnekar 
icke, att Mellaneuropa har något slag av för
bindelser med den mykenska världen men 
betonar, att "die Kultur als Ganzes doch au
tonom ist" (s. 48) . Otto vänder sig klart mot 
Bouzek även på denna punkt. Den mellan
europeiska uppblomstringen under mellersta 
bronsåldern "känn wohl nicht änders ver
standen werden als Folge einer relativ inten-
siven Kommunikation zwischen der orienta
lischen Weit und Mitteleuropa" (s. 60). 
Bouzek har i sin inledning direkt hänvisat 
till Renfrews reaktion mot alla diffusionis-
tiska hypoteser, som så mycket berott på 
Childes inflytande. Bouzek säger dock, att 
båda meningarna har sitt existensberättigan
de som arbetshypoteser, även om båda 
många gånger kan låta som "ein Werbeslo-
gan", då de framföres av sina respektive för-
fäktare. 

En uppsats av annan karaktär är av Klaus-
Dieter Jäger och Vojen Lozek. De klimatiska 
förutsättningarna och därmed en rad ekolo
giska betingelser för odling och bebyggelse i 
Mellaneuropa under urnefälttid diskuteras 
med utgångspunkt från systematiska, strati
grafiska undersökningar av lagerföljden av 
holocen "Binnenwasserkalke" i Mellaneuro
pa. Metoden bygger på, att det förekommer 
en växling mellan subakvatisk sedimentation 
och terrestrisk markbildning (s. 213). Väx
lingarna i Mellaneuropa är i hög grad syn
krona och kan bara förklaras genom klima
tiska orsaker. Med hjälp av arkeologiska fynd 
i lagren kan växlingarna dateras. De holo-
cena torrperioderna i Mellaneuropa varade 
i regel några årtionden upp till ett par år
hundraden, medan däremot den torra och 
varma perioden, som sammanfaller med 
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största delen av urnefälttiden, ligger ca 1250 
—650 (s. 217). De förändrade klimatiska 
betingelserna ledde till kraftiga bebyggelse
förskjutningar och förändringar i näringsför
hållandena. Verkningarna blev olika i skilda 
delar av Mellaneuropa beroende på skiftan
de naturbetingelser. Jäger och Lozek repre
senterar ett nyanserat ekologiskt synsätt, som 
ligger långt från Bouzeks starka generalise
ringar. 

I den arkeologiska forskning, som präglas 
av den dialektiska och historiska materialis
men, spelar diskussionen om problem röran
de etnogenes en stor roll. De flesta arkeolo
ger i väster har ställt sig mycket tveksamma 
till om det alls är möjligt att studera folkens 
uppkomst med hjälp av arkeologiska fynd. 
Flertalet uppsatser tillhörande den grupp, 
som behandlar olika förhållanden inom av
gränsande områden av DDR och Polen kom
mer på olika sätt in på etniska problem. Sär
skilt utpräglat är detta i "Die jungbronze-
zeitlichen Stamme im nördlichen Teil der 
D D R " av Fritz Horst. En karta (s. 153) vi
sar tolv "arkeologiska kulturer" i norra 
DDR. Varje sådan "kultur" består av ett an
tal "Siedlungskammern" eller "Siedlungsge-
biete". Varje sådan större gruppering inne
fattar specifika lämningar av materiell och 
andlig kultur (t.ex. redskapstyper och grav
skick). Mellan grupperingarna finns fynd
tomma bälten på upp till 30 km bredd. "Alle 
diese Hinweise deuten darauf hin, dass es sich 
eventuell um Stammesgebide gehandelt ha
ben konnte" (s. 152). En liknande karta över 
Lausitz-grupperna mellan Elbe och Oder i 
södra DDR publiceras i en uppsats av Rolf 
Breddin (s. 72). Kartorna bygger på synner
ligen noggranna genomgångar av tillgängligt 
material, vilket för norra D D R redovisas i 
inledningen till Horsts uppsats med bl.a. en 
detaljerad karta över bearbetnings- och pub
likationsläget (s. 138). Materialet omfattar 
både uppgifter om fasta fornlämningar, 
fyndplatser och fynd. 

De två kartorna över arkeologiska grup
per är av stort intresse. Kartorna har en dju
pare innebörd än de vanliga kartorna över 
olika fornsakstyper. Jag har svårt att finna 
några vägande skäl emot antagandet, att de 

representerar stamområden under den yngre 
bronsåldern. Vi vet, att under äldsta järnål
dern finns nya grupperingar och att föränd
ringarna inte sker jämnt över hela det stora 
området. Under äldre bronsåldern kan man 
däremot knappast bestämma stamområdena 
lika noggrant inom DDR. En del områden 
kan ha kontinuitet mellan äldre och yngre 
bronsålder men i de flesta fall gäller, att 
stamområdenas kontinuitet inte överstiger 
500 år. En detaljerad diskussion om innebör
den av stamområdenas geografiska föränd
ringar skulle vara av stort metodiskt intresse 
för frågor om folkens och språkens uppkomst. 
Man kan också fråga, om det är möjligt att 
bestämma stamområden i Norden under den 
yngre bronsåldern. Åtminstone inom delar av 
Norden anser jag det vara möjligt, t.ex. på 
Jylland under Montelius per. IV. 

En ytterst noggrann genomgång av det 
arkeologiska källmaterialet ligger till grund 
för uppsatserna i denna bok. Någon enstaka 
gång kan man tycka, att författaren gått väl 
långt, då det gäller att få fram en tolkning 
av materialet efter den historiska materialis
mens linje. Ett klart sådant exempel är, då 
även hällristningarna anses visa på ftt sam
hällsskick, som präglas av en "militärdemo-
kratisk ordning" (s. 322). I allmänhet före
faller i stället tolkningarna rimliga. Trots 
den gemensamma ideologiska basen kan det 
också förekomma klart skilda tolkningar i 
mycket väsentliga frågor. I undersöknings
metodiken spelar de naturvetenskapliga de
larna en stor roll liksom på många håll i 
Västeuropa och alltmer i Norden. Målsätt
ningen för denna arkeologiska forskning blir 
med sin ideologiska utgångspunkt självklart 
inriktad mot samhällsformernas utveckling. 
I praktiken leder detta i hög grad till arbeten 
av bebyggdsehistorisk art. 

Jämför man till sist bronsåldersforskningen 
i DDR, så som den avspeglas i denna bok, 
med samma forskning i Sverige, så finner 
man kanske fler olikheter än likheter. Den 
mycket samlade målsättningen i DDR finns 
inte i Sverige, vilket är naturligt. Den svens
ka och nordiska bronsåldersforskningen har 
inte varit lika bebyggdsearkeologiskt inriktad 
som i DDR. Fältarbetets utveckling synes 
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däremot vara likartad i DDR och Sverige. 
Materialbearbetningen förefaller att ha hun
nit längre i D D R och går dessutom raskt 
framåt. I fråga om tolkningar har man i 
D D R lagt ner betydligt mer arbete än vad 
de nordiska arkeologerna gjort hittills. 

Som helhet är "Mittdeuropäische Bronze

zeit" på många sätt ett väsentligt och tanke
väckande arkeologiskt verk. 

Evert Baudou 
Institutionen för arkeologi 
Umeå universitet 
901 78 Umeå 

Örjan Wikander, Vattenmöllor och möllare 
i det romerska riket. Lund 1980. 154 s. 12 fig. 
Engl. summary. Utg. på eget förlag. 

Antika vattenmöllor är ett tämligen försum
mat forskningskapitel. Vad som tidigare har 
skrivits om dem är korta och ytliga avsnitt 
om antika möllor i översikter över kvarn
historik i allmänhet och dito avsnitt om möl
lor i översikter över antikens teknik, plus 
några publikationer av enstaka kvarnanlägg
ningar. Örjan Wikanders avhandling är det 
första försöket att ge en fullständig översikt 
över ämnet, och det är gjort med användan
de av allt tillgängligt källmaterial, såväl litte
rärt och epigrafiskt som arkeologiskt. Detta 
är i och för sig inte särskilt omfattande. Det 
skriftliga källmaterialet utgöres av 37 text
ställen från skönlitteratur, lagar och inskrifter, 
i original och Wikanders egen översättning, 
men endast hälften av dem kan betraktas som 
säkra evidens för förekomsten av vattenmöl
lor under ifrågavarande period. Likaså är det 
endast hälften av de 44 numren i katalogen 
över arkeologiska belägg, som kan betraktas 
som säkra evidens; några är äldre utgräv-
ningsrapportcr om anläggningar som kan 
men inte måste ha varit kvarnanläggningar, 
medan andra anläggningar inte behöver här
stamma från antiken. En viss diskrepans i 
fråga om utförlighet hos återgivandet av ma
terialet i detta avsnitt är påfallande. I av
snittet om antika avbildningar, som omfattar 
fem nummer, är det ett enda, som med säker
het måste betraktas som en vattenmölla. På 
grund av trycktekniken förekommer illustra
tioner ytterst sparsamt i boken; endast ett 
dussin tecknade figurer och inga fotografier 
finns med. 

När det gäller att avgränsa ämnets omfatt
ning är ett problem omnämnanden av om
råden utanför det romerska imperiet och dess 
kulturkrets. Wikander har inte helt velat 
utelämna det samtida Kina, trots att vi be
klagligtvis saknar uppgifter om förhållandena 
i mellanliggande områden. Värre är att sätta 
en gräns för hur långt framåt i tiden behand
lingen av ämnet skall sträcka sig. Wikander 
har valt att stanna vid 500 e. Kr., men efter
som avhandlingen bara är en preliminär ver
sion av ett mer omfattande kommande verk, 
har han samlat material ända till början av 
800-talet och har därför ofta kunnat hänvisa 
till källmaterial rörande även århundraden 
efter 500 utan att ge en fullständig redovis
ning av det. Att gå längre fram än 500 skulle 
ha lett till att det omfattande materialet som 
de germanska lagarna utgör skulle ha fått 
medtagas, och det är förståeligt att Wikander 
har velat sätta gränsen före dem; å andra 
sidan är det beklagligt, att den sista texten 
i textkatalogen blir avklippt före Prokopios' 
skildring av uppfinnandet av den senare så 
betydelsefulla skeppsmöllan som kompensa
tion för att vattenmöllorna på Janiculum 
slutade fungera då goterna skurit av akveduk-
terna vid sin belägring av Rom år 537. 

Den kommenterade katalogen upptar unge
fär hälften av boken, medan resten ägnas åt 
kapitel om möllornas terminologi och typo
logi, uppkomst och spridning, samt ekono
miska, sociala och juridiska aspekter. Beträf
fande typologin kan konstateras, att av de 
existerande typerna hjulkvarnar med under-
fallsdrift finns beskriven hos Vitruvius, medan 
forskare i allmänhet menat, att skvaltkvarnen 
var den äldsta typen på grund av att det var 
den enklaste, och några har t. o. tn. hävdat, 
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att hjulkvarnen med överfallsdrift inte har 
existerat under antiken. De antika litterära 
och arkeologiska exempel där typen låter sig 
avgöra — ofta finns det inte tillräcklig 
evidens för det — visar ovedersägliga exempel 
på överfallskvarnar och visar f. ö. en ganska 
jämn fördelning av de tre typerna. Något 
som visar att skvaltan skulle vara äldre än 
hjulkvarnen har vi än så länge inte. 

Beträffande vattenmöllans uppkomst kan 
vi inte säga något med säkerhet, men de tre 
äldsta textställena härstammar från tiden 
kring Kristi födelse: geografen Strabons om
nämnande av en vattenmölla vid kung 
Mithridates' palats i Mindre Asien, en dikt 
som skildrar hur vattenmöllan ersätter hand
kvarnen och som har tillskrivits Antipatros 
från Thessalonika, och Vitruvius' utförliga 
beskrivning av en vattenmöllas utseende och 
funktion. Strabons omnämnande är påfallan
de därför att det är så lakoniskt och betrak
tar vattenmöllan som något som utan vidare 
kan förstås av läsaren. Under de följande år
hundradena är omnämnandena sparsamma, 
och de arkeologiska lämningarna är i regel 
inte heller från tidig kejsartid, Detta har 
föranlett många forskare att framlägga åsik
ter om att även om vattenmöllan uppfanns 
före Kristi födelse, dröjde det århundraden 
innan den kom i allmänt bruk, till stor del på 
grund av att bruket av slavar gjorde tekniska 
innovationer onödiga. I detta sammanhang 
skall det framhållas hur utomordentligt vik
tigt det är att som Wikander använda sig av 
både litterärt och arkeologiskt källmaterial 
och hur divergerande slutsatser man kan 
komma fram till med användande av ensidigt 
material: en tredjedel av de arkeologiska 
lämningarna är från Britannien, där vi inte 
har några skriftliga belägg för vattenmöllans 
existens under antiken; å andra sidan har vi 
många litterära omnämnanden av vatten
möllor i Gallien men ytterst få arkeologiska 
belägg för deras existens ens under de perio
der då vi vet att de existerade. Därför är det 
för ett ämne där källorna är så få, viktigt att 
inte draga några slutsatser e silentio. Att käl
lorna i så stor utsträckning tiger beror på att 
de litterära källorna under antiken i hög grad 
befattar sig med städerna och att vatten-

möllorna sällan ligger där; inte heller före
tages planmässiga utgrävningar på de platser 
där vattenmöllor bör ha legat om de har 
funnits. Vidare lämnar en förstörelse av en 
vattenmölla få spår av anläggningen, och en 
vattenmölla anlagd på en lämplig plats ten
derar att få efterföljare genom århundradena, 
varvid spåren av den ursprungliga anlägg
ningen utplånas. 

Mycket av vad som tidigare har skrivits 
om i synnerhet de antika vattenmöllornas 
tidigaste skede har varit illa underbyggda 
spekulationer och vantolkningar av källmate
rial, inte alltför sällan beroende på bristande 
förtrogenhet med de klassiska språken. Wi
kanders avhandling är en genomgång av ett 
källmaterial som är långt mer omfattande 
än vad någon tidigare forskare har haft som 
utgångspunkt och en noggrann utvärdering 
av de slutsatser som detta material tillåter 
oss att draga. Detta leder till en stundom 
hård men befogad kritik av tidigare forskare. 
Dock finns det tillfällen då Wikander inte har 
varit kritisk nog. En av de viktigaste antika 
kvarnanläggningarna finns i Barbegal nära 
Arles och beräknas ha bestått av sexton vat
tenhjul placerade två i bredd längs en slutt
ning vid slutpunkten av en akvedukt. Den har 
undersökts, uppmätts och publicerats av F. 
Benoit {Revue Archéologique 15, 1940, s. 
19—80), vars måttsuppgifter och längdsnitts
ritning visar en lutning om 30,5 procent för 
hela anläggningen. Tyvärr har han i texten 
skrivit 30,5 grader, vilket innebär ungefär 
dubbla lutningen. Denna felaktiga lutnings-
beräkning har sedan C. L. Sagui tagit fasta på 
och gjort en rekonstruktionsritning av anlägg
ningen på denna branta sluttning (Isis 38, 
1948, s. 225—231), och senare forskare har 
utan betänkande följt honom. Sagui har dess
utom beräknat, att effekten på denna alltför 
branta sluttning skulle bli tillräcklig för att 
varje kvarnhjul skulle kunna driva två par 
kvarnstenar och räknar med att det gjorde 
det också, trots att det inte finns några be
lägg för att något kvarnhjul i antiken verk
ligen gjorde d d . På så sätt får Sagui en dags
produktion av 28 ton spannmål, räckande till 
en befolkning av 80 000 människor, dvs. åtta 
gånger mer än vad man beräknar fanns i det 
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närbelägna Arles. Följden blir att man kan 
börja göra beräkningar av vad överskottet 
kan ha använts till. Tyvärr rättar inte Wikan
der Benoits ödesdigra felskrivning, och över
huvudtaget har vid Wikanders kritiska 
granskning av forskares uppgifter sifferupp
gifter såsom effektberäkningar passerat och 
återgivits ogranskade såsom med en huma
nists hälsosamma respekt för siffror. Ett an
nat exempel är beräkningarna av effekten 
hos vattenmöllan i Venafrum i Italien, där 
Wikander genom att inte ha haft tillgång till 
L. Jaconos ursprungliga publikation av vat
tenhjulets rekonstruktion (Uingegnere 12, 
15/12 1938, s. 850—853) utan endast ett refe
rat i Annali dei lavori pubblici nästa år, har 
missat några faktauppgifter och hänvisningar 

till iakttagelser som gjordes vid utgrävnings
tillfället trettio år tidigare. Även här har 
senare forskares betänkliga återgivanden av 
Jaconos siffror passerat utan kommentar från 
Wikander. 

Avhandlingen är välskriven och präglas av 
klarhet och gott omdöme. Den är som sagt ett 
förstudium till ett kommande arbete av be
tydligt större omfattning och räckvidd, men 
även som provisorium är det ett mycket för
tjänstfullt och läsvärt verk. 

Paavo Roos 
Klassiska institutionen 
Sölvegatan 2 
Lunds universitet 
223 62 Lund 

J. N. L. Myres. A Corpus of Anglo-Saxon 
Pottery of the Pagan Period. Volume 1—2. 
Cambridge University Press 1977. 358 + 
376 s. ISBN 0-521-21285-5. 

Som ett resultat av 45 års arbete föreligger 
ovannämnda verk som i 2 tjocka band be
handlar den anglo-saxiska keramiken under 
perioden 400—650 e. Kr. Utgångsmaterialet 
utgörs av 3 470 hela eller rekonstruerade ler
kärl vilka samtliga är tecknade i skala 1: 4 
och fyller hela band 2. Materialet utgör trots 
sin storlek ett urval av det totala fyndmate
rialet av anglo-saxisk keramik. Urvalets 
grunder har varit att endast hela eller re-
konstruerbara kärl har medtagits, och av 
dessa har dessutom en stor del icke ornerade 
kärl utelämnats. Av de sistnämnda finns ett 
900-tal exemlar med i publikationen, vilket 
kan anses ge fullgod representativitet åt de 
förekommande olika kärltyperna. De dreja-
de kärlen, som huvudsakligen utgörs av ett 
fåtal importerade exemplar, har inte heller 
medtagits, med ett par undantag. Att göra 
ett urval var nödvändigt, för att det publice
rade materialet skulle bli överskådligt. 

Ovannämnda urvalsprinciper gör att grav-
fältskeramikcn blir överrepresenterad gent

emot boplatskeramiken, som ju vanligen är 
mycket fragmenterad. Denna snedfördelning 
och det faktum att skärvmaterialet har läm
nats obeaktat till större delen (en del är be
aktat vid bearbetningen men ej publicerat) 
motverkas dock med stor sannolikhet av det 
granskade materialets ansenliga storlek, och 
man kan utgå från att publikationen verk
ligen täcker det anglo-saxiska keramikmate
rialet med fyndår fram till 1975. 

De 3 470 lerkärlen har först uppdelats i 
icke ornerade resp. ornerade kärl, varefter 
de har indelats i grupper, tämligen löst de
finierade och med olika värda utgångskri
terier. De icke ornerade kärlen är sålunda 
uppdelade i sex grupper utgående från kär
lens form, en grupp för kärl med handtag, en 
grupp för kärl med funktionella knoppar 
och en grupp för kärl med dekorativa "buck
lor", de senare grupperna oavsett kärlens 
form. Inom alla grupper finns flera typer el
ler varianter, egentligen endast lösa gruppe
ringar noterade endast i figurtexterna. 

De ornerade kärlen är dels grupperade i 
nio grupper utgående från orneringens kom
position, dels uppdelade i en grupp för kärl 
med fot och en grupp för kärl härstammande 
från några urskiljbara verkstäder, oberoende 
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av orneringens utseende. De nio förstnämnda 
grupperna är därefter indelade i undergrup
per utgående från orneringsdementen och 
dessa i sin tur är uppdelade efter förekomst 
eller frånvaro av "bucklor" på kärlet, för att 
därefter ytterligare grupperas mycket löst 
utgående från formelementen vilket dock en
dast framkommer i figurtexterna. Verkstads
gruppen är uppdelad utgående från de olika 
urskiljbara verkstäderna = hantverkarna. 

Om än gruppindelningen av keramiken 
tycks något impressionistisk och löst definie
rad, så är grupperna och principerna för dem 
i alla fall utförligt beskrivna, vilket uppväger 
de nämnda svagheterna. Grupperna har up
penbarligen framvuxit ur det långvariga um
gänget med materialet, och verkar naturliga 
när man fördjupar sig i text och bildmaterial. 
Författaren förklarar också nödvändigheten 
med de tämligen flytande grupperna med att 
övergångsformer mellan olika grupper och 
typer är så vanligt förekommande. 

Vid behandlingen av varje kärlgrupp görs 
täta hänvisningar till enskilda exempel i bild
materialet, och paralleller dras till kontinen
talt fyndmaterial och dateringar. De anglo
saxiska kärlens dateringar diskuteras utgåen
de från de slutna fynd i vilka de ingår eller 
andra fyndomständigheter, och diskussionen 
gäller både enstaka kärl och kärlgruppen som 
helhet. (Intressant för oss är bl.a. att förfat
taren påpekar stora likheter mellan några 
anglo-saxiska kärl med "horisontell stämpel
ornering" och några gotländska kärl från 
500-talet.) Författaren anser att vissa kärl
former (oornerade kärl) och vissa ornerings-
kompositioner är äldre an andra, de distinkta 
ofta äldre än övergångsformerna. De förra 
har ofta direkta förebilder i det kontinentala 
fyndmaterialet. 

Till gruppen "some distinctive workshops" 
har inte alla kärl hänförbara till en urskilj
bar verkstad förts, utan endast de som har 
varit svårplacerade i andra grupper. Dessa 
utgörs av ca 115 kärl från nio verkstäder. 
Det totala antalet kärl författaren hänför till 
urskiljbara verkstäder ( = 2 eller flera kärl 
av samma tillverkare) är ca 500 fördelade 
på 157 verkstäder. 

Utgångspunkten för identifieringen av en 

keramikverkstad har varit att två eller flera 
kärl bär identiska stämpelavtryck eller an
nars har en markant stilistisk likhet i orne-
ringskompositionen. Av de sålunda identifie
rade 157 verkstäderna har 95 producerat en
dast 2—3 kärl var, och visar alltså endast 
på en husbehovstillverkning av en människa. 
62 verkstäder har producerat 4 kärl eller me
ra, vilka har återfunnits på 2 eller flera grav
fält. Endast 3 verkstäders produkter har dock 
återfunnits på 4—7 olika platser. Den största 
verkstaden står för 52 kärl, men den står i 
särklass. De övriga "större" verkstäderna står 
för ett 10-tal kärl vardera. Någon storskalig 
verkstadsverksamhet är det således inte fråga 
om. Ett utförligt index över verkstäderna 
med hänvisningar till bilddelen och kommen
tarer finns för den som vill fördjupa sig i 
denna intressanta fråga. 

Ett index över alla 341 fyndorter med hän
visningar både till en karta och fig. nr i bild
delen (och dessutom till resp. museum och 
inv. nr) gör att man kan placera fynden i ett 
geografiskt sammanhang. Man saknar dock 
spridningskartor för t. ex. de enskilda kärl
grupperna, vilket skulle belysa de kronologis
ka och befolkningsmässiga slutsatser som dras 
i den diskuterande texten. Sådana tycks dock 
ha publicerats i en tidigare publikation av 
Myres 1969, men i mitt tycke skulle de ha 
kompletterat fyndortsindexet på ett förtjänst
fullt sätt. 

Redovisningen av keramikgrupper, verk
städer och fyndplatser avslutas med en his
torisk sammanfattning av materialet, där för
fattaren drar ganska detaljerade och oftast 
trovärdiga slutsatser. Enligt Myres visar ke
ramiken tydligt att anglo-saxerna var in
vandrare från de områden man har ansett 
vara deras ursprungsländer d. v. s. området 
mellan Elbe och Weser (saxarna), Schleswig 
(anglerna) och Jylland med ev. östra Hol
stein ( jutarna) , men inflytande kan även 
spåras från andra germanska stammar, t. ex. 
frisiska, norska och ev. svenska. Keramiken 
visar också att invandringen påbörjas redan 
innan 400-talet, vilket fynd i brittisk-romersk 
miljö visar. Trots detta föll drejningskonsten 
i glömska (romarna kände till drejningen) 
vilket visar att invandrarna levde isolerade 
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från det brittisk-romerska samhället utan 
någon högre grad av social kontakt. Under 
400-talet var invandringen till England som 
kraftigast och under 500—600-talet stabili
serade sig det anglosaxiska samhället. Då 
kan man nämligen iaktta en inhemsk utveck
ling av keramikens ornering, framför allt den 
stämplade. Paralleller med kontinentalt fynd
material blir allt sällsyntare och man kan 
t. o. m. iaktta en punktvis export av lerkärl 
till saxiskt och frisiskt område, och till Rhen-
och Donaudalarna, och som tidigare nämnts 
finns stämplad keramik på Gotland och i 
Sydsverige. De identifierade verkstäderna 
hör också till denna tid. Författaren anser att 
de stora verkstädernas produktspridning in
om ett större men ändå begränsat område 
återspeglar en ev. politisk samhörighet. 

Den intressanta historiska sammanfatt
ningen av det presenterade keramikmateria
let följs av en 230 sidor mäktig katalog över 
samtliga publicerade lerkärl med hänvisning
ar till fig. nr, med knapphändiga beskrivning
ar av göds, form och ornering,_och litteratur

hänvisning. Denna omfattande katalog skulle 
utan att förlora något i utförlighet kunna 
presenteras i tabellform och därmed förkor
tas med minst 1/3 av sin längd och avgjort 
vinna i överskådlighet. 

Publikationen inleds med en 10 sidor om
fattande bibliografi över litteratur med an
knytning till den ifrågavarande tidsperioden 
och keramiken, där förutom engelska även 
tyska, danska, holländska och norska verk 
återfinns. Denna bibliografi är ett utmärkt 
hjälpmedel om man vill fördjupa sig i ämnet. 

Myres verk om den anglo-saxiska kerami
ken utgör både i egenskap av materialpubli
kation och vetenskaplig bearbetning en på
litlig grund för all vidare forskning angående 
tidsperioden och dess keramik, både i Eng
land och på kontinenten. 

Synnöve Reisborg 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Fyrkat. En jysk vikingeborg. I . Borgen og 
bebyggelsen af Olaf Olsen og Holger Schmidt 
med et bidrag af Hilmar 0 d u m og en excurs 
af Hans Helbaek. / / . Oldsagerne og grav
pladscn af Else Roesdahl med bidrag af Else 
Ostergård og appendix af Peter Wagner. 
Nordiske Fortidsminder Serie B — in quarto, 
Bind 3—4. Udgivet af det kgl. nordiske Old-
skriftselskab. Köbenhavn 1977, i kommission 
hos Herm. H. J. Lynge og Son. 241+41 resp. 
233 s. English summary. ISBN 87-87483-10-6 
resp. 87-87483-08-4. Pris ca 165 resp. 135 
Dkr + moms. 

Den politiska historien är svår att få ett grepp 
om med arkeologiska medel, men för studiet 
av vikingatidens danska rike finns dock ett 
viktigt arkeologiskt material. Gränsbefäst
ningen i söder, Danevirke, och kungarnas 
gravhögar och runstenar i Jelling har alltid 

varit kända, medan de med geometrisk nog
grannhet planlagda borgarna av "Trelleborg
typ" upptäckts genorn arkeologiska utgräv
ningar under 1930—60-talen. Att dessa bor
gar måste vara byggda av den danska kunga
makten framstod snart som självklart, och 
den närmare tolkning, som gavs borgarna av 
Poul Nörlund, utgrävaren av den först upp
täckta borgen, Trelleborg på Själland, blev 
också länge i stort sett oemotsagd och inar
betad i synteser av Nordens vikingatid: bor
garna var byggda av Sven Tveskägg omkring 
år 1000 som vinterkvarter och träningsläger 
för den vikingahär, som kungen samlade för 
sina Englandståg. Så småningom har emeller
tid de kritiska synpunkterna och de avvikande 
teorierna blivit rätt många, och nu när nästa 
borg av Trelleborg-typ publiceras, Fyrkat på 
östra Jylland, kommer tolkningsproblemen i 
bjärt belysning, genom att två av författarna 
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förfäktar helt skilda uppfattningar om borgar
nas funktion. 

Fyrkat undersöktes till tre fjärdedelar 1951 
—63 och har redan länge varit känt genom 
de delstudier och översikter, som de tre för
fattarna under åren skrivit. Men först i den 
nu framlagda materialpublikationen får man 
en klar översikt över utgrävningsresultaten, 
och på många punkter har författarna ändrat 
eller modifierat sina tidigare uppfattningar. 
Fyrkat-publikationen är väl och vackert illu
strerad och framställningen lättläst och in
tresseväckande. Man saknar dock på vissa 
håll teckenförklaringar till planerna och nog
grannare motiveringar och litteraturhänvis
ningar. 

Band I innehåller två stora avhandlingar. 
I den första lämnar Olaf Olsen allmänna 
synpunkter på utgrävningen, redogör för bor
gens belägenhet, för befästningsverk och 
gatunät samt diskuterar borgtypens förebilder 
och funktion. I den andra avhandlingen redo
visar Holger Schmidt huslämningarna och 
diskuterar husens, särskilt de stora långhusens, 
rekonstruktion och byggnadshistoriska sam
manhang. Volymen avslutas med en exkurs, 
där Hans Helbraek dels ger en översikt över 
rågodlingens spridning till Europa, dels redo
visar ett fynd i borgen av förkolnad råg, som 
han antar vara importerad från Ryssland. 

Ett viktigt avsnitt är Olsens bidrag om ut
grävningens förlopp och om den källkritiska 
bedömningen av utgrävningen. Olsen ledde 
grävningarna från sommaren 1958 till deras 
slut, och även de båda andra huvudförfat
tarna deltog i fältarbetet i slutskedet. Men 
huvuddelen av undersökningen, 1951—58, 
leddes av två andra, nu avlidna personer. 
Den formella ledaren var hela tiden C. G. 
Schultz, som dessförinnan undersökt den tred
je säkert påvisade borgen av Trelleborg-typ, 
Aggersborg på Nordjylland, och som del
tagit redan i undersökningen av Trelleborg. 
Men från 1954 var den reelle ledaren för ut
grävningen arbetsförmannen Svend Sonder-
gärd. Schultz dog 1958 under de pågående 
grävningarna och Sondergård 1967. Olsen 
ger en kort men personlig teckning av de 
båda grävningsledarna och betonar, att båda 
var mycket skickliga fältarkeologer. Men han 

påpekar även de brister och svagheter som 
vidlåder dokumentationen på grund av de 
två ledarnas olika förutsättningar och olika 
engagemang i arbetet och på grund av svårig
heterna att fastställa läget och formen på de 
stolphål, som utgjorde huvudparten av spå
ren efter borgen och dess bebyggelse. Svårig
heterna var stora inte bara på grund av jord
månen utan även på grund av, att man 
genom borgens strikta plan kunde räkna ut 
var stolphålen skulle vara, så snart man loka
liserat anläggningen i dess huvuddrag. Denna 
öppna redovisning av dokumentations- och 
tolkningsproblemen både under fältarbetet 
och under bearbetningen av utgrävningsresul
taten återfinns i hela publikationen. Jag tror 
en sådan redovisning är mycket viktig och 
kommer att bli allt vanligare i arkeologin, 
allteftersom vi preciserar våra frågeställningar 
och tvingas återvända till en förnyad gransk
ning av egna och andras resultat. Och att lära 
känna äldre arkeologer och de svårigheter de 
haft i samband med studiet av deras arbets
resultat är både intressant och betydelsefullt. 

Särskild uppmärksamhet har redan genom 
tidigare uppsatser av Olsen och Schmidt 
stolphålsraderna utanför väggarna på lång
husen- fått. Dessa stolphål uppfattades vid 
utgrävningen av Trelleborg som lodräta och 
ansågs därför vara spår av en kolonnad runt 
husen utan konstruktiv betydelse. Stolphålen 
undersöktes i Trelleborg genom tömning, och 
denna metod var också huvudmetoden i Fyr
kat. I Tyskland hade man emellertid genom 
snittning av stolphålen funnit, att liknande 
stolphålsrader innehållit stolpar, som lutat in 
mot husväggen. Successivt började man där
för använda denna metod även i Fyrkat, och 
successivt insåg man, att stolparna även här 
lutat inåt. Vid kontrollundersökningar i Trel
leborg har Olsen kunnat fastställa samma för
hållande även där. 

Genom dessa och andra iakttagelser och 
genom ett till stora delar nytt jämförelse
material kan därför Holger Schmidt i sin d d 
av Fyrkat-publikationen ge en på många 
punkter ny och riktigare rekonstruktion av 
husen i borgarna än den, som C. G. Schultz 
på 1940-talet framlade på grundval av Trelle
borg-grävningarna. Schmidt har tidigare 
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framlagt ett rckonstruktionsförslag i teckning, 
men detta förslag har han delvis frångått, och 
tyvärr sammanfattar han sin nuvarande upp
fattning om husens utseende endast i ord. 
Väggarna har varit byggda i stavkonstruk
tion. Taket har ej som Schultz tänkte sig bu
rits av sulor och åsar utan varit ett avvalmat 
sparrtak, utvändigt stöttat av snedställda 
jordgrävda strävplankor (representerade av 
de omdiskuterade yttre stolphålsraderna); 
tanken, att det varit själva spärrarna, som 
gått ned i jorden, som Schmidt framfört i sin 
tidigare rekonstruktionsteckning, har han 
övergivit. Strävplankorna har alla ungefär 
samma lutning, ungefär 70°, men avståndet 
från väggen minskar från 1,2 till 1,0 m från 
långväggarnas mitt till husens hörn. Det 
måste enligt Schmidt betyda, att väggarnas 
höjd, som han beräknar till 3—3,5 m, varit 
störst mittpå. Taknocken måste också ha 
varit krum. Takfallet räknar Schmidt ha varit 
50—60°, alltså brant som på medeltida kyr
kor. Ingångarna på långväggarna har varit 
skyddade av utbyggda förstugor (konstate
rade på Trelleborg och Fyrkat), som även de 
haft valmtak stöttat med strävplankor. Det 
har alltså enligt Schmidt redan i sin konstruk
tion varit praktfulla byggnadsverk — och 
opraktiska: med de siffror han anger blir 
takhöjden mitt på 8—10 m. Det återstår att 
se, om inte fortsatta forskningar kommer att 
visa, att danske kungens byggmästare tänkt 
något mer på stugvärmen. Särskilt undrar 
man, om Schmidts slutsatser om vägghöjden 
och takfallet är sannolika. Strävornas lutning 
kan väl ha varierat ett par grader, så att 
vägghöjden blivit jämn — en redovisning av 
profiler och annan dokumentation av de 
snillade stolphålen för strävor hade därför 
varit önskvärd. Innertak diskuteras inte, 
men ett sådant bör väl åtminstone ha funnits 
i delar av husen. 

Trots den sinnrika formen och de nog
grant beräknade proportionerna byggda på 
den romerska foten (diskussion om mått
enheten finns gömd s. 70 f.) vill Olsen och 
Schmidt inte tänka sig, att förebilderna för 
borgarna och deras bebyggelse kommit särskilt 
långväga ifrån, som man tidigare ofta hävdat. 
Det krumväggade långhuset har visat sig vara 

en allmänt spridd nordvästeuropeisk bygg
nadstyp, och de fyrlängade gårdarna har en
ligt Schmidts gissning sina förebilder i tysk 
arkitektur. Genom utgrävningen av Oost-
Souburg i Nederländerna med dess helt cir
kelrunda form och dess fyra portar i de fyra 
väderstrecken förbundna av två raka korsan
de gator har man, som Olsen framhåller, 
funnit en anläggning, som är helt tillräcklig 
som arkitektonisk förebild för Trelleborg, 
Fyrkat och Aggersborg. Övriga detaljer (inkl. 
måtten) kan de danska borgarnas byggmäs
tare ha tänkt ut själv. 

Den återstående stora tvistefrågan blir där
för borgarnas funktion. Genom att alla lång
husen är exakt lika byggda (enligt spåren i 
marken), och genom att marken i alla bor
garna blivit plöjd, är husens användning 
ovanligt svårbestämd. Kvar av husens inred
ning är bara spår av jordpallar, eldstäder och 
verkstadsplatser. Skall man komma åt funk
tionen närmare, blir en analys av föremåls
fynden här särskilt viktig, och frågan om bor
gens funktion är således en huvuduppgift för 
Else Roesdahl i Fyrkat-publikationens band 
I I . I hennes arbete ingår dessutom behand
lingen av gravfältet vid Fyrkat, som också är 
av stor vikt för att bestämma vilka människor, 
som uppehållit sig i borgen. Slutligen bildar 
föremålen från borgen och gravarna grunden 
för dateringen, som likaledes har betydelse 
för funktionsdiskussionen, eftersom den poli
tiska situationen vid borgarnas tillkomst all
tid åberopats som förklaring till borgarnas 
uppförande. Redogörelsen för fynden är nog
grann och lärorik. Peter Wagner har bidragit 
med avsnitt om rekonstruktionen av de vagns
korgar, som använts som likkistor i vissa 
kvinnogravar — det var på Fyrkats gravfält, 
som Roesdahl och Jörgen Nordquist först 
lyckades fastställa förekomsten av vagnskor
gar, som sedan konstaterats på flera andra 
håll. 

Resultatet av Roesdahls fyndanalys är an
märkningsvärt. Antalet föremål är inte sär
skilt stort, men i detta fyndmaterial finns en 
h d del antydningar om järnsmide, guldsmide 
och ev. även bronsgjutning. Dessa spår är 
koncentrerade till vissa hus, där man också 
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hittat eldgropar tolkade som ässjor, varför 
husen av Roesdahl förklaras som verkstäder. 
Vidare finns spritt i borgen spår av textil
hantverk, alltså tecken på kvinnlig husflit. 
Flera av de 311 gravarna är rikt utrustade. 
Skeletten är ej bevarade, men en arkeologisk 
könsbestämning ger 1 mansgrav, 3 kvinno
gravar och 9 barngravar. Roesdahl konklu
derar, att borgen hyst en välmående befolk
ning av män, kvinnor och barn, bland vilka 
järnsmeder och guldsmeder varit verksamma. 
Inget tyder på, att livet i borgen haft en sär
skilt militär prägel, inte heller att borgen hyst 
någon stor befolkning eller särskilt många 
män. Som bostäder vill Roesdahl tolka bara 
fyra av långhusen, medan övriga hus tolkas 
som verkstäder, magasin o. d. Hon har också 
företagit en ny analys av fynden från Trelle
borg och där funnit iögonenfallande spår av 
hantverk, som till stor d d ej uppmärksam
mats tidigare. Hon betonar att det i Trelle
borg visserligen främst finns mansgravar en
ligt den osteologiska bestämningen, men att 
många gravar uppenbarligen innehåller män 
fallna i strid, vilket gjort urvalet skevt. Fyn
den antyder alltså enligt Roesdahl, att livet 
i Trelleborg varit av samma art som i Fyrkat. 

Så till dateringen. Liksom de andra borgarna 
synes Fyrkat ha använts endast en kort tid 
— det finns inga spår av ombyggnader eller 
reparationer — "raen om det f. ex. er 5, 10 
eller 30 år er uvist. . . Borgen må vaere bygget 
mellem ca. 950 og 990, og intet tyder på, at 
den var i brug efter år 1000." Den nya 
genomgången av fynden från Trelleborg ger 
ungefär samma resultat, och även Aggersborg 
och Nonnebakken på Fyn, den eventuella 
fjärde borgen av Trelleborg-typ, härrör från 
samma tid, så vitt man för närvarande kan 
bedöma. 

Else Rocsdahls slutsats blir därför, att 
borgarna är byggda av Harald Blåtand eller 
möjligen av Sven Tveskägg under hans allra 
första regeringsår. En sådan datering liksom 
den totala avsaknaden av västliga import
föremål talar emot förklaringen, att borgarna 
varit träningsläger och vinterkvarter för vi
kingahären under Englandstågen, och hon 
menar i stället, att borgarna skall sättas i sam

band med Haralds enande av Danmark, och 
att de fungerat som "baser for et nyt magt-
apparat i bredere forstand": som uppehålls
ort för kungens familj och hushåll och för 
olika personer knutna till kungen samt som 
centrum för kungens administration och för
varingsplats för kungens lösa egendom. 

Den förste att opponera sig mot denna för
klaring är alltså Olaf Olsen i Fyrkat-publika-
tionens band I. Den nya dateringen föredrar 
han att inte ta ställning till bortsett från 
Aggersborg. Där, menar han, bör två tyska 
mynt från omkring år 1000 höra till den be
byggelse, som låg på platsen före anläggning
en av borgen, och denna borg bör alltså vara 
anlagd efter år 1000 (1962 har han dock 
liksom Roesdahl underkänt detta argument) . 
Spåren av hantverk är enligt Olsen knappast 
så omfattande, att de inte kan höra hemma 
i militära anläggningar — ingen betvivlar väl 
att man där hade behov av smeder — och 
de visar inte att hela långhus tjänat som 
verkstäder. Olsen gissar, att 8 långhus varit 
bostadshus, och han betonar att de haft rum 
för många man — hur många vill han inte 
gissa (tidigare har han gissat på 50 man, och 
Holger Schmidt föreslår nu 32 man, Fyrkat I 
s. 132). Borgarnas plan, menar han, visar 
också att det rör sig om militära anläggningar, 
och alla brynen man funnit kan ses som 
vittnesbörd om soldaternas vapenvård. 

Att borgarna varit militära anläggningar 
tvekar Olsen alltså inte om. Däremot finner 
han det svårare att precisera det militära 
ändamålet. De förklaringar som framlagts 
under senare år — att borgarna ingått i 
landets försvar mot inkräktare, eller att 
kungen anlagt dem för att säkra sitt välde — 
menar han är otillräckliga. Återstår så Nor
lunds teori, att borgarna varit vinterkvarter 
och träningsläger för vikingahären, och det 
är uppenbarligen den förklaring som ännu 
tilltalar Olsen, även om han betonar, att den 
anknytning till Sven Tveskäggs Englandståg, 
som han och andra tidigare så starkt betonat, 
är oviss. Han sammanfattar därför: "Lande-
vaern — tvangsborge -— vikingdejre. I denne 
treklang skal de maegtige borges historie tol
kes. Ingen af forklaringcrne er i sig selv til-
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straekkdige, ingen kan uden videre fejes af 
bordet." 

Att författarna själva inte kunnat enas om 
en förklaring av Fyrkats och de andra bor
garnas funktion, manar naturligtvis läsaren i 
alldeles särskilt hög grad att försöka bilda sig 
en egen uppfattning. Först till Else Roesdahls 
nya datering. Den synes mig vara gjord med 
gott omdöme och i hög grad sannolik, men 
jag tycker hon borde givit mer omfattande 
litteraturhänvisningar och tagit ställning till 
de motstridiga uppfattningar i dateringsfrå
gorna, som föreligger. Nu nöjer hon sig ofta 
med cn enkel hänvisning till ett standardverk. 
Och hon kunde varit djärvare i sin kritik av 
möjligheterna till en arkeologisk findatering. 
Hennes allmänna slutsats, att fynden har 
900-talskaraktär, är obestridligen riktig, men 
hennes fortsatta resonemang, att vissa före
mål visar, att borgarna använts under år
hundradets senare hälft och knappast senare 
än år 1000, bygger på ett mycket litet ma
terial. 

Birka-gravarna framställs av Roesdahl som en 
närstående fyndmiljö till borgarna, fastän de en
ligt allmän åsikt främst tillhör 900-talets förra 
hälft. Det dosformade spännets gjutna dekor kan 
knappast bestämmas som jellingestil utan hör till 
den ornamentik, som från Osebergmästarens tid 
genom 800- och 900-talen användes i den stan
dardiserade smyckekonsten. Skrinens skjutlås och 
nycklar är av en variant, som är väl belagd i sen 
vikingatid men saknas i Birka-gravarna. Frågan 
är dock, som Roesdahl själv framhåller, om 
materialet räcker för att hävda, att varianten 
uppträder först under 900-talets senare hälft, då 
en annan närstående variant av samma låstyp är 
belagd långt tidigare. Nycklar funna utan lås 
mäste också vara svåra att fördela på de olika 
varianterna. På detta ställe åberopas alltså Birka
gravarna i viss män som en kontrasterande äldre 
fyndmiljö, men annars betonas främst likheterna 
mellan dem och borgfynden. 

Ar 1000 är väl inte heller någon säker terminus 
ante quem. Det äldsta Lund anförs med all rätt 
som en kontrasterande yngre fyndmiljö. Stadens 
grundläggning har nyligen med dendrokronolo-
gins hjälp kunnat föras tillbaka från 1020 till ca 
1000 (Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund, 
Lund 1976, s. 23 ff., 156 ff.), vilket ger ytterligare 
stöd till Roesdahls dateringsförslag. Men det kan 
ändå noteras, att där hittats en prcssbleckspatris 
till små runda spännen av Terslev-typ, som är 
känd redan från Birka (se t. ex. T. Capelle, Der 
Metallschmuck von Haithabu, Neumiinster 1968, 

Taf. 28:3). Och i Sigtuna, som är av ungefär 
samma ålder som Lund, har man hittat en patris 
till stora runda spännen i borrestil av en typ, känd 
t.ex. i skattfynden frän Nonnebakken (a.a. Taf. 
28:11). Vissa av 900-talets föremålsformer bör 
alltså ha fortsatt att både tillverkas och användas 
ännu under 1000-talet. Kontrasten mellan 900-tal 
och 1000-tal förstärks för övrigt av fyndens olika 
art: under 900-tal främst gravfynd och under 
1000-tal främst stadsfynd. 

överensstämmelsen med de danska 900-talsgra-
varna betonas starkt av Roesdahl. Fynden från 
grav 4 på Fyrkat jämförs främst med fynd från 
graven (med yxan) i Mammen, och "der har ald
rig hersket tvivl om at Mammen-graven var fra 
midten eller 2. halvdel av 900-årene", säger Roes
dahl. Mammengraven dateras efter stilen på den 
yxa, som givit namn åt mammenstilen, en stil som 
vanligen dateras till årtiondena kring år 1000 (Sven 
Tveskäggs tid). När det gäller stildateringar stöder 
sig Roesdahl dock genomgående på David Wilson, 
som låter stilen börja närmare 900-talets mitt. 
Att exempelvis Johannes Brendsted (Acta 
Archaeologica VII/1936, s. 107) hänfört graven 
till "close of lOth century", beror väl pä att man 
inte gärna vill sätta gravar av hednisk karaktär 
efter år 1000. Något hinder för detta finns dock 
knappast — Sven Tveskäggs tid tycks inte ha 
medfört nägra anmärkningsvärda framgångar för 
kristendomen. 

Även om Roesdahls datering kan tyckas san
nolik, ger föremålsfynden enligt min mening 
alltså ingen säker grund för en närmare tid
fästning än hela 900-talet och början av 
1000-talet. När Roesdahl inringar borgarnas 
byggnads- och användningstid inom ett halvt 
århundrade, så stöder hon sig dock säkert 
inte bara på föremålens utsago i sig utan 
även på uppfattningen, att borgarna varit i 
bruk endast "kort tid". Hur kort tid måste 
dock vara svårt att avgöra. 5—30 år föreslår 
man för Fyrkats d d och åberopar sig därvid 
på, att man inte funnit några spår av om
byggnader eller reparationer i denna borg, 
och att virket i det rekonstruerade huset vid 
Trelleborg nu 30 år efter uppförandet är 
ruttet. Dessa indicier förefaller inte överty
gande. Man bör ha kunnat förhindra att 
virket ruttnat genom att sveda nederändarna 
(tecken därpå finns, Fyrkat I s . 197) o. d. 
Man bör också ha kunnat göra reparationer 
utan att det nu går att konstatera, eftersom 
den gamla markytan i borgen är förstörd 
genom plöjning, och eftersom nedgrävningar 
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och stolphål överlag var svåra att se vid ut
grävningen. En stavkyrka med jordgrävda 
(osvedda) stavar i Lund antas på dendro
kronologiska grunder ha varit i bruk ca 50 år 
(Uppgrävt fö r f lu te t . . . s. 123 ff., 157 ff.). 
Orsaken till att kyrkan övergavs och revs — 
rivningen kan ha skett upp till 100 år efter 
att kyrkan byggdes — kan ha varit, att träet 
börjat ruttna i markytan, men kan lika gärna 
ha varit en annan. 

En orsak till att Fyrkat övergivits så snart 
och definitivt, som man tänker sig, skulle 
kunna vara att borgen brunnit. Detta har 
man också hävdat i tidigare redogörelser (se
nast i Skalk 1969:2 s. 9 ) . I den slutgiltiga 
publikationen har dock den eventuella bran
den i stort sett utgått ur resonemangen, tyvärr 
utan kommentar. Schmidt talar ett par 
gånger om "borgens brand" utan vidare 
motivering (Fyrkat I s. 149, 195), men de 
brandspår, som redovisas spritt i beskriv
ningen av borgen och bebyggelsen [Fyrkat I 
s. 56, 66 f., 112, 186 f., 191, 193, 195) antyder, 
att borgen snarare varit utsatt för flera små 
eldsvådor än en enda förödande brand. 

Så till funktionen. Olaf Olsen har naturligtvis 
rätt i, att t. ex. verkstadsspåren inte behöver 
tala för vare sig den ena eller andra förkla
ringen. Men Else Roesdahls tolkningsförsök 
tilltalar mig, genom att det bygger på en 
intensivare analys, av utgrävningsresultaten 
och på en insamling av både stora och små 
vittnesbörd om borgens funktion. Olsen är på 
defensiven. Han har fått överge den närmare 
tolkning av borgarna som han tidigare för
fäktat och hävdar nu enbart, att borgarna 
haft en militär funktion. Argumenten, att 
borgarna har en militär prägel, och att de 
kunnat rymma många man, är alltför all
männa för att övertyga. Även i civil arkitek
tur finns goda exempel på storslagen och strikt 
geometrisk planering. En noggrann analys av 
tidigare diskussion, som Olsen refererar rätt 
ofullständigt, skulle säkert ha givit bättre 
underlag för en bestämning av borgamas 
möjliga militära funktion. Men ensamma 
räcker inte sådana allmänna resonemang, 
och detaljfakta till stöd för den militära tolk
ningen har Olsen svårt att framlägga. För

daringen av de många brynena är finurlig 
men knappast bindande. Och en punkt i 
Roesdahls argumentation, som Olsen inte 
diskuterar, förefaller svår att tillbakavisa: 
även om vikingarna säkert höll sig med kvin
nor, när de levde lägerliv, borde inte grav
fältet vid Fyrkat ha fått karaktären av rikt 
gårdsgravfält, om borgen varit en rent militär 
anläggning med stor besättning. 

Så som fakta nu föreligger, tror jag alltså 
Roesdahl har kommit sanningen närmare än 
förespråkarna för de rent militära förkla
ringarna. Men än är naturligtvis fältet fritt 
för nya förslag, och än behövs nya fakta och 
fortsatt diskussion för att lösa frågan om 
borgarnas funktion. Noggrannare jämförelser 
med samhällsliv och militärväsen, med admi
nistrativa centra och borgar i övriga Europa, 
särskilt då med Oost-Souburg och dess paral
leller, kommer säkert att få frågeställningen 
att klarna — än så länge kan anhängarna till 
både den ena och den andra förklaringen 
hävda, att motståndarna inte kan påvisa 
några direkta paralleller till de danska bor
garna. Ett uppslag till dylika studier har 
David Wilson nyligen givit (Problems in 
economic & social archaeology, ed. by G. de 
G. Sieveking, I. H. Longworth & K. E. Wil
son, London 1976, s. 441 f.). Han föreslår, 
att de danska borgarna, vad funktionen be
träffar, är efterbildningar av de sydengdska 
"burhs" kända från Burghal Hidage. Det 
skulle betyda, att de i orostider fungerat som 
förvarsborgar bemannade av ett uppbåd och 
i fredstid som administrativa och merkantila 
centra. Det återstår att se, om det går att få 
fram detaljfakta till stöd för en sådan tolk
ning. 

Den analys och sammanfattning av Trelle
borg-problemen, som Fyrkat-publikationen 
ger, visar att borgarna i hög grad anknyter 
till nordvästeuropeisk tradition, att de har 
en svårgripbar men säkert komplicerad civil 
och militär funktion, och att de ännu inte 
kan sammankopplas definitivt med någon 
speciell politisk situation. Det är viktiga 
resultat, och fler resultat kan snart väntas 
inom detta forskningsområde. Arbetet med 
Aggersborgs publicering är i full gång. De 
pågående grävningarna under kyrkan i J d -
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Hng synes ge nya bidrag till den danska 
kungadynastins historia och till kronologin. 
Och man hoppas, att nya utgrävningar i 
borgarna skall ge material till dendrokronolo
giska dateringar, som slutgiltigt visar om bor
garna byggdes, när Gorm botade Danmark, 
när Harald vann hela Danmark, eller möjli
gen när Sven hemsökte och erövrade Eng
land. 

Sedan detta skrevs, har man letat fram trä från 
utgrävningarna av Trelleborg och Fyrkat och före
tagit en dendrokronologisk datering. Virket är i 

Trelleborg fällt år 980, i Fyrkat ett okänt antal 
år efter 960. Else Roesdahls arkeologiska datering 
träffade alltså rätt, och Harald Blåtand framstår 
nu enligt den vedertagna kronologin som borgarnas 
sannolike byggherre. Olaf Olsen har emellertid för
sökt rekonstruera den historiska situationen vid 
borgarnas tillkomst omkring 980 och därvid göra 
troligt, att Sven Tveskägg var kung redan då 
(Skalk 1980:3). Hypotesen är djärv och till
talande. 

Ingmar Jansson 
Statens Historiska Museum 
Box 5405 
114 84 Stockholm 

Carl och Esben Harding Sorensen, Danmark 
i vikingetiden. Problemer vedrorende den 
sociale struktur. I serien Historiske Kilder, 
Gyldendal 1979, 192 sidor, ill. Red. Rudi 
Thomsen. ISBN 01-79102-8. Pris ca 95 Dkr. 

Boken är avsedd för studium vid gymnasiet. 
Författarna, som är lärare vid Arhus univer
sitet, har också utarbetat frågor som kan ut
göra underlag för en diskussion. 

Den vill belysa den danska vikingatidens 
samhällsstruktur genom att sammanställa 
utdrag ur skriftliga källor med redogörelser 
för arkeologiska undersökningar och veten
skapliga diskussioner. På ett klart och instruk
tivt sätt lyckas man nyansera den schablon
mässiga synen på den djärve, råe vikingen. 

I inledningen betonas vikingatidens rela
tivt sparsamma förråd av skriftliga källor 
och den klarhet som vunnits genom de se
nare årens arkeologiska verksamhet. Den se
nare kan ge nya besked om den fysiska mil
jön, dagligt Hv, redskapstillverkning m. m. 
Svårare blir det att komma åt mer kompli
cerade förhållanden som politiska situatio
ner och sociala relationer. När det gäller 
religiösa föreställningar kan arkeologin en
dast ge mycket osäkra svar. Motiven till 
handlingarna är sällan entydiga. 

De upplysningar om samhället och dess 
utveckling som man skaffar sig genom ar
keologiska undersökningar eller studier av 
källmaterialet kan vara svåra att värdera. 
Man frestas lätt att tillämpa de ganska få 
källorna på hela det nordiska kulturområdet. 

Källorna kan vara överdrivna, de är skriv

na av representanter för de mer eller mindre 
förfördelade, vilket ger en överbetoning av 
de aggressiva handlingarna, medan de han
delspolitiska målen säkert oftast var driv
kraften. De tre skandinaviska ländernas ut
veckling visar också skillnader under denna 
tid. Boken vill ge svar på varför denna stora 
aktivitet skedde under några få århundra
den. Var det klimatförändring, utvandring 
eller längtan efter byte och ekonomisk för
ändring som låg bakom? 

Mynten är bevis på centralmakt och pen
ningekonomi — ett lätt hanterligt omsätt
ningsmedel men samtidigt en propaganda
möjlighet för kungen. Ledungens betydelse 
under vikingatidens senare skede och den 
kristna kyrkans missionspolitik gick arm i 
arm med den tyska utrikespolitiken, bägge 
företeelserna var tecken på en centraladmi
nistration. 

Man diskuterar här olika teoretiska möj
ligheter. Samhällets utveckling från en mera 
enkel till en mera komplicerad uppbyggnad 
kan bero på olika livsvillkor. Kungen har 
administrerat ekonomi, försvar och vissa po
litiska aktiviteter. Tillsammans med höv
dingarna har s. k. soldatbönder gjort krigs
tjänst mot tillåtelse att bruka kunglig eller 
stormansägd jord. Den danska "garnisonens" 
i Trelleborg funktion kan få en förklaring 
enligt denna teori. Kanske var soldatbönder
na manskap i sådana anläggningar. 

Trälen var en förutsättning för vikinga
tidens yttre och inre expansion. Trots att 
stora grupper av landets manliga befolkning 
var hemifrån under långa perioder gjordes 
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på stormansinitiativ omfattande utvidgningar 
av åkermark och stora byggnadsarbeten före
togs. När vikingarnas möjlighet att skaffa 
trälar vid periodens slut minskade, ökades 
pressen mot de fria bönderna och aristokra
tin övertog dessas arbetskraft och knöt dem 
fast vid godset med reglerade dagsverken. 

Till vikingatidens inre expansion hör alla 
de byar som bildats, kanske till följd av an
vändningen av den tyngre hjulplogen. Lant
bruket blev huvudnäring medan handeln 
tycks ha varit av mindre betydelse. Det är 
också marknadsplatsernas och städernas ex
pansiva århundraden då en centralmakt ak
tivt ville utnyttja bl. a. fjärrhanddns möjlig
heter. Samhällets struktur illustreras med ut
drag ur de medeltida norsk-isländska dikter
na, bl. a. Rigs vandring, och i samtida källor 
som runstenar från danskt och sydsvenskt 
(f. d. danskt) område. 

I Gulatingslagen och i krönikor som den 
om den engelske prästen Aeluod, i legenden 
om kung Knuts liv och gärning kan man 
hämta material om flottornas kvalitet. I 
Dudos krönika ges vissa upplysningar om 
vikingasamhället. Ibn Fadlans kända skild
ring av mötet med vikingarna färgas av en 
orientals syn på nordiska seder. 

I kapitlet "På landet" skildras t. ex. järn
åldersbyn Vorbasse, där tre storgårdar från 
900-talet nyligen har grävts ut. 51 byggnader 
med inhägnader har undersökts. Bland dem 
finns s. k. Trelleborgs-hus, dvs. samma slag 
av hus som finns i de välkända borganlägg
ningarna. För första gången har man funnit 
"stallbyggnader". Trelleborgshusen fungera
de som huvudbyggnad i varje gård. I när
heten har legat smedja och hytta för brons-
gjutning. Dessutom fanns många mindre hus, 
en del med eldstad, antagligen trålarnas hus. 
Här i Vorbasse kommer man nära vikingarna 
som fredliga bönder med lantbruk som hu
vudnäring. Vi får en god bild av hur vikinga
tida stormansgårdar anlagda nära den mitt
jylländska härvägen var sammansatta. Fem 
runstenar i närheten är vittnesbörd om byns 
invånare. — I Saeding norr om Esbjerg har 
under de senaste åren 115 hustomter frilagts. 
Fynden är främst redskap för gårdarnas egna 
behov samt mängder av ben från husdjur. 

Samhällsstrukturen kan också avläsas i 
gravplatser från 900-tald nära Stengade på 
Langdand med ganska anspråkslösa grav
gåvor. Genomsnittsåldern för såväl män som 
kvinnor var 40—50 år — gravplats har så
ledes nyttjats i 3—4 generationer. Gravarna 
har anlagts i sex klungor. Det finns en ten
dens att fattigt utstyrda gravar grupperas 
kring ett par rikare mans- och kvinnogravar. 
Varje gård kan ha lagt sina mest betydande 
äkta par för sig omgivna av mindre fram
stående släktingar. Trålarna låg på avskilda 
gravplatser. 

Trälens — den rättslöse slavens — för
hållanden är främst kända från slaveriets 
sista århundraden, 11—1200-talen. Det är 
svårt att veta om villkoren var desamma 
några århundraden tidigare. Genom samtida 
källor som skildrar vikingatågen omtalas ofta 
människohandel eller rov. Ett hårt och ned
värderat liv väntade trålarna i vikingarnas 
hemland. 

I Adams av Bremen kyrkohistoria och i 
norsk-isländska dikter som Valgerds kvad 
berättas om hur fagra kvinnor blev tagna 
och låsta med länkar och föstes till skeppen, 
och i Olov den heliges saga anas trålarnas 
öden.- Träloffer vid stonnansbegravningar 
berörs också bl. a. i Ibn Fadlans beskrivning 
av en hövdings sista färd. Palle Laurings och 
Harald Herdals olika uppfattningar om Ibn 
Fadlan presenteras i boken. Arkeologiska be
kräftelser på människooffer liksom en redo
görelse för Dårbygraven, där en rik kvinna 
begravts med en träl, tas upp. 

Människooffer till gudar visas på Osebergs-
bonaden och nämns i krönikörers berättelser. 
Kyrkan åstadkom förändringen att trälen 
betraktades som människa och ej som lösöre. 

Spännande och diskussionständande måste 
kapitlet om de fyra stora danska ringborgar-

1 na Trelleborg, Nonnebakken, Fyrkat och 
Aggersborg vara. De är unika. Deras an
vändning och utformningen av husen har 
varit mycket diskuterade. Här ger källorna 
magert utbyte och man får bygga på en
bart arkeologiskt material — vilket ju som 
bekant är vanskligt. 

Tolkningar av bl. a. Poul Nörlund, Tage 
E. Christiansen, en av Fyrkatundersökarna 
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Else Roesdahl och delar av red. Björn Svens
sons artikel i "Berlingske Tidende" om 
Aggersborg ger stoff för diskussioner. 

Häftet avslutas med utdrag ur tre olika 
artiklar med synpunkter på vikingasamhället. 

För bokens praktiska användning finns an
slutet förslag till arbetsuppgifter. Författarna 
är noga med att påpeka att de inte vill styra 
diskussionen utan att förslagen är mera att 
betrakta som hjälp till bearbetning av käll
materialet. 

Boken är stimulerande och levande. Man 

avundas danska gymnasister som får möjlig
het att närma sig vikingatidens problem med 
så god handledning och beklagar samtidigt 
att vikingastudiet i svenska skolan endast sker 
i årskurs 4, dvs. vid ca 11 års ålder — en 
gång och aldrig mer. 

M a j Oddberg 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Uaininn 0 'Meadhra . Motif-pieces from Ire
land. An illustrated and descriptive catalogue 
of the so-called artists' 'trial-pieces' from c. 
Sth—12th cents. AD, found in Ireland, c. 
1830—1973. Theses and papers in North 
European Archaeology 7. Stockholm 1979. 
199 + 55 s. ISBN 91-22-00270-7. Pris ca 
145 :—. 

Förra hösten kom ett ytterst intressant arbete 
om irländska s. k. trial-pieces, vilka författa
ren, Uaininn 0 'Meadhra , döper om till 
motif-pieces. Det rör sig om en rent beskri
vande katalog, som kommer att följas av en 
resonerande del. 

Det finns mycket att säga om detta, i alla 
väsentliga avseenden utomordentligt väl 
genomförda dokumentationsarbete, men må 
det tillåtas mig att här koncentrera uppmärk
samheten kring ett enda problem, nämligen 
relationen mellan text och bild vid presenta
tion av ornamentala bildframställningar. För 
att så konkret som möjligt aktualisera denna 
frågeställning får jag be eventuella läsare av 
denna recension, att hämta papper och penna 
och efter 0 'Meadhras katalogtext skissera 
upp en "extended quadrilooped ring, central-
ly interlaced by two interlocking sub-oval 
rings". 

Var det svårt? På sidan 10 ff. finns ett 
utförligt Glossary, som möjligen kan vara 
till hjälp. Vi slår på ordet Ring. Först en 
något knapphändig definition, som uppges 
vara hämtad ur Oxford English Dictionary: 

"A figure returning into itself". Därefter en 
typförteckning i vilken vi får lära oss, att 
t. ex. rektangulära och kvadratiska ringar inte 
är ovanliga. Och slutligen en hänvisning till 
Malmers Metodproblem . . . varifrån dessa 
fyrkantiga ringar förefaller hämtade: "En 
sluten krets, som saknar öglor bör kallas ring, 
och det oavsett om den är rätlinjig eller upp
visar mjuk kurvatur". En definition, som ger 
nya och vidgade dimensioner åt ett sedan 
gammalt snävt fixerat begrepp, och som 
väcker åstundan till ytterligare kunskap om 
dessa rätlinjiga ringar. 

Låt oss därför först konsultera d d av 
författaren åberopade Oxford English Dic
tionary i vilket jag, ivrigt sökande till trots, 
ej fann den ovan citerade definitionen, vilket 
dock kan bero på att jag ej haft tillgång till 
samma upplaga som författaren. Däremot 
fann jag en annan begreppsbestämning: "A 
structure of circular form". Denna konven
tionella uppfattning om ringens konstitution 
delas också av Webster's . . . International 
Dictionary (1963): "any circular or conti
nuous round line, figure or object". Dessa 
definitioner motsäger naturligtvis inte den av 
0 ' M e a d h r a citerade (a figure returning into 
itself), men de inkluderar knappast fyrkan
tiga ringar, vars förankring i engelskt språk
bruk inte heller finner stöd i t. ex. E. Klein, 
A Comprehensive Etymological Dictionary of 
the English Language (1967). De är lika 
svåra att återfinna på svensk botten (jämför 
Svenska Akademiens Ordbok och E. Hell-
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quist, Svensk etymologisk ordbok). 
Naturligtvis finns tillfällen, då begreppet 

ring nödgas inkludera rätlinjiga strukturer. I 
en nyligen genomförd inventering av medel
tida svenskt järnsmide registrerades drygt 
400 cirkulära dörr-ringar och en som är 
triangulär. Likaledes är numera boxnings-
ringar rätlinjiga, vilket i många fall gäller 
också ringmurar. Men frågan är om fyrkan
tiga ringar i ornamentala sammanhang är 
ägnade att öka den språkliga klarheten? 
Under alla omständigheter skall paralldlo-
grammatiska figurer ej karaktäriseras som 
rektangulära ringar (s. 12, Duplex). 

Nog om detta och åter till ordlistans 
Ring, där vi erinrar oss att Malmers åbero
pade definition innehåller en viktig inskränk
ning: "En sluten krets, som saknar öglor" 
(min kursivering). 0 ' M e a d h r a är av samma 
uppfattning: "Closed bend without loops". 
Den quadrilooped ring jag här ovan behand
lat får med detta postulat en något paradoxal 
karaktär. 

Det är nu hög tid att be Uaininn 
0 ' M e a d h r a om tillgift för att jag här miss
brukat hennes utomordentligt värdefulla 
undersökning för detta kåseri över akademisk 
definitionsgalenskap, och låt mig genast klart 
fastslå, att ovan anförda exempel inte är 
representativt för denna i alla vetenskapligt 
avgörande hänseenden enastående väl ge
nomarbetade katalog, vilken sannolikt mycket 
snart kommer att framstå som en av de 
praktiskt mest användbara inom området 
tidigt kristen, vikingatida och romansk orna
mentik. Jag tänker då i första hand på bokens 
bildmaterial, som på ett överlägset och 
mångsidigt sätt beskriver det undersökta be
ståndet av huvudsakligen ben-, sten- och trä
fragment med ristade eller skurna bildfram
ställningar av vanligen utpräglat ornamental 

karaktär. Bakom denna dokumentation lig
ger inte endast en kvantitativt enorm arbets
prestation utan även en ovanligt väl utveck
lad förmåga att strukturera och klart presen
tera det rika och delvis disparata materialet. 

Av utrymmesskäl nödgas jag här avstå från 
att redogöra för de metoder författaren ut
vecklat och får istället varmt anbefalla boken 
till alla med intresse för materialpresentatio
nens problematik. Den inleds med en pedago
gisk klar redogörelse för de principer, som 
ligger till grund för bildmaterialet, ett avsnitt 
som har mycket att ge långt utanför den 
snävt avgränsade ämnesramen, inte minst 
därför att de redovisade metoderna inte nöd
vändigtvis förutsätter professionella yrkes
specialister som fotografer och tecknare utan 
framgångsrikt kan tillämpas av var och en 
med elementär praktisk fallenhet, även o n 
det förvisso inte kommer att vara alla för
unnat att nå lika långt som Uaininn 
0 'Meadhra . Kort sagt, bildmaterialet är 
utomordentligt för att inte säga unikt — jag 
kan inte erinra mig något vetenskapligt ar
bete, som med så förhållandevis enkla medel 
nått lika långt. Det råder med andra ord 
ingen tvekan om att katalogens bildavsnitt 
innehåller långt mer reell information än 
dess textpartier. Den som utifrån principiella 
ståndpunkter till äventyrs är av annan upp
fattning rekommenderas att jämföra sitt här 
inledningsvis anbefallda visualiseringsförsök 
av quadrilooped and sub-oval rings med den 
teckning, som på sidan 38 (23A3) registrerar 
verkligheten bakom denna mångtydigt infor-
mationsfria ramsa. 

Lennart Karlsson 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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Analytical Archaeologist. Colleded papers of 
David L. Clarke edited by his colleagues. Stu
dies in Archaeology. Académie Press. London 
1979. 

Cambridge utgör en särpräglad universitets1 

miljö. Mot floden Cam grupperar sig en lång 
rad slutna colleges med King's College's 
Chapel som ett mäktigt blickfång. De väl-
klippta gräsmattorna, processionerna och de 
sakta glidande båtarna bidrar till en miljö 
som andas tradition och kontinuitet. I denna 
miljö och i ett av de minsta av stadens colle
ges, Peterhouse, verkade David L. Clarke, en 
av de främsta företrädarna för den nya 
arkeologin. Han föddes 1937 och avled hastigt 
i blodpropp i slutet av juni 1976, samtidigt 
som han äntligen hade fått den akademiska 
plattform som skulle kunna leda till professur. 
"David is irreplaceable" skrev Grahame 
Clark i The Times den 8 juli. Norman Ham-
monds beskrivning av begravningen i Chapel 
of Peterhouse påminner mig om Birger Ner
mans berättelse om känslor och stämningar 
vid Knut Stjernas begravning 1909: en bår 
omgiven av genom saknad förkrossade elever, 
dock fast beslutna att föra den avlidnes ar
bete och intentioner vidare. 

För oss nordiska arkeologer är David L. 
Clarke bekant genom tre större arbete, hand
boken Analytical Archaeology (1968) och de 
båda samlingsvolymerna Models in Archaeo
logy (1972) och Spatial Archaeology (1977, 
postumt). Dessa arbeten, med vilka dagens 
arkeologistuderande förhoppningsvis är väl 
förtrogna, står i sin inriktning i motsats till 
den miljö ur vilken de skapades. Clarke stäl
ler särskilda krav på hantering av arkeolo
giskt material. Han framhåller de moderna 
statistiska metodernas möjligheter och bygger 
komplexa systemteoretiska modeller för re
konstruktion och förklaring av förhistoriska 
samhällen. Clarke blev snabbt en av de 
centrala företrädarna för "new archaeology", 
men tog mer eller mindre avstånd från den 
hempdianska förankringen i dess amerikanska 
variant. Hans främsta insats var tillämpning
en av en allmän vetenskaplig trend i mate
rialanalys på arkeologisk information. Detta 
och struktureringen av de centrala samhälls-

komponenterna fick snabbt stor betydelse, 
även i vårt land. Analytical Archaeology 
skymtar mera eller mindre tydligt i kulisserna 
i en rad betydelsefulla arbeten: Carl-Axel 
Mobergs Inroduktion till arkeologin (1969), 
Berta Stjernquists utmärkta lilla Archaeolo
gical Analysis of Prehistoric Society (1971) 
och Stig Welinders Prehistoric Agricullure in 
Eastern Middle Sweden (1975), andra arbe
ten icke att förglömma. Signifikativt nog 
finns i referenserna till Analytical Archaeo
logy endast tre svenska forskare nämnda: 
Mats Malmer och de båda geograferna 
Torsten Hägerstrand och Erik Bylund. 

Efter förebild av Lewis Binfords antologi 
An Archaeological Perspective (1972) plane
rade Clarke före sin bortgång att utge en 
samlingsvolym med sina mest betydelsefulla 
uppsatser. Förberedelserna var gjorda, och 
arbetet fullbordades av en grupp elever och 
kolleger med Norman Hammond i spetsen. 
Resultatet är en drygt 550 sidor tjock volym, 
innehållande 15 arbeten av Clarke själv (var
av några i samarbete), fem mellanliggande 
och inledande uppsatser av kommenterande 
och analyserande karaktär av Hammond, 
Glyn LI. Isaac, Robert Chapman, Andrew 
Sherratt och Stephen Shennan, samt en bib
liografi, sammanställd av hustrun Stella 
Clarke. 

Volymen är utomordentlig. Den speglar en 
arkeologisk process av det största intresse, 
analyserar denna och — vilket kanske är det 
mest intressanta vid första påseende — pre
senterar personen själv mot bakgrund av hans 
miljö. Clarke var nämligen betydligt mera 
erkänd som betydande arkeologisk vetenskaps
man utanför denna miljö än inom densamma. 

På författarens vägnar tillägnas volymen 
Grahame Clark. Det var också han som i 
egenskap av handledare ledde in David L. 
Clarke på keramikstudier, något som ledde till 
ett nytt klassifikationssystem för "beakers": 
matrisanalysen. Detta var i början av 1960-
talet, Clarke hade då en både naturveten
skaplig och klassisk arkeologisk utbildning. 
Hans metodiska och teoretiska inriktning in
spirerades från olika håll: Sokal-Sneaths 
Principles of Numerical Taxonomy (1963), 
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Ross Aschbys ^4n Introduction of Cybernetics 
(1956) och av den moderna geografin med 
Peter Haggett i spetsen. Databehandling och 
matrisanalys präglade Analytical Archaeo
logy, skriven åren 1963—67. 

Mottagandet i hemlandet blev blandat, om 
vilket Chapman redogör, den var där alltför 
avancerad. I USA blev mottagandet betyd
ligt mera positivt, ehuru Binford, vars New 
Perspectives etc. utkom samma år (1968), 
kritiserade Clarke för en traditionell kultur
syn, klädd i modern kvantitativ bearbetnings
metod. Den mest ingående granskningen av 
Analytical Archaeology skedde i Norwegian 
Archaeological Review (NAR, nr 3, 1970). 

Kontakterna med Peter Haggett inspirera
de Clarke till Models (1972), innehållande 
26 uppsatser av elever och framstående kolle
ger till Clarke. Bland författarnamnen kan 
ett axplock göras: Binford, J. N. Hill, D. H. 
Thomas, J. E. Doran, lan Hodder, M. R. 
Jarman och Knut Odner. Volymen, som är 
på över 1 000 sidor, har blivit en outtömlig 
inspirationskälla att ösa ur. Clarke bidrog 
själv med en inledning som definierade skill
naderna mellan traditionell och ny arkeologi 
—• f. ö. ett kärt ämne vid denna tidpunkt —• 
samt med den utomordentligt viktiga rumsliga 
analysen utifrån Glastonbury. Tendenserna 
från Analytical Archaeology och Models och 
samarbetet med lan Hodder ledde fram till 
det sista samlingsverket, Spatial Archaeology 
(1977) med en inledande uppsats av Clarke. 

Den nu föreliggande volymen innehåller i 
princip det viktigaste i Clarkes produktion 
utöver Analytical Archaeology. Utöver ovan 
nämnda uppsatser ingår bl. a. hans mot 
ensidig förklaringsmetod kritiska recension av 
Watson-LeBlanc-Redmans Explanation in 
Archaeology (1971) och sammanfattningen 
av diskussionen i NAR: Analytical Archaeo
logy: Epilogue (1970) med de sju huvud
nycklarna till boken: Stimulus, Identification, 
Role, Theory, Archaeological Models, Models 
from other Disciplines och General Objedive. 
Vidare finns hans utmärkta Mesolithic 

Europé: The Economic Basis samt uppsatser 
kring "beakers", centralortsbildning, handel 
m. m. En tidigare ej publicerad uppsats, 
Towards Analytical Archaeology — New 
Directions in the Interpretive Thinking of 
British Archaeologists (symposiet i Flagstaff, 
Arizona, sept. 1968) ingår liksom den om
diskuterade uppsatsen Archaeology — the 
Loss of Innocence, beställd av Glyn Daniel 
för Antiquity (1973). Clarke redovisar där i 
provokativ ton arkeologins väg genom sta
dier av medvetenhet och självkritik, para-
digmen, filosofier och metoder, särskilt då 
datametoderna. Han påminner om vikten av 
att kunna analysera materialets skenbild av 
den bakomliggande verkligheten, och att det 
nya arkeologiska materialet motiverar över
syn av ämnets teoretiska grunder. 

David L. Clarke ledde ingen egen större 
undersökning. Han syntes sällan i offentliga 
sammanhang. Han representerade en annan 
forskartyp än den utåtriktade, ungefär jämn
årige Colin Renfrew (som f. ö. även han 
under 1979 utkommit med en antologi viktiga 
uppsatser). Man kan visserligen nu efteråt 
hävda, att Clarke var ett symptom för den 
tid då man hade övertro på datamaskinerna 
och trodde att samhällen kunde systematiseras 
och struktureras i begrepp som utgår från 
vår egen verklighetsuppfattning. Mot detta 
står hans unika analytiska begåvning och för
måga att vidareutvecklas. Vid sidan av Lewis 
Binford framstår David L. Clarke som den 
viktigaste av den nya tidens arkeologiska pro
feter. 

Floden Cam rinner sitt lugna lopp såsom 
ingenting hänt. Efter år 1968, studentrevol
ternas och Vietnamdemonstrationernas år, är 
dock världen sig inte riktigt lik — inte heller 
det arkeologiska fältet. 

Åke Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
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Arkeologi på Gotland. Ed. Waldemar Falck, 
Erik Nylén, Karin Nylén, Bengt Schönbäck, 
Karin Svahnström. Skriftserie utgiven av 
kulturnämnden i Gotlands kommun. Got-
landica 14. Barry Press förlag. Visby 1979. 
274 s. ISBN 91-7400-084-5. Pris ca 98 kr. 

Kalmar Län 1978. Årsbok för kulturhistoria 
och hembygdsvård. Arg. 63. Meddelande från 
Kalmar läns fomminnes- och hembygdsför
bund och Stiftelsen Kalmar läns museum. 
157 s. ISSN 0451-2715. Pris ca 30 kr. 

I de här bägge böckerna ges en utmärkt 
översikt över de senaste tio till tjugo årens 
arkeologiska forskningar på de på fornläm
ningar och fynd så rika östersjööarna Öland 
och Gotland. Båda böckerna skulle enligt 
planerna ha funnits i tryck då det 15 Nor
diska arkeologmötet öppnades, hösten 1978 
— emellertid var det endast med Ölands
bandet som detta mål uppnåddes. Syftet med 
böckerna är att de skall ge god information 
både åt arkeologer av facket och åt lekmän. 
Redan det stora antalet författarnamn — 
över tjugo per band — visar att det är en väl
dig mängd undersökningar som presenteras. 
Initiativtagare till de bägge böckerna är två 
framstående arkeologer, Ulf Erik Hagberg 
och Erik Nylén. Volymerna har redigerats av 
särskilda redaktionsgrupper. Dessa har lyc
kats väl både med att få det stora antalet 
medarbetare att skriva koncentrerade redo
görelser och att dokumentera fynd och fakta 
med ett gott urval av fotografier och teck
ningar. De senare är dock inte alltid särskilt 
väl återgivna i trycket. 

Tack vare stora finansiella insatser inte 
minst från AMS har man sedan slutet av 
1960-talet kunnat genomföra ett storartat 
program som omfattat inte bara räddnings
grävningar utan även systematiska invente
ringar och undersökningar med utpräglat 
vetenskaplig målsättning. Siffrorna talar fak
tiskt för sig själva. Enbart i Kalmar län har 
60 fornlämningslokaler undersökts sedan 
1970. Bortåt 80 personer har haft full syssel
sättning härmed. På bägge öarna har Riks
antikvarieämbetet kunnat öppna lokalkontor 
(Riksantikvarieämbetets ölandskontor och 

Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersök
ningar R A G U ) . Härifrån har de många un
dersökningarna samordnats. 

I ölandsboken behandlas 44 lokaler och 
i Gotlandsboken 25, i bägge fallen är de 
spridda över hela ön. Man kan inte annat 
än hoppas att alla dessa preliminära med
delanden och orienteringar om den aktuella 
forskningssituationen inom rimlig tid kommer 
att avlösas av utförligare publikationer. I 
allmänhet är det fornlämningar från järn
åldern som blivit uppmärksammade. Detta 
är på intet sätt förvånande eftersom de flesta 
synliga fornlämningarna ju är från denna 
tidsperiod. Samma trend har också gällt för 
den äldre forskningen. Vad som har föränd
rats är främst frågeställningar och metodik. 

Från sten- och bronsåldern behandlas först 
och främst gravanläggningar. G. Arwidsson 
och N. G. Gejvall presenterar en förmodli
gen mesolitisk mansgrav från Stora Bjärs där 
den påträffats nära ancylusvallen. R. Enge-
ström skriver om en mellanneolitisk grop
keramisk flickgrav i Visby. Flickan hade be
gravts iförd ett ländkläde prytt med sältän
der. Från Öland är en familjegrav från 
samma tid (med man, kvinna och barn) 
och inte långt därifrån en lika gammal bo
plats vid Köpingsvik. Vidare behandlas två 
senneolitiska gravanläggningar i Vickleby 
och Kalleguta (H. Schulze). På båda öarna 
har man funnit en tidigneolitisk bebyggelse 
som legat på strandvallarna och har utnytt
jats av cn strandbunden och av havsfisket 
beroende befolkning. Den öländska lokalen 
som ligger på östra kusten heter Alby (I. 
Nilsson), den gotländska ligger på den västra 
kusten vid Fridhem — den är i sin tur över
lagrad av en gropkeramisk boplats. 

Gravhögar från bronsåldern har också un
dersökts på flera ställen men relativt sett är 
de ändå mycket få (av 400 gotländska stor
högar totalt 10). På Ölands Stora Alvar har 
"Gösslunda rör" undersökts, här hittades 
ingen primärgrav i centrum men däremot 
12 sekundärbegravningar från brons- och 
järnåldern samt utanför högen 14 begrav
ningar (I . Jansson). På Gotland har man 
grävt ut komplicerade rosen med inre kon
struktioner och omramningar från flera olika 
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perioder (M. Lindqvist). Den yngre brons
ålderns skeppssättningar med stora resta 
stenar är en särpräglad form. På Gotland 
har flera sådana frilagts och restaurerats, 
t. ex. i Sorby och Domarlunden (A.-L. Ger-
din) , Rannarve (G. Grimlund-Manneke) 
och Uppgarde (S. Englund). U. E. Hagbergs 
bidrag slutligen visar hur man kan återfinna 
de fyndplatser där förhistoriska depåfynd 
gjordes (ett fynd från yngre bronsåldern 
med hängkärl och halsring från Hjärpestad 
på Öland) . 

Både på Gotland och Öland har man ut
forskat ett förvånansvärt stort antal gravar 
och gravfält som kännetecknas av varierande 
gravformer och gravseder. På Gotland sätter 
dessa in redan under yngre bronsålder — på 
Öland under förromersk järnålder. Gravfäl
tet vid Domarlunden på Gotland är en större 
sluten nekropol med ca 90 påvisade begrav
ningar från sen bronsålder och tidig romersk 
järnålder (A.-L. Gerdin). Detta kan jäm
föras med det nu till största delen under
sökta gravfältet vid Sälle med nära 400 fri
lagda begravningar. Denna nekropol börjar 
om man bortser från en anläggning från 
bronsåldern under tidig förromersk järnålder 
och slutar i mediet av den romerska järn
åldern. 

Man tycks nu alltså kunna påvisa konti
nuerligt nyttjande också under den "fynd
lösa" tiden under den mellersta delen av 
förromersk järnålder (S. Englund). Detta 
gäller också för det totalundersökta grav
fältet vid Annelund med ca 400 gravar. 
Detta gravfälts kronologiska latitud ligger 
mellan 300-talet f. Kr. och 100-talet e. Kr. 
Horisontalstratigrafiskt växer det från öster 
mot väster till sydväst (M. Wennersten och 
A. M. Pettersson). 

Det är svårt att förstå varför dessa och 
många andra nekropoler har ett avbrott i 
kontinuiteten under den mellersta delen av 
romersk järnålder ty just då tycks en mängd 
nya agrara bosättningar ha tillkommit. — 
Att döma av rapporterna från flera delvis 
undersökta gravfält på Öland tycks där ha 
rått liknande förhållanden och gravfälten 
varit särskilt starkt nyttjade under förromersk 
och tidig romersk järnålder. Så är fallet i 

Långerum (K. Holgersson), Brostorp och 
Algutsrum (U. E. Hagberg) samt Bjärby 
med talrika barngravar (H. Schultze). I 
Gåtebo (K. Holgersson) har också yngre 
begravningar påvisats. Från Tornrör rappor
terar I. Jansson en solitärgrav från folkvand
ringstiden. 

Gravfält med senare tidsställning har ock
så undersökts på bägge öarna. Betydande 
både till storleken och fyndmaterialets ka
raktär är gravfälten vid Barshaldershed (K. 
Äija och G. Trotzig) samt Kopparsvik på 
Gotlands västkust (H. Mälarstedt). Där har 
man grävt fram 160 respektive 300 vikinga
tida gravar. Ännu ett gravfält från tiden 
e. Kr. är Alby på Ölands östkust som om
nämns av I. Nilsson och L.-K. Königsson. 

Åtskilliga uppsatser handlar om järnålderns 
jordbruksbebyggelse. Härvidlag är det all
deles speciellt intressant att läsa om de kar
teringar av ägogränser som gjorts över vida 
områden sorn har samband "-ed den äldre 
järnåldersbebyggelsen. Vid Vinarve på Got
land har man kunnat konstatera att d d 
finns två stadier i arronderingen vilka kan 
utläsas av väst- och terrassystem. Där finns 
ett äldre stadium som kan jämföras med 
brittiska och kontinentala "celtic fields", och 
som hör den förromerska järnåldern till samt 
ett yngre från romersk järnålder och folk
vandringstid som har samband med lång
sträckta husgrunder på stensockd (B. Win-
delhed). Av sådana kamp- eller jättegravar 
har man på Gotland registrerat 1 500 och 
på Öland ca 1 300. De förekommer i anslut
ning till oregelbundna stensträngssystem (G. 
Flink och R. Jensen). 

På Öland har flera grunder av gårdar från 
romersk kejsartid och folkvandringstid doku
menterats: I Resmo på Stora Alvaret (E. S. 
Königsson), Hässleby (I. Edling-Arnell) och 
Skedstad nära Skede mosse (M. Beskow-Sjö
berg). På den sistnämnda lokalen är husen 
treskeppiga och där har man också gjort an
märkningsvärda depåfynd med järnbarrar 
och guldringar (M. Beskow-Sjöberg, The 
Archaeology of Skedemosse 4. Stockholm 
1977.) 

Depåfynden har länge föranlett åsikten att 
allt järn importerades till öarna. Emellertid 
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ger fynd av schaktugnar vid handen att järn 
också framställts på öarna. Sådana ugnar 
har undersökts i Hallfrede och Stånga Annex 
på Gotland (I. Serning och G. Grimlund-
Manneke) samt på Hässleby borg på Öland 
(B. Edgren). Ugnarna som kan dateras till 
sen förromersk och tidig romersk järnålder 
visar tekniska överensstämmelser med sam
tidiga ugnsfynd på kontinenten. 

I jämförelse med de i båda fallen talrika 
boplatserna från romersk järnålder och folk
vandringstid så har man endast hittat och 
undersökt några få bosättningar från vendel-, 
vikingatid och tidig medeltid. Glädjande un
dantag utgör undersökningarna i Burge (L. 
Thunmark) och Fjäle (D. Carlsson och A. 
M. Pettersson) på Gotland. Här har man 
både funnit hus med ett och två rum. L.-K. 
Königsson redovisar en motsvarande öländsk 
undersökning i Resmo vid Möckelmossen. 
Ännu har man inte löst problemet när by-
bildningen sker på Öland men i flera öländ
ska ännu bestående byar har man gjort vi
kingatida fynd. 

Vid undersökningarna i Burge fann man 
två silverskatter med mynt och smycken. 
Den ena är från 1000-talet och den andra 
som är den största som hittills påträffats på 
Gotland från 1100-talet (L. Thunmark) . På 
Domarudden hittades en silverskatt i en grav 
från övergångstiden mellan brons- och järn
ålder. Skattens slutmynt var från 1046 (A.-L. 
Gerdin) . 

Flera fornborgar har undersökts på bägge 
öarna. Runda ringvallar från yngre förro
mersk och tidig romersk järnålder har under
sökts på Gotland — Havor (G. Grimlund-
Manneke och P. Manneke) och Öland — 
Hässleby borg (B. Edgren). Havors borg är 
50 m i diam. och omges av en skalmur med 
vallgrav. Här fann man även trähus med 
hä rda r (? ) . Hässleby borg som mäter 70 m 
i diam. gav ugnsrester som berättar om järn
framställning och deglar som skvallrar om 
att också ädla metaller smälts på platsen. 
Enbart på Gotland har man genom inven
tering funnit 100 fornborgar. 10 av dessa 
har man upptäckt med hjälp av flygfotogra
fering. Vanligen är de 50—100 m i diam 
men form och topografiskt läge kan variera 

avsevärt. Ännu är borgarnas kronologi ett 
okänt kapitel. Hittills gjorda C14-undersök-
ningar placerar dem inom latituden yngre 
förromersk järnålder—medeltid. Den största 
borganläggningen, Torsburgen synes att 
döma av radiometrisk datering och fynd 
tillhöra vikingatiden (J. Engström). En kort 
beskrivning finns vidare av Eketorp på SÖ 
Öland. Denna borg är nu totalundersökt och 
delvis redan rekonstruerad för turiständamål 
(K. Borg, U. Näsman och G. Trotzig Eke
torp, Fortification and Settlement on Öland/ 
Sweden I och / / , Stockholm 1976, 1979). 

Först helt nyligen har vikingatidens och 
medeltidens hamnar och fjärrhanddsplatser 
tilldragit sig forskarnas intresse. På Ölands 
västkust har U. E. Hagberg kunnat ingränsa 
och analysera Köpingsvik — en handelsplats 
som under 900-, 1000- och 1100-talcn låg vid 
cn nu helt uppgrundad havsvik. Fyndmate
rialet visar att man här bedrivit hantverk 
med ädelmetaller, järn, horn och ben; un
der tidig medeltid även slipning av kalk
stenshällar. Smycken och mynt, bronsvikter, 
balansvågar och tacksilver är i fyndmate
rialet komponenter som avspeglar på platsen 
bedriven handel. Sedan länge känner man 
till de gravfält som har med bebyggelsen att 
göra men endast ett fåtal gravar har hittills 
blivit undersökta; några av dessa hade ett på
fallande rikt inventarium. 

Under vikingatiden fanns det en utmärkt 
naturhamn i den dåtida föregångaren till 
Paviken — nu en insjö på Gotlands väst
kust (P. Lundström). Vid Idån som har sin 
mynning vid Pavikens ö strand har en bo
sättning av varvs- och marknadskaraktär 
kunnat konstateras. Fyndmaterial från 700-
talet till 1000-talet e. Kr. visar på handel 
(importföremål inklusive mynt) och hant
verk. Här har glas, granater, ädelmetaller, 
järn, horn och ben bearbetats. Det är där
emot möjligt att den ca 2 km S härom be
lägna halvkretsvallen skulle kunna vara från 
högmedeltid, vilket cn utgrävd kyrkoruin 
och radiometriska dateringar antyder (R. 
Engeström och W. Falck). Kanske kan ett 
planerat snitt av den bäst bevarade delen 
av vallen slutgiltigt besvara frågan om när 
försvarsanläggningen anlagts. 
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E. Almgren-Aiken redogör för nya under
sökningar på Stora Karlsö. Här har man 
hittat ett vikingatida gjuteri, grophus och 
betalningsguld vilket allt tyder på att ön an
vänts som rastplats på vägen mellan det 
svenska fastlandet och Gotland redan vid 
mitten av det första årtusendet e. Kr. 

På båda öarna finns det några med medel
tida kapell utrustade hamnlägen som senare 
blivit övergivna. Här har man i framtiden 
mycket att vänta av undersökningar i Sika
varp på Ölands östkust (M. Johnson) och i 
Kyrkhamn på Ölands sydspets (U. E. Hag
berg). I Kyrkhamn har man nyligen upp
täckt grunderna till flera fiskebodar. Samma 
förhoppningar gäller S:t Olofsholm på Got
land med ett kapell, troligen från 1000-talet 
(R. Engeström och W. Falck). 

På Gotland har man undersökt rester av 
både båtar och skepp, t. ex. båtrester från 
den tidigmedeltida träborgen i Tingstäde 
träsk och relativt sentida vrak i Klintehamn 
och Visby (C. O. Cederlund och P. Man
neke). 

Flera av bidragen handlar om det medel
tida Visby. O m man bortser från att det 
finns en gropkeramisk boplats på området 
inom stadsmurarna så tillhör de hittills äldsta 
fyndskikten 1000—1100-talen vilket man kan 
avläsa i en 3,5 m hög profil från kvarteret 
S:ta Katharina (E. Swanström). W. Falck 
och G. Andersson beskriver stadsplanens för
ändringar sedan 1000-talet, bebyggelsen i 
kvarteret Munken och en förmodad medel
tida smedjegård redovisas även (N. G. Ny-
dolf och W. Falck). Nya spår av bebyggelse 
har hittats i Botaniska Trädgården (R. 
Engeström). Slutligen behandlas hospitals
kyrkan S:t Göran och fattigkyrkan S:t Mi

kael samt latrinbrunnar och de fynd som 
dessa givit (W. Falck). Motsvarande under
sökningar på Öland avser Borgholms slott 
(M. K. Johnson) och flera kyrkor (R. Bo
ström). Intressanta är vidare de fynd som 
kommit fram vid dammsugning av kyrkovin
dar (J. von Reis). 

I två uppsatser diskuteras den arkeologiska 
forskningens organisation och kommande 
uppgifter på Öland (M. Beskow-Sjöberg och 
D. Damell) ; beträffande Gotland diskute
ras ett projekt avseende arkeologiska grund
kartor (E. Nylén). S. O. Lindqvist presen
terar ett motsvarande kulturgeografiskt kart
projekt. 

Förutom fältforskning har man i Riks
antikvarieämbetets regi på Gotland sedan 
länge arbetat med att bygga upp en utveck
lings- och försöksanstalt för laboraliv arkeo
logi. E. Nylén redogör härför och behandlar 
då särskilt röntgenfotografering och foto
grammetri. Forskning avseende vendeltid be
handlas i två bidrag (A. Lundström och E. 
Nylén). 

Som nog framgår av den gjorda genom
gången av de bägge publikationerna så finns 
det många parallella linjer i bilden av den 
arkeologiska forskningen på de bägge öarna. 
Detta sammanhänger helt säkert med likar
tade förutsättningar för att fynd och forn
lämningar kunnat bevaras men också på 
kraftfulla insatser av många hängivna arkeo
loger. 

Michael Mtiller-Wille 
Johannes Gutenberg-Universität 
Fachbereich Geschichtswissenschaft 
Institut fiir Vor- und Fruhgeschichte 
65 Mainz, Saarstrasse 21 
Tyskland BRD 
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I. Rosell & B. Wallenberg, Sveriges Kyrkor, 
volym 174, Uppland band X I I I , häfte 2 
Drottningholms slottskyrka with an English 
Summary. ISBN 91-7402-050-1. 

De flesta förknippar namnet Drottningholm 
med riksänkedrottningen Hedvig Eleonora för 
vilken det nuvarande slottet byggdes. Hennes 
namnchiffer kan man se på planteringskru
korna i parken. I själva verket syftar namnet 
Drottningholm på Johan I I L s drottning, 
Katarina Jagellonica, för vilken det första 
slottet byggdes. På Gustav Vasas tid hette 
platsen Torvesund. Detta läser man som en 
nyttig upplysning i inledningen till den nya 
volymen av Sveriges Kyrkor, Drottningholms 
slottskyrka. 

Arbetet har legat i säkra händer. Själva 
byggnaden och dess arkitekturhistoriska sam
manhang behandlas av Ingrid Rosell, emi
nent kännare av 1600-talets kyrkobyggnads
konst. Berit Wallenberg skildrar kyrkans in
redning och inventarier och ger dessutom en 
beskrivning av slottsförsamlingens relationer 
till Lovö församling, inom vilken slottet är 
beläget. Berit Wallenberg har nyligen publi
cerat en omfattande beskrivning av Lovö 
kyrka och har under decennier bedrivit forsk
ningar i Mälarbygdens konst- och kultur
historia. 

Fyra personer har haft en avgörande be
tydelse för Drottningholms slott och därtill 
hörande slottskyrka: Johan I I I , Magnus 
Gabriel De la Gardie, drottningarna Hedvig 
Eleonora och Ulrika Eleonora d. y. Johan 
I ILs anläggning, ett stenhus i två våningar, 
får vi kännedom om genom författarens käll
kritiska arkivforskningar. Planskisser finns i 
De la Gardieska samlingen i Riksarkivet. Två 
av dessa publicerades redan av Sten Kar
ling i hans avhandling om trädgårdskonstens 
utveckling. 

Johan I ILs slottsbyggnad var rektangulär 
och 80 alnar lång. Tvärs igenom huset och i 
dess mittaxel låg slottskyrkan. Det tresidiga 
koret sköt ut framför fasaden mot sjösidan. 
Kyrksalen gick genom två våningar. Längs 
ena sidan gick en rak trappa upp till slottets 
övre våning. På andra sidan kyrksalen fanns 
en genomgående korridor som förbindelse 

mellan fram- och baksida. I kyrkans östra 
och västra del fanns små läktare som stod i 
förbindelse med drottningens våning. På den 
västra läktaren fanns också ett orgelverk. 

Slottskyrkan i Drottningholm följde uppen
barligen ett mönster som återfinnes i flera 
av Johan I I L s slottsanläggningar. Författaren 
nämner Stockholms slott, Uppsala slott, 
Stegeborg, Gävle, Vadstena, Borgholm och 
Svartsjö. Särskilt Stegeborg och Gävle anses 
vara närstående paralleller med Willem Boy 
som upphovsman. Goticerande drag och en 
central placering av kyrkorummet är gemen
samma drag. Kanske borde man framhålla 
den privata karaktären* i Drottningholm. 
Här fanns ingenting av den representativa 
värdighet som konungens person krävde. Allt 
var planerat för en drottnings privata behov. 
Kyrkorummet var inte heller särskilt stort. 
Jag uppskattar längden till 20 alnar, dvs. 
12 m. 

Den privata karaktären passade väl även 
för nästa ägare, Magnus Gabriel De la Gar
dies gemål, som fått slottet i gåva av sin 
broder Karl X Gustav. En genomgripande 
restaurering inleddes 1653. — "En samman
ställning av de knapphändiga uppgifterna i 
byggnadsräkenskaper, memorial och koncept 
visar, att De la Gardie gav slottskyrkan ny 
barockinredning samt lät utsmycka den med 
mälningar och stuckaturer. Renoveringen, 
som synes ha planerats av De la Valle, visar 
överensstämmelser med dennes samtida om
byggnadsplaner för Veckholms kyrka . . ." 
Många intressanta namn har författaren vas
kat fram ur räkenskaperna. Daniel Ankerman 
gjorde stuckaturer, Markus Hebel altare och 
predikstol. 

I december 1661 drabbades slottet av 
brand. Omgående påbörjades rivning och 
uppröjning. Följande sommar påbörjades en 
ny anläggning. Egendomen var nu i drottning 
Hedvig Eleonoras ägo. Ingrid Rosell låter oss 
på ett angenämt sätt följa det nya slottets 
framväxt och stöder sig därvid på en stor 
mängd ritningar och skriftliga arkivalier. — 
"De båda källgrupperna ger sammanhållna 
en nyanserad bild av slottskyrkans tillkomst
historia." — Det är ett kraftigt understate-
ment, karakteristiskt för författaren. De kung-
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liga räkenskaperna i slottsarkivet har rent 
engelsk karaktär i fråga om fullståndighet och 
noggrannhet. Det stora ritningsmaterialet har 
på ett klarläggande sätt analyserats av Stig 
Vänje i Konsthistorisk Tidskrift 1959. 

Slottskyrkans placering var länge obestämd. 
I ett projekt skulle kyrkan förläggas till tredje 
våningen och mezzaninvåningen, såsom i 
drottningens Tessinslott, Strömsholm. Enligt 
ett annat förslag skulle kyrkan inrymmas i en 
av fyra flyglar, som för tankarna till Logårds-
flyglarna på Stockholms slott. Det blev till 
sist ett rundtempel som pendang till den 
runda köksbyggnaden i söder. Bygget påbör
jades först 1696, beroende på att Stockholms 
slott tog stora resurser i anspråk. Interiören 
förblev ofullbordad under de kommande 
krigsåren. 

I Länsresidenset i Nyköping finns en olje
målning av Drottningholm, enligt författaren 
omkring 1730. Mästaren är okänd. Slottet 
avbildas sett från parken. Hovfolk och gäster 
vandrar omkring på gångarna. Natur och 
arkitektur redovisas med stark realism. Jag 
misstänker starkt att målningen är gjord om
kring 1750 av den unge Johan Edvard Man
delberg som vid samma tid gjorde liknande 
målningar av Christineholms herresäte nära 
Nyköping. De småskaliga figurerna, skugg-
tekniken, träden och den noggranna arkitek-
turåtcrgivningen är densamma. Den intres
santa Drottningholmstavlan är värd ett när
mare studium. 

Berit Wallenbergs skildring av inventarier
na har gjorts med inlevelse och sakkunskap. 
(Författaren har tillgripit den ovanliga åt

gärden att tillfoga ett löst blad med rättelser 
och tillägg. I några fall synes detta vara över
drivet nit, i några fall ger oss ändringarna 
säkrare kunskap.) Hovmålaren Schröder har 
dock inte gjort altartavlan i Ludvika kyrka. 
Den är målad 1830 av Carl Wilhelm Nord
gren med Schröders altartavla i Hedvig Eleo
nora i Stockholm som förebild. Drottning
holms lillklocka har en reliefbild av S:t 
Mikael och draken. Författaren betecknar 
denna bild som klockgjutaren Johan Meyers 
"gjutarmärke". D d är en intressant slutsats, 
grundad på omfattande kringsyn. Samma bild 
finns på Johan Meyers lillklocka i Hubbo 
kyrka, Västmanland. Den är alltså icke något 
tecken på kvardröjande papism och är inte 
heller någon eftergift åt medeltida Mikaels-
kult. 

Orgeln i slottskyrkan är en pärla för alla 
orgelälskare, beställd 1730 av Ulrika Eleonora 
hos dåtidens främste orgelbyggare Johan 
Niclas Cabman. Den rekonstruerades 1974 
till nära nog ursprungligt skick. Detta mäster
verk behandlas med stor sakkunskap av R. 
Axel Unnerbäck. 

Drottningholms slottskyrka är en viktig 
volym av Sveriges Kyrkor. Här berörs en 
mängd centrala skeenden i vårt lands konst-
och kulturhistoria. Genom båda författarnas 
kringsyn i tid och rum blir volymen en mycket 
lärorik och stimulerande läsning. 

Gunnar Redelius 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 

Historiska Nyheter nr 2—12. Statens histo
riska museum, Stockholm. 1976—1979. 

"Leve Eketorps borg!" lod överskriften i 
ugcbladct Femina onsdag den 16. juli 1979, 
men da jeg dagen efter ankom til Öland, 
erfarede jeg, at nyheden var bragt allerede 
seks dage for i Historiska Nyheter, som 

kunne kobes på turistkontoret i Färjestaden. 
Overskrifterne lod her: "Äventyret Eketorp" 
og "Nu byggs borgen upp!". Konkurrencen i 
nyhedsformidling var klar og ganske på pres
sens praemisser. Historiska Nyheter var i dette 
tilfadde udgivet som tillaeg til lokalavisen på 
Öland, Barometern, på samme made som 
bladet i 1976 startede som tillaeg til et 
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dagblad. Ganske vist formulerer udgiverne 
ved S H M og RAÄ bladets motto som: "Bättre 
sent än aldrig om sanningen ska fram", og 
fund er jo gamle nyheder, men de er nye når 
de findes, og det er opfriskende, at fagarkaeo-
loger övertager en vaesentlig del af nyheds-
formidlingen om fagets landvindinger — i en 
avis. Tidligere frygtede mange fagarkaeologer 
lokalavisernes velmenende men undertiden 
uheldige journalistelever, og lukkede ganske 
simpelt af for nyhedsformidlingen om de nye 
fund. 

Da Historiska Nyheter skulle starte, stod 
ét ganske klart: at man ikke direkte ville 
eftcrligne det danske Skalk, som ellers har 
vaeret forbillede for adskillige populaerviden-
skabdige tideskrifter. Man ville skabe noget 
helt nyt, og det lykkedes i den grad, at den 
danske avis Politiken (den 13. januar 1980) 
omtaler det som forbilledligt — et "Historisk 
nyhcdsblad, som vört Nationalmuseum burde 
få mulighed (og midler) til at efterligne"! 

Förste eksemplar af Historiska Nyheter 
(om Sigismund Vasa og hans sonner) er 
allerede udsolgt, og skal derfor ikke omtales 
her. Derimod kan de efterfolgende numre 
stadig erhverves. Nr. 2 handier uddukkende 
om et samfund på 42.200 indbyggere, Faer-
oerne, og er udsendt i förbindelse med ud-
stillingcn "Färöbilder" På Statens Historiska 
Museum i november 1976. For en dansker 
virker avisen som et slag i ansigtet —• "vi 
modes i fadlesmarkedd som den danske kirke-
minister sagde", citeres fra digtet af Stein-
bjorn B. Jacobsen, som jeg ikke mindes at 
have set trykt i Danmark. De historiske 
forudsaetninger kommer med: striden om 
dansk eller faerosk flag. Den danske monopol
handel frem til 1856, striden om dansk eller 
faerosk sprog o.s.v. Det er overskrifterne som 
fanger laeseren, ligesom i dagspressen: "Faer-
öarna till Sverige?" (1658), og: "Sverige 
säger nej tack. Satsar hellre på Själland" 
(1814), og de gamle nyheder er bragt i 
reportagestil, som var de nye. Dette har vaeret 
provet for, blandt andet af den populaere 
kulturhistoriske forfatter Palle Lauring, som 
for en del år siden udgav "Verdens Nyheder" 
som tillaeg til et dagblad i Danmark. 

Redaktionen er fleksibel, men i naesten 

alle tilfadde er Olov Isaksson med, og som 
oftest som ansvarshavende redaktör. I de 
förste numre er skiftende redaktörer, men 
senere bliver Inger Zachrisson fast redaktör. 
Tredie nummer: "Hällristningar från Sverige, 
Rock-carvings in Sweden, Felszeichnungen 
aus Schweden, Les gravures rupestres sue-
doises", er det fordobig eneste Internationale, 
og redigeres af Lena Tunmark. Billederne, 
som rettdig horer med i verdenskunstens 
historie, beskrives efter emnegrupper, og il-
lustreres saerddes smukt. Dog savnes oplys-
ning om, at de praegtigste fotografier er af 
Bertil Almgren, og en kort-guide til hellerist-
ningsfdterne ville vaere god for interesserede, 
for oplevdsen af ristningerne på stedet er en 
ganske anden end at se selv det bedste foto. 

1977 åbner for et nyt emne: Mesopotamien, 
som supplement til udstillingen, og avisstilen 
udnyttes med "korsord" — "stad med många 
fynd", "Berömt för sina cedrar" etc. — og 
gaetteproven: "Hur många kilo väger ankan? 
Gå till utställningen och se efter själv!'" Ud
stillingen vistes også på det danske kunst-
museum Louisianna, og da dette museum i 
januar 1878 viste en udstilling om Pompei, 
efterlignede dagbladet Politiken Historiska 
Nyheter med et tillaeg om denne udstilling. 
Udstillingskatalog er også Historiska Nyheter 
5: "Om människor och krukor", som starter 
med at Gud skaber Adam af ler og blaeser 
livsånden i ham, og belyser iovrigt keramik-
kens vej fra istid til renaessance. Arkaeologens 
uvurderlige skårmateriale, som ellers ofte er 
keddigt for menigmand, levendegores — 
endda med en "Tidningsanka", og med en 
oversigt över hvor man kan se mere keramik. 
Det sidste er viktigt efter at avisen har skabt 
interessen. 

"Det svenska kulturarvet hotat", en artikel 
lånt fra "Arbetet" giver problematikken i nr. 
6 om den ny kulturpolitik og museerne. Alle
rede på omslaget er denne eller inteme sag 
folkdiggjort ved at reproducere et pop-post
kort, som fanger laeseren visuell, og forer ham 
eller hende ind i museernes vaerdifulde ar-
bejdsfelt, som nogternt gores op i penge, som 
mildt sagt er beskedne i forhold til andre stats-
udgifter — hvad köster en rejse til New York, 
og hvad klarer Historiska Museet sig for i 
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rejseudgifter. Tallene laler for sig selv. Kon-
serveringsproblemerne omtales også, og der 
gives ekscmpler på popularisering af de kul
turhistoriske videnskabers resultater, foruden 
at den svenske kulturlovgivning gennemgås 
fra 1477 til 1977. Bedre kan dette emne 
naeppe fremstilles. Normalt horer stoffet 
hjemme i lukkede moder og korridorsnak. 
Her er åbenhed. 

De naeste fem numre er regionale: Upp
lands-Bro, Birka på Björkö, to gange 
Helgeandsholmen i Stockholm, samt Öland. 
Museumsstovet er borte. Vi er ude hvor tinge-
ne sker. Overskrifterne understreger hvad 
mange ved lidt om, men uddyber: "Allemans
rätten", "Naturreservaten är till för oss", 
"Vad betyder våra or tnamn?", foruden serve-
ret kulturhistorie med et par sider om hvert 
emne, f. eks. statarna. Birka får en h d midter-
side som spil for bornene, og interesserede 
rejsende får oplysninger om, hvordan man 
kommer dertil. Der fortaelles kuriöst, at Stol
pes udgravninger fra 1871 lokkede lokale til 
at grave efter knogler til benmdsfabrikation, 
og visionerne om nye forskningsresultater 
fremmanes i den fordobige viden om havne-
forholdene, som kan supplere et naesten uud-
forsket felt, repraesenterd af nordens aeldste 
havn ved Stavns på Samso. 

"Vi gräver i Stockholms undre värld" — 
"Dubbelt så gammal som regalskeppet Wasa. 
Läs om senaste båtfyndet på Helgeandshol
men", står der på forsiderne af nr. 9 og 10, 

som udgor en enestående informationsservice 
for de mange stockholmere, som daglig pas-
serer udgravningsområderne ved den gamle 
rigsdagsbygning. Disse aviser må vaere guld 
vaerd i det museumspolitiske arbejde. Der 
gores grundigt rede for byarkaeologisk pro
blematik, og et sverigeskort utvider perspek
tivet til ialt 20 vigtige byarkaeologiske lokali
teter. 

Med nr. 12 gores formatet dobbelt så stort 
for at give en formidabel praesentation af 
"Guldet från stäppen". /Endringen i format 
er en ulempe, hvis man vil gemme årgangene 
;amlet. Måske ligger fejlen i, at de tidligere 
numre har vaeret for små. Det er ikke uden 
grund, at avisanmddere har udtrykt, at His
toriska Nyheter 12, kunne laere fra sig selv til 
Dagens Nyheter, for det er flöt, og det er 
professionell. Billederne står så skarpt, som 
det er muligt i sort-hvid tryk, og avisstilen er 
holdt med interressevaekkende överskrifter. 
Den fra Dalarna udsendte fotograf, Ove 
Andersson, beskriver livet i Altai, og der er 
tegneserie af Björn Berg, samt et spil for born. 
og så annonceres naeste nummer, som skal 
handle om Sutton Hoo fundet: "Nästa hän
delse på Historiska museet, Järnålderns jet
set! Boka redan nu på telefon 08-61 06 07!" 
— Ingen tvivl: bladet tror på sig selv, og med 
god grund. 

Sören Nancke-Krogh 
Henndvedvej 23 
D-5900 Rudköbing, Danmark 

Vikingatidens ABC. Historia i fickformat. 
Statens historiska museum. Stockholm 1981. 
318 s. Pris 3 5 : — . ISBN 91-7192-490-6. 

Med anledning i den skandinaviske vikinge-
udstilling, som siden foråret 1980 har vaeret 
vist i England og USA og fra juni til no
vember 1981 har vaeret udstillet på Statens 
Historiska Museum i Stockholm, har dette 
museum i sin serie Historia i fickformat ud-
sendt Vikingatidens ABC, et lille leksikon 
över vikingernes epoke. 

Bogen er som de ovrige i serien en "handy 
pocketbook" og velforsynet med billeder og 
kort. Der er enkelte fotografier, men hoved-
parten af de afbildede genstande er i streg, 
bentet fra aeldre arkaeologisk litteraturs klare 
og konne illustrationer. De fleste af bogens 
24 forfattere er universitets- og museumsfolk 
fra Stockholm og hovedvasgten ligger natur
ligt nok på svensk materiale. 

Som naevnt er bogen en opslagsbog, stik-
ordene er talrige og omhandler stormaend, 
krigere og kirkens folk, sagnfigurer, guder og 
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jadter, navne på fundsteder og byer i ost og 
vest, nord og syd så långt vikingemes inte-
resser gik, stilarter, montvaesen, administra
tion, litteratur, runesten og runemestre, skibs-
fart, gravskik, håndvaerk og meget mere. Der 
er gode informative oversigtsartikler om de 
enkelte ländes historie under vikingetiden. 
For den, der önsker at vide mere om de be-
handlede emner, findes der sidst i bogen en 
up to date tematisk bibliografi. 

Som dansk har jeg nok set med saerlig 
kritiske ojne på behandlingen af danske 
emner og her finder jeg det ikke rimdigt, 
når de fire danske vikingeborge af Trelle-
borg-type må nöjes med at indgå i en artikel 
under stikordet Försvarsanläggningar. Den 
aktuelle diskussion om borgenes anvendelse og 
datering kunne nok gore disse imponerende 
anlaeg fortjent til at vaere emne for en selv-
staendig artikel. 

Under Vägväsen savner jeg en omtale af 
den plankebyggede vej, der forte över den 
ostjyske Vejle-ådal ved Ravning Enge. Også 
her er der tale om et ingeniorarbejde af 
meget hoj kvalitet, som kunne fortjene egen 
artikel. 

Og en bemaerkning til slut. — Kunne man 
ikke, hvor det drejer sig om genstande, altid 
anfore, hvor den pågaeldende genstand fin
des — det er gjort for nogles vedkommende, 
men ikke for allés. Men dette er kun småting, 
— det er en fortraeffdig og nyttig A B C , som 
man både kan lykonske udgiver og bruger 
til. 

Elise Thorvildsen 
Nationalmuseet 
1. afdeling 
Fredriksholms Kanal 12 
D-1220 Köpenhamn K 
Danmark 
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Wilhelm Holmqvist, Guldhalskragarna. 
LTs förlag, Stockholm 1980. 
126 s., 81 fig., 6 fargebilete. 
ISBN 91-36-01497-4. 
Pris ca 120:—. 

Dei tre gullhalskragene frå Ålleberg og Möne 
i Västergötland og Färjestaden på Öland 
hoyrer til dei finaste og mest storfellte gull-
smedarbeid frå folkevandringstida i Europa. 
Dei er oppbygde som tre, fem og sju vulst-
ringar lagde på einannan, med hengslekon-
struksjon og ein rik dekorasjon av pålödda 
filigranprydde figurar. Berre i gull repre-
senterer dei store verdiar, 620, 707 og 820 
gram, teknisk og kunstnarleg er dei suverene 
meisterstykke, den femdoble frå Färjestaden 
er så godt laga at ein knapt skulle tru det 
var mogeleg. 

Det er meir enn hundre år sidan den siste 
av dei vart funnen, og dei har mange gonger 
vore handsama og illustrerte i litteraturen, 
men det har hittil vänta ein samlande publi
kasjon. Mange vil difor helsa Holmqvists bok 
med glede, og så mykje meir som det er ei 
pryddeg bok med fyrsteklasses bilete, også i 
farge og med sterkt auka detaljar, etter fotos 
av Sören Hallgren og andre. Hovudsaka er 
like vel Holmqvists framstelling, som gjer 
dei til meir enn isolerte kuriosa, tekniske og 
kunstnarlege meisterstykke, men også sokjer 
meininga og dei vidare samanhcngane bak 
det mångfald av bilete som dei er prydde 
med. Denne framstellinga bygger for det 
fyrste på ein noggrann observasjon og reflek-
sjon gjennom mange år, den tid förf. var 
försteantikvarie ved Statens Historiska Mu
seum og hadde det daglcge ansvaret for dei, 
for det andre på ein uvanleg brei forsknings-
bakgrunn i jarnalderens kunstarkeologi i Eu
ropa. For det tredje er framstellinga grei og 
klår. lettlesen og leseverdig, populaer i beste 
meining, sjarmerande, personleg engasjert og 
engasjerande. 

Ikkje minst difor er det ei bok som ein 
ikkje lett vil leggja bort for ho er lesen til 
endes, og ein kjenner seg heile tida freista 
til å skoyta prat og diskutera tinga med för
fattaren. Mange stader er ein opp i undring 
över kor rett og sannt det må vera som han 
har sett, andre stader ynskjer ein å skoyta til, 
enda andre stader er ein meir i tvil og spor 
seg kva som er meir enn ei personleg mei
ning. Såleis er det vel og bor det vel vera 
med alle vitskaplege arbeid som ikkje ligg 
på det kcisame planet, men er klåre, lett-
lesne og engasjerande, og der den levande 
engasjerte forskaren stig fram mellom linene 
i handsaminga av det bokstavleg tala livlausc 
og kaotiske som emnet i seg sjolv er. Holm
qvist har skapt orden og samanheng som vi 
for ikkje såg og reist sporsmål som vi ikkje 
lett kan lata vera å freista finna svar på. 

I dei ymse kapitel utigjennom gjer förf. 
greie for (kap. 1) funnhistoria, hovuddrag i 
forskningshistoria og problemstillingar, (kap. 
2) den kompliserte og meisterlege tekniske 
oppbygginga og utforinga, med diskusjon av 
filigrankunsten i vidare samanheng, og (kap. 
3) dei mange hundre figurane, der han fyrst 
tek före seg den tredoble Allebergkragen og 
dei andre i tilknyting til den. Viktige obser-
vasjonar om art og utval, tal og plassering 
synest godtgjera at det ligg eit medvite og 
meiningsfyllt bi ldprogram bak, figurane er 
ikkje tilfeldig valde og plasserte. I desse ob-
servasjonane ligg det ei sterk oppmoding til 
å freista klårleggja meiningsinnhaldet naera-
re, og han (kap. 4) dryfter så figurane og 
deira symbolske meiningsinnhald naerare: 
menneske, ansiktsmasker, dyr, dyrehovud, 
fuglar, ormar, blandingsvesen, fantasidyr, 
geometriske figurar o.a., og dreg inn eit stort 
samanlikningsmatcriale som syner kva sa
manheng tilsvarande figurar elles finst i. i tid 
og rom. Han dryfter så (kap. 5) dateringa 
av halskragane naerare. Ingen av dei ligg i 
daterande funnsamanheng, ein må byggja 
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Fig. 1. Gullmedaljong frå 
Mauland, Time, Rogaland. 
2;1 . 

på typologisk og stilkritisk grunnlag, og 6. 
hundreåret blir peika på som den trulegaste 
tida. Til slutt (kap. 6) tek förf. opp "guld-
halskragarnas gåta", der han med symbol-
innhaldet i figurane, innbyrdes plassering og 
talliove freistar koma fram til ein samlande 
samanheng, der herskarsymbol og kultisk 
symbolske figurar, talmystikk og astrologiske 
forestellingar gjev grunn for ci samla tolking 
av meiningsinnhaldet i gullhalskragane som 
"inte bara inskränkt nordiska aspekten", men 
eit innhald som avspeglar "andliga ström
ningar som över huvud taget rörde sig i ti
den" (s. 99) . Gullhalskragane ville vera 
"präster och kungars attribut", vel i roynda 
attribut for kongen i hans kultiske funksjon, 
som i gamal tid var ein grunnleggjande vik
tig funksjon ved sida av og sameina med den 
politiske. 

Eit katalogarta tillegg om soneinndelinga 
og figurplasseringa på gullhalskragane er ein 
viktig dokumentasjon som ein også kan ar-
beida vidare med. Til slutt har boka eit fyl-
dig samandrag på tysk, notar og litteratur-
tilvisingar. 

Holmqvist gjev seg ikkje ut for å ha loyst 
"guldhalskragarnas gåta", men "vi har fått 
ett skelett som det kanske går att bygga vi
dare på, och ett system som det kanske går 
att utveckla" (s. 97) , og i dette vil ein tru 
at han har rett. Enda om eintydige tolkingar 
av dei mange abstrakte og symbolske ein-
skildfigurane tor vera problematiske nok, 

verkar Holmqvists hovudtolking overtydan-
de: Halskragane var truleg ideologiske og 
kultiske attributt på högste samfunnsplanet, 
det vil seia for kongen i hans kultiske funk
sjon. 

Det er mange stader ein gjerne ville skoyta 
prat med författaren, nye sporsmål reiser seg, 
andre samanhengar kunne provast, om dei 
ikkje ville leia mot same hovudtolking, i 
somme einskildting kunne somt fyllast ut, 
men plassen forbyd meg å koma mykje inn 
på slikt. Nokre få kommentarar burde det 
like vel vera plass til. 

Det ligg naer å spörja om ikkje bildpro
grammet på gullhalskragane kunne karakte-
riserast som kosmologisk. Holmqvist har tol
ka ein figurtype som månen i aukande og 
minkande. I analogi kunne ein då tolka rund-
ligurane som solbilete; sol og måne er begge 
vesentlege kosmologiske symbol. Talmystik-
ken rundt 24 fell meg ikkje så mystisk. Det 
er eit hovudtal i tolvtalsystemet eller det 
duodesimale systemet ( 2 x 1 2 ) , som i den tid 
var gjennomfort brukt i vektsystemet, 24 er 
ikkje berre tal på runer i den eldre rune-
rckkja. Alment ideologisk synest den full
komne ordning (kosmos) blant anna å bygg-
ja på strukturen i talsystemet, og vi er heller 
ikkje betre i vår tid enn at vi umedvite let-
tast finn orden i tal som går opp i 10. Eit 
kosmologisk program ville i seinromersk/by-
santinsk ideologi stå for den legitime herska-
ren (sekundaert for Kristus), i nordsik ideo
logi kunne det analogt stå for kongen som 
aettar frå gudane og nett difor er legitim. 
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Eit neste sporsmål er om ikkje dei andre, 
enkle gullhalsringane med ringvulstar, frå 
Hjallese på Fyn, Köinge i Halland og Han-
nenov på Falster, burde tolkast på same 
måtc som gullhalskragane og reknast for å 
vera deira forebilete, ikkje berre teknisk, ty
pologisk og kronologisk, men også ideologisk 
og funksjondt? Vulstringane er i det heile 
svaert sjeldne, også samanlikna med andre 
halsringtypar frå same tid. Skilnadene går 
ikkje på gullverdi; ein del ringar av Ture
holm- og Bragningetype er tyngre enn vulst
ringane og halskragane. Dei ligg også ofte i 
samla funn saman med andre saker, medan 
vulstringane og halskragane hittil berre er 
funne einskilvis. Kan det ha å gjera med 
den serlege symbolske meininga i vulstringa
ne og halskragane til skilnad frå hine? 

Vitnemål om at vulstringen hadde ei ser-
leg symbolsk, gjerne kultisk meining finn ein 
også på ein barbarisk kopi av ein romersk 
gullmedaljong frå Mauland i Time, Roga
land (fig. 1), der reversen syner ein rytter 
som i opp- og framlyft hand held ein stor 
vulstring. Viktig for ei datering til yngste ro-
martid/tidlcg folkevandringstid er her beisl-
kjeda med store ringar, jfr. funna frå Skede
mosse og Ejsböl. Samanhengen med vulst
ringane er viktig for dateringa av den tre
ringa og typologisk og stilistisk eldste av gull
halskragane, Allebergkragen. Hjalleseringen 
har enkel filigrandekor og stempeldekor, 
"fine stjernemotiver, halvbuer, cirkelslag og 
andet" (Albrectsen, Fynske guldfynd, 40) , 
som generelt og med stjernemotiva spesidt 
berre kan hova med stempeldekoren i Sös-
dalastilen, i tidleg 5 århundre. Rikare fili
grandekor har ringane frå Köinge og Hanne-
nov, den siste også dyrefigurar i filigran, og 
leier både typologisk og stilistisk fram mot 
Allebergkragen. Stilistisk ville eg setja både 
Hannenov og Ålleberg i andre helvta av 5. 

hundreåret, naerast Nydamstil eller eldste 
Stil I. Holmqvist har nok rett i at ein ting 
må daterast etter sitt yngste stiltrekk, men 
eg er ikkje samd i at grad av realisme er 
avgjerande kriterium i utviklinga av dyre-
ornamentikken i folkevandringstida. Sterkt 
stiliserte figurar, fjerna frå all realisme, finst 
alt i 5. hundreåret, medan figurar som fram-
leis kunne karakteriserast som t. d. villsvin, 
hest eller orn knapt let seg påvisa i 6. hund
reåret. Når Holmqvist også viser til at der 
elles finst lite av filigrandekor i 5. hundre
året, ville eg snu på saka og seia at dei tre 
vulsthalsringane og Allebergkragen er vitne
mål om rik filigrandekor i 5. hundreåret, og 
i vidare samenheng ville eg sjå dei som ein 
nordisk tradisjon med rot i funngruppa 2. 
skatt frå Simleul Silvaniei (Szilagy Somlyo) 
/Untersiebenbrunn/ Hammersdorf, som også 
har filigran 1 tillegg til innlagde stelnar, og 
ein vulstring av gull (Simleul Silvaniei). 

Med Holmqvists bok kan vi långt betre 
enn for verdsetja gullhalskragane som dei 
meisterverk i gullsmedskunst dei er, men 
like viktig, kanskje viktigare, er det at han 
dertil har lagt studiet av dei på eit nytt plan, 
der religiöse og kultiske, ideologiske og sosio-
logiske aspekt spelar ei viktig rolle; han har 
peika ut ein veg til å mota dei menneske 
som ein gong laga og fekk laga gullhalskra
gane til ein heilt spesiell bruk Ä loysa "guld-
halskragarnas gåta" fullt ut tor nok — det 
er vissdeg min ven Holmqvist samd i — vera 
like vanskelg som å tolka bileta på gullhorna 
frå Gallehus, som dei laerde har hatt hovud-
bry med i meir enn 300 år. 

Egil Bakka 
Universitetet i Bergen 
Historisk museum 
Postboks 25 
N - 5 0 1 4 Bergen 
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Erik Nylén och Jan Peder Lamm. Bildsteine 
auf Gotland. Karl Wachholz Verlag. Neu
miinster 1981, 196 s. ISBN 3-529-01823-6. 
Distributör i Sverige Barry Press förlag, Karl
stad. Pris ca 78 kr (i Tyskland D M 25.—). 

1979 recenserades den svenska urupplagan 
av "Bildstenar" i Fornvännen av Arne Emil 
Christensen. Eftersom den svenska versionen 
nu är utsåld finns det anledning att anmäla 
att en tysk översättning nu finns tillgänglig. 
Den har gjorts av Margareta och Michael 
Muller-Wille. I allt väsentligt överensstäm
mer den tyska upplagan med den svenska. 
Förutom vissa smådetaljer som korrigerats, 
innehåller den följande väsentliga tillägg; 
en kronologisk notis som avser en råhuggen 
och vid tillverkningen sprucken sten påträf
fad som del av den inre kantkedjan i en 
stensättning från ett gravfält i Uddvide 

(Barshaldershed i Grötlingbo sn). Stenen 
måste vara samtidig eller äldre än gravan
läggningen som innehöll en fyndkombination 
karakteristisk för 400-talet e. Kr. Intressant 
är också att 1978 års löpande förteckning 
genom framför allt fornminnesinventering
ens insatser utökats med 15 nyfynd, vilket ger 
totalantalet 395 kända bildstenar. Den siff
ran är dessutom redan inaktuell — under 
sommarens aktiviteter på Gotland har ytter
ligare 7 stenar påträffats. Inventeringen har 
också tilldelat åtskilliga av bildstenarna 
fornlämningsnummer inom respektive sock
nars löpande serier. Med dessa nummer har 
förteckningen också kompletterats. Littera
turförteckningen, slutligen, har vuxit med 
ungefär en tredjedel. Eftersom den svenska 
marknaden för tillfället antagligen är mät
tad, kommer det nog att dröja ett par år 
innan det blir dags för en ny svensk upplaga. 

Jan Peder Lamm 

Vendeltid. Historia i fickformat. Statens 
historiska museum. Stockholm 1981. 368 s. 
ISBN 91-7192-453-1. Pris ca 30:—. 

De rika båtgravfälten från Vendel och Vals
gärde fick 1939 en oväntad motsvarighet i 
England med den detta år upptäckta båt-
graven vid Sutton Hoo i Suffolk. 

För att möjliggöra en direkt jämförelse 
anordnade Historiska museet våren och som
maren 1980 en utställning, där fynden från 
de tre gravplatserna kunnat ses sida vid sida. 
British Museum lånade ut de viktigaste av 
Sutton Hoofynden. Från Uppsala universi
tets museum för nordiska fornsaker kom ett 
rikligt urval av Valsgärdefynden. Härtill fo
gades museets egna Venddfynd. 

Till denna utställning har museet i stället 
för katalog utgivit en pocketbok på inte 
mindre än 368 sidor med titeln Vendeltid 
och med en rad uppsatser av olika författare. 
Här redogörs för gravarnas innehåll, skildras 
den bakgrund, mot vilken fynden måste ses 

för att rätt kunna förstås och ges i övrigt 
många viktiga bidrag till diskussionen. Här 
skall några av dessa närmare kommenteras. 

I artikeln Vendel och Vendeltid ger Ag
neta Lundström en överblick över tidsskedet 
och dess kultur. Hon framhåller att Vendel
kulturen karaktäriseras av ett samspel mel
lan tradition och förnyelse. Från kontinenten 
importeras nya former som dels upptas i sin 
ursprungliga form, dels ombildas i nordisk 
anda. Som exempel anför hon de genombrut
na skivorna i de gotländska kvinnogravarna. 
Annars bygger ju den kvinnliga utstyrseln i 
huvudsak på inhemska föregångare. Man
nens utrustning har däremot i hög grad kon
tinental anknytning. Som exempel anför hon 
ringsvärden och de bredbladiga spjutspetsar
na. 

Liksom Wilson (i artikeln Sverige — Eng
land) anser hon dessa vara allmängermanska 
företeelser. — Härtill kan man anmärka 
att de allmängermanska typerna tillhör bör
jan av vendeltiden. Ganska snart utvecklas 
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ur dem speciellt nordiska former utan 
direkta motsvarigheter utanför Vendelkul
turen. Det gäller inte bara svärd och spjut
spetsar utan hela krigarens utstyrsel, hjälmar, 
sköldar, saxar och den för ryttaren karaktä
ristiska hästmunderingen. 

De uppländska båtgravarna från vendel
tiden — utom Vendel och Valsgärde har vi 
ju också Ultuna, som egendomligt försum
mats i denna bok — står ju ganska isolerade 
på det svenska fastlandet, där ett jämförelse
vis enkelt brandgravskick i övrigt är rådande. 
På Gotland antyder de många väl utrustade 
gravarna, såväl skelett- som brandgravarna, 
en allmänt högre social ställning än på fast
landet, såvida nu inte detta är skenbart, be
roende på olika gravseder. 

Lundström påpekar också hur kontakter 
etableras på andra sidan Östersjön (Grobin 
i Lettland m. fl. platser) och hur man bör
jar skönja konturerna av ett "baltiskt-bott-
niskt venddmarknadsområde", där H d g ö 
tydligen spelat en stor roll som handels- och 
hantverkscentral. 

Utanför östersjöområdet finner hon ven
delkultur i Norge, speciellt vad vapenutrust
ningen beträffar, medan Danmark med un
dantag för Bornholm har ett ytterst sparsamt 
material. — Här har dock på senare tid 
kommit en del fynd, som kan tyda på att 
vendelkulturen haft ett rikare nedslag i Väst-
danmark, än vad vi hittills känt till. 

Skildringen av båtgravfälten inleds med 
omtryck av Holger Arbmans artikel Vendel-
fynden i den skrift, som utgavs till invigning
en av Venddmonumentet 1937 (senare in
tagen i Upplands Fornminnesförenings Tid
skrift X L V I , 1938). Uppsatsen är rik på 
synpunkter på vendelkulturen och dess kon
tinentala samband, synpunkter som utförli
gare återkommer i de nyskrivna artiklarna. 

De tre gravfälten presenteras i var sin ar
tikel, följd av en kortfattad översikt av grav
gåvorna. Mycket nyttiga är de överskådliga 
"utrustningslistor" för varje grav, som Ag
neta Lundström här sammanställt. Av listor
na för Vendel framgår att hjälmar inte bara 
funnits i gravarna I, X I I och XIV, de myc
ket välbekanta och omdiskuterade, utan även 

i grav X och XI . Av dessa återstår nu endast 
fragment, i grav XI dock tämligen omfattan
de, fynd givetvis kända av forskarna men i 
övrigt föga beaktade. 

På brådskan vid färdigställandet av boken 
får väl skyllas att de 14 pilspetsarna i Vendel 
XI blivit spjutspetsar. Detsamma gäller väl 
utelämnandet av träskålarna i Valsgärde 8 
(träbägaren är däremot med) . Det egendom
liga ordet "halskar" i Valsgärde 5 är tryck
fel för halster, bör vara grytgaffel (Arnes 
"halster" i Vendelpublikationen har ju visat 
sig vara grytgafflar). I den förteckning över 
föremålen i Valsgärde 5, som jag ställt till 
förfogande, hade halster blivit ändrat till gaf
fel, men detta har tydligen ej observerats. 

Båtgravarna i Valsgärde skildras av Greta 
Arwidsson, som under utgrävningen haft hu
vudansvaret för tre av de rikaste vendeltids-
gravarna och senare bearbetat och publicerat 
materialet i de tre stora volymerna Valsgär
de 6 (1942), Valsgärde 7 (1977) och Vals
gärde 8 (1954). 

För att underlätta en jämförelse mellan 
de olika Vendel- och Valsgärdegravarna har 
hon gjort en tabellformig sammanställning 
av gravarnas innehåll, till stor nytta för fors
karen. 

Fyndmaterialet i Valsgärde 6, 7 och 8 har 
ju Arwidsson tidigare utförligt behandlat. 
Här nöjer hon sig med att ta upp några före
målsgrupper av speciellt intresse, främst då 
hjälmarna, som ju odiskutabelt är nordiska 
arbeten men går tillbaka på romerska före
bilder. I Valsgärde 7 har hon utrett hur oli
ka hjälmtyper i den romerska armén lämnat 
sina bidrag till utformandet av vendelkultu
rens hjälm. Här ger hon ett kort samman
drag av sitt resonemang. De pressbleck med 
figurframställningar, som förekommer på 
flera av hjälmarna, tror hon går tillbaka på 
figurbleck på senromerska hjälmar. Här har 
motiven ombildats i nordisk anda. Vapnen 
återger tydligen nordiska former, som ring
svärd och spjut med breda blad och stora 
knappar på holken. Ett motiv, krigaren med 
två spjut i höger hand, det ena med hulling
ar, kan t. o. m. vara äldre än vendeltiden. 

Som en folkvandringstida form vill jag 
också uppfatta lansspetsen på Torslundaplå-
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ten upptill på sid. 25 (jfr V W G fig. 595), 
medan lansspetsen på den övre Torslunda
pläten på sid. 24 enligt min mening återger 
sådana lansspetsar med insvängda sidor, som 
är utmärkande för vendeltidens 1 :a skede 
(VZG fig. 557). 

En intressant iakttagelse gäller använd
ningen av en del pressbleck. Man finner 
bleck, vilkas mönster är helt avpassade för 
den yta de bekläder. I andra fall är samma 
mönster sönderklippta utan hänsyn till 
mönstret och använda på ytor av helt annan 
form. Tydligen har man sparat matriserna 
för att kunna använda dem vid ett senare 
tillfälle. Detta behöver f. ö. inte vara så myc
ket senare i tid. På hjälmen i Valsgärde 5, 
vill jag tillägga, finner man såväl hela och 
välanpassade som sönderklippta bleck med 
sekundär användning. Sparandet av matri
serna förklarar ju också att man på sena fö
remål kan finna pressblecksmönster av tyd
ligen hög ålder. 

Båtgraven i Sutton Hoo, dess upptäckt, ut
grävning och innehåll, skildras av Angela 
Care Evans, forskningsassistent vid British 
Museum. Den hög, som inneslöt den rika 
båtgraven, var den största i ett höggravfält 
på en platå ovanför floden Deben. I likhet 
med den uppländska Hågagraven hade den 
på 1600-talet blivit utsatt för skattsökare, 
som grävt sig ned i högen, men i båda fallen 
hade dessa hejdat sig omedelbart ovanför 
fyndnivån. 

Som i de uppländska båtgravarna hade av 
båten endast nitarna blivit bevarade, men 
härtill kom att spanten lämnat avtryck i den 
våta sanden, som man kunde spara ut och 
preparera fram vid utgrävningen. Midskepps 
hade stått en gravkammare av trä, och när 
den störtat in hade nitraderna på detta parti 
blivit rubbade. I Valsgärdegravarna låg ju 
nitraderna ostörda genom hela graven, det 
nävertält, som rests över den döde, hade inte 
förmått göra motsvarande åverkan på bord
plankorna. 

Den döde hade tydligen legat med svär
det vid sin sida, men i övrigt skilde sig an
ordningen i graven helt från de uppländska 
båtgravarnas. All utrustning var placerad i 
gravkammaren, med kärl av olika slag vid 

de båda kortväggarna. Intill den ena kort
väggen (huvudändan) låg också skölden 
med hjälmen något längre in, tydligen i 
jämnhöjd med den dödes huvud. Ingen 
huggkniv fanns i graven, däremot ett flertal 
lansspetsar och angoner. Vapenuppsättning
en var sålunda en annan än i Vendel och 
Valsgärde, med endast ett svärd och en 
sköld. Men dessa var desto praktfullare lik
som utrustningen i övrigt med guld- och gra
natarbeten, dyrbara silverkärl m. m. Vid läs
ningen av texten saknar man en gravplan 
liksom bilder av många av de skildrade före
målen. En illustrerad katalog hade här varit 
ett välkommet komplement. 

Vid krigsutbrottet i augusti 1939 över
täcktes graven, sedan alla föremålen tagits 
upp. 1965 öppnades den åter och man före
tog nu under tre år en minutiös uppmätning 
och undersökning, ett fullföljande av vad 
som ej medhunnits under den hektiska krigs
hösten. 

Under kriget låg fynden nedpackade i ett 
säkert underjordiskt gömställe i London. 
1945 fördes de till British Museum och nu 
började den omsorgsfulla konserveringen 
och det grundliga studiet av föremålen, till 
en början under den sedermera avlidne Her
bert Maryons ledning. Samtidigt med den 
ånyo upptagna gravundersökningen tillsattes 
1965 en grupp tekniska experter, bland dem 
Andrew Oddy, som i uppsatsen Teknisk un
dersökning av Sutton Hoofynden ger några 
exempel på resultaten. 

Av de tekniska detaljer Oddy anför från 
undersökningen av hjälmen och skölden skall 
här endast en beröras, då den är av intresse 
för jämförelsen med Valsgärde. Man hade på 
dessa båda föremål iakttagit ljusare partier, 
som man antagit härröra från lagningar med 
gips, men det kunde nu konstateras att den
na vitaktiga beläggning var resultatet av en 
utfällningsprocess och inte berodde på lag
ningar. Till skillnad från Valsgärdeföremå-
len var sålunda vapnen i fullgott skick när 
de nedlades i graven. 

Av intresse för oss är också att undersök
ningen av dryckeshornens lämningar visar 
att hornen varit uroxhorn. Men uroxen var 
utdöd i England sedan bronsåldern. Hornen 
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måste enligt Oddy vara importerade från 
Nordeuropa. Kanske då från vendelkulturens 
område? 

I en uppslagsrik artikel ger Bengt Schön
bäck en översikt över Båtgravskicket, ett 
gravskick som ju är unikt för Norden med 
fåtaliga förekomster i några områden med 
nordiska kontakter. Ett nyorganiserat svea
välde med Ynglingarnas Frö som husgud kan 
enligt honom ha varit grogrunden för båt
gravskicket. 

I artikeln Båtgravarnas bakgrund i Mä
lardalen har Björn Ambrosiani sökt fastställa 
den vendeltida bebyggelsens storlek och ut
bredning. Han har i den avsikten gått ige
nom fornminnesinventeringens uppgifter om 
gravfält, som kan dateras till yngre järnål
dern. Gravfält med mer än 60 gravar anser 
han kunna gå tillbaka till vendeltiden. Han 
finner 970 sådana gravfält i Mälardalen, 
varav 560 i Uppland, de flesta i landskapets 
centrala del, Attundaland och Tiundaland. 

Båtgravfälten tillhör detta centrala områ
de. Men de ligger inte mitt i bygden utan i 
dennas utkant, nära de stora skogsområdena 
i väster. Ambrosiani tänker sig att det var 
produkterna från detta ännu obebyggda om
råde, pälsverk, älghorn och framför allt järn, 
som var källan till båtgravsfamiljernas rike
dom. Han vill i båtgravarnas storman se sin 
tids brukspatroner, som utskeppade sina va
ror på Fyrisleden, till vilken ju alla de upp
ländska båtgravfälten anknyter. Kontakter
na kan med egna båtar ha gått direkt till 
Västeuropa, men de senare årens undersök
ningar på H d g ö visar ju också på möjlig
heten av ett inhemskt mellanled. 

Den bebyggelsehistoriska bakgrunden till 
Sutton Hoo utreds av Catherine Hills, uni
versitetslektor i Cambridge. Hon ger en över
sikt över gravfält och boplatser i det saxiska 
England, och konstaterar att samhällsmönst-
ret varit likt det förhistoriska och romerska 
med spridda små gårdar och ensambyar. 
Sutton Hooskatten träder överraskande fram 
ur ett lantligt åkerbrukssamhälle i ett om
råde, som inte är vare sig särskilt tätt befol
kat eller förmöget. Bästa förklaringen är en
ligt henne "att det rör sig om en krigardy-
nasti, som under en eller två generationer 

lyckats samla ihop skatter genom krigsbyten, 
tributer, gåvor och plundring och som be
höll makten tillräckligt länge för att främja 
utvecklingen vid den verkstad, som tillverka
de guld- och granatsmyckena". 

Arv från Sverige kan väl också tänkas som 
ingående i den hopsamlade skatten, om man 
nämligen vill förklara sambandet mellan 
Sverige och England med en inflyttning av 
någon uppländsk hövding, en inflyttning som 
kunde ha ägt rum redan på 500-talet, med 
fortsatta förbindelser under i varje fall förra 
hälften av 600-talet som följd. 

Bakom seden att förse hädangångna höv
dingar med rik utstyrsel ligger tydligen på
verkan från kontinentala motsvarigheter. Ett 
antal Kungliga och furstliga gravar under 
merovingertiden i Central- och Västeuropa 
presenteras av Michael Miiller-Wille. Ett 
par av de kungliga gravarna låter sig ganska 
exakt datera, den redan på 1600-talet upp
täckta Childerics grav i Tournai från 482 
och den nyligen funna Arnegundes grav i 
Saint Denis utanför Paris från 565-570. 
Utan fastställbart datum men dock från 500-
talet är de båda kungliga gravar, som på
träffats i Kölnerdomen, den ena en gosse-
grav med fullständig vapenuppsättning. 

Som exempel på de talrika furstegravarna 
från 500-talet anför Miiller-Wille en kist
grav från Beckum i Westfalen, från det fran-
kisk-sachsiska gränsområdet, en kammar
grav från det frankiska Morken, väster om 
Rhen och en kammargrav från det aleman-
niska Niederstotzingen i Wurttemberg. 

Sambandet mellan Vendelhjälmarna och 
det romerska kejsargardets hjälmar och des
sas andra ättlingar är ett ämne, som Bertil 
Almgren gärna återkommer till. Här tar han 
upp det i en artikel med den talande titeln 
Hjälmar, kronor och stridsrockar — från 
kejsargardets Rom till Upplands hövdingar. 
Bakom den kamlösa hjälmen i Vendel X I V 
finner han Konstantin den stores kamlösa 
kalotthjälm med två varandra korsande bre
da metallband över hjässan. En senare, kam-
försedd kejserlig gardeshjälm, "modell år 
400", blev upphovet till de kamförsedda 
Vendelhjälmarna, medan den yngre kejsar-
gardeshjälmen, "modell år 500", den byzan-
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tinska koniska hjälmen, som accepterades av 
kontinentens germaner, aldrig upptogs av 
båtgravshövdingarna. 

Ett annat, hittills opåaktat samband med 
den romerska munderingen visar de långa 
rockar med breda slag, som krigarna är iför
da på flera av de nordiska pressblecken. De 
avbildar en av Agnes Geijer påvisad uni
formsrock, som upptagits efter sassanidisk 
förebild. 

I artikeln Så räddades fynden har Greta 
Arwidsson givit en initierad skildring av ut
grävningsarbetet i Valsgärde. 

Sin uppsats Teknik och hantverk under 
vendeltiden inleder Lena Thålin-Bergman 
med en kort översikt över den ekonomiska 
utvecklingen i Europa från Teoderik till Karl 
den store. Stora förändringar ägde rum un
der dessa århundraden då den romerska sam
hällsstrukturen ersattes av germansk. Hon 
framhåller den betydelse, som kunga- och 
furstehoven hade i de germanska rikena. Där 
samlades en internationell skara av furste
söner och skalder, sändebud och köpmän 
m. fl. från olika länder, som bidrog till att 
cn likartad kultur utvecklades inom hela ger
manområdet. Vid hoven, liksom vid klost
ren, fanns också verkstäder för hantverk av 
olika slag, där bl. a. ett förnämligt guldsmide 
utövades. 

Thålin-Bergman ger exempel på utveck
lingen av näringar och hantverk, det mesta 
från utomnordiskt område men en del även 
med tillämpning på vendelkulturen. I för
bigående kan påpekas att Frithiofs saga, 
som namnes i samband med saltbränningen, 
ej är skriven av Snorre Sturlason utan till
kommit efter hans tid. 

I uppsatsen Sverige — England har David 
Wilson tagit upp frågan om sambandet mel
lan Sutton Hoo och de uppländska båtgra
varna. Som chef för British Museum, Sutton 
Hoo-fyndens ägare, har han ju ett särskilt 
intresse av att få denna fråga utrönt. Här
till kommer hans mångåriga och nära för
bindelser med Sverige, som givetvis under
lättat hans ställningstagande. Trots detta är 
han mindre övertygad om sambandet än 
flera av dem, som sysslat med problemet. 

Han anför fyra företeelser, som ansetts 

förbinda Sutton Hoo med Sverige. För det 
första svärdet, vars granatinlagda guldfästc 
har jämförts med svenska motsvarigheter. 
Det kan emellertid inte vara tillverkat i Sve
rige, anbringandet av granaterna medelst 
kitt tyder på "frankiskt ursprung". Wilson 
bygger tydligen på Birgit Arrhenius' utred
ning (Arrhenius 1971). Arrhenius påvisar 
f. ö. här (a .a . sid. 130) att svärdsknapparna 
från Väsby och Sturkö, de som jämförts med 
Sutton Hoo-knappen, är rhenfrankiska ar
beten. Såväl de svenska som det engelska 
guldfästet är tydligen importerade från kon
tinenten. Svärdet i Sutton Hoo tillhör, som 
Wilson påpekar, en typ som vid denna tid 
var mycket populär. Det är med andra ord 
fråga om cn allmängcrmansk svärdstyp från 
500-talet. Att sedan vissa knappar på slidan 
och gehänget tydligen är engelska arbeten 
behöver ju inte inverka på själva svärdets 
proveniens. 

Vad hjälmen beträffar erkänner Wilson 
de stora likheterna med Vendel- och Vals-
gärdehjälmarna. Men han pekar också på 
olikheterna. Sutton Hoo-hjälmen står tydli
gen närmare de romerska paradhjälmar, var
ifrån de alla härstammar, vilket ursprung 
ju utretts av Sune Lindqvist och flera fors
kare, ehuru Wilson här endast nämner Bruce 
Mitford. Den engelska hjälmen är ju också 
betydligt praktfullare än de svenska motsva
righeterna. Men då får man betänka att den 
är en kungahjälm, medan de svenska är höv
dingahjälmar. Något svenskt exempel på 
kungahjälm har vi inte, från Uppsala högar 
känner vi ju endast fragment. Det förefaller 
dock troligt att Sutton Hoo-hjälmen tillver
kats i en östanglisk verkstad, men då i en 
som stått i nära kontakt med Uppland. 

För en sådan kontakt talar framför allt 
pressblecken med figurframställningar. De 
båda dansande (?) krigarna har ju nära 
motsvarigheter i Gamla Uppsala östhög och 
i Valsgärde 7, även om de ej pressats på 
samma matriser. I vendelkulturens verkstä
der har tydligen funnits ett flertal, varandra 
mycket närstående matriser, som man kan se 
av djurmönstren på sköldbucklorna i Ultu
na, Vendel XI I och Valsgärde 8. Kanske 
har man vid nybeställning hellre gjort en ny 
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matris än använt en gammal, om t. ex. denna 
fått en skada. 

Den andra pressblecksscenen, med ryttar
bilden, är svårare att uttala sig om. Den är 
mycket skadad så att många detaljer försvun
nit. Wilson hänvisar till pressblecket från 
Pliezhausen i Tiibingen som möjlig förebild 
för Sutton Hoo-bilden. En likhet mellan 
denna och Pliezhausenscenen är att krigarna 
på båda har obetäckt huvud, medan de på 
de svenska blecken är iförda hjälm. Av större 
betydelse är kanske olikheten i spjutföringen. 
Pliezhausenryttaren sträcker upp armen bak
om huvudet i en som det synes kraftig rö
relse, medan den engelska och de svenska 
ryttarna lugnt håller upp spjutet framför 
huvudet. Hur som helst så representerar tyd
ligen de engelska, svenska och tyska blecken 
olika varianter av en och samma scen. Pliez-
hausenblecket står, åtminstone f. n. isolerat 
i Tyskland, medan de svenska är väl förank
rade i vendelkulturens bildvärld. Med tanke 
på vapendansarblecket och f. ö. hjälmens 
anknytning till vendelkulturen förefaller det 
naturligast att tänka sig att även ryttarblec-
ket har svenskt ursprung. 

Ett annat bildmotiv med eventuell anknyt
ning är mannen mellan tvenne odjur på 
börsen. Det har en motsvarighet på en av 
Torslundaplåtarna, på ett pressbleck från 
Vendel XI och på ett från Valsgärde 7, de 
båda senare tyvärr mycket ofullständiga (Ar
widsson 1977 sid. 122 f.). Mannens ben har 
i samtliga fall samma dansande (?) ställning 
och på samma sätt trädda bakom djurens 
bakben. Man har tolkat denna scen som 
en ombildning av det i Västeuropa vanliga 
motivet Daniel i lejongropen. Men Romdahl 
(1916 sid. 4 ff.) har visat att den i stället 
måste gå tillbaka på romerska cirkusbilder, 
strider mellan män och björnar, och Greta 
Arwidsson ansluter sig till denna tolkning. 
Den förmodade västeuropeiska anknytningen 
kan därför avföras från diskussionen. Likhe
ten med motivets nordiska utformning leder 
då till en förmodan att det kan vara ett nor
diskt pressbleck, som ligger bakom börsens i 
helt annan teknik utförda scen. 

Men vad som framför allt talar för ett 
svenskt samband är enligt min mening sköl

den, och då i synnerhet sköldbucklan. Wil
son visar på paralleller i langobardiska sköl
dar från Stabio och Lucca (se t. ex. Werner 
1951 fig. 1). Dessa och andra kontinental
germanska sköldar kan visserligen på ett ti
digt stadium ha legat bakom den sköldtyp, 
som vid vendeltidens början infördes i Nor
den. Men sedan utvecklades här en själv
ständig typ, som helt avviker från de ut
ländska förebilderna. Till denna för vendel
kulturen typiska form hör först och främst 
sköldbucklan i Sutton Hoo. Dess överens
stämmelse med praktbucklorna från Vendel 
och Valsgärde är så stor, att den knappast 
kan ha tillverkats på annat håll än i någon 
uppländsk verkstad. Även handtaget med sina 
utskjutande djurhuvuden, liksom beslagen 
på sköldens framsida har nära paralleller i 
Vendel och Valsgärde. Stora fågelbilder 
med krökta näbbar, säkerligen örnar, före
kommer på en sköld i Vendel I och på en i 
Valsgärde 7. Sutton Hoo-fågeln är visserli
gen praktfullare, som så mycket annat i den
na grav, med granatinläggningar i benansat
sen, och detsamma gäller den elegant utfor
made draken; men innehållet i framställ
ningen, kombinationen fågel/drake, är den
samma, ehuru de uppländska sköldarna har 
två fåglar, Sutton Hoo-skölden endast en. 
Hur beslagen suttit på Sutton Hoo-skölden 
låter sig väl inte säkert avgöras. De djur-
formade beslagen runt sköldens kanter åter
kommer också i Valsgärde ehuru här i ge
nombruten form. De engelska kanthuvudena 
verkar att företräda en något äldre utform
ning. Vad som förbinder Sutton Hoo- och 
Valsgärdesköldarna är slutligen den bygel 
för upphängning, som bevarats på baksidan 
i Sutton Hoo och Valsgärde 7, och på några 
av de uppländska pressblecken markerats 
med två välvda nithuvuden på sköldens 
framsida. 

Sutton Hoo-skölden skulle enligt Wilson 
vara en paradsköld "i motsats till de robusta 
vapnen från Sverige". Men de praktfulla 
vapnen i de uppländska båtgravarna har sä
kert varit paradvapen i lika hög grad som 
vapnen i Sutton Hoo, fast de inte kan mäta 
sig med dem i dyrbarhet. Rikedomen har 
inte varit lika stor här. Och vidare får man 
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betänka som ovan framhållits, att de upp
ländska båtgravarna är stormansgravar, ej 
kungagravar. Som robusta kan man på intet 
sätt beteckna båtgravarnas vapen. Vill man 
få en uppfattning om gemene mans "robus
ta" beväpning får man gå till de gotländska 
gravarna, där vi i allmänhet träffar på vapen 
utan all yttre glans men säkert betydligt mer 
lämpade att användas i striden. 

Vad själva båtgravsseden beträffar erkän
ner Wilson att den kan vara av svenskt ur
sprung. Båtgravar kännes i England endast 
från Östangdn, två i Sutton Hoo och en i 
det närbelägna Snape. 

För övrigt vill han föra tillbaka överens
stämmelserna mellan Sutton Hoo och de 
uppländska båtgravarna på den gemensam
ma kulturen inom hela det germanska om
rådet, bäst exemplifierat genom stil II:s vid
sträckta utbredning (stil I I I , som han tar 
med i sammanhanget, är senare och förekom
mer bara i Norden). Det är dock endast un
der ett tidigt stadium (500-talet), som kul
turen har denna enhetliga prägel. I Norden 
utvecklas under 600-talet för vendelkulturen 
speciella former som ej träffas på annat håll, 
såväl vad föremålsformer som ornamentik 
beträffar. En sådan form är den typiskt nor
diska sköldbucklan i Sutton Hoo, vilken ej 
kan ha utvecklats förrän under 600-talet. 
Den kan alltså inte vara gammalt arvegods 
utan visar på direkta förbindelser mellan 
ö s t a n g d n och Uppland under en tid som 
endast obetydligt kan föregå gravens anlägg
ning. 

Sambandet mellan Sverige och Sutton 
Hoo kan inte, som Wilson gör gällande, vara 
en tillfällighet. Att förbindelserna mellan 
Sverige och England inte avstannade efter 
Sutton Hoo, därpå tyder den engelskt inspi
rerade ornamentstil, stil C, i viss mån före
bådad i Sutton Hoo, som senare utbildades 
inom den östliga vendelkulturen. 

Boken avslutas med Vendeltidens ABC, ett 
litet lexikon, som redigerats och till större 
delen skrivits av Jan Peder Lamm. Det upp
tar fynd och företeelser, från Sverige och 
utlandet, som kan fullständiga bilden av 
vendeltiden. Urvalet av sådana artiklar kan 
ju alltid diskuteras, så kan man t. ex. undra 

varför den viktiga Pukkilagraven ej tagits 
med likaväl som Yliskylä. Men i stort före
faller urvalet gott och man hittar här många 
nyttiga upplysningar, som ibland kunnat va
ra svåra att finna på annat håll. Det skulle 
dock varit värdefullt om framför allt fynd
ortsartiklarna försetts med litteraturhänvis
ningar, t. ex. hänvisningar till den följande 
bibliografin. Denna har givetvis måst göras 
mycket kortfattad. Man kunde dock ha tagit 
med sådana för Sutton Hoo-diskussionen så 
viktiga uppsatser som Lindqvists Sutton Hoo 
och Beowulf och Nermans Sutton Hoo — cn 
svensk kunga- eller hövdingagrav?, båda i 
Fornvännen 1948. 

Några anmärkningar må här tillfogas. 
I fråga om allemannernas bosättningsområ
de borde väl framför allt Wurttemberg och 
delar av Bayern ha nämnts. Att en ango fö
rekommer i Valsgärde 5 framgår av utrust
ningslistan på sid. 67. En eldbock finns inte 
bara i Valsgärdc 6 utan även i Valsgärde 5. 

I artikeln om Futharken har inskriften på 
Kylverstenen genom ett felaktigt placerat 
komma blivit obegriplig. Det skall vara "På 
Kylverstenen finns, förutom futharken och 
runföljden sues, en granliknande runa" osv. 

Vad Gutasagan beträffar så har ju Nylén 
i Arkeologi på Gotland (1979) pekat på 
möjligheten att den utvandring den talar om 
kunde ha ägt rum på 200-talet. Ihre i Hdlevi 
skall vara Ihre i Hellvi. I artikeln Karolinger 
kunde det ju omtalats att karolingiska dy
nastins förste konung, Pipin den lille, var 
son till Karl Martell i omedelbart föregåen
de artikel. 

Lindholm Hoje ligger inte på den jylländs
ka västkusten utan vid Limfjorden mitt i lan
det (vid Ålborg). Av artikeln får man det 
intrycket att gravfältet översandades på en 
gång omkring 1100. I själva verket ägde ju 
översandningen rum kontinuerligt under 
gravfältets användningstid, så att yngre gra
var kommit att ligga över äldre sandtäckta. 

Merovingertiden på kontinenten slutar väl 
i mitten av 700-talet, då den karolingiska 
ätten kommer på tronen (jfr föreg. artikel). 
För Nocera t/mfrra-gravfältet kunde ha an
märkts att Sune Lindqvist ej tillskrev det 
langobarderna utan uppfattade det som öst-
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gotiskt. Numera torde det dock allmänt upp
fattas som langobardiskt. 

När under Bernhard Salin den nyare 
grupperingen av djurstilarna omtalas borde 
det ha nämnts att det är Thorkild Ramskou 
som infört beteckningen stil F. 

Varför saxen begränsats till tiden 650—750 
har jag svårt att förstå. Den förekommer un
der hela vendeltiden, i början i mycket kort 
form, på slutet i mycket lång. Även dessa 
tidiga och sena former bör uppfattas som 
saxar. Den väl utbildade saxen uppträder 
f. ö. långt före 650. Här måste också påpe
kas, att bilden t. v. på sid. 252 inte före
ställer en sax utan beslaget till nedre delen 
av en saxslida. Sammanställningen med svär
det t.h. ger fel intryck av proportionerna. 
Saxslidebeslaget är avbildat i skala 3/4, 
svärdet i skala 1/6. 

Tiden omkring 600 vore väl en riktigare 
tidsangivelse för Skrävsta-graven än 600-talet 
(Arrhenius 1971 sid 173). 

De mycket klargörande teckningarna av 
sköldens och svärdets olika delar efter Ar
widsson har fått fel årtalsangivelse, skall vara 
Arwidsson 1954 (skölden) och 1977 (svär
det) . 

Till uppgifterna om hundar i Vendel- och 
Valsgärdegravarna i artikeln Vendeltidens 
djur kan läggas att Valsgärde 5 innehöll fyra, 
ganska välbevarade hundskelett. Uppgifter 
om dessa ännu ej publicerade fynd finns på 
Institutionen för nordisk arkeologi i Uppsala. 

Som framgår av det föregående erbjuder 

Vendeltid en rikt omväxlande läsning. Ehuru 
väl egentligen avsedd för den historiskt in
riktade allmänheten — som kanske kan finna 
den något tung ibland — erbjuder den fack
mannen mycket av intresse. Tyvärr hade de 
för boken ansvariga fått allt för liten tid på 
sig till inbördes jämförelser och korrekturläs
ning, vilket medfört en del inadvertenser och 
störande tryckfel (av vilka några rättats hä r ) . 
Ett rikare bildmaterial hade också varit 
önskvärt, särskilt vad Sutton Hoo-fynden 
beträffar. Här hade man som ovan fram
hållits gärna sett att textboken kompletterats 
med ett bildhäfte med foton i svartvitt och 
färg i stil med de förnämliga kataloger mu
seet utgivit till tidigare utställningar. 
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schichtsblätter 18/19. 

Pär Olsén 
Luthagsesplanaden 21A 
S - 752 25 Uppsala 

Renate Rolle, Totenkult der Skythen, Teil I, 
1: Das Steppengebiet, Text und Tafeln, 188 
Seiten, Teil I, 2: Katalog, 155 Seiten, Wal
ter de Gruyter, Berlin, New York 1979. 
ISBN 3-11-006620-3. Pris ca DM 260:—. 

Das Werk enthält ausser dem Text 13 Ab
bildungen, 12 Tabellen, 3 Karten, 45 Tafeln, 
185 Pläne und 15 Faltpläne, ausserdem ein 

Abkiirzungsverzeichnis, eine Liste der Fund-
orte, ein Verzeichnis der in der Arbeit zitierten 
Autoren und geographischen Namen. 

Die Arbeit von Rolle will im Anschluss an 
die jetzt vorliegende Untersuchung der Fun
de des Stcppengebietes auch die skythischen 
Gräber in der sogenannten Waldsteppe, dem 
nördlichen Teil der heutigen Ukraine, be-
handeln. Gegenstand des vorliegenden Teils 
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der Arbeit ist die Untersuchung des vom 
Unterlauf des Dnjepr geteilten Gebietes 
zwischen Ingulez und Asowschem Meer. Es 
umfasst also im Osten die Nogaische Steppe. 
Der Siiden mit der Krim und mit der Halb
insel Taman, der dem ehemaligen bospora
nischen Reich der Skythen entspricht, wird 
daher nicht behandelt. 

Chronologisch gesehen liegt der Schwer
punkt der Arbeit bei den Grabfunden aus 
dem 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. Fiir die 
Interpretation der Grabbeigaben werden 
auch Funde, die ausserhalb dieses geographi-
schen Raumes liegen, herangezogen. 

Gegenstand der Arbeit ist eine Unter
suchung der Anlage und des Inhalts der so
genannten Katakombengräber, die als Grab-
typus auch in Mittdasien im Siebenstrom-
land ebenso wie in China zu finden sind. Sie 
unterscheiden sich nur durch die Form, nicht 
aber durch den Inhalt von jenen Grabanla-
gen, bei denen die Grabkammer aus Holz in 
Zimmermannsarbeit hergestellt wurde, wie 
bei den Kurganen von Pazyrik im Altai. Die
se Form der Bestattung war meist nördlich 
von der Zone der Katakombengräber ver
breitet, wie im sogenannten Waldsteppen-
gebiet in Siidrussland und im Altai in Sibi
rien. Die Unterschiede beider Formen der 
Bestattung bestehen in der Zivilisation, nicht 
aber in der sozialen Struktur der Völker, die 
sie errichtet haben. Sie weisen auf verschiede
ne Lebensformen hin, die die vorwiegend 
von der Jagd lebenden Skythen der Wald-
zone von den Viehziichtem der Steppe un
terscheiden. Der Unterschied in den Lebens
formen kommt auch in den entsprechenden 
Bezeichnungen dieser Völker in germanischer 
und altslawischer Zeit zum Ausdruck. 

Rolle behandelt, im einzelnen die ver
schiedenen Gräber miteinander vergleichcnd, 
die archäologisch fassbare Hinterlassenschaft 
dieser in der Steppe lebenden und Viehzucht 
treibenden Skythen. Sie wertet hierbei auch 
die Grundrisse der von ihnen erhaltenen Grä
ber aus, die heute als Katakombengräber be
zeichnet werden. Es ist ein Verdienst der 
Arbeit von Rolle, aus der Anlage der Gräber, 
der Plazierung der Toten und ihrer Beiga
ben ebenso wie des lebenden ,,Inventars", der 

bei der Beisetzung getöteten Frauen, Gefolg-
schaftsleute, Diener und Pferde die damals 
bestehende soziale Ordnung sichtbar ge
macht zu haben. Die verhältnismässig diinne 
Besiedlung der Steppe, die änders als in der 
Waldsteppe hier zu einer gewissen Armut an 
Funden wie dem Fehlen von Gräberfeldern 
fiihrt, erleichtert zwar den Uberblick. bringt 
aber auch die Gefahr einer gewissen Einsei-
tigkeit mit sich. Denn die Katakombengrä
ber wurden fiir die kleine Schicht der Häupt-
linge und Addigen errichtet. Rolle musste 
daher die Sozialstruktur der Skythen von der 
Spitze der sozialen Pyramide aus entwickeln 
und nicht wie bei den Gräberfeldern von 
der breiteren sozialen Mittdschicht aus. Sie 
umging diese Schwierigkeit mit grossem 
Geschick. Es bleibt daher abzuwarten, ob 
der zweite Teil ihrer Arbeit iiber die Wald
steppe mit der Auswertung der dort vorhan
denen Gräberfelder zu Korrekturen fiihren 
wird. Aus den Fundinventaren macht Rolle 
auch das kleinste Partikelchen fiir die Beur-
teilung der sozialen Struktur der von ihr be-
handelten skythischen Gruppe nutzbar. Hier
bei werden auch mehr am Rande ihres The-
mas liegende Probleme, wie der Einfluss von 
Handdsstrassen auf die Entwicklung der 
skythischen Kultur und die Bedeutung der 
Ausbeutung von Erzvorkommen in Siidruss
land, fiir die Verbreitung der skythischen Zi
vilisation behandelt. 

Im Rahmen dieser Darstellung hatte auch 
der Handdsweg zur Ostsee nicht fehlen sol
len, der schon in dieser Zeit Kontakte der 
Kultur nach dem Norden vermittelte. Hier 
wäre an die von Plinius iiberlieferte Bezeich
nung des Bernsteins mit dem skythischen 
Wort sacrium anzukniipfen. Von skythischen 
Kaufleuten wurde der Bernstein (ebenso die 
skandinavischen Pelze) wahrscheinlich ge
gen eigene Goldschmiedearbeiten im Tausch-
handel erworben. Vielleicht gehörte der als 
Pferdeschmuck gearbeitete goldene Fisch 
aus Vettersfelde zu diesen Tauschwaren. Fiir 
diesen Handel waren auch die von den Skyt
hen ausgebeuteten Eisenerz- und Kupfervor-
kommen in Siidrussland fiir den Ostseeraum 
von Bedeutung. Auch literarisch sind Ein
fliisse der Skythen im germanischen Raum 
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spiirbar. Man ist versucht, in diesem Zu
sammenhang die von Tacitus in der Germa
nia erwähnten Mythen iiber Herakles mit 
den von Herodot wiedergegebenen skythi
schen Erzählungen iiber diesen Heros in 
Verbindung zu bringen. 

Zu dem von Rolle behanddten Problem 
der Einbalsamierung bei den Skythen ist zu 
sägen, dass das Umherziehen mit dem Leich-
nam bei den verschiedenen Stämmen die vor-
ausgegangene Einbalsamierung voraussetzt, 
wie sie uns von den Toten von Pazyrik be
kannt ist. Da die eigentliche Beisetzung erst 
oft ein Jahr nach dem Eintritt des Todes 
erfolgte, blieb geniigend Zeit, um dieses Um-
herfahren der Leiche in die Zeit nach Been-
digung der Einbalsamierung und in die käl-
teren Monate zu verlegen. 

Fiir die Herkunft der Bestattung in Kata-
kombengräbern, eine Frage, die von Rolle 
nicht behandelt wurde, sollte man an die 
engen Verbindungen der Skythen mit Mit-
telasien aber auch mit China denken. Es ist 
kein Zufall, dass die von Herodot aus skyt-
hischer Quelle berichtete Mythe von den 
Gold grabenden Ameisen auch den Mongo
len in der Gobi nicht unbekannt war. Es 
karm daher auch nicht iiberraschen, dass der 
Grundriss des Katakombengrabes, der aus 
dem Siebenstromland in Mittdasien wohl 
bekannt ist, bei den chinesischen Gräbern 
der gleichen Zeit zu finden ist. Dort fin
den sich dieselben religiösen Vorstellungen, 
auf die das Deponieren reicher Grabbeiga
ben einschliesslich von Frauen, Gefolgsleu-
ten, Dienern und Pferden deutet, nur dafi 
hier diese Sitte nur noch symbolisch durch 
die Aufstellung von Tonfiguren (ming-ki) 
angedeutet wird, während sie bei den Skyt
hen noch voll praktiziert wurde. Es passt in 
diesen Zusammenhang, dass auch der chi-
nesische Himmdsgott von den skythischen 

Nomaden iibernommen wurde. Die Ver
breitung der Katakombengräber in Mi t td
asien hat schon deshalb grosse Bedeutung, 
weil die von Herodot zitierte eigene Mythe 
der Skythen iiber ihre Herkunft eine Ein
wanderung in Siidrussland aus Mittdasien 
voraussetzt. 

Die kleinen goldenen Scheibchen, die fast 
wie Konfetti die in den Katakombengräbern 
bestatteten Toten bedecken, sind auch bei 
den jiingst entdeckten Gräbern von Shibar-
ghan aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. zu fin
den. 

Der von Rolle behanddte Totenkult ist 
nicht bei den Skythen auf der Krim und auf 
der Halbinsel Taman zu beobachten. Sie 
haben nicht nur die griechische Zivilisation, 
sondern auch die religiösen Vorstellungen 
ihrer Nachbarn iibernommen. Die zahlreich 
erhaltenen Inschriften zeigen, dass es hier 
im Rahmen des bosporanischen Rciches zu 
einem weitgehenden Synkretismus gekom
men war. Im Gegensatz hierzu zeigen die 
von Rolle untersuchten Gräber ein Weiter-
leben nicht nur der alten religiösen Vorstel
lungen, sondern auch der von Herodot be-
schriebenen Sozialstruktur. 

Man mufi auf den zweiten Teil des Werkes 
warten, der vor allem älteres Material aus 
Gräberfeldern behandelt, da er erlauben 
wird, eine Entwicklung weiter zu verfolgen, 
die bei dem vorliegenden Teil erst mit dem 
Beginn des 4. Jahrhunderts einsetzt. Schon 
die jetzt vorliegenden Teile der Arbeit haben 
der Wissenschaft in vielem weiter geholfen. 

H. W. Haussig 
Ruhr-Universität Bochum 
Abt. fiir Geschichtswissenschaft 
Postfach 10 2148 
Universitätsstrasse 150 
4630 Bochum 1. Tyskland BRD 
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Karl Schlabow, Textilfunde der Eisenzeit in 
Norddeutschland. Göttinger Schriften zur 
Vor- und Fruhgeschichte 15. Karl Wachholtz 
Verlag, Neumiinster 1976. 100 sidor, 261 av
bildningar, 2 färgplanscher. 

I ett förord har Schlabow formulerat syf
tet med den föreliggande publikationen, som 
bygger på mer än fyrtio år av specialforsk
ning: att (även för icke-fackmannen) ge en 
klar bild av det textila råmaterialet, vävtek-
niken och klädedräkten under århundradena 
närmast före och efter Kristi födelse. Geo
grafiskt är undersökningen begränsad till 
Nordtyskland med Schleswig-Holstein, ma
terialet utgörs av textilfynd huvudsakligen 
från mossar och i någon mån gravar. 

I en kort inledning ges bakgrunden till 
Schlabows publikation från textilforsknings
synpunkt där viktiga insatser tidigare gjorts 
av Engelhardt, Mestorf, Stettiner, Hahne 
m. fl. och sist, men inte minst av Schlabow 
själv (jfr litteraturförteckningen!). 

Vid behandlingen av förhistoriska textilier 
i litteraturen brukar uppmärksamhet ägnas 
åt vilka yttre förutsättningar i fyndmiljön 
som bidragit till att textilierna emellanåt 
kunnat motstå förmultningen i marken. 
Schlabow har tagit upp frågan till särskild 
behandling i kapitel I. Exempel som brukar 
nämnas i sammanhanget, och som även åbe
ropas av Schlabow, är de schweiziska pål-
byggnadsfynden från yngre stenålder. Dessa 
fynd omfattar, som bekant, även en mängd 
textilrester av lin, bast och hampa som kom
mit att bevaras medan yllevävnader helt sak
nas i materialet. Omvänt finns enbart ylle 
bevarat i danska och nordtyska ekkistgravar 
och mossar, däremot inte linne. Frågan är då 
om frånvaron av ylle i det ena samman
hanget och av linne i det andra kan bero på 
olikartade bevaringsomständigheter eller om 
den i stort sett avspeglar de rådande förhål
landena. Schlabow återkommer till ämnet i 
kapitel I I I , där han också visar på att linne 
faktiskt använts i Nordeuropa vid sidan av 
ylle i vävnader redan under bronsåldern (s. 
27, Unterteutschenthal-fyndet) — i vilken 
utsträckning är dock fortfarande obekant. 
Schlabow pekar här också på resultaten av 

v. Stokars undersökningar som innebär att de 
speciella kemisk-biologiska förhållanden som 
varit förhanden i kulturskikten från de 
schweiziska pålbyggnaderna sannolikt lett till 
att alla yllefibrer där förintats. 

I kapitel I berörs vidare de speciella om
ständigheter som bidragit till konserveringen 
av textilier i nordsjökustens terper, i Hall-
statts saltgruvor och i en del andra samman
hang. Flera, för frågan om textiliers beväring 
belysande fynd hade kunnat nämnas såsom 
en del rika merovingiska och frankiska gra
var med textilier på kontinenten eller Ge-
rumsmanteln, plaggen i Högomgraven o. a. 
Att Schlabow inte velat ge flera exempel av 
denna typ är givetvis inte någon brist i ett 
arbete med den nu aktuella målsättningen. 
Hans behandling av ämnet aktualiserar där
emot det önskvärda i att det utfördes en se
parat systematisk undersökning — på bred 
materialbas och med moderna tekniska hjälp
medel — av de faktorer som spelar in vid 
bevaringen av textilt material i förhistoriska 
fynd. Placeringen av denna diskussion i bör
jan av Schlabows bok understryker på ett 
(möjligen särskilt för arkeologen) välkommet 
sätt frågans grundläggande betydelse. Förfat
taren hade kunnat gå längre genom att just 
i det sammanhanget också fästa uppmärk
samheten vid det värde för forskningen som 
spåren efter multnade textilier, textilfossil 
och andra textila rudiment innebär och nå
got diskuterat bevaringsomständigheterna 
härvidlag. Han är ändå redan inne på så
dana tankegångar på andra ställen i sin un
dersökning. 

Det följande kapitel II utgörs av tio sidor 
med kataloguppgifter om textilfynd från de 
trettio nordtyska orter, alfabetiskt ordnade, 
som lämnat material till undersökningen. 
Uppställningen är genomgående uniform: 
efter uppgifter om fyndplats, fyndslag och 
nuvarande förvaringsplats följer en (emel
lanåt något i överkant) detaljrik beskrivning 
av fyndtillfälle och fyndomständigheter. Var
je beskrivning avslutas med en schemaartad 
uppställning på tre kolumner där inventarie
nummer, fyndobjekt (t. ex. Ärmel einer Blu-
se) och fyndgrupp ( t .ex. Frauenkleidung) 
redovisas. Uppgifterna är sammanställda ur 
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en rad spridda rapporter och originalpubli
kationer av de författare (även Schlabow 
själv) som finns nämnda i inledningen. Hän
visningar till dessa, som man nu saknar, hade 
med fördel kunnat tas in i sammanhanget. 
Tekniska beskrivningar av textilfynden ges 
inte i detta katalogavsnitt (kapitel I I ) : de 
och källreferenser följer först i kapitel VI I , 
avsnitt B, under rubriken "Die Kleidung der 
Germanen in den Jahrhunderten um Christi 
Geburt". 

Råmaterial, färgning, spinning och väv-
teknik avhandlas i kapitlen I I I , IV, V och 
VI . I dessa tekniska avsnitt kommer Schla
bows stora specialkunskaper till uttryck, både 
i textens beskrivningar och i tillhörande ana
lys- och förklaringsteckningar. Under rubri
ken "Rohmaterial zum Weben in der Vor
zeit", kapitel I I I , tas, som framgått ovan, 
textiliernas bevaringsmöjligheter åter upp i 
samband med en fyllig diskussion av de vik
tigaste förhistoriska fynden av linne och ylle 
i norra Tyskland. Spinnriktning och vävtät-
het hos bevarade linnefragment redovisas i 
en tablå, s. 30 (motsvarande finns inte för 
yllevävnader). Det hade varit intressant att 
i kapitel I I I även få en jämförande analys 
av det nordtyska materialet och det danska 
med paralleller dragna till Halds Huldre-
mose- och Corsditzegrupper. Hald har redan 
i sin stora publikation av motsvarande dans
ka textilier 1950, pekat på likheter mellan 
Corsditzestofferne å ena sidan och de från 
Marx Stapelstein och Obenaltendorf å den 
andra. Bernuthsfeld och Marx Etzd-stoffer-
na (som har S-spunnen varp men i regel Z-
spunnet inslag) tycks däremot kunna anknyta 
till den grupp danska fynd som har Z-spun-
net garn och där också mycket ofta pälsslag 
ingår i fynden. (I närheten av textilresterna 
från Bernuthsfeld anträffades en pälskappa.) 
Över huvud taget saknar man här jämförel
ser med material från andra nordeuropeiska 
fynd. De genom undersökning vunna resulta
ten ses inte mot bakgrunden av tidigare 
forskningsresultat, Schlabows uppfattning 
kontrasteras inte mot tidigare ståndpunkter. 
De ingående tekniska beskrivningarna och 
analyserna väger dock i sig tungt och man 
är författaren tacksam för dessa kapitel. 

I bokens längsta kapitel, VI I (49 sidor), 
befattar sig Schlabow med dräkten: Die 
Kleidung der Germanen nach den Unter-
suchungsergebnissen erhaltener Kleidungs-
stiick aus den Mooren Norddeutschlands. 
Detta kapitel utgörs egentligen av en utförlig 
katalog (jfr ovan) med ett inledande avsnitt 
om germanernas dräkt enligt samtida avbild
ningar (avsnitt A) . Det följs av ett avsnitt 
(B) där klädesplagg från de i kapitel II för
tecknade nordtyska fynden presenteras i sju 
separata avdelningar, Gruppe 1—7, där 
Gruppe 1 omfattar beskrivningar av mantlar 
(inalles 16 stycken), Gruppe 2 omfattar be
skrivningar av tröjor (inalles 5) , Gruppe 3, 
byxor, Gruppe 4 de till funktionen inte när
mare bestämbara textilresterna, Gruppe 5, 
benlindor, Gruppe 6, gördlar, band och hår
nät, och Gruppe 7, slutligen, kvinnodräktens 
plagg. Någon slutdiskussion av de i katalog
beskrivningarna presenterade dräktdelarna 
finns inte och inte heller någon sammanfatt
ning av dräktskicket utifrån det arkeologiska 
materialet och de anförda avbildningarna. 
Dessa avbildningar diskuteras, som nämnts, 
i kapitel VII A: Die Kleidung der Germanen 
nach den iiberlieferten römischen Denkmä
lern der Eisenzeit. — Som första viktiga ger
man-framställning åberopas reliefbilderna på 
kejsar Trajanus' segermonument Tropaeum 
Traiani, i Adamklissi, Rumänien, från år 109 
e. Kr. Schlabow återger Abb. 55-58 fyra re
liefbilder föreställande bakbundna män med 
"sveberknut" eller nodus, paenula samt lång
byxor med tvärgående veck. Nu är det kan
ske mindre lyckat att utan reservation hän
visa till dessa bilder som illustration till de 
nordtyska germanernas dräkt. Enligt de 
grundligaste undersökningar som under de 
senare decennierna företagits av segermonu
mentets framställningar (Florescu 1961, 
1965), skulle det här inte vara fråga om ger
maner utan om geto-daker eller möjligen an
nat thrakiskt folk, återgivna i sina typiska 
"Faltenhosen". Nodus förekom, enligt samme 
författare, förutom bland germanerna även 
hos en del thrakiska stammar. 

Andra för dräkten viktiga framställningar 
som Schlabow åberopar är Trajanus' och 
Marcus Aurelius' kolonner från 113 och 193 
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e. Kr. Dräkterna här finns i och för sig redan 
utförligt diskuterade av Hald. Schlabow tar 
särskilt upp Marcus Aurdiuskolonnens ger
mankvinnor. Abb. 62 och 255, men även här 
måste tyvärr invändas att bildvalet är mindre 
lyckat. Båda kolonnernas kvinnodräkter är 
ju tydligt klassiska i typen, en peplos sådan 
den återgivits i antik skulptur alltsedan 500-
talet f. Kr. och ned i romersk tid, jfr t. ex. 
den samtida Alimentarirdiefen på insidan av 
Trajanusbågen i Benevent (Abb. 14, Antike 
Plastik, Leif. X I I eller Hassel 1966). Visser
ligen har Hald rekonstruerat den ena av 
kvinnokjolarna från Huldremose (förromersk 
järnålder )som en peplosdräkt (jfr Schla
bows Abb. 252-255), men flera andra fynd 
av kvinnoplagg visar att det åtminstone un
der den här aktuella delen av järnåldern 
också förekommit andra plagg (såsom kjo
larna från Damendorf, Ruchmoor eller Lon-
ne Hede) . Man måste därför i varje fall 
räkna med möjligheten att de romerska sten
huggarna framställt germankvinnorna i klas
sisk romersk dräkt därför att de egentligen 
inte visste hur germankvinnornas dräkt såg 
ut (annorlunda ligger det säkert till med 
mansdräkten). 

De i det följande avsnittet B (s. 95) pre
senterade, mycket detaljerade beskrivningar
na av olika dräktdelar utgör bokens tyngd
punkt. Den grundliga redovisningen av alla 
enskildheter i det tekniska utförandet av 
varje plagg utgör ett ovärderligt tillskott till 
järnålderns dräkthistoria. Beskrivningarna 

illustreras med analysteckningar och rekon
struktioner, ofta fotografier. Medan teckning
arna — av Schlabows egen hand — är väl 
tilltagna, tydliga och instruktiva, är däremot 
emellanåt fotografierna små, oskarpa och 
ojämnt belysta. Även i behandlingen av de 
olika plaggen saknar man utblickar och sam
manfattningar liksom jämförelser med tidi
gare uppfattning. Utan några tyngre vägan
de argument eller referenser rubriceras t. ex. 
det ena av byxparen från Dätgen, Kr. Rends-
burg (s. 85 och 95; Abb. 184-190) som 
"Frauenhosen". Och vid behandlingen av 
mantlarna kommer ingenstans motsvarande 
skandinaviska fynd på tal. Schlabows under
låtenhet på dessa punkter får ytterligare be
lysning genom litteraturförteckningen där 
flera viktiga arbeten saknas och där huvud
parten av de som förtecknats härrör från år
hundradets förra del. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att 
medan de textiltekniska analysavsnitten i 
Schlabows arbete är mycket viktiga och ge
neröst informativa, vittnande om den största 
sakkunnighet hos en av våra främsta auktori-
teter på textilforskningens område, så lämnas 
läsaren i sticket när det gäller helhetssynen 
på textilframställning och dräktskick utifrån 
de nordtyska järnåldersfynden. 

Inga Hägg 
Wikingeck 5 
Wikingturm 
2380 Schleswig 
Tyskland BRD 

Wilhelm Holmqvist, Swedish Vikings on 
Helgo and Birka. Photo: Karl-Erik Granath. 
140 Seiten. Stockholm 1979. 
ISBN 91-970389-1-1. 
Pris ca 80:—. 

Vorweg: Ein grafisch hervorragend aufge-
machtes Buch. Das Verdienst, ein anschau-
liches Werk zur Friihgeschichte des Mälar-
talgebietes vorgelegt zu haben, kommt hier 

nicht nur dem Autor Wilhelm Holmqvist, 
sondern ebenso dem Fotografen Karl-Erik 
Granath zu. Wie positiv eine solche Zusam-
menarbeit sein känn, hat sich friiher schon 
bei dem Buch Helgo — den gåtfulla ön ge
zeigt, aus dem hier auch einige wenige Illus
trationen entnommen sind. Leider findet sich 
manehe wichtige Angabe nur in den Bilder-
läuterungen, so etwa Bcmerkungen zur Rolle 
der Seehundjagd oder zur Bedeutung und 
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Herkunft der Eisenfunde auf Hdgö. Durch 
die insgesamt aber gelungene Kombination 
von Text und Bild ist hier eine Arbeit ent
standen, die äufierlich zunächst den fach-
fremden Leser anspricht und wohl auch an-
sprechen soll. Das wird dadurch unterstrich-
en, dafi zeitgleich eine schwedische und eine 
englische Ausgabe erschienen sind — gerade 
rechtzeitig zu der groBen Ausstellung iiber 
die Vendelzeit in Statens historiska museum 
und zur Wikingerausstellung im Britishen 
Museum. 

An dieser Stelle soll aber nicht der Wert 
des Buches von Holmqvist und Granath fiir 
den interessierten Laien 'betont werden, denn 
ein solcher steht aufier Frage. Vidmehr gilt 
es hervorzuheben, welche Anregungen der 
Friihgcschichtler aus dem Werk entnehmen 
känn, d. h. wo neue stimulierende Ansatz-
punkte fiir das Verständnis der Geschehnisse 
während der zweiten Hälfte des ersten Jahr-
tausends in der alten Kulturlandschaft um 
das heutige Stockholm liegen. In diesem Ge
biet sind allein 240 000 Fundstellen aus ur-
und friihgeschichtlicher Zeit registriert, d. h. 
etwa die Hälfte aller in Schweden bekannter 
Fundplätze und Denkmäler. 

Es sind neben dem Versuch, die macht-
politische historische Situation des 6. bis 10. 
Jahrhunderts zu durchleuchten, vor allem 
zwei miteinander gekoppelte Aspekte, die 
Holmqvist der Fachwelt nahebringen moch
te: 
1. Die Wikinger des 9.-11. Jahrhunderts 
waren im Grunde friedliebende Händler und 
deshalb können 
2. die venddzeitlichen Bewohner von H d g ö 
bereits als Wikinger gelten. 

H d g ö wird bestimmt durch Handel und 
Handwerk. Die Bewohner waren losgdöst 
von der agrarischen Produktion. Der Höhe-
punkt ihrer Tätigkeit lag im 6. und 7. Jahr
hundert. In dieser Zeit wurden nicht nur 
enorme Mengen von Buntmetall fiir ein wei-
tes Hinterland dort verarbeitet, sondern auch 
geradezu europaweite Kontakte gehalten. In 
denselben Zeitraum fällt die Griindung der 
skandinavischen Kolonie in Grobin. In West-
jiitland entstand ein vielleicht ähnlich struk-

turierter Ort wie H d g ö in Dankirke bei Ribe. 
Politische Konsolidierungserscheinungen in 
Zentraleuropa sollen sich auf diese Weise 
durch Fernverbindungen, Expansion und lo
kale Konzentration von Handwerkern und 
Handdsstiitzpunkten im Norden spiegdn. 

Das allés känn aber nicht ausschliefilich 
als Reaktion auf kontinentaleuropäische Ver
hällnisse verstanden werden. Vidmehr sieht 
Holmqvist eine wesentliche Voraussetzung 
fiir diese skandinavischen Geschehnisse in 
der Stärkung einer Zentralgewalt in Alt-
Uppsala. Die monumentalen Grabhiigel in 
Alt-Uppsala sowie die Bootgräber, die in-
zwischen an verschiedenen Orten vor allem 
in Uppland bekannt geworden sind, deuten 
auf den Beginn einer organisierten zentralen 
Administration hin. Hier vermutet Holm
qvist auch die Wurzeln des Ledung-Systems; 
die in den Bootgräbern Bestatteten könnten 
eine Art Gefolgschaft gebildet haben. Der 
Einflufibereich des Königs der Svear in Alt-
Uppsala war entsprechend grofi. Er konnte, 
so der Verfasser, mindestens bis nach H d g ö 
gereicht haben. Daraus wäre eventuell zu 
folgern. dafi H d g ö als zentraler Platz fiir 
Handel und Handwerk auf königliche Ver-
anlassung und unter königlichem Schutz ent
standen ist, und zwar an einer Stelle, die 
vcrkehrspolitisch gunstiger war als Alt-Upp
sala. In diesem Umfeld der Svear konnte 
also der Beginn der Staatwerdung angesetzt 
werden und damit zugleich auch der beginn 
der politischen Geschichte Schwedens. In der 
Tat , ein faszinierendes Bild dieser wahrhaft 
historischen Landschaft! Weit vor der Wi
kingerzeit sind hier bereits ausgedehnte Han-
delsverbindungen nach Ost- und Mitteleuro
pa belegt. Eine unkriegerische Expansion 
fand von diesem Zentrum aus statt. Wie 
grofi die Eigenständigkeit der Gotländer bei 
diesen Unternehmungen gewesen ist, wird 
allerdings noch nicht ganz deutlich. 

Die Bedeutung Helgös als wirtschaftlicher 
Zentralort endet in der Zeit um 800 n. Chr. 
Zu recht wird betont, dafi die Ursache dafiir 
wohl ausschliefilich durch das Absinkcn des 
Wasserspiegds gegeben war. In unmittelba-
rem zeitlichen Anschlufi däran wächst das 
nahegdegene Birka als Handelsort heran. 
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Denkbar wäre, dafi Handwerker von H d g ö 
unter Mitnahme ihres schweren Arbeitsgerä-
tes zu Anfang des 9. Jahrhunderts dorthin 
iibersieddten, da schwere Handwerksgeräte 
auf H d g ö bisher nicht gefunden wurden. 
Doch sollen die Verbindungen zwischen 
Helgo und Birka aufrecht erhalten worden 
sein. Vor allem vermutet Holmqvist dieses 
fiir Kult und Verwaltung. In diesen Bereich-
en konnte Helgo auf Grund seiner alten Tra
dition sogar Birka iibergeordnet gewesen sein. 
Hat auf H d g ö die Versammlung stattgefun-
den, die Zustimmung zur Verkundung des 
Christcntums in Birka zu geben hatte oder 
hat Ansgars Kirche sogar auf H d g ö gestan
den? Vorstellungen dieser Art wirken er-
staunlich, doch sind sie durchaus erwägens-
wert. Christliche Missionare versuchten im
mer dort Fufi zu fassen, wo ein heidnisches 
Zentrum bestand und die Befunde sprechen 
inzwischen dafiir, daB es ein solches auf 
H d g ö gegeben hat — von Holmqvist plas-
tisch als Kultstätte mit "Wein, W d b und 
Gesang" dargestellt. 

Birka soll H d g ö als wirtschaftlich domi-
nierenden Ort im Mälarseegebiet direkt ab-
gelöst haben. Händler und Handwerker wa
ren dadurch aber nicht der königlichen Auf-
sicht entzogen, denn im Rahmen der Stär-
kung der "Staatsgewalt" war in Sichtweite 
von Birka der Königshof Adelsö entstanden. 
Allés wird weiterhin kontrolliert vor sich ge
gangen sein, allerdings in einer Nummer 
gröfier. Birka wuchs nämlich schnell zu ei
nem "tätort", einer dicht bebauten Siedlung, 
die ihrer Funktion nach ohne weiteres als 
Stadt bezeichnet werden darf — auch wenn 
kein geschriebenes Stadtrecht bekannt ist. 
Von Orten dieser Art wurde die wikingische 
Handelsexpansion betrieben. Dafi diese weit
gehend friedlich vor sich ging und Waffen 
eigentlich nur eingesetzt wurden, um das 
Feld merkantiler Tätigkeit auszudehnen und 
zu schiitzen, will man dem Verfasser gerne 
glauben. Doch sollte nicht vergessen werden, 
dafi paralld dazu gezielte Raub- und Pliin-
derungsfahrten unternommen wurden, aller
dings vornehmlich von Westskandinavien 
aus. 

Das Bild des friedfertigen Wikingers wird 

in diesem Buch stark betont, manchmal wohl 
auch ein wenig strapaziert. Dafi es in vieler 
Hinsicht zutrifft, steht aufier Zweifel. Damit 
ist auch der Titel, der ja Wikinger bereits 
mit Helgo gleichsetzt, nicht mehr so irrefiih-
rend, sondern in seinem erweiterten Sinne 
durchaus gerechtfertigt. Schon andere Auto-
ren haben Ereignisse der Völkerwanderungs-
und Vendelzeit als vorwikingisch bezeichnet, 
aber sie haben diese nicht in der Konse-
quenz mit den Wikingern gleichgesetzt, wie 
das hier getan wird. Dariiber wird es noch 
manehe Diskussion geben. Sie wird letzlich 
darin miinden, ob "Wikinger" fiir ein Chro-
nologiesystem herhalten sollen oder ob sie 
besser geeignet sind zur Kennzeichnung ei
ner wirtschaftspolitischen Verhaltensform. 

Trotz der auf die Seitenzahlen offensicht-
lich genau abgewogenen Verteilung des Tex-
tes auf H d g ö und Birka in gleichem Umfang 
dominiert doch Hdgö , da auch im zweiten 
Teil stets wieder darauf Bezug genommen 
wird. Dennoch ist Birka nicht zu kurz ge
kommen. Endlich steht damit zugleich auch 
wieder eine etwas umfangreichere allgemein-
verstätliche Darstellung von Birka zur Ver-
fiigung, nachdem das Buch von H. Arbman, 
Birka — Sveriges äldsta handelsstad aus dem 
Jahre 1939 seit langem vergriffen ist. 

Wilhelm Holmqvist hat sich wieder als 
ein Meister der Feder erwiesen. Er hat ver
sucht, Geschichtsschreibung zu betreiben fiir 
einen Zeitraum, aus dem Geschriebenes gar 
nicht oder nur sehr spärlich zu Verfiigung 
steht. Wer das Wagnis eingeht, allein an 
Hand von Bodenfunden ein wirtschaftspoli-
tisches und machtpolitisches Bild zu entwer-
fen, mufi wissen, dafi der Leser skeptisch sein 
wird. Aber selbst der skeptische Leser wird 
dieses Buch iiberaus stimuliert aus der Hand 
legen. 

Torsten Capelle 
Seminar fiir Ur- und Fruhgeschichte 
Domplatz 20-22 
D - 3 3 0 0 Munster 
Tyskland BRD 
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Klavs Randsborg, The Viking Age in Den
mark. The Formation of a State. Duckworth, 
London. 1980. 206 s. 
ISBN 0-7156-1466-5 (paper) , 
ISBN 0-7156-1443-6 (cased). 
Pris ca £ 7.95 (paper) . 

Vikingatidens historia är en angelägenhet 
för många vetenskaper. Klavs Randsborg är 
arkeolog, men ser problemen i ett mycket 
brett perspektiv. Hans bok är ett bra exempel 
på det fruktbara i att kombinera resultat 
vunna på olika håll till en arkeologisk syntes 
av delproblem inom, i det här fallet, Dan
marks vikingatid. 

I bokens inledningskapitel, The Vikings 
and the State, presenteras utförligt de förut
sättningar som ligger till grund för arbetet. 
De aspekter som intresset kretsar kring är av 
ekonomisk, social och politisk art. Utgångs
punkten är den generella kunskap man an
tar sig ha om vad som sker när samhällen 
med traditionella ägandeformer till jord 
(s. k. stamsamhällen/hövdingadömen) löses 
upp och övergår till att bilda "stater" med 
andra former för jordägande. Inom denna 
givna ram tolkas det arkeologiska materialet. 
Därmed har ett nytt sätt att se på sedan 
länge känt material skapats samtidigt som 
nya observationer placeras in på sin plats. 

Bokens disposition efter inledningskapitlet 
utgörs av sex kapitel behandlande problema
tik kring historiska källor, runstenar, försörj
ning och lantlig bebyggelse, städer och bor
gar, gravar samt slutligen silverskatter. 

I genomgången av de historiska källorna 
får vi bl. a. en redovisning av kung Godfreds 
förehavanden kring år 800. Här tolkas för
hållandena så, att det tryck som Karl den 
Store utövade på Danmark orsakade God
fred att dela ut land till vasaller som ersätt
ning för tjänster av militär art. Detta betydde 
att äldre former för rätten till jord bröts 
upp. Istället för att som förr låta jorden gå i 
arv inom familjen kunde nya, ofta kanske 
främmande personer komma i åtnjutande av 
jord. Godfred-dynastin efterträddes av J d -
ling-dynastin, som intensifierade den påbör
jade processen. Kapitlet fortsätter med en 
kortfattad redogörelse för denna dynasti. 

Vad kan då studiet av runstenarna säga 
oss om statsbildningens förlopp? Randsborgs 
premiss är att de tyder på nya ägandeformer. 
Runstenarnas dateringar bygger på uppgifter 
i verket Danmarks Runeindskrifter från 
1941/42. Tre grupper urskiljs: 1) 800-talets 
stenar, 2) Jdling-gruppen under 900-talet 
och 3) efter-Jdling-gruppen från ca år 1000. 
Någon kritisk diskussion om dateringarnas 
pålitlighet förs knappast, vilket nog hade 
varit på sin plats, speciellt med tanke på 
stenarnas olika geografiska utbredning. 

En viktig observation är att 800-talets run
stenar är vanligast på Fyn, medan de två 
efterföljande runstensgrupperna saknas där. 
Tolkningen av detta förhållande söks i tre 
olika faktorer, som alla kan ha bidragit till 
förändrade ägoförhållanden, manifesterade 
i runstensresandet. 1) En antagen befolk
ningsökning leder till ett stort tryck på de 
rådande ägostrukturerna. Detta tryck blir 
störst "i mitten" av landet, d. v. s. på Fyn, 
där man ej fritt kan expandera utåt perife
rin. 2) ö k a d rikedom p. g. a. handel medför 
nya ägoförhållanden. 3) Det tidigare nämn
da trycket från det karolingiska riket gör att 
Godfred-dynastin delar ut land mot tjänster. 
Det antas då att den danska dynastin sitter 
på Fyn. När man sedan slutar med att resa 
runstenar på Fyn förklaras detta med att de 
nya ägostrukturerna har stabiliserats. 

I och med Jdling-gruppcns runstenar för
skjuts tyngdpunkten mot väst. Jdling-dynas-
tin tar över. Bortsett från stenarna kring Jel
ling är både 800-talets och Jdling-gruppens 
stenar lokaliserade nära kusten. Detta tolkas 
så att människor i beroendeställning främst 
gavs land vid havet. Efter-Jdling-gruppens 
stenar har sin spridning utåt periferin. Om
rådet kring Jelling har inga stenar vid denna 
tidpunkt. Gruppen antas visa Jdling-dynas-
tins expansion, främst då österut. 

En specialstudie görs av Skåne, där Rands
borg efter en analys av inskrifterna noterar 
en skillnad mellan Sydvästskåne och Sydöst
skåne, bestående i vad man skulle kunna 
kalla "tjänstejord" i väst och "arvejord" i 
öst. Den östliga gruppens stenar omtalar 
släktskapsförhållanden, medan den västra 
gruppen enligt Randsborg dokumenterar re-
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lationerna till kungen som vasall, skeppsbe
fälhavare och liknande. 

Runstenar tycks ha en tendens till att 
gruppera sig kring de vikingatida städerna. 
Betydelsen av detta tolkas som ett uttryck 
för att det i hög grad var där som de gamla 
ägostrukturerna ersattes av nya. 

I kapitlet om försörjning och lantlig be
byggelse understryks att den under vikinga
tiden förutsatta befolkningsökningen med
förde att sädesodlingens betydelse ökade på 
bekostnad av boskapsskötselns. I städerna vi
sar benmaterialet en dominans för de kött-
producerande djuren nötboskap och svin, 
medan får/get och häst kännetecknar bebyg
gelsen på landsbygden. Förhållandet mellan 
dessa bägge grupper kan till och med tas som 
tecken på graden av urbanisering, menar 
Randsborg. Det visar också att stad och land 
stått i ett nära beroendeförhållande till var
andra, med bl. a. en import av kött till stä
derna. De nya utgrävningarna i framför allt 
Vorbasse nära Jelling har visat på en ny 
gårdstyp, antagligen från sent 900-tal, den 
s. k. stormansgården. Randsborg anser att 
den ekonomiska basen för gårdar av denna 
typ kan ha utgjorts av djuruppfödning. 

Kapitlet om städer och borgar innehåller 
bl. a. en geografisk analys som visar på Jel-
lings centrala läge i förhållande till stads
bildningarna under 1000-talet, men också 
med avseende till 900-talets vikingaborgar 
Aggersborg, Fyrkat och Trelleborg samt 
gränsvallsystemet vid Danevirke. Nonnebak-
ken i Odense förs ut ur diskussionen kring 
borgarna med hänvisning till denna ringvalls 
likhet med den antagna ringvallen/staden 
Ärhus. Randsborg har här dragit konsekven
sen av de nya dateringar som erhållits för 
vikingaborgarna i och med Fyrkat-undersök-
ningen och som kan innebära att de snarare 
ska ses i samband med Harald Blåtands stats
bildningsförsök än med Sven Tveskäggs Eng
lands-tåg. 

I kapitlet om gravarnas betydelse redogörs 
för de olika former av påkostade gravar som 
dyker upp i 900-talets Danmark. Det rör sig 
främst om ryttargravar med vapen, övriga 
vapengravar, kammargravar och s. k. vagns
korgsgravar, de sistnämnda uppenbarligen 

enbart för kvinnor. Dessa gravar kopplas 
samman med Jdling-dynastin och de perso
ner som stod i beroendeställning till denna. 
En studie av gravarnas geografiska utbred
ning visar att de i huvudsak grupperar sig i 
ett bälte kring Jdling-dynastins centralom
råde, alltså på ett likartat sätt som borgarna 
och runstenarna tillhörande Jelling-gruppen. 
Tolkningen av detta blir att de kan utgöra 
gravar för personer med militära uppgifter 
som erhållit land i ersättning. Att de inte 
ingick i den normala samhällsstrukturen 
skulle visas av att vapnen inte gick i arv utan 
lades ned i graven, något som knappast före
kommit århundradena före och ej heller efter 
denna period. Den nära anknytningen till 
Jdling-dynastin ges även av att man antar 
att kung Gorm och drottning Tyra gravlades 
i kammare, med en vagnskorg som kista för 
den senare, i Nordhögen i Jelling. 

Den sista materialgrupp som behandlas är 
silverskatterna. Randsborg antar att de på
träffade skatterna utgör tecken på krig eller 
andra oroligheter. 800-talets få skatter tycks 
ligga vid kusten, medan 900-talets och det 
tidiga 1000-talets finns både där och i inlan
det. Detta tolkas så att kustområdena under 
800-talet var utsatta för piratattacker (inlan
det förutsätts också ha haft skatter, men de 
blir ej kvar i jorden). Under 900-talet och 
det tidiga 1000-talet kommer oroligheterna 
att omfatta både kust och inland. Sprid
ningsbilden beror enligt Randsborg huvud
sakligen på graden och arten av oroligheter, 
silverimportens intensitet i skilda områden 
samt silvrets funktion i samhället. 

Graden av krig räknas ut genom att dela 
antalet inlandsfynd med det totala antalet 
fynd inom bestämda tidsavsnitt. Ju större 
andel inlandsfynd desto mer genomgripande 
krig. 

Ett mått på den relativa mängden silver 
i Danmark vid olika tidpunkter erhålls ge
nom att dividera antalet fynd med perioder
nas "krigsgradsvärde". Resultatet redovisas i 
fig. 1 nedan, omritad efter Randsborgs fig. 
37 A, som dock visar hela perioden 800— 
1040. 800-talet har en högre stapel för första 
hälften och en lägre för andra hälften av år
hundradet. Diagrammet avser att visa pe-
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Fig. 1. Omritad efter fig. 37 A Relativ mängd sil
ver (silverstockens storlek). Framräknat på antal 
myntdaterade silverskatter. 
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Fig. 2. Omritad efter fig. 56 men sammanslaget till 
20 års perioder. Absolut mängd registrerade mynt-
daterade silverskatter. 
Inland: 5 km och mer från öppet vatten. Kust: 
0-4 km frän öppet vatten. 

rioder med stor respektive liten silverstock/ 
silverimport. En "importkris" under 800-talet 
kan ha orsakat vikingatåg utomlands, me
dan 900-talets "importkris" innebar om
struktureringar inom det danska samhället, 
manifesterade i Jdling-dynastins statsbild
ningssträvanden (jfr diskussionen nedan) . 

Silvermängden i olika områden räknas ut 
genom att dela silvervikten (motsvarar antal 
fynd i ovanstående beräkningar) med "krigs-
gradsvärdet" och sedan dela det erhållna 
värdet med områdets jordbrukspotential (ut
tryckt i tönder hartkorn). Under 900-talet 
visar sig Själland vara rikt på silver, medan 
Jdling-statens kärnområde och det mellan 
dessa liggande "gränsområdet" är silverfat-
tigare. Förklaringen till detta tros vara att 
man i Jelling investerat silvret i borgbyggen 

m. m. samt att land gavs som betalning istäl
let för silver i "gränsområdet". Själland där
emot kan till och med ha erhållit silver från 
Jdling-staten som betalning för varor och 
tjänster. En blick på kartan fig. 36 hos 
Randsborg, vilken visar den faktiska utbred
ningen av de kända silverskatterna under 
perioden 900—1040, ger dock en delvis annan 
bild med en ganska jämn spridning. Då 
krigsgradsvärdet kraftigt övervärderar kust
fyndens betydelse (jfr nedan) beror nog 
Själlands hypotetiska rikedom bl. a. på att 
förhållandet kust/inland är 13:6 mot det 
omvända 2: 6 för Fyn och 10: 18 för Jylland. 

Randsborg använder även silverskatterna 
till att beräkna graden av social stratifika-
tion. En första beräkning görs genom att dela 
antalet skatter över 500 gram med antalet 
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under detta värde (fler stora skatter ger hög
re grad av social stratifikation). Ett tal räk
nas fram genom att dela skatternas totala 
vikt inom det aktuella området och den ak
tuella tiden med krigsgradsvärdet, samt att 
dela detta resultat med jordbrukspotentialen 
(tänder hartkorn). Med detta tal delas så 
det först erhållna värdet. Resultatet blir att 
800-talet har lägre grad av social stratifie-
ring än 900-talet, samt att Själland under 
900-talet har en låg stratifieringsgrad jäm
fört med exempelvis Fyn, men att Jylland, 
då speciellt Jdling-området, har den högsta 
graden av social stratifiering. Även i dessa 
beräkningar är krigsvärdet inbegripet, men 
jag är, liksom i exemplet ovan avseende sil
vermängden i olika områden, inte säker på 
dess genomslagskraft. Man kan dock notera 
att 800-talet generellt och Själland under 
900-talet får låga värden. De kännetecknas 
bägge av många kustfynd. 900-talet generellt 
och Fyn samt Jylland ges höga värden. De 
kännetecknas av många inlandsfynd. 

För att reda ut orsakerna till 800- och 
900-talens antagna "handelskriser", vilka 
leder till drastiska nedgångar i importen av 
arabiska mynt, redogörs för skattfynden i 
Ryssland. Kurvorna för skattfyndsfrekvensen 
därstädes visar på toppar ca 800 och strax 
efter 900. Orsaken till nedgången efter 800 
antas kunna vara oroligheter i myntens ur
sprungsländer, vilket har stört handeln. Ned
gången efter det tidiga 900-talet skulle där
emot kunna bero på tömda gruvor. 

Efter en kort sammanfattning avslutas bo
ken med ett antal appendix som redovisar 
delar av det källmaterial Randsborg använt 
sig av. Detta underlättar betydligt den kon
troll som varje vetenskapligt arbete måste 
kunna underkastas. 

Det är mycket svårt att i en kort recension 
göra Randborgs idérika framställning rätt
visa. Många aspekter har här renodlats me
dan andra utelämnats. Sammanfattningsvis 
kan sägas att boken är en stimulerande läs
ning för alla kulturhistoriskt intresserade och 
oumbärlig för den som vill orientera sig i mo
dern vikingatidsforskning. 

Randsborg påpekar själv att boken är kon
troversiell men att han inte ger sig in i pole

mik. De antaganden framställningen bygger 
på redovisas klart, men det är mycket vik
tigt att läsaren tränger in i betydelsen av 
bokens ibland något invecklade premisser 
och beräkningar, då dessa får stora konse
kvenser för uttolkningen av de kulturhisto
riska resultaten. Som avslutning ska jag ge 
ett exempel på detta, nämligen genom att 
studera det s. k. krigsgradsvärdets effekter på 
analysresultaten. 

En jämförelse mellan diagrammen fig. 1 
och fig. 2 (Randsborgs fig. 37 A och 56) 
säger en hel del. Fig. 1 antas visa silverstoc
kens storlek under olika perioder, angiven i 
ett relativt värde. Fig. 2 visar den kända 
mängden myntdaterade silverfynd under de 
olika perioderna, angiven i antalet fynd. 

I fig. 37 A hos Randsborg redovisas även 
800-talet med ett högre relativt värde för 
den första hälften och ett lägre för den andra 
hälften av århundradet. Tolkningen av dia
grammet blir att efter en högre silvermängd 
under första hälften av 800-talet följer en 
nedgång som först i början av 900-talet för
byts i en drastisk ökning av silvermängden. 
En bottennotering nås ca 950 för att sedan 
ånyo följas av en topp ca år 1000. Svackorna 
har, som ovan redovisats, satts i samband 
med handelskriser, motverkade med vikinga
tåg respektive statsbildning. 

Ser vi på fig. 2 kan vi inte notera någon 

topp 900-920 och ej heller någon botten

notering ca 950. Värdena i fig. 1 räknas fram 

genom att inom en period, t. ex. 900-920 di

videra hela antalet fynd, 9 st., med "krigs

gradsvärdet", d .v . s . "7"(ett inlandsfynd av 9 

9 9 - 9 9 2 

totalt) enligt formeln -; -"= —~el l e r ~ = 8 1 . 
9 

Detta sätt att räkna tycks resultera i att in
landsfynden frånkänns allt värde som indika
torer på den faktiska silverstocken i landet. 
Fig. 1 är nästan identisk med fig. 2 om man 
bortser från inlandsfynden (observera att 
skalorna är olika). Perioden 900-920 får 
dock en extremt hög stapel i fig. 1. Tänker 
vi oss att ett ytterligare av fynden här gjorts 
i inlandet istället för vid kusten får vi föl-
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92 
jande värde: "T~ = 40,5, d. v. s en halvering 

av stapeln (i fig. 1 markerat med ett streck). 
Att kusten får så stor betydelse för påvi

sandet av landets silverstock beror på anta
gandet att inlandsfynd tyder på genom
gripande oroligheter och att en fyndbild med 
enbart kustfynd bara tyder på smärre pirat
attacker. Detta innebär att man måste förut
sätta att exempelvis perioden 900-920 hade 
många skatter även i inlandet men att vi ej 
hittat dem (de har tagits upp redan under 
vikingatiden eller de har aldrig lagts ner i 
jorden) medan stapeln 980-1000 i fig. 2 vi
sar att vi hittat många skatter, då de gräv
des ner och ej kunnat hämtas upp igen av 
ägaren. Randsborgs premisser vänder, kan 
man säga, "upp och ned" på den faktiska 
fyndbilden. 

En alternativ tolkning av fig. 2 vore ju 
annars att handeln var organiserad så att 

kusterna gynnades under 800-talet och tidigt 
900-tal, men att en ändrad eller utbyggd 
organisation från och med ca 940 medförde 
att både kust och inland kunde få del av 
silverskatterna och det de representerar. 

I exemplet ovan har jag velat visa på fa
ran med att tolka ett diagrams "utseende" 
utan att klart tänka igenom vad det faktiskt 
står för och hur pass signifikant mönstret i 
själva verket är. Denna varning gäller dock 
oss alla, och verkligen inte bara Randsborg. 
Exemplet kan mångfaldigas i arkeologisk lit
teratur. Det ska sägas att de tolkningar 
Randsborg gör av diagrammen söker stöd 
hos andra iakttagelser i hans bok. Här har 
exemplet renodlats för att försöka åstadkom
ma en poäng med generell giltighet. 

Anders Carlsson 
Inst. för arkeologi 
Stockholms universitet 
S - 106 91 Stockholm 

Valerie Fenwick (red.), The Graveney Boat; 
a Tenth-Century Find from Kent. National 
Maritime Museum, Greenwich Archaeologi
cal Series No. 3. BAR British Series 53 1978, 
348 s. ISBN 0-86054-030-8. Pris ca £ 9.00. 

Hösten 1970 påträffades i samband med drä
neringsarbeten i "the Graveney Marshes" 
nära floden Kent i England lämningarna ef
ter en båt som uppenbarligen var av hög-
ålder. 

Senare undersökningar visade att det gäll
de ett fartyg som ursprungligen varit ca 14 m 
långt och med en bredd av ca 3,9 m. Det 
syns ha varit byggt för att transportera tung 
last, t. ex. sten. En försiktig bedömning säger 
att lastkapaciteten varit ca 7 ton. Spår i vra
ket visar att det seglat över Nordsjön, kan
ske till Rhen och uppför denna flod, kanske 
till Haithabu. C 1 4 och dendrokronologisk 
analys anger att det byggts A.D. 927 ± 2 år. 
Hon hade övergivits vid en å mer än en kilo
meter från havet omkring år 947. 

Med detta fynd framträdde en av de få 
hittills kända exponenterna för brittiskt 
skeppsbyggeri under förhistorisk tid. Detta 
skall då ses mot bakgrunden av att sådana 
fynd påträffats i betydligt större utsträck
ning framför allt i Skandinavien, men också 
på kontinenten. 

Den s. k. Graveneybåten blev föremål för 
en samvetsgrann undersökning och efterbe-
arbetning med National Maritime Museum 
i Greenwich, London som drivande kraft 
och med bistånd bl. a. från British Museum. 

1978 publicerades rapporten från denna 
bearbetning, betitlad The Graveney Boat 
i BAR, British Series 53. Den utgör en av 
de mest ingående fartygsundersökningar som 
presenterats i arkeologisk litteratur och ger 
anledning till en lång rad synpunkter. 

Friläggningen av båtvraket presenteras in
gående och det framgår av beskrivningen hur 
noggrant man gick tillväga för att ta tillvara 
all tänkbar information på fyndplatsen. Den
na allsidighet är knappast — ur ekonomisk 
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och ofta inte heller ur tidsmässig synpunkt 
— möjlig att tillämpa vid en gängse upp
dragsundersökning av ett vrak i Sverige. Den 
är i vissa fall ofta för dyrbar och ibland inte 
heller motiverad ur vetenskaplig synpunkt. 
Likafullt utgör redogörelsen för Graveney-
undersökningen en viktig presentation för 
alternativa tillvägagångssätt och tekniska 
förfaringssätt bland vilka man kan välja efter 
den egna undersökningens förutsättningar. 

Denna positiva reservation kan sägas gälla 
hela denna publikation. Undersökningen är 
noggrann i överkant, men ger därigenom 
marinarkeologen en fyllig beskrivning av alla 
stadier i en fartygsundersökning, ofta med 
möjligheter att välja mellan olika slag av 
alternativ ur dokumentations- eller rekonst
ruktionssynpunkt. Detta är en innehållsrik 
och informativ typ av presentation, som över
lämnar valmöjligheterna till läsaren. 

Medan vraket ännu låg kvar på fyndplat
sen gjordes en plastavgjutning av skrovet för 
att säkerställa kunskapen om dess form i 
fyndläget. När vraket demonterats utfördes 
en mycket ingående fullskaledokumentation 
av delarna, med tillämpning av den teknik 
för detta som utvecklats i England och som 
skiljer sig från den som tagits fram för doku
mentationen av Skulddevsskeppen. Metoder
na skiljer sig från varandra främst genom att 
man i England placerar plastfolien direkt på 
det dokumenterade objektet, medan den 
danska metoden arbetar med plastfolien pla
cerad på en plexiglasskiva ett stycke över 
detsamma. Både redovisningen av fullskale-
ritningarna och den skriftliga beskrivningen 
av delarna är mycket fyllig och detaljerad. 

Många sidor har också använts för teck
nandet av den geografiska och historiska 
bakgrunden. Resultatet utgör mycket kort
fattat den karaktäristik som redovisades i in
ledningen till denna recension och ämnet 
lämnas här för läsarens vidare studium. 

Den sista delen av rapporten omfattar re
konstruktionen av det ursprungliga fartyget 
och de olika stadierna i denna. En viktig roll 
i detta arbete har mariningenjören Eric 
McKee spelat, en man som dessutom har en 
eminent förmåga att i ritning åskådliggöra 
både rekonstruktionsförfaranden och konst

ruktionsdetaljer. Efter att först ha prövat re
konstruktion i ritning, vilket visade sig vara 
en för komplicerad process, övergick man 
till att bygga en rekonstruktion i modell. I ett 
sammanhang som detta är det viktigt att 
göra klart både för sig själv och andra var 
gränsen går mellan klart belagda konstruktio
ner i skrovet och sannolika samt mellan san
nolika och hypotetiska. En sådan markering 
hade man utfört i Graveneybåtens fall ge
nom att ge konstruktiva lösningar av olika 
slag skilda färger i modellen. McKee, som 
utfört rekonstruktionen, tar sig fram med 
stöd av sin empiriskt inriktade, skeppsteknis
ka kunskap, när materialet inte längre ger 
underlag för självklara lösningar. Den kun
skapen är helt naturligt den rätta för en så
dan rekonstruktion som denna. 

När det gäller den slutliga tolkningen av 
Graveneybåtens ursprungliga funktion och 
egenskaper använder man en minimi- och 
en maximimodell för att ringa in det sanno
lika svaret. Med andra ord, det är osannolikt 
att båten varit en färja över t .ex. en flod; 
för ett sådant ändamål hade man kunnat 
nöja sig med en farkost med betydligt primi
tivare konstruktion. På motsvarande sätt är 
det otroligt att detta tungt byggda, bulkiga 
fartyg varit ett av dåtidens snabba och lätta 
krigsskepp. Rekonstruktionen i modell har 
också utförts i en minimi- och en maximiva-
riant, innebärande en modell med ett mini
mum av rekonstruerade delar och en modell 
med en maximal rekonstruktion, i detta fall 
således som en havsgående, seglande pråm 
eller lastdragare. Olika alternativ lämnas i 
ritningar på de konstruktiva lösningarna av 
saknade delar. Detta avsnitt är viktigt ur 
principiell synpunkt, när det gäller marin
arkeologisk rekonstruktion av fartyg och bå
tar. 

Därefter presenteras aspekter på några 
viktiga moment i en fartygsrekonstruktion. 
Dels i McKees avsnitt om tekniken för att 
utföra framför allt bordplankorna och nagel-
hålen i en modell korrekt, dels i ett avsnitt 
med en bedömning av Graveneybåtens linjer 
med utgångspunkt från rekonstruktionen. 
Den senare ger intressanta upplysningar om 
vad man kan få ut ur beräkningen av form-
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egenskaperna i ett rekonstruerat skrov. Rap- listan i McKees Clenche.d Lap and Clinker 
porten avslutas med avsnitt om byggandet 
av en replik av fartyget och om behandlingen 
av glasfibermodellen utförd i fält. 

Det sista bidraget är en fyllig engelsk ord
lista över skeppsbyggnadstekniska och ankny
tande termer, som tillsammans med t. ex. 
Sandahls Middle English Sea Terms och ord-

(London 1972) utgör ett viktigt referensma
terial för icke engelska forskare i detta sam
manhang. 

Carl Olof Cederlund 
Statens sjöhistoriska museum 
S - 115 27 Stockholm 

Berichte uber die Ausgrabungen in Haithabu. 
Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum fiir 
Vor- und Friihgeschichte. Hrg Kurt Schietzel. 

Bericht I. Schietzel, K., Die archäologischen 
Befunde der Ausgrabung Haithabu 1963-1964. 
Zippelius, A., Zur Frage der Dachkonstruktion 
bei den Holzbauten von Haithabu. Neumiinster 
1969. 

Bericht 3. Crumlin-Pedersen, O., Das Haithabu-
schiff. Neumiinster 1969. 

Bericht 4. Das archäologische Fundmaterial I 
der Ausgrabung in Haithabu 1963-1964. Neu
miinster 1970. Capelle, T., Metallschmuck und 
Gussformen. Hatz, G., Munus-divinum-Nach-
ahmungen. Tempel, S. D., Kämme. Weidemann, 
K., Importkeramik, von Miiller, A., Karneolper-
len. Ullemeyer, R., Textil- und Lederfunde. von 
Brändt, A., Netzwerk. Riiger, Ch. B., Römische 
Ziegelbruchstiicke, Schietzel, K., Hölzerne Klein-
funde. Schietzel, K., Specksteingefässe. 

Bericht 6. Das archäologische Fundmaterial II. 
Neumiinster 1973. Steuer, H., Gewichte aus Hait
habu. Miiller-Wille, M., Eisengeräte aus Haithabu 
(Ausgrabung 1963-1964). Heinsius, E., Ein 
Schnappschloss mit Pressriegel aus Haithabu. 
Halm, K-D., Ein Gefäss mit Tierfries aus Hait
habu. Miiller-Wille, M., Zwei wikingerzeitliche 
Prachtschwerter aus der Umgebung von Haithabu. 
Hundt, H. J., Zur Verzierungstechnik der beiden 
wikingerzeitlichen Schwerler aus Busdorf, Kreis 
Schleswig. Liestöl, A., Runenstäbe aus Haithabu-
Hedeby (Ausgrabung 1963-1964). 

Bericht 8. Miiller-Wille, M., Das Bootkammer-
grab von Haithabu. Mit Beiträgen von Crumlin-
Pedersen, O. und Deköwna, Maria. Neumiinster 
1976. 

Bericht 12. Das archäologische Fundmaterial III. 
Neumiinster 1978. Arrhenius, Birgit, Ein Arne-
thystanhänger aus Haithabu. Bräde, Christine, 
Knöcherne Kernspaltflöten aus Haithabu. Lau-
rent, V., Ein byzantinisches Bleisiegel aus Haithabu. 
Metzger-Krahé, F., Petrefakten aus Haithabu. 

Miiller-Wille, M., Das Schiffsgrab von der lie de 
Groix (Bretagne). Schwarz-Mackensen, Gesine, 
Thorshämmer aus Haithabu. Vierck, H., Eine 
angelsächische Zierscheibe des 7. Jahrhunderts n. 
Chr. aus Haithabu. 

Bericht 14. Resi, Heid, G., Die Specksteinfunde 
aus Haithabu. Mit Beiträgen von Augdahl, Else, 
Alfsen, Björg, E. und Christie, Olav H. J. Neu
miinster 1979. 

Det är en imponerande skara arkeologer, som 
medverkar i det väldiga arbetet att publicera 
anläggningar och fynd i Haithabu-Hedeby i 
rapporter. Den första rapporten utkom år 
1969, då som nu med Kurt Schietzel som re
daktör och utgivare. Sedan dess har drygt 
ett decennium förflutit och den senast ut
komna rapporten har, när detta skrives, num
mer 14. Detta innebär mer än en rapport per 
år, vilket är värt all respekt. Serien är främst, 
säger Jahnkuhn och Schietzel i nr 1, ett mel
lanled, avsett att kontinuerligt hålla forsk
ningen å jour med i Hedeby vunna resultat. 
Undersökningsresultaten sammanfattas och 
kompletteras i monografier, av vilka några 
redan föreligger. 

Sedan rapport 8 ingår icke längre en för
teckning över innehållet i tidigare rapporter. 
Och det saknar man. Det är nämligen inte 
så lätt att få en överblick över de många 
uppsatserna. Helst skulle man önska, att en 
sådan förteckning gjordes mera detaljerad, 
inte enbart innehöll huvudrubrik och för
fattarnamn utan också uppsatsernas rubriker. 
Så har gjorts i förteckningen ovan som en 
hjälp för dem som söker i Berichte och som 
en komplettering till mina kommentarer ne
dan. 
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Rapporterna n:ris 5, 9 och 10 har tidigare 
recenserats i Fornvännen, nämligen år 1973, 
1978 och 1979. Nummer 13 har förmodligen 
också anmälts när detta kommer i tryck. 

Utgrävningarna åren 1963-1964 omfatta
de dels "det gamla området", där undersök
ningarna avbrutits av krigsutbrottet 25 år 
tidigare, dels två områden norr om detta. 
Schietzel inleder sin detaljerade redogörelse 
för de påträffade anläggningarna med en 
beskrivning av de många utgrävningstekniska 
problem, som den sumpiga terrängen gav, 
problem som löstes tillfredsställande först år 
1966 genom installerande av vacuum-pum-
par. Ett flyttbart tält, konstruerat av firma 
Mannesmann, visade sig idealistiskt och har 
genom successiva förbättringar möjliggjort 
året-runt-grävningar. 

På en något förenklad översiktsplan redo
visas de olika anläggningarna, skickligt bygg
da brunnar, inhägnader, hus och faskiner, 
som skyddat bäcksluttningarna och vägarna 
mot erosion etc. I sammanfattningen beto
nas, att samtliga anläggningar antingen har 
riktning längs bäcken eller vinkelrätt mot 
den, längs vägen. En uppdelning av områ
det har, säger Schietzel, tydligen gjorts från 
början, vilket förutsätter ett styrande organ 
för organisation och planering. 

Ekonomi och sociala förhållanden kan icke 
analyseras med hjälp av det begränsade ma
terialet, säger Schietzel, som därvid är väl
görande försiktig i sin bedömning av dessa 
faktorer. Svårigheterna framgår också av de 
av Schietzel år 1968 (Studien zur europäi
schen Vor- und Fruhgeschichte s. 253 ff.) 
presenterade fyndspridningskartorna, där 
möjligen endast koncentrationer av järnslagg 
och avfall från bearbetning av horn marke
rar platser för specialiserade aktiviteter. 

Det arkeologiska fyndmaterialet från 1963 
—1964 års grävningar behandlas i rapporter
na 4 och 6. Två av de föremålskategorier, 
som berörs i rapport 4 har nu fått en mera 
uttömmande bearbetning, nämligen Capelles 
Metallschmuck och Schietzels Specksteinge-
fässe. Capelle har i sin doktorsavhandling 
diskuterat samtliga metallsmycken från He
deby, se recension av Trotzig i Fornvännen 
1970: 2. Hedebys samtliga täljstenskärl är 

publicerade av Resi i rapport 14, se nedan. 
Trots sin begränsning till 1963-64 års 

grävningar spänner uppsatserna över en 
mångfald av föremålskategorier, som ofta vi
sar Hedebys karaktär av knutpunkt för han
del. Sålunda presenteras i rapport 4 bl. a. ett 
orientaliskt silverbeslag, kedjespridare av öst
lig typ, ring till en irländsk biskopsstav. Mot 
Friesland visar fynden av Munus-divinum-
efterprägling och -kopior, drejad keramik är 
av rhenländskt ursprung (Badorf, Pingsdorf, 
Tatinger) . Det inhemska metallhantverket 
visas av fynden av gjutformar av horn, före
komsten av kvicksilver tyder på framställ
ning av amalgam för brännförgyllning. Jahn-
kuhns klassifikation av kammar från Hedeby 
(1943) visas av Tempel ha stöd i de strati
grafiska förhållandena. Materialet har se
nare ytterligare behandlats av Tempel i en 
avhandling framlagd i Göttingen 1969, där 
kammar från 8 till 11 århundradet från 
Nordsjö- och Östersjö-områdena diskuteras. 

Karneolpärlor anser von Muller ha tillver
kats i Hedeby av importerade halvfabrikat 
eftersom de först där försetts med hål. Var 
råmaterialet hämtats kan möjligen avgöras 
genom analyser. Arrhenius återkommer till 
denna fråga i rapport 12. Hon framhåller, 
att råmaterialet till karneolpärlorna kan be
stå av oansenliga, gråaktiga kalcedonstenar, 
som lätt förbises vid arkeologiska utgräv
ningar. Vackert brunröda eller högröda kar-
neolförekomster är inte vanliga. Redan under 
antiken färgades därför ofta karneolen med 
olika medel. Detta skedde tydligen efter slip
ningen och först därefter borrades hålet i 
pärlan. Allt detta kan endast ha utförts av 
specialister, av inflyttade orientaliska ädel-
stensslipare eller av hantverkare, som lärt sig 
konsten att slipa genom personlig kontakt 
med specialister österifrån anser Arrhenius. 

Småföremål av trä har bevarats framför 
allt i brunnar och i de fuktiga markslutt
ningarna mot bäcken. Här förekommer 
svarvhuvuden, som visar, att funna svarvade 
skålar, dosor och lock tillverkats på platsen. 
Till vad en flat träspade använts är oklart, 
säger Schietzel. Kan den inte tänkas ha an
vänts som bakspade? 

I rapport 6 ger Steuer i sin diskussion av 
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vikterna från Hedeby och viktsystemen under 
vikingatiden en sammanfattning av de kubo
oktaedriska vikternas vikter i Hedeby och i 
Birka, i senare fallet med stöd av Kyhlbergs 
år 1971 redovisade material. Han kommer 
fram till en möjlig gruppering av vikterna 
och deras olika antal punkter. Han utgår 
från en väl bevarad vikt från Hedeby med 6 
punkter och vikten 4,263 g. Ursprunget till 
vårt vikingatida viktsystem har diskuterats i 
över ett sekel och enighet har i stort sett rått 
om dess ursprung österut. Inom det gammal
ryska zolotnik-systemet finns vikten 4,266 g, 
vilket Arne i La Suéde et 1'Orient år 1914 
satte samman med vikten på den sassanidiska 
drachman, 4,25 g, och som Steuer bygger 
upp sitt diagram på. Något nytt i fråga om 
viktsystemets härledning ger inte Steuers 
uppsats, i stället är hans viktigaste bidrag, 
att relationen mellan antal punkter och vikt 
kunnat sammanställas genom att grupperas, 
inte enligt 1 O-systemet utan enligt 6/12-syste-
met. Steuer påpekar, att en jämförelse bör 
göras mellan vikterna och vikten på silver
föremål och hacksilver i skattfynd. Så har 
gjorts av Lillemor Lundström, som i sin dok
torsavhandling år 1973 funnit, att östliga spi
ralringar med fasetterade ändknoppar ute
slutande har vikter, som motsvarar den ryska 
grivnan, dvs. 24 örtugar. Till detta skall fo
gas, att enligt Arne (1914) 1 örtug = 2 
drachmer. 

Utöver en presentation av de järnföremål, 
som påträffades vid undersökningarna 1963-
64 och delvis år 1965 och bland vilka märkes 
barrar och redskap, publicerar Miiller-Wille 
också två praktsvärd, funna i Busdorf, nära 
Hedeby. Dessa två svärd, som sannolikt kom
mer från en förstörd grav, är av Petersens 
typ S. Klingorna saknar damascering och 
smedmärken. Handtagen är belagda med sil
ver, koppar och mässing, hjälten är ornerade 
i Jdlinge-stil. Svärden presenteras med utom
ordentliga teckningar och fotografier. Den 
använda orneringstekniken demonstreras av 
Hundt , också här med fotografier av hög 
kvalitet, som gör full rättvisa åt metalltekni
kens höga standard. En utbredningskarta 
över svärdtypen, kompletterad av en för
teckning, visar dess förekomst främst i norra 

och östra Europa och ger en tydlig bild av, 
hur svärden spritts genom vikingarnas akti
viteter. 

Tre runstavar, som beskrivs och kommen
teras av Liestöl, har sitt speciella intresse så
som varande från äldre vikingatid, då in
skrifter är sällsynta och från ett område, som 
är perifert i förhållande till de nordiska ru
nornas utbredningsområden. Inskrifterna är 
svårtolkade eller icke möjliga att tolka. In
tressantast är sida A på runstav 1, som tyd
ligen är ett meddelande om två män, som 
har byteshandel med varandra. Vad de bytt 
är oklart och Liestöl föredrar att inte göra 
något försök till tolkning. Trots allt kan han 
inte motstå frestelsen att som en möjlighet 
föreslå, att en sköld bytts mot utterskinn. 
Hedeby-runoma är kortkvistrunor. Sådana 
tycks främst ha använts i köpmannakretsar. 
Liestöl nämner också de många runskrifter
na på trä i det några hundra år yngre Ber
gen, där de knyter an till en tradition med 
fast förankring i vikingatid och visar, vilken 
viktig sociokulturell funktion dessa inskrifter 
hade under lång tid. 

Rapport 12 — det arkeologiska fyndma
terialets del I I I — innehåller uttömmande 
bearbetningar av enstaka fynd eller fynd
grupper. 

Arrhenius detaljgranskning av ametist-
hänget är ett utmärkt exempel på de stora 
möjligheter till bedömningar av tillverk
ningsmetoder och hantverkskvalitet, den la
borativa arkeologien ger. Bland annat kons
tateras, att flätorneringen är utförd i imite
rad kedjestygnsteknik och med dragen tråd, 
en trådframställningsmetod, som har östligt 
ursprung, i Orienten eller i Bysans. Att döma 
av fynd av träddragningsinstrument i Hedeby 
och i Birka har den också använts i Norden. 
Granulationsorneringen på hängöglan är 
däremot i en teknik, som kommit västerifrån. 
Hänget är förmodligen tillverkat i Hedeby. 
Arrhenius ger också viktig och intressant in
formation om teknik vid slipning av stenar 
och om färgning av karneol (se ovan). 

Musikarkeologi är en tämligen ny gren i 
nordisk arkeologi. Målsättningar och klassi
ficeringssystem har utarbetats av Cajsa Lund 
och presenterats av henne i bl. a. Fornvännen 
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1979/2. I Hedeby har påträffats fyra spalt
flöjter av ben, enl. Lunds system av typ II 
B 2. De behandlas av Bräde, som vid en ge
nomgång av fynden från Nord- och Mellan
europa funnit, att klang- och ljudkvaliteten 
förbättrades under 800-talets lopp genom 
materialval och konstruktion. Med växande 
antal grepphål förändrades uppskärningen 
från rund till halvrund och så till kvadratisk. 

Laurent daterar ett bysantinskt blysigill till 
perioden 820-860. Det har tillhört Chartula-
rios Theodosios, som var den högste ansva
rige för utrustningen av den bysantinska flot
tan och krigshären. Sigillet ger s. a. s. i klar
text upplysning om Hedebys omfattande kon
takter. Det kan, säger Laurent, antingen ha 
suttit på något dokument, som medförts av 
någon Theodosios underställd person eller 
ha överbringats av Theodosios själv. Besöket 
kan ha gällt anskaffandet av krigsutrustnings
detaljer och material till vapen, något som 
den bysantinska armén vid den här tiden 
bör ha haft behov av på grund av sina 
många nederlag. Sigillet är ett av de äldsta 
fynd, som visar kontakterna mellan Bysans 
och de nordiska länderna. 

En anglosaxisk prydnad av brännförgylld 
brons dateras av Vierck till 600-talet. Dess 
ornering knyter an till Durrow-stilen. Denna 
tidiga datering kan visserligen förklaras ge
nom de kanske redan under 500-talet an
vända sjölederna mellan Västeuropa och 
Norden. Men beslaget har förmodligen suttit 
på en kista, kanske använd som relikvarium 
och då är det enligt Vierck mera troligt att 
det förvarats i någon kyrka eller i privat ägo 
under lång tid och så småningom tagits med 
hem av vikingarna. 

Rapport 14 är en monografi över täljstens-
fynden och glädjande nog en omfattande 
och detaljrik sådan; fynden representerar 
den största kända fyndförekomsten av tälj
sten från vikingatid, större t. o. m. än Kau-
pangs enl. Resi. Av de sammanlagt 3 428 
fynden härrör 91 % från kärl, vilket på olika 
sätt beräknats betyda mellan 700 och 1 000 
kärl. Dessa är endast i 3 fall fullständigt be
varade, 9 kärl kan rekonstrueras. Resi är där
för hänvisad till att redovisa formelement 
och dessas kombinationer. En fjärdedel av 
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kärlen har använts för matlagning att döma 
av sotrester. Else Augdahls analyser av mat
resterna i 5 av kärlen visar, att dessa innehål
lit kolhydratrik föda. Täljstenskärlen har of
tast större mynningsdiameter än lerkärlen 
och har tydligen icke ersatt dessa utan kom
pletterat dem. En karta visar utbredningen 
av täljstenskärl i Norge och Sverige med tro
lig datering till vikingatid. Kanske borde här 
ha lagts in också fynden från övre Norrland, 
till antalet 15 av vilka 12 från Arjeplogs sn, 
sannolikt vikingatida och av norskt ursprung 
(Zachrisson, Early Norrland 10, 1976, s. 35 
ff.). 

Genom analyser av råmaterialet i Hedeby-
kärlen och jämförande analyser från tälj-
stensbrott i Skandinavien visar Alfsen och 
Christie, att kärlen kommer från östnorge 
och Västsverige; de få spåren av bearbetning 
tolkar Resi så, att någon inhemsk tillverkning 
knappast ägt rum, däremot sekundär an
vändning av fragment till småföremål som 
t. ex. sländtrissor, nätsänken, spelbrickor etc. 
Noteras skall också fynden av formor ("Es-
sestein", "blästpipskydd") se även Thomsen 
i rapport 5. 

I rapport 3 redogör Crumlin-Pedersen för 
det år 1953 vid dykningar utanför halvkrets
vallen i Haddeby Noor påträffade skepps
vraket. Dykningarna leddes av Kersten och 
Hingst och är också publicerade av dem 
(bl. a. i Germania 33: 3) . Undersökningarna 
i Haddeby Noor har visat, att här funnits en 
hamn, skyddad med pålning. Skeppet låg 
just utanför en pålning och har nu, i den 
mån det varit möjligt, bärgats. Crumlin-Pe-
dersens arbete omfattar de skeppsbyggnads-
fekniska och -historiska detaljerna. Skeppet 
är byggt i överensstämmelse med den nor
diska skeppsbyggartraditionen och bör date
ras till perioden 800-1300 e. Kr. Det är klink -
byggt och har en längd av minst 16 m. 
Crumlin-Pedersen anser, att det antingen 
varit ett krigsfartyg eller ett transportfartyg. 
Intressant är frågan, hur det hamnat i Had
deby Noor. Det har tydligen brunnit kraftigt. 
Ombord fanns delar av människoskelett, i ett 
fall en genomstucken skalle. Detta förefaller 
tyda på riktigheten av Crumlin-Pedersens 
teori nr 3: skeppet hade beskjutits från land 
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eller från ett annat fartyg och så stuckits i 
brand. 

Också rapport 8 är en monografi, nämligen 
över den båtkammargrav, som undersöktes 
år 1908 av Friedrich Knorr och som låg mel
lan stadsvallen och förvallen. Miiller-Wille 
har lagt ned stor möda på att tolka Knorrs 
rapport, vilket givit värdefulla resultat. Båten 
har varit av samma vikingatida typ som den 
i Haddeby Noor. Dess längd har varit mellan 
17 och 20 m. En rektangulär kammare med 
väggar och tak av trä var placerad under 
skeppets köl, det veterligen enda exemplet 
på detta gravskick. Skeppets mitt har varit 
täckt av en flack hög, stävarna var fria och 
därmed lätt utsatta för skador; östra delen 
hade fallit samman och området var där 
omrört. Skeppets mittparti hade sjunkit ned 
i kammaren under. 

Skelettrester saknades nästan helt. Grav
gåvorna — 3 svärd av typerna K och särtyp 
1, 4 sköldbucklor, stigbyglar, sporrar, pilspet
sar, kärl av trä och brons, glasbägare samt 
seldon m. m. — och deras läge visade, att 
3 individer och 3 hästar gravlagts, de senare 
möjligen utanför kammaren under östra stä
ven medan endast seldonen placerats i kam
maren. 

Flera av föremålen, bl. a. svärden, har 
publicerats tidigare. Miiller-Wille ger en 
nyttig översikt över denna litteratur tillsam
mans med egna kommentarer. Båtgravar i 
norra Europa har tidigare förtecknats och 
beskrivits av Miiller-Wille (Offa 25-26) , 
likaså ryttargravar ( R O B 20-21) . I rapport 
8 finns kartor och fyndlistor över svärd av 
typerna K-OI I I och särtyperna 1 och 2. 

Utrustningen av de döda med praktfulla 
vapen, hästar, kärl och filigranornerade sil
verbeslag med frankiskt ursprung ger Hede-

by-graven alla de kännemärken, som gäller 
för praktgravar. Med sin kammare och båt 
visar den samband med skandinaviska gravar 
och man har velat tolka den som tillhörig 
en medlem av det svenska kungahuset. O m 
så är fallet, säger Miiller-Wille, tänker man 
snarast på Olaf, Danmarks erövrare. Men 
han betonar, att detta är rent hypotetiskt. 

Som en jämförelse till Hedebys båtkam
margrav redogör Miiller-Wille i rapport 12 
för den rika båtgraven från lie de Groix i 
Bretagne. Fynden, som består av skandina
viskt svärd, spjut, sköldar och pilspetsar, 
yxor, tång och städ, järn- och bronskärl, upp
visar en blandning av skandinaviskt och 
västeuropeiskt. De är daterbara till 900-talets 
andra hälft, vilket gör graven till ett av de 
yngsta exemplen på kvardröjande hedendom 
i de normanniska områdena i Bretagne. Re
dogörelsen kompletteras av kartor och fynd
listor över vikingatida svärd i Västeuropa. 

Det är inte ofta man i ett sammanhang 
läser och begrundar en serie rapporter från 
ett undersökningsområde, utgivna under en 
följd av år och med varierande anläggningar 
och fyndkategorier. Metoden att publicera 
enskilda fynd och fyndgrupper successivt har 
den stora fördelen, att varje företeelse kom
mer i stark belysning och inte gömmer sig 
i mängden av fynd och fakta så som ibland 
kan bli fallet i stora materialpublikationer. 
Studierna av Berichte har varit stimulerande, 
olika facetter vrids mot betraktaren och sam
lar sig så småningom till en sammanhängan
de helhet; Haithabu-Hedeby blir en engage
rande realitet för tanken. 

Inga Serning 
Hällsjö herrgård 
S - 722 00 Grängesberg 
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D. I. Blifd'd, Davnorus'ki pamjatki Sestovici. 
Naukova Dumka. Kiev 1977. 233 sider. 111. 
Resyme på engelsk og russisk. Ukrainsk. 

Sestovica-gravfeltet utenfor Cernigov i Uk
raina er velkjent for nordiske vikingetids-
arkeologer på grunn av T. J. Arnes artikkel 
om "Skandinavische Holzkammergräber aus 
der Ukraine" i Acta Archaeologica 1931, 
men först og fremst på grunn av de prakt-
fulle ridesal-beslagene av horn med ornering 
i Jellingestil. Arnes artikkel gjengir P. I. 
Smolicev's artikkel fra tidsskriftet Ukraina 
fra 1926 om utgravningene på Sestovica, og 
gjorde en större lesekrets kjent med de fine 
funnene. Det var i förste rekke de rikt ut-
styrte gravkamrene under haug, som ble satt 
i förbindelse med kammergravene fra Birka. 
Noen av gravene inneholdt skjeletter både 
av mann, kvinne og hest. 

I 1870-årene og senere er det foretatt grav
ninger, men Smolicev's var de förste viten
skapelige. I etterkrigstiden har Ja. V. Stanke
vic og först og fremst D. I. BlifeTd gravet 
her, men resultatene er bare blitt kjent gjen
nom kortere artikler. Ved sin dod i 1966 
hadde Blifd'd ikke rukket å gjore publika-
sjonsmanuskriptet trykkeferdig, men 2 av-
hans kolleger ved Historisk Institutt ved det 
Ukrainske vitenskapsakademi fortsatte ar
beidet. I 1977 forelå publikasjonen, og der
med er et stort og viktig materiale blitt til-
gjengdig. Ikke minst for nordisk arkeologi 
er det interessant, siden her er funnet både 
sverd og skandinaviske smykker. 

Publikasjonen omfatter alle gravninger 
som er foretatt på Sestovica, fra Smolicev i 
1920-åra, Stankevic i 1946 og Blifd'd i 1948, 
1956—58. Gravhaugene er iallfall på det aller 
naermeste totalgravet, selv om SmoliceVs 
grov med sjakt istedenfor å grave haugene 
totalt. Katalogen inneholder opplysninger om 
147 hauger, som skriver seg fra 6 ulike grup
per, hvorav ett felt alene omfatter 105 grav
hauger. 

Katalogen er en standard, kortfattet be
skrivelse av gravform, funn og med henvis-
ninger til illustrasjonene som for det meste 
er enkle strektegninger og få fotografier (av 
dårlig trykkekvalitet). Funnene er forholds-

vis godt illustrert, men i minst utstrekning 
for det som allerede er utgitt av Smolicev og 
Stankevic. Våpnene er forövrig illustrert av 
A. N. Kirpicnikov i hans avhandlinger om 
vapen fra 1966. For de haugene Stankevic 
grov, vises det til hennes beskrivelse. 

Bruken av publikasjonen vanskdiggjores i 
hoy grad av at det ikke finnes noen tabell 
över funnene fordelt på grav. De burde vaere 
en selvfolge i publikasjoner av så stort ma
teriale som for 147 komplekser. Det er tid-
krevende å läge sine egne tabeller. 

Det er også et folelig savn at det ikke fin
nes noe kart över gravfeltene hvor numrene 
på haugene er angitt. Det finns ingen mulig-
hct for å finne den romlige fordding av de 
ulike gjenstands- og grav-typer i den fore
liggende publikasjon. For skandinavisk ar
keologi er det av avgjorende betydning å 
kunne plotte inn skandinaviske funn og even-
tuellc skandinaviske gräver for å få en fore
stilling om de var segregerte eller jevnt for
delt. Blifd'd opplyser riktignok f. eks. at grä
ver med skandinaviske funn ligger i sorligc 
del av hovedfeltet, men det gjor ikke opp for 
et kart. 

Boken har ellers kapitler om "Topografi 
og gravskikk på Sestovica-gravfeltet", "Gjen-
standsfunn", "Sosialt liv", "Sestovica-gravfel
tet — et monument fra den suksessive utvik
ling av den slaviske befolkning ved Dnepr", 
og et kapitel om "Skandinaviske dementer 
i kulturen". I kapitlene diskuteres datering, 
herkomst, bruk og betydning av de ulike 
trekk i gravene. 

I kapitlet om skandinaviske dementer i 
kulturen awiser Blifd'd at skandinavene 
spiltc noen betydelig rolle i ostslavernes ut
vikling og danndsen av det gammelrussiske 
riket, men han (eller andre sovjetiske arkeo
loger) benekter ikke at det har vaert mindre 
antall skandinaver der, også på Sestovica. 
Antallet skandinaviske gjenstander er svasrt 
lite i forhold til gjenstander av lokal her
komst. Kapitlet har en del generdle bemerk
ninger om normannisme/antinormannisme, 
og drofter kort Arnes og Arbmans teorier 
om skandinaviske kolonier bl. a. på Sestovica. 
Essensen er at "Den sovjetiske historieviten-
skap har tydelig vist normannismens teore-
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tiske udugdighet, dens faktiske ubegrunnet-
het og politiske forutinntatthet". 

Arne og Arbman trakk paralleller mellom 
kammergravene i Sestovica og Birka, men 
Blifd'd awiser at gravskikken kan brukes 
som kjennetegn på at de döde i dem var 
skandinaver. Han peker på at i Birka er det 
i flere tilfeller lagt store steiner på kamme-
rets tak, noe som ikke er kjent fra Sestovica 
eller andre gammelrussiske gravfelt. De gam
melrussiske kamrene har heller ikke de trekk 
som ifölge Arne er karakteristisk for de skan
dinaviske, selv om der finnes fdlestrekk. 
Dessuten, fortsetter Blifd'd, er det flere av 
kammergravene på Sestovica, som helt mang
ler gjenstander av skandinavisk herkomst. 

Blifd'd drofter hvilke gjenstander han 
regner som skandinaviske. Han vil bruke de 
sikkert bestemte, for der finnes en rekke gjen
stander som er like i Skandinavia og det 
gammelrussiske riket, og som folgdig ikke 
kan skilles etnografisk. Dette er selvfolgdig 
et vesentlig forbehold. 

Foruten de typiske smykkene regner han 
som skandinaviske en hornspiss med dyre-
hode (som Birka Die Gräber Taf. 154: 1), 
et drikkehornbeslag (som ibid. Taf. 196), en 
hesteskoformet fibula, skramasakser. d. v. s. 
våpenkniver med slirebeslag, (som ibid Taf. 
180), skjoldbuler og sverdene. Han under-
streker at sverdene er et felles-europeisk va
pen, men siden 5 av de 6 fra Sestovica er 
funnet sammen med skandinaviske doppsko, 
antar han at de er kommet via Skandinavia 
og regner dem til de skandinaviske gjenstan-
dene. Han nevner også smale pilespisser og 
ct spyd av skandinavisk type. Det hadde vaert 
på sin plass med naermere droftelse av drikke-
hornbeslaget, "skramasaksene" med slirebe
slag i samme stil, beinspissen og de hestesko-
formtede fiblene. De sistnevnte er som type 
i sitt opphav finsk-baltiske, og de ovrige 
tingene er utbredt rundt Ostersjoen. Man 
ser i insulaer og vestskandinavisk arkeologi i 
hvor stor grad Nordsjoen tjente som binde-
ledd, og Ostersjoen må — som det innhav 
den er — i enda större grad ha bundet lan-
dene rundt den sammen. "Ostersjoinnslag" 
er da også tydelig i ostskandinavisk materia
le. Det er ikke alltid enkelt å se hvor et trekk 

har oppstått og hvilken vei det har spredt 
seg. Sizov pekte i sin tid på at trappetrinns-
monstret har analogier i russisk treskjaering. 

De to salbeslagene av horn omtales som 
eneste skandinaviske innslag i kavalleriutsty-
ret. Han viser i funngjennomgangen til Arnes 
behandling av dem og at de stilistiske trekk 
i dekoren er utbredt i Skandinavia, men leg
ger vekt på at selve produktet ikke har ana
logier der, — derimot finnes analoge former 
ved Midtre Dnepr (Kiev). Oppfatningen av 
dem er noe uklar når man sammenholder de 
ulike kapitler. 

Det er funnet Torshammerringer av jern 
i 2 hauger (den ene lå i en haug uten grav). 
Det ene eksemplaret (fra graven) er avbil
det, og har hammer, så den er uten tvil en 
Torshammerring. Dessuten regner han 2 av-
brukne jernteiner boyd i hempe i enden som 
rester av Torshammerringer, men det före
kommer meg tvilsomt. Gravene med disse 
kullurgjenstandene regner han som skandi
naviske. 
Blifd'd understreker med rette at helheten i 
et gravkompleks må tas i betraktning under 
etnisk vurdering, da de skandinaviske gjen-
standene helt enkelt kan vaere import i den 
lokale befolknings eie. 22 gräver (av 147) 
har (etter Blifd'd's retningslinjer) skandina
viske funn. En del av dem tilhorer, skriver 
han, uten tvil emigranter fia Skandinavia 
som i stor utstrekning brukte lokale artefak
ter og raskt ble assimilert. Han konkretiserer 
ikke hvilke gräver han tenker på (utenom de 
nevnte med Torshammerringer). 

De skandinaviske gjenstandene var et kort
varig innslag i Sestovica, fordi de represente-
rer få typer og ligger samlet. De ligger videre 
i den söndre, eldste, delen av hovedgravfel-
tet. Blifd'd oppfatter Sestovica som et sent-
rum for den lokale hird (adel) , hvor det 
imidlertid også inngikk en d d normannere, 
som imidlertid ikke spilte noen betydelig 
rolle. Dette forklarer de rikt utstyrte kam
mergravene, hvorav de rikeste inneholder kri-
ger, kvinne og oppsalt ridehest. Sestovica har 
også forholdsvis flere vekter og vektloddcr 
enn andre gravfelter ved Midtre Dnepr. 

Det er også funnet spor etter bosetning i 
Sestovica, men de er lite undersökt. I selve 
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landsbyen Sestovica er det i restene av en 
jordhaug funn fra Kiev-perioden, og man 
regner med at det kan ha vaert en åpen bo
plass utenom den. Ved hovedgravfeltet er 
det også rester av en jordborg og en åpen, 
stor boplass. De eldste lag på boplassen er 
fra zarubinec-kulturen, og i borgen er de 
eldste lag fra V I I - V I H årh. 

Generell er boken en standard publikasjon 
som er fullt brukbar — med unntak av at 
man savner kart og tabell. Av og til kan det 
dessuten merkes at boken ikke har en för
faller, fordi det er svake uoverensstemmdser 
i betraktningen av materialet (som f. eks. av 
sal-beslagene). Dette har imidlertid ikke 
större konsekvenser enn at man må lese hele 
boken. 

Sestovica-funnene er meget viktige både 
i ren russisk sammenheng og i förbindelse 

med varjager-diskusjonen, og de reiser 
mange interessante sporsmål. Det kunne 
f. eks. vaert interessant å fått en diskusjon av 
forholdet mellom Sestovica og den senere by 
Cernigov: Hvorfor ble Sestovica oppgitt? Ble 
den "flyttet" til Cernigov? (å la forholdet 
Birka-Sigtuna). Det er imidlertid ikke mu
lig å forlange det i en materialpublikasjon. 
Dessuten må boplassene undersökes först. 

Boken er skrevet på ukrainsk, men for en 
russisk-kyndig arkeolog (som kjenner jern-
alderens materiale) er det ingen heksekunst 
å lese den ved h jdp av ordbok. (Den russiske 
navneform er Sestovicy). 

Anne Stalsberg 
Det Kgl. Norske Videnskabers 
Selskab, Museet 
Erling Skakkes gt. 47 
N - 7000 Trondheim 

Cristoph W. Clairmont, Catalogue of An
cient and Islamic Glass. Based on the notes 
of C. J. Lamm. Benaki Museum. Athens 
1977. 166 s.. 35 pl. 

Benaki-museets nyligen publicerade Cata
logue of Ancient and Islamic Glass är ett 
långt märkligare arbete än dess enkla häfta
de, terracotta-färgade omslag ger vid han
den. Katalogens tillkomsthistoria är lång och 
ytterligt mödosam, det måste betraktas som 
en stor prestation av Christoph W. Clairmont 
att ha slutfört arbetet fram till publiceringen. 

Antony Benaki, museets grundare, gav re
dan före andra världskriget svensken Carl 
Johan Lamm i uppdrag att skriva en katalog 
till museets glassamling. Katalogen var fär
dig i manus 1938, men krigsutbrottet och 
därefter det grekiska inbördeskriget stoppade 
utgivningen. När förhållandena återigen var 
fredliga fanns det uppenbarligen inte någon 
inom museet, som var beredd att ta ansvar 
för den islamiska glassamlingen och, skriver 
Paul Perrot i förordet till katalogen, "The 
author (d .v . s . C. J. Lamm) , who perhaps 

more than anyone had opened our eyes to 
the skill of Islamic glass workers, shifted his 
interest to other subjects; hence the manu
script remained unpublished." 

Men manuskriptet fanns kvar och på 50-
talet fattades en överenskommelse med 
Corning Museum om en revidering av 
Lamms manuskript, som då redan var ett 
par decennier gammalt. 

Professor Clairmont åtog sig uppgiften att 
bearbeta och slutföra Lamms manuskript 
1963. Katalogen var färdig för tryckning 
1967 när publiceringen återigen fördröjdes 
på grund av de grekiska inrikespolitiska hän
delserna. Under åren 1967-71 låg arbetet 
nere men slutfördes fram till publiceringen 
1977. Det är förståeligt att en så utdragen 
födelseprocess i någon mån påverkat den en
tusiasm, som materialet annars borde skapa 
men slutresultatet betyder ett mycket viktigt 
bidrag till dokumentationen av de samlingar 
av islamiskt glas, som finns i världen. Spe
ciellt för unga forskare, som ännu inte kun
nat se mer avlägset belägna samlingar, ökas 
dessutom möjligheterna till kunskaper om 
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det islamiska glasets historia på ett område 
där Lamms arbeten ännu efter flera årtion
den utgör de enda omfattande, systematiskt 
och vetenskapligt genomarbetade presenta
tionerna och analyserna. 

Katalogen omfattar såväl romerskt som 
islamiskt glas, endast den senare delen, som 
utgör 424 nr av totalt 526, kommer att be
handlas mera utförligt i rescensionen. 

Det romerska glaset var emellertid av stor 
betydelse som föregångare till det islamiska 
glaset och för forskare med den islamiska 
konsten som huvudområde är det naturligt
vis av stort intresse att beskrivningar av båda 
dessa samlingar sammanförts i en volym. 

Den romerska samlingen är ordnad i fyra 
huvudgrupper (med undergrupper ordnade 
efter teknik): 

I. Pre-Roman. Late Egyptian Period. 
II . Roman Glass. Early and Middle 

Imperial Period. 
I I I . Late Imperial. 
IV. "Dark Age" Period. 

Det kan vara av intresse att nämna att 
den stora gruppen millefiori-fragment (Early 
and Middle Period nr 8-24) förvärvades av 
Benaki-museet från svensken Fredrik Martin. 
Endast ett fåtal av fragmenten är emellertid 
publicerade, de återstående fragmenten i 
samlingen är ännu inte inventerade. 

Perioden "Dark Age", d. v. s. 500-700-ta-
len, omfattar även sassanidiskt glas. Dessa 
föremål är dock inte flera än fyra. 

Den islamiska samlingen omfattar tre hu
vudgrupper med ett mycket stort antal un
dergrupper: 

V. Early Islamic Glass (9th-12th century) 
I huvudsak lysterbemålat, formblåst 
och slipat glas. 

VI . Middle Islamic Period (13th-15th cen
tury) 

I huvudsak emaljbemålat glas. 
VI I . Låter Islamic Period ( I6th-18th cen

tury) 
Ett fåtal föremål i olika tekniker. 

Det äldsta islamiska glaset tillverkades i 
huvudsak under 800-900-talen under den 
renässans, som hade samband med abbasider-
nas maktinnehav i Mesopotamien, Syrien, 
Egypten och Persien. Gruppen omfattar glas 

med lysterbemålning, emaljbemålat och sli
pat glas, mot marmorskiva rullat glas, nop
pat, graverat samt formblåst glas. 

Av största intresse är det lysterbemålade 
glaset. Några av dessa fragment kan ha till
kommit redan på 600-talet, majoriteten av 
föremålen tycks emellertid ha tillverkats un
der 700-800-talen. Clairmont påpekar att en 
grupp fragment (25 st) är av speciellt intres
se genom det stilistiska sambandet med kop
tiska uttrycksformer. 

I inledningen till kapitlet, som omfattar 
även det lysterbemålade glaset redogör Clair
mont för svårigheterna kring en tidsbestäm
ning av just denna grupp. Han ger sitt fulla 
stöd åt den teori, som presenterades av 
Lamm redan i Oriental Glass 1941. Lamm 
skriver där att lysterbemålning var en teknik, 
som uppfanns av de egyptiska glastillverkar
na, förmodligen så tidigt som på 300-talet. 
Lamm baserade denna teori på två helt in
takta skålar i Victoria and Albert Museum, 
publicerade av A. L. B. Ashton 1932 och då 
daterade till 500-600-talen och klart altri
buerade till Egypten. Detta självklara sam
band eller denna truism, som Lamm kallar 
det, skriver Clairmont, borde ha uppmärk
sammats i högre grad och dessutom ha givits 
större uppskattning. Såväl E. Kiihnel som 
M. Dimand och K. Erdmann, presenterade 
teorier, som avvek från Lamms, möjligtvis 
beroende på att det tidiga egyptiska materia
let var okänt för dessa forskare. Clairmont 
redogör för bristerna i dessa senare teorier 
och återför attribueringen till Lamms teori 
på ett mycket övertygande sätt. 

Det slipade glaset fick sitt främsta uttryck 
i de föremål av bergkristall, som tillverkades 
under fatimiderna. Clairmont berör ett myc
ket intressant problem när han beskriver två 
nära besläktade grupper, som tillkommit un
der en relativt kort tidsperiod. Den äldre 
gruppen skulle ha utförts av koptiska hant
verkare och den yngre gruppen av islamiska 
glastillverkare, som lärt och övertagit tek
niken av sina koptiska föregångare och läro
mästare. 

Clairmont vill sammanföra alla slipade 
bergkristallföremål till en egyptisk tillverk
ning, alltså även de s. k. Hedwigsglasen, som 
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brukar attribueras till Iran. Därmed skulle 
han skapa tre grupper mot vilka svarar tre 
perioder av slipade bergkristallföremål från 
Egypten och med emfas ge stöd åt Lamms 
teorier. Detta i motsats till Kurt Erdmann, 
som med den "Arbeitshypothese", som Clair
mont presenterar ville datera dessa föremål 
till åren mellan 969—1171 varmed "their con
nection with the Fatimid caliphs dwindles 
to a point of non-existence". 

Under 1200-talet började tillverkningen 
av emaljbemålat glas, som utgör nästa stora 
grupp i Benaki-samlingen. 

Clairmont redogör här i inledningen för 
Lamms grundläggande forskningsresultat, 
som ursprungligen skulle ha presenterats som 
en inledning till kapitlet om emaljerat och 
förgyllt glas i Benaki-katalogen men sedan 
kom att utgöra kapitel IV i Lamms Oriental 
Glass. 

Lamms kartläggning av tillverkningsorter
na för emaljerat och förgyllt glas har ifråga
satts enbart av P. J. Riis, som med sina ut
grävningar i Hama i Syrien, kommit fram 
till en något avvikande teori. Riis behöll i 
huvudsak Lamms periodindelning, som inne
bär att tillverkningen skedde under fem pe
rioder från 1200 till 1400, men ville samtidigt 
ifrågasätta de av Lamm hävdade tillverk
ningsorterna och förenkla den geografiska 
anknytningen till rubriceringen "Syrian A" 
och "Syrian B". Detta skulle, enligt Clair
mont, vara en bättre utgångspunkt för fort
satt forskning. Med denna presentation av 
Lamms och Riis' forskningsresultat och pub
liceringen av Benaki-museets material tycks 
möjligheterna även större att öka intresset 
för en fortsatt forskning på detta område. 

Slutligen finns i Benaki-samlingen ett få
tal föremål från vad som betecknats som 

Låter Islamic Period. Dessa enstaka föremål 
i olika tekniker omfattar endast sju nummer, 
bl. a. en flaska från Moghul-perioden med 
graverat och förgyllt mönster samt en grupp 
blåsta glas från Iran, där Isfahan och främst 
Shiraz under 1600-1700-talen var centra för 
glastillverkningen och där man framställde 
stora glasföremål i färgat glas med tunna 
väggar och ytterst eleganta former. 

Katalogens stora förtjänst, vid sidan av 
redovisningen av samlingens material i num
merkatalogen, är den ingående redogörelsen 
för olika forskningsresultat och teorier med 
omfattande noter och litteraturreferenser, 
vilket borde utgöra en mycket fruktbar grund 
för vidare forskning inom ett område där 
jämförelsevis litet har gjorts sedan Lamms 
stora insatser på 1930-1950-talen. Av Clair-
monts bibliografi och litteraturhänvisningar 
i noterna kan man se att det sedan Lamms 
arbeten tillkom, endast har publicerats kor
tare artiklar om islamiskt glas. Större över
sikter eller vetenskapliga arbeten saknas helt. 

Clairmont säger i sitt företal att han under 
arbetet med katalogen fann att "My indep-
tedness to Dr. Lamm is clear to those who 
are familiar with his eminent studies of all as
pects of late antique and mediaeval glass." 
Detta är uppenbart inte bara i inledningar
nas redogörelser för den vetenskapliga forsk
ningens stadier utan även i kommentarerna 
till varje enskilt föremål. Alla föremål är av
bildade i svartvita fotografier, där man möj
ligtvis kunde ha önskat en högre kvalitet i 
återgivningen och även fler och utförligare 
detaljteckningar. 

Karin Adahl 
Strandvägen 23 
S-l 14 56 Stockholm 
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Håkon Christie. Nes stavkirke — The stave 
church of Nes. Riksantikvarens Skrifter, nr. 3. 
Oslo 1979. 111 s. ISBN 82-07-00487-8. 
Pris ca Nkr 100:—. 

Häromåret hade jag nöjet att här i Fornvän
nen (1979:4) anmäla Kristian Bjerknes mo
nografi över stavkyrkan i Kaupanger. Den 
utkom som första del i en planerad serie över 
norsk stavkyrkoarkitektur och var en så mag
nifik inledning, att jag den gången knappast 
vågade hoppas att seriens följande författare, 
om vilka jag ingenting visste, skulle förmå 
hålla samma höga nivå. När nu Håkon 
Christie med Nes stavkirke presenterar en 
fortsättning, är det därför mycket tillfreds
ställande att kunna konstatera, att dessa far
hågor än så länge visat sig helt ogrundade. 

Kaupangerpublikationens utomordentliga 
åskådlighet har sin förutsättning i Bjerknes 
grafiska skärpa och överlägsna visualiserings-
förmåga, som jag uppfattade som helt unik. 
Det är därför angeläget att genast notera, att 
han i dessa avseenden nu har en jämbördig 
medarbetare i Håkon Christie. Vid ett första 
ögonkast ter sig de båda författarnas bilder 
mycket lika. Båda arbetar i samma stramt 
sparsmakade stil med uteslutande tunna, ky
ligt objektiva konturlinjer, och båda avstår 
från det artistiska utanverk, med vars hjälp 
arkitekter eljest gärna pyntar sina framställ
ningar. Ett närmare studium avslöjar emel
lertid en rad grundläggande skillnader, som 
klart visar att Christie ingalunda nöjt sig 
med att trampa i föregångarens spår utan att 
han tvärtom mycket medvetet sökt egna vä
gar. Denna strävan blir vid en systematisk 
detaljjämförelse så påtaglig, att man inte för
mår frigöra sig från misstanken, att Christie 
känt ett starkt behov att markera en egen 
profil, vilket rent mänskligt knappast är svårt 
att förstå, men det går å andra sidan inte att 
bortse från att denna individualism försvårar 
direkta detaljjämförelser. Norsk resvirkesar-
kitektur rymmer en rad ytterst intressanta 
konstruktioner, som varieras i kyrka efter 

kyrka, och här hade det utan tvekan varit 
av största värde med så långt möjligt direkt 
jämförbara bilder. Det hade med andra ord 
varit bättre om Christie i detta avseende hål
lit sig inom de vägar första bandet anvisade. 
Därmed antyds ingalunda en kvalitetsskill
nad — Christies val av infallsvinklar och 
hans metoder att blottlägga och åskådliggöra 
svåråtkomliga sammansättningar är annor
lunda men på intet sätt underlägsna, och det 
är ingen tvekan om att dessa variationer be
lyser aspekter i stavkyrkoarkitekturen, som 
inte lika tydligt kom fram i seriens första dd . 
Kort sagt, dessa båda första band står på en 
hög och jämn nivå. 

Nes stavkyrka revs 1864 och idag återstår 
några obetydliga, slumpmässigt bevarade 
fragment, som förmår lämna endast högst 
begränsade bidrag till bokens många strin
genta och detaljerade rekonstruktioner, vilka 
istället bygger på arkitekten Georg Andreas 
Bulls uppmätningar, utförda redan 1855 på 
uppdrag av Föreningen til Norske Fortids-
minnesmerkers Beväring. Bulls skisser, vilka i 
själva verket är ytterst detaljrika och exakta 
uppmätningsritningar, inleder planschdelen 
och utgör i sig själva ett intressant studium, 
i synnerhet om de jämföres med den doku
mentation, som vid samma tidpunkt bedrevs 
här i landet. Vi hade då en lång rad hän
givna och ambitiösa antiquitetsdocumenta-
teurer, vars värde idag knappast kan över
skattas, men vilka vid sidan av Bull, alla 
framstår som spontanistiska dilettanter. Vil
jan och förmågan till allsidig och exakt do
kumentation vaknade på detta område långt 
tidigare i Norge, och möjligen kan denna 
goda tradition till en del förklara varför Bulls 
landsmän också idag är oss så oändligt över
lägsna, när det gäller att klart visualisera 
komplicerade arkitektoniska konstruktioner. 

Lennart Karlsson 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S - 114 84 Stockholm 
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Iron and Man in Prehistoric Sweden, ed. 
Helen Clarke. Jernkontoret, distr. LTs för
lag. Stockholm 1979. 180 s. 
ISBN 91-36-86949-X. Pris ca 100:—. 

Det har sagts att ingen förändring av män
niskans vilkor på jorden har varit mera ge
nomgripande än införandet av götstålspro-
cesserna vid 1800-talets mitt, i första hand 
Bessemerprocessen, som utprovades praktiskt 
vid Högbo bruk i Gästrikland år 1858. Den 
rikliga tillgången på billigt järn förändrade 
i ett slag människans livsvillkor; nu fanns 
obegränsade möjligheter att bygga järnvägar, 
fartyg, hus och att göra verktyg och kanoner. 
Sett i detta perspektiv är det förvånande att 
historiker — även ekonomi-historiker — i så 
ringa utsträckning har intresserat sig för de 
bakomliggande materiella och tekniska be
tingelserna vid sin analys av det historiska 
skeendet. 

Från denna utgångspunkt är järnets roll i 
människans historia väl värd en ingående 
granskning. Järnet som råvara har varit oer
hört viktigt, man kan lugnt säga en förut
sättning för den västerländska kulturen. Det 
är därför mycket tacknämligt att Jernkonto
ret på initiativ av envoyén Arne S. Lundberg 
har utgivit en sammanfattning av resultaten 
av de senaste decenniernas arkeologiska ut
grävningar med speciell hänsyn tagen till 
järnets roll. Boken Iron and Man in Pre
historic Sweden utgör en milstolpe i arkeolo
gisk översiktslitteratur. Det är glädjande och 
anmärkningsvärt att boken publicerats på 
engelska, väl redigerad och översatt av Helen 
Clarke. Härigenom har den möjlighet att nå 
en internationell läsekrets, speciellt viktigt då 
man betänker att Sverige under nästan ett 
halvt millennium exporterade en väsentlig 
del — tidvis bortåt en tredjedel — av allt 
det järn som omsattes i världshandeln. 

Efter ett företal av Arne S. Lundberg in
leder professor Wilhelm Holmqvist boken 
med en utmärkt översikt av järnets äldsta 
historia i Sverige och med en redogörelse för 
de av honom under många år ledda utgräv
ningarna på H d g ö och av Helgös roll i ett 
större ekonomiskt och kulturellt samman
hang. 
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Docent Inga Serning beskriver på grund
val av bl. a. egna mångåriga utgrävningar 
hur man framställde järn i små, primitiva 
ugnar, de typer av ugnar som användes un
der förhistorisk tid. Det är här fråga om 
direktreduktion av järn ur malmen, d. v. s. 
framställning i ett steg av lågkolhaltigt järn, 
som är smidbart p. g. a. låg kolhalt, lägre än 
ca 1 % C. Låga schaktugnar som drivs dis-
kontinuerligt gynnar denna direktreduktions-
process. Drivs ugnarna hårdare får man 
tackjärn, som har varit smält och lättflytan
de, som håller högre kolhalt (2-4 % C) och 
som därför är sprött och icke smidbart. Tack
järnet kan färskas — kolhalten minskas — 
i ett andra steg, men denna tackjärns- eller 
masugnsprocess kom troligen ej i bruk förrän 
tidigast på 1200-talet. Serning beskriver ock
så mycket överskådligt olika slag av ugnar 
och redogör för ugnstypologien, till vilken 
hon själv verksamt har bidragit. 

Kapitel 4 innehåller antikvarie Lena Thå-
lin-Bergmans korta, men klara översikt av 
smidestekniken, dess förutsättningar och ut
veckling. Ett betydande avsnitt ägnas da
maskering, en smidesteknik som av olika an
ledningar var mycket använd vid tillverk
ningen av praktvapen. 

I synnerhet i de två sistnämnda kapitlen 
syns klart att boken är ett resultat av om
fattande tvärvetenskapligt samarbete. Det är 
en lång rad framstående tekniker som av
tackas av Inga Serning. Bl. a. har bergsingen
jör Hans Hagfeldt utvecklat en metod att 
beräkna produktionsvolymer för järnet på 
grundval av slaggvarpens mäktighet. 

Kapitel 5 ägnar docent Äke Hyenstrand 
åt järnhanteringens ekonomiska aspekter. 
Detta kapitel jämte Holmqvists allmänna 
översikt är de intressantaste i boken. Hyen
strand försöker infoga järnhanteringen i sitt 
ekonomiska sammanhang, något som arkeo
loger hittills av lätt förståeliga skäl har tve
kat att göra. Författaren redogör för resulta
ten av sina inventeringar av järnframställ
ningsplatser. Han visar hur järnhanteringen 
har brutit ny bygd och hur ekonomiskt be
tydelsefulla randområdena Bergslagen, Gäst
rikland m. fl. har varit. Hyenstrand diskute
rar också den gamla tvistefrågan om belägen-
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heten av Järnbäraland och ger ett plausi-
belt svar på frågan: Sollerön och trakten 
kring Siljan. 

I sin översikt berör Holmqvist också 
Öland och Gotland. Bägge öarna har varit 
betydelsefulla i järnhistoriska sammanhang; 
avsaknaden av järnfyndigheter har försvå
rat tolkningen av de rika fynden. Efter det 
att boken förelåg färdigskriven har man dock 
funnit myrjärn på Gotland. 

Holmqvist framlägger också tesen att det 
starka keltiska inflytandet i Skandinavien 
skulle bero på keltisk inflyttning på ungefär 
samma sätt som man vet att det skedde i 
England och på Irland sedan romarna be
segrat kelterna på kontinenten. Han kom
mer också in på frågan om korrelationen 
mellan fyndrikedomen och befolkningstät
heten. Det är givet att rikedom på fynd från 
en period avspeglar en relativt stor befolk
ning, däremot är motsatsen inte given. Som 
exempel kan nämnas att den nu avslutade 
•— ännu opublicerade — fornminnesinvente
ringen på Åland har gett ett stort antal nya 
fynd från en också på Åland mycket fynd-
fattig tidig järnålder. 

Recensenten omfattar den hädiska tron att 
man vid den bl. a. av Helgöfynden föranled
da revisionen av Sveriges förhistoria inte ba
ra måste ta i beaktande de järnproducerande 
randbygderna i norr, utan också Åland, hit
tills ett arkeologiskt vacuum. Landskapet 
uppvisar t. ex. ett bestånd av medeltidskyr
kor (13 st.) som beträffande tätheten är 
jämförbart med Gotlands, kyrkor som dess
utom i flera fall synes vara betydligt äldre 
än man hittills antagit. Man bygger inte 
kyrkor för nöjes skull, det måste ha funnits 
en solid ekonomisk grund. För Ålands del 
rörde det sig inte om järn, stapelvarorna kan 
ha varit fisk eller sälspäck och hudar. Kanske 
levde Helgöborna på åländsk saltfisk såsom 
Revalborna gjorde under medeltiden. Väl
ståndet är inte något som plötsligt kommer 
för att man börjar dyrka Vite Krist, det har 

rötter längre bak i tiden. 
Boken avslutas med ett givande kapitel av 

fil. lic. Karin Calissendorff om ord och ort
namn med anknytning till järn och järnhan
tering. Författarinnan redogör bl. a. för sin 
tolkning av namnet Bergslagen och ger ett 
förslag till betydelse av Järnbäraland. Det 
är intressant att se att malm är ett gammalt 
nordiskt ord. Ordet järn — som inte be
handlas av Calissendorff — är däremot en
ligt Hellquist ett troligen keltiskt lån med 
samma rot som motsvarande ord i flera väst
europeiska språk. Vill man låta fantasin ske
na kan man tänka sig att detta samman
hänger med att malmen enbart hade lokalt 
intresse, medan järnet tidigare blev en han
delsvara och därför så småningom fick ett 
namn som var internationellt gångbart. 

Till slut vill jag bestämt påtala det sna
rast brottsliga i att publicera ett referensverk 
av detta slag utan ett ordentligt register. Det 
borde vara med stora bokstäver och polykro
ma anfanger föreskrivet i tryckfrihetsförord
ningen att inga andra böcker än detektiv
romaner och slik underhållningslitteratur 
finge tryckas utan ett register. 

Läsekretsen är Jernkontoret stor tack skyl
dig för långvarigt stöd åt järnarkeologisk 
forskning och speciellt Helgöutgrävningarna 
och för publiceringen av denna bok. Den ger 
en länge saknad sammanfattning av forsk
ningsläget rörande järnets roll i Sveriges 
historia, ett kapitel däri som är rätt okänt 
utanför en ganska liten fackkrets. Författar
na har all heder av sitt verk. Må det vara 
recensenten tillåtet, så här i början av ett 
nytt järnåldersskede — Elredprocessen m. m. 
dyl. — att med en lätt överdrift travestera 
Horatius: 

Exegerunt monumentum ferro perennius. 

Gunnar Pipping 
Tekniska museet 
Museivägen 7 
115 2-7 Stockholm 
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Ake Hyenstrand (red.), Aktuell Arkeologi, 
Rapport från en kurs på Riksantikvarieäm
betet 1979. Arbetshandling. Riksantikvarie
ämbetet, dokumentationsbyrån. 143 s. 
ISBN 91-7192-451-5. 

Konferenser, symposier, kongresser och kur
ser är ofta dagsländor i den meningen att det 
största värdet med dem ligger i att ett antal 
människor träffas, utbyter tankar och argu
ment för att sedan skiljas och, möjligen be
rikade, men många gånger frustrerade, åter
vända till sitt vardagsliv; man kan peka på 
att någonting har hänt och att det haft en 
speciell inriktning, men oftast inte mera. 
Föredragsreferat och diskussionsprotokoll 
kan finnas som dokumentation, men detta 
är i stor utsträckning sömnig läsning att sor
tera in i mappar och hyllor, tills tidpunkten 
för den slutgiltiga makuleringen blir aktuell. 

Någon gång är evenemang av detta slag 
startprodukter. Jag kan tänka mig att den 
kurs i "aktuell arkeologi", som hölls på Riks
antikvarieämbetet under februari och mars 
1979 var en sådan startpunkt. Den borde ha 
förutsättning för det att döma av den rap
port från kursen, som föreligger utgiven av 
Riksantikvarieämbetets Dokumentationsbyrå 
med just titeln Aktuell Arkeologi (Stock
holm, 1979). Skriften är redigerad av Ake 
Hyenstrand och har formen av redovisning 
av kursens moment; den var planerad av 
Åke Hyenstrand och Ulf Bertilsson, som ock
så själva var presentatörer av vissa moment 
i kursen. Andra bidragsgivare har varit Kris
ter Ekblad, Gert Magnusson, Sven-Olof 
Lindquist och Klas-Göran Selinge. 

I en underrubrik betecknas skriften som 
en arbetshandling och det är nog också så 
den bäst kan utnyttjas. Och utnyttjas bör 
den, ty den fyller onekligen ett behov för 
svenska arkeologer, som saknat användbara 
översikter och introduktioner till vetenskaps
teoretiska strömningar och arbetsmetoder 
inom internationell arkeologi och där också 
ett perspektiv på den svenska situationen ges. 

Efter en introduktion av Hyenstrand (som 
ställer frågan om kris i svensk arkeologi) föl
jer kapitlen Arkeologi, forskning och kultur
minnesvård (Bertilsson), Några aspekter på 

arkeologisk debatt och metod (Selinge), Om 
Förklaringar i arkeologin (Hyenstrand), 
Kulturteorier och arkeologi (Bertilsson), 
Statistik inom det arkeologiska forskningsfäl
tet — genes och klinik (Ekblad), Det odel
bara samhället (Hyenstrand), Aspekter på 
samhället (Bertilsson och Hyenstrand), Sys
tem i teori och metod (Bertilsson), Ett eko
logiskt perspektiv med rötter i etnologin 
(Magnusson), Lokalisering och interaktion 
(Lindquist), Nygammal vals eller blues to 
mister Binford (Hyenstrand). Dessutom 
finns en lista över arkeologiska tidskrifter 
och institutioner i en exkurs. 

De olika bidragen i Aktuell Arkeologi har, 
av naturliga skäl, skiftande karaktär. Bäst 
pedagogiskt förklarande menar jag att Hyen-
strands, Bertilssons och Magnussons bidrag 
är, medan andra bidrag — exempelvis Se-
linges — blivit något svårtillgängliga fr. a. 
därför att det första ledet i bidragets titel: 
"aspekter" — i betydelsen kommentar, sido
belysning, ställningstagande — fått stå till
baka för en nästan katalogartad presentation 
av aktuella trender och företeelser. Som så
dan har uppsatsen i svensk arkeologisk verk
lighet en viktig roll att spela, men läsaren 
upplever inte direkt någon inspirerande aha-
upplevdse av ny insikt. Delvis samma syn
punkt kan anläggas på Lindquists kultur
geografiska orientering och på Ekblads syn
punkter på statistik i arkeologi. Den senare 
står naturligtvis inför den hopplösa situatio
nen att möta förväntningar från den mate
matiskt oskolade (i detta fall) arkeologen, 
som hoppas på de enkla handfasta direktiven 
för hur hans datamanipulation ska utföras. 

Du arkeolog som känt dig osäker inför vad 
företeelser som "New Archaeology" och 
"Traditionalist Archeology" egentligen står 
för, vad skillnaden mellan hypotetisk-deduk-
tiv och empirisk-induktiv metod är, vad 
funktionella, genealogiska och genetiska för
klaringsprinciper är, eller evolutionistiska och 
diffusionistiska kulturteorier, hur termerna 
idiografisk och nomotetisk bör förstås, vilken 
roll forskare som Binford, Renfrew, Hem
pel, Service, Gordon Childe, Grahame 
Clarke och Lewis Morgan har för det arkeo
logiska vetenskapandet, kommer i denna bok 
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inte att få allt utrett och förklarat. Men du 
får en chans att genom den leta dig vidare 
till klarhet i detta och mycket annat så att 
du fortsättningsvis inte behöver känna dig 
så enkel, när de stora elefanterna dansar. 

Utan tvekan är det en god investering för 
många utövande arkeologer, studenter och 
andra att låta sig handledas av denna doku
mentation av en kurs. Den arbetshandling, 
som fungerar så, fungerar bra. 

En medeltidsarkeolog kan med självrann
sakan begrunda Selinges observation att 
"Vad som är 'nytt' och vad som är 'traditio

nellt' är emellertid högst relativt. . ." "En 
ståndpunkt eller metod, som i debattens 
centrum redan kan representera ett passerat 
övergångsstadium, kan i en marginell utkant 
som vår kännas som en fräsch nyhet, eller i 
varje fall som en ännu inte vunnen allmän 
tillämpning" (sid. 22). 

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

Arkeologisk håndbog, Leksikon över dansk 
forhislorie. Ed. M. Rud. Politiken forlag. 
320 s. Köbenhavn 1979. 
ISBN 87-567-3125-6. 

Det är inte bara tidskriften Skalk som inger 
en svensk arkeolog en stark känsla av att det 
fattas något väsentligt inom svensk arkeolo
gisk litteratur. Att det här vidrörda förhål
landet har med olika och djupt rotade atti
tyder i förhållandet till arkeologin i Sverige 
och Danmark står klart. Genom Politikens 
Forlags treklöver Med arkeologen Danmark 
rundt (4 uppl. 1974), Jeg ser på oldsager 
(3 uppl. 1973) och Arkceologisk ABC (1972) 
fick såväl lekmän som fackfolk i Danmark 
lättillgängliga handböcker i dansk arkeologi. 
I svensk litteratur står förfarande den ganska 
magra Med arkeologen Sverige runt isolerad 
(1981 dock utkommen i utvidgad nyupplaga). 

Stora delar av Jeg ser på oldsager och 
Arkeologisk ABC var av allmänt skandina
viskt intresse. Samma breda perspektiv har 
den nya (andra) upplagan av Arkeologisk 
ABC som dessutom försetts med den något 
mer pretentiösa titeln Arkeologisk håndbog 
— leksikon över dansk forhislorie. Boken 
vänder sig enligt företalet såväl till fack-
som amatörarkeologer och lekmän som läser 
den vetenskapliga facklitteraturen. Man kan 
nog säga att denna målsättning relativt väl 
uppfyllts även om vissa svårigheter i balans

gången är uppenbara. Kanske det hade va
rit riktigare att med denna typ av handbok 
i huvudsak ha som målgrupp den intressera
de allmänheten, utan att bokens betydelse 
för fackfolket behövde råka i tvivelsmål. 

Alla arbeten av encyklopedisk karaktär 
och med flera författare har att kämpa med 
stora svårigheter att nå balans och något 
mått av likformighet. Här gör sig naturligt
vis också olika författares förmåga till kom
primerad framställning gällande. Särskilt 
vissa författare som behandlat stenålders-
och järnåldersartiklar i Arkeologisk håndbog 
har gjort mycket bra ifrån sig. 

Ett annat problem är urvalsprinciperna 
för slagord. I undertecknads tycke borde be
skrivningarna av olika fyndlokalerna antingen 
gjorts mera talrika och representativa även 
om detta inneburit ett relativt litet utrymme 
för var artikel eller behandlats under mera 
övergripande slagord. Obalansen i fråga om 
urvalsprinciperna är i vissa fall påträngande. 

En bok av uppslagskaraktär måste alltid 
sträva efter att vara aktuell och omfatta de 
viktigaste nya materialen. I detta avseende 
är Arkeologisk hånbog delvis en besvikelse 
eftersom ganska litet av resultaten av sextio-
och sjuttiotalets stora boplatsundersökningar 
i Danmark av stort internationellt intresse 
kunnat behandlas. 

En berömvärd ambition är att inte bara 
behandla danska förhållanden utan också ge 
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information om närliggande områden. I en 
del fall kan man kanske tvivla på den di
rekta relevansen för danska förhållanden 
bland de valda slagorden. En hel del av den
na information är inte helt aktuell och byg
ger väsentligen på äldre uppslagslitteratur. 
Detta är emellertid ingen allvarlig invänd
ning och principen som sagt lovvärd. 

Till slut vill jag ge Arkeologisk håndbog 
en ros för det relativt stora utrymme bio-
graphica fått. Den i boken härmed betonade 
forskningshistoriska aspekten är mycket vä
sentlig. Bildmaterialet är i stort sett bra med 
ganska många kartor och planer. Av de se

nare kunde man önskat flera och i större 
skala men detta har säkerligen stött på prak
tiska svårigheter. 

Bortsett från en viss obalans i urvalet är 
intrycket i huvudsak gott och undertecknad 
är övertygad om att boken når stor spridning 
i hela Skandinavien såväl bland fackfolk som 
amatörer. 

Johan Callmer 
Lunds universitets 
historiska museum 
Kraftstorg 1 
S - 223 50 Lund 

Keith Muckelroy, Maritime archaeology. 
New studies in Archaeology. Cambridge Uni
versity Press 1978. 270 sid. 
ISBN 0-521-293480. Pris £ 4.90. 

En vetenskap är vad dess monografier är! 
Marinarkeologin, som är ung, är nu inne på 
sin tredje generation monografier. Den första 
av dem kan exemplifieras med F. Dumas 
Deep-water archaeology från 1962, som ut
gör en första presentation och ett första för
sök att få grepp om problematik och meto
der. Till den andra generationen kan man 
föra G. Bass Archaeology under water från 
1967 och P. Throckmortons Shipwrecks and 
archaeology; the unharvested sea från 1970. 
I dessa har man samlat in information från 
olika delar av världen rörande förutsättning
ar för och arbete med marinarkeologiskt ma
terial och man kan med stöd av detta börja 
systematisera ämnet och framförallt börja 
diskutera undersökningsteknikens olika for
mer. 

Ur det perspektivet kan man kalla Keith 
Muckdroys Maritime archaeology, utkom
men 1978, för en välägnad representant för 
den tredje generationen. 

Varför det? Jo, Muckelroy är en av de 
första att försöka definiera detta vagt av

gränsade ämne och samtidigt att skapa mo
deller av generell natur för behandlingen av 
dess källmaterial. 

I bokens inledning gör han en definition 
av "maritime archaeology", som han benäm
ner ämnet. Han ger också en kortfattad be
skrivning av ämnets utveckling. 

I avsnitt nummer två tar han upp de be
gränsningar och de fördelar som arkeologiskt 
arbete under vatten medför, sett i relation 
till gängse arkeologi. 

Därefter ringar författaren in marinarkeo
logins verksamhetsområde empiriskt, om ut
trycket tillåts, genom att ge exempel på olika 
arbetsfält och deras utveckling, t. ex. skepps
byggnadstraditionen i Medelhavsområdet 
under antiken, fartyg under yngre järnålder 
i nordvästra Europa, och skeppskonstruktion 
i ny tid. Detta följs av en "önskelista" på oli
ka ämnesområden, som ger löften för fram
tiden vad gäller fruktbar forskning, t.ex. äld
re förhistoriska farkoster från bronsåldern, 
skeppsbyggeri i Asien i arkeologiskt och etno
logiskt perspektiv, och djupvattensarkeologi 
(dvs. på flera hundra meters djup). 

I arbetets andra del tar författaren itu 
med att bygga en modell för marinarkeolo
gins behandling av sitt källmaterial. Förfat
taren har redan från början angett att han 
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anser skeppsvraket som den viktigaste kom
ponenten i detta material och modellen är 
också helt inriktad på denna typ av läm
ningar. 

Den första delen i modellen avser att finna 
de drag som är generella för skeppsvrak i all
mänhet. Detta innebär att författaren stude
rar den process som äger rum när ett fartyg 
gått till botten och försöker extrahera de 
generella momenten i denna process. Han 
ställer upp ett flödesdiagram och kan visa på 
olika viktiga faktorer i det som sker: själva 
förlisningsförloppet, som på olika sätt skadar 
fartyget, bärgningsoperationer, som har sam
ma effekt, upplösningen av ömtåliga före
mål och ämnen i vattnet, rörelser i botten
sedimenten, som skadar skrovet, och annan 
naturlig påverkan. 

Avsikten med denna bearbetning är att 
lära känna det händelseförlopp, som föränd
rar ett komplett fartyg till det som marin
arkeologen möter på havsbotten, en mycket 
kraftigt förändrad bild av den ursprungliga 
verkligheten. Det material som Muckelroy 
stöder sig på här utgörs främst av de starkt 
förstörda och fragmentariska vrak, som är 
vanliga i de stora haven, med en kraftig på
verkan av naturliga krafter och med närva
ron av skeppsmasken, som negativa faktorer. 
Det vore intressant att göra en jämförande 
studie, med samma modell, på vrak i Öster
sjön, där bevaringsförhållandena är avsevärt 
bättre. 

I den andra delen av modellen tar Muc
kelroy vägen tillbaka från vraket till fartyget 
och stöder sig då på de kunskaper om vrak
processen, som han fått. Han utgår då från 
tre väsentliga funktionsbegrepp betr. fartyg: 

Fartyget som redskap, inkl. medel för 

framdrivning och med en viss transportfunk
tion. 

Fartyget som ett element i ett militärt eller 
ekonomiskt system. 

Fartyget som ett slutet samhälle med sin 
egen struktur, organisation, traditioner osv. 

Han diskuterar därefter möjligheterna att 
återskapa bilden av ett fartyg genom att räk
na bort den inverkan som skett och genom 
att även ta ställning till den information, som 
komparativt material ger. 

I ett avslutande avsnitt belyser författaren 
möjligheterna att gå över i nästa bear
betningsfas, dvs. till en generaliserande ana
lys av flera besläktade fartygsvrak bearbetade 
på ovannämnt sätt i olika geografiska fynd
lägen och från olika tider. 

Den analysmodell som Muckelroy presen
terar är tveklöst intressant. Den är kanske 
inte fullständig och i många stycken rätt lös 
i strukturen, men den är ett steg mot en mer 
utvecklad systematisering av det marinarkeo
logiska materialet. Detaljanmärkningar före
faller det onödigt att framföra här. Skall jag 
peka på något som jag upplever som en ofull
ständighet, så är det författarens ensidiga in
riktning på vrak med den uttryckliga moti
veringen att detta är det centrala i marin
arkeologiskt material. Så förhåller det sig 
knappast. Det är genom kombinationen av de 
olika typer av information, som lämningarna 
efter den fasta bygden, hamnen eller handels
platsen och skeppet ger, som en fruktbar 
forskning kan utvecklas. 

Carl Olof Cederlund 
Statens sjöhistoriska museum 
Djurgårdsbrunnsvägen 24 
S - 115 27 Stockholm 
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Problems in Economic and Social Archaeo
logy. Edited by G. de G. Sieveking, I. H. 
Longworth and K. E. Wilson. Duckworth, 
London 1976. X X V I + 626 s. 
ISBN 071560942 4. Pris ca £ 24. 

"This book has been written by his former 
pupils in honour of Graham Clark, one of 
the pioneers and an outstanding exponent of 
economic and social archaeology." 

I en tid när specialisering blir allt vanli
gare även inom olika vetenskapsgrenar är 
det intressant att ta del av en bok som Prob
lems in Economic and Social Archaeology. 
På sitt sätt speglar boken specialiseringen 
men samtidigt vidgar den perspektivet genom 
att ta upp samma problem i olika kulturer, 
både förhistoriska och nutida, spridda över 
världen. Den gemensamma nämnaren är 
ekonomiska och sociala förhållanden i dessa 
kulturer. Boken är skriven av tidigare elever 
till Graham Clark, en av Englands för
grundsfigurer inom ekonomisk och social ar
keologi, och den visar tydligt vilken stor geo
grafisk spridning Clarks idéer fått. Trots att 
bidragsgivarna hade ålagts restriktioner att 
endast behandla ny forskning som gav ökade 
kunskaper inom ekonomisk och social arkeo
logi innehåller boken 36 olika uppsatser för
utom inlcdningsavsnitten. Den är på drygt 
600 sidor och delad i fem geografiska avdel
ningar. Några av uppsatserna behandlar 
ganska begränsade problem, tolkningen av en 
fyndplats eller en fyndkategori men många 
bidrag har stort allmänt intresse. Eftersom 
det är omöjligt att detaljgranska alla upp
satserna här skall jag huvudsakligen uppe
hålla mig vid huvudlinjerna i boken. 

Två uppsatser tar speciellt upp möjlighe
ten att rekonstruera forntida naturmiljöer. 
Den ena är John Nandris' uppsats om tidig 
bandkeramisk bosättning i sydösteuropa och 
dennas förhållande till olika ekologiska zoner 
i det området. Den andra är Andrew Fle-
mings om ekologiska faktorer som kan ha på
verkat lokaliseringen av tidigt jordbruk i 
Yorkshire. 

Problem rörande det äldsta jordbruket 
och dess inverkan på omgivningen behand
las i tre olika områden: Australasien, Cen-
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tralamerika och Västasien. Hur komplicerat 
samspelet mellan klimat, vattentillgång och 
odling är illustreras i David och Joan Oates' 
uppsats om tidig konstbevattning i Mesopo
tamien. Författarna beskriver först nutida 
klimat, ekologi och jordbruksteknik i områ
det och utifrån denna kunskap analyserar de 
sedan det arkeologiska och botaniska fynd
materialet och vilka hållpunkter detta ger 
beträffande det forntida klimat och den 
växtlighet som var rådande när jordbruket 
först introducerades. En obetydlig ökning av 
nederbörden i förhållande till nutiden kan 
t. ex. ha gjort konstbevattning överflödig. 
Små bevattningskanaler fordrar emellertid 
inte en stor arbetsorganisation för att hållas 
i stånd. Eftersom floddalarna i Irak har be
tydligt brantare stränder än vad fallet är 
längs Nilen och Indus är konstbevattning i 
Irak, om man vill utnyttja det maximala för 
jordbruk lämpade området, betydligt mer 
teknologiskt krävande än på de båda andra 
platserna. Ändock har sådan existerat redan 
före år 5000 i tvåflodslandet. Författarna me
nar inte att konstbevattningstekniken måste 
ha uppstått där ehuru skäl föreligger att så 
kan ha varit fallet. De beskriver den natur
liga bevattning av deltalandet som genom 
tidvattnet äger rum två gånger om dygnet 
och hur detta utnyttjas i nutiden. Förhållan
dena i deltalandet kan ha tjänat som modell 
för uppkomsten av konstbevattning. Vidare 
redogör författarna för dadelpalmens ena
stående förmåga att klara översvämning och 
saltkoncentration i jorden och dess betydelse 
som födo- och råmaterialkälla. Denna upp
sats är av de mest stimulerande i boken då 
den inte bara för tankarna in i ett kompli
cerat system utan också kan bidra till att öka 
förståelsen för nutida problem i torra om
råden. 

Vid behandlingen av jordbrukets utveck
ling i Mexico och Peru framför Warwick 
Bray tesen att det är bofasthet, inte jordbruk, 
som skapar folkökning och att bofasthet först 
kommer till stånd i kustområden med meso
litisk kultur. Detta synsätt skulle enligt min 
mening mycket väl kunna tillämpas på nord
europeiskt senmesolitikum. 

Med exempel från Norditalien visar 
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Michael Jarman hur svårt det är att dra 
generella slutsatser om näringsförhållandena 
under förhistorisk tid t. o. m. inom ett geo
grafiskt begränsat område och hur beroende 
den förhistoriska människan var av sin ome
delbara omgivning och sin teknologi. Jarman 
beskriver sju olika, samtida bosättningar i ett 
område med olika ekologiska zoner. Den eko
nomiska grunden blir olika i alla sju fallen 
och så blir också tolkningen av de ekonomis
ka och sociala förhållandena på fyndplat
serna. Teknologi i förhistoriskt jordbruk be
handlas också av Anthony Harding som skri
ver om bronsålderns jordbruksredskap. Han 
är av den uppfattningen att holkyxorna bör 
ses som en typ av hackor. 

Ray Inskeep har i sitt bidrag om bantu-
folkens ursprung och vandringar utnyttjat 
både arkeologiskt, lingvistiskt och osteologiskt 
material tillika med C1 4-dateringar. Han vi
sar att en tidigare hypotes som kopplat sprid
ningen av bantuspråket till spridningen av 
järnteknologin inte är hållbar. En samman
koppling av arkeologiskt och skriftligt käll
material förekommer också i uppsatserna av 
Peter Addyman och Martin Biddle om det 
angelsaxiska samhället i Storbritannien. 

Av intresse för dem som sysslar med ut
grävning av mossfynd torde Wilfred Shaw-
cross' uppsats om undersökningen av ett dy
likt på Nya Zeeland vara. Arkeologiskt och 
etnografiskt källmaterial sammanställs här 
för att ge en så säker tolkning av fyndet som 
möjligt. 

Förhållandena i icke-jordbrukssamhällen 
har detaljstuderats av lain Davidson, Ann 
Sieveking, Brian Fagan, Glynn Isaac, Ralph 
Bul mer och Paul Mellars medan David 
Clarke ägnat sig åt en kritisk analys av den 
hittillsvarande forskningen inom Nordeuro
pas mesolitikum. Fagan har i Sydafrika fun
nit bofasta jägare som valt sina boplatser så 
att de legat på gränsen till fyra olika ekolo
giska zoner som kunnat utnyttjas vid olika 
årstider. Sieveking anser att magdalenien-
jägarna i Pyrenéerna sannolikt vandrat mel
lan olika platser som kunnat utnyttjas för 
renjakt, laxfiske och växtsamlande. Davidson 
menar att vissa spanska grottor kan ha an
vänts för sommaruppehåll medan andra ut

gjort vinterboplatser. Mellars diskuterar tre 
olika säsongsboplatser i brittiskt mesolitikum. 
Bulmers uppsats om selektiv jakt på Nya 
Guinea är intressant genom att han tar upp 
frågor om vem som jagar vad, vem som äter 
vad och när, religiösa måltider och totemism 
och den tolkning han ger av hur olika ben 
hamnar i avfallshögar. Vår vanliga syn på 
det vi kallar flintavfall får en helt ny dimen
sion i Isaacs uppsats om de äldsta stenredska
pen. Han har funnit att mycket små flintor 
kan användas för att flå och stycka stora vil
lebråd. Han för också fram en teori om att 
delning av föda lägger grunden till känslo
kontroll, samarbete, ömsesidiga relationer 
och kommunikation mellan människor. Detta 
för över till de sociala aspekter som är det 
andra huvudtemat i boken. 

Mest utpräglat möter detta i John Black-
ings bidrag där dansens betydelse behandlas. 
Dans fordrar enligt Blacking att man kan 
systematisera och organisera sitt tänkande 
och den är enligt honom ursprunget till män
niskans olika uttryck och därmed till språk, 
samarbete och redskapstillverkning. Föränd
ringar i klimat, teknologi och/eller införandet 
av en ny odlad växt leder ofta till föränd
ringar i både ekonomi och socialt beteende. 
Två författare behandlar detta, Charles 
Higham och Jack Golson då däremot Nicolas 
Peterson visar att en ny teknologi inte alltid 
medför sådana förändringar. 

O m handeln i förhistoriska samhällen 
skriver Andrew Sherratt, Colin Renfrew och 
John Dixon. John Evans skriver om tidig ur
banisering i egeiskt område och i Italien. 
I hans uppsats återfinns förslag till definitio
ner av begreppen by, stad och storstad (vil
lage, town, city). Rhys Jones skriver bl. a. om 
möjligheterna för människor att överleva i 
isolerade samhällen. Hans artikel är allmän
intressant trots att han hämtar sitt exempel 
från Tasmanien. O m svårigheten att finna 
förklaringar till arkeologiska lämningar hand
lar David Trumps kapitel. David Wilson 
skriver om vikingarnas försvarsanläggningar 
och Merrick Posnansky och Michael Thomp
son behandlar företeelser i modern tid. 

Barry Cunliffes uppsats om järnålderns 
Storbritannien är teoretiskt intressant genom 
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hans förslag till tolkning av utvecklingen i ändå till sist rekommendera Derek Roes upp-
förhistorisk tid. I bokens inledningskapitel sats. Den är rolig. 
ger Gale Sieveking en fin översikt och sam- Ingegerd Särlvik 
manfattning av metodutvecklingen inom eko- 80 Straight Road 
nomisk och social arkeologi. Lexden 

Även om arkeologer inte för närvarande Colchester 
är upptagna av typologiska spörsmål vill jag Essex C 0 3 5DB 

England 
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