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Recensioner 

Frauke Stein, Bronzezeitliche Hortfunde in 
Siiddeutschland. Beiträge zur Interpretation 
einer Quellengattung, samt 
Katalog der vorgeschichtlichen Hortfunde in 
Siiddeutschland. Saarbriicker Beiträge zur 
Altertumskunde, Bd 23 och 24. Rudolf 
Habelt Verlag, Bonn 1976 och 1979. 

Föreliggande arbete av Frauke Stein i två 
band utgör en reviderad och komprimerad 
utgåva av hennes "Habilitationsschrift". Dess 
geografiska perspektiv är betydligt större än 
titelns "Siiddeutschland" anger, då där även 
behandlas närgränsande områden såsom 
Elsass-Lothringen i Frankrike, södra och mel
lersta Böhmen i Tjeckoslovakiet, Oberöster-
reich och Vorarlberg i Österrike samt hela 
Schweiz utom Tessin. Katalogbandets tids
ram är dessutom utsträckt över hela Neo-
lithicum, Hallstatt-tid och La Téne-tid, låt 
vara att dessa skeden uppvisar ett begränsat 
antal fynd. 

Verkets bilddel har begränsats till i huvud
sak sådana fynd som tidigare inte, eller en
dast ofullständigt, varit publicerade i teck
ning, och dess omfång har på så vis kunnat 
begränsas. Fyndkatalogen är desto mer om
fattande, men skänker å andra sidan rik in
formation om fyndförhållanden och andra 
omständigheter av betydelse för depåfyndens 
tolkning. 

Stort informativt värde har den grundliga 
forskningshistoriska bakgrundsteckningen till 
depåfyndsforskningen i området. 

Stein har ägnat betydande möda åt att 
källkritiskt granska depåernas fyndomständig
heter, en granskning som måhända kanske 
hade kunnat vara strängare, men som i grun
den är sund. 

Klassificeringen av depåfynden har skett 
med utgångspunkt från fyndens samman
sättning, och de indelas i råvarudepåer, fär
digvarudepåer (vardera med undergrupper) 
och depåer med kasserade bronser. Färdig
varudepåerna har indelats i grupper för yxor, 
vapen, smycken, skaror, bronskärl och en 
diversegrupp. Med hjälp av olika fyndkrite
rier gör Stein, för den vidare tolkningen, en 
uppdelning i två huvudkategorier, förvarings
depåer (Verwahrhorte) och kultdepåer 
(Weihehorte). Stein kommer till slutsatsen 
att kultdepåerna är relativt jämnt utspridda 
i både rum och tid, i klar motsats till för
varingsdepåerna, vilka har en markant ojämn 
kronologisk och geografisk fördelning. Bak
grunden till det förstnämnda förhållandet 
vill Stein se i att de kultiska behoven av ned
läggning torde ha varit relativt konstanta. 
Ifråga om förvaringsdepåerna tolkar Stein de 
tidsmässiga och rumsliga oregdbundenheter-
na som ett uttryck för att nedläggningen 
föranletts av oroliga förhållanden. Fyndbilden 
skulle i så fall enligt Stein inte peka på all
männa orosperioder över stora områden utan 
på kronologiskt och regionalt begränsade oros
förhållanden. 

Steins arbete om Sydtysklands depåfynd 
från bronsåldern fogar sig till raden av stora 
och nyttiga tyska materialsammanställningar, 
ett som därtill uppvisar både intressanta 
resultat och resonemang. 

Bo Gr åslund 
Inst. för arkeologi 
Gustavianum 
S-752 20 Uppsala 
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Gerhard Mildenberger, Germanische Burgen. 
Munster Westfalen, Aschendorffsche Ver-
lagsbuchhandlung, 1978. 165 s., 58 planscher, 
11 kartor, 4 tabeller, ortsregister (i Nordic 
Archaeological Abstracts (NAA) 1978/316). 

Över 20 års samlande på publicerade arbe
ten om "germanska borgar" ligger bakom 
denna översikt av ett försummat ämne. Bo
ken är tillägnad en pionjär inom fomborgs-
forskningen, tysken Carl Schuchhardt (1859— 
1943), vars betydelse också slog igenom i 
Sverige, där Mårten Stenberger således ba
serade sin härledning av de öländska borgar
nas ursprung på Schuchhardt. Av både ve
tenskapliga och politiska skäl råkade den 
tyska "germanska" borgforskningen i miss
kredit på 30- och 40-talen, varvid tyska 
arkeologer tappade intresset för ämnet. Inom 
den historiska forskningen levde det dock 
vidare och förf. tar därför utgångspunkt för 
sin studie i ett uttalande av en historiker: 
"die Burg ist der Mittelpunkt und das Fun
dament der Herrschaft" (H. Dannenbauer 
1941). Senare har historikern Reinhard 
Wenskus hävdat, att germanernas samhälls
form haft en "herrschaftlic.be Struktur" och 
betonat borgarnas roll häri. Förf:s avsikt är, 
att från denna utgångspunkt söka kartlägga 
förekomsten av borgar på germanskt område 
i tid och rum samt att diskutera deras be
tydelse i samtidens samhällen. 

Ett omfattande avsnitt ägnas givetvis frå
gan, om vad som skall menas med germaner 
och hur man skall dra gränserna för ger
manskt område. Främst är det språkveten
skapliga argument som kommer till använd
ning, varför diskussionen undandrar sig min 
bedömning. Resultatet blir dock en bakre 
tidsgräns 500 f. Kr. och "die Merowinger
zeit" som avslutande period (och där tar f. ö. 
Raphael von Uslars avhandling från 1964 
vid) . Kärnområdet är före Kr. f. Jastorfkul-
turen med angränsande område samt Skan
dinavien. I yngre romersk järnålder har om
rådet utsträckts till Rhen i V, Donau i S och 
Cemjachovkulturen i SÖ. De romerska pro
vinser germanerna erövrade behandlas där
emot ej. 

"Unter Burg verstehen wir einen bewohn-
baren Wehrbau, den einen Person oder Ge-
meinschaft zu ihrem Schutze und entweder 
als ständiger Wohnsitz oder als Wohnort fiir 
bestimmte Zeiten erbaut und underhäll." 
Denna förf:s definition (s. 22) anger dock 
inte vilka krav som ställs på begreppen "Wehr
bau" och "Schutze"; tveksamma fall be
handlas, t. ex. palissadema kring danska äld
re jämåldersbyar som Grontoft och Hodde. 

Egentligen kan man undra, om ett be
grepp som "germanische Burgen" egentligen 
är användbart som utgångspunkt för en in
tressant analys. Dess vida tidsmässiga och 
rumsliga ramar inrymmer rimligtvis de mest 
olikartade företeelser. De sammanfattande 
avsnitten i arbetet är också tämligen triviala, 
präglade av långa uppräkningar av fakta 
som de är. Bokens största värde ligger i ge
nomgången av en stor litteratur och i de 
möjligheter borgplanerna, kartorna, de kro
nologiska tabellerna och främst ortsregistret 
ger att finna relevanta referenser. Förhopp
ningsvis kommer den också att visa sig värde
full genom att stimulera till framtida forsk
ning efter andra linjer, ty ett resultat av 
sammanställningen är påvisandet av det då
liga källäget och den motsvarande låga ni
vån på den tyska borgforskningens metod-
och teoridiskussion. 

Från England, ett område förf. ej kunnat 
behandla p. g. a. sin "germanska" gräns 
kring ämnet, har emellertid ny inspiration 
nått kontinental borgforskning, så t. ex. i ett 
arbete, som förf. ej hunnit ta ställning till, 
av H. T . Waterbolk (i Paleohistoria 19, 1977, 
s. 97—172). Waterbolks studie visar styr
kan hos en regional analys av ett intensivt 
utforskat område, mot vilken svagheten hos 
den storskaliga ansatsen i det recenserade ar
betet kontrasterar. 

Waterbolk behandlar tre nederländska 
slättborgar från keltisk järnålder. De ligger 
nära varandra i ett område med s. k. celtic 
fields. Det rör sig ej om permanent använda 
boplatser, utan snarast om befästa central
förråd för en kringliggande bondebebyggel
se. De ses dessutom som uttryck för en lokal 
maktkoncentration, d. v. s. att organisationen 
bakom antas ledd av "stormän". Tolkningen 
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har sitt givna intresse vid bedömningen av 
anläggningar som Borremose på Jylland, 
Hässleby på Öland och Havor på Gotland. 

Mildenbergers bok är indelad i kronologiskt 
och geografiskt avgränsade kapitel; jag vill 
naturligtvis särskilt ta upp de avsnitt som 
behandlar "nordgermanernas" borgar. Förf:s 
diskussion av kontinentens borgar behandlas 
i en anmälan av Ole Harch (Germania 58, 
1980, s. 258 ff.) till vilken hänvisas. 

En enda nordisk borg har placerats i av
snittet om borgar från "Vorrömischc Eisen
zeit", nämligen den jylländska Borremose-
fästningen, tyvärr ej egentligt publicerad. 
Frågan om det råder kontinuitet mellan för
svarsanläggningen och den yngre bosätt
ningen på platsen, har nyligen fått ny belys
ning genom att de mossgeologiska undersök
ningarna publicerats (Alfred Andersen i 
Aarbeger 1975 (1977); NAA 1977/210). 

Havor, Gotland, behandlar förf. först i 
nästa avsnitt "Burgen der Römer- und Völ-
kerwanderungzeit", där ett stort nordiskt ma
terial tas med. De viktiga undersökningarna 
i Hässleby borg, Öland, har inte kommit 
med. Det är synd, då de visar att även på 
Öland byggdes borgar redan kring Kr. f. 
(Bengt Edgren i Kalmar län 63, 1978; NAA 
1978/726). 

Frånvaron av danska borgar från romersk 
järnålder och folkvandringstid måste, anser 
jag, bero på bevaringsförhållandena och på 
bristande forskarintresse. Förf. tar endast upp 
den lilla ringvallen Tradborg, terminus post 
quem daterad till tidigast 400-tal. Glädjande 
är att ytterligare två försvarsanläggningar, 
visserligen av diskutabel karaktär, ändå ny
ligen blivit undersökta (se Ole Harch i 
Nordslesvigske museer 6, 1979; NAA 1979/ 
247 och Skalk 1981/5). 

De öländska borgarna intar helt naturligt 
en central plats i förf:s redovisning av del 
skandinaviska borgbeståndet, vilket är utom
ordentligt kvalificerat i jämförelse med det 
mesta kontinentala. Referatet av Eketorps-
undersökningen är fyllig och bra med tanke 
på att det baserats på preliminära tidskrifts
artiklar; Eketorp. The Monument utkom 
först 1976 och har ej kunnat inarbetas. 

På Gotland har många nya borgar upp
täckts på senare tid, men källäget är, när det 
gäller kronologi och funktionsanalys, betyd
ligt sämre än på Öland (jfr Peter Manneke 
i Arkeologi på Gotland; NAA 1979/682). 
Den viktiga undersökningen i och kring Ha
vor är ännu ofullständigt känd och tidskrifts
uppsatser bildar grund för förf:s skildring. 
Torsburgen medtas av förf. som folkvand
ringstida, men den dateringen saknar egent
lig grund och de undersökningar som nyligen 
gjorts visar att den anlagts redan i yngre 
romersk järnålder, samt ombyggts i vikinga
tid (Johan Engström i Arkeologi pä Got
land; NAA 1979/682). 

Förf. söker förklaringen på att så få av 
fastlandets borgar blivit undersökta, i att de 
varit fyndfattiga och ointressanta som gräv
ningsobjekt. Snarast är det, menar jag före
ställningen av att de varit tillflyktsborgar, 
som bromsat forskarna. Många av de fak
tiskt undersökta borgarna visar sig ju tvärt
om att ha varit långvarigt bebodda och så
ledes skulle de kunna ge utbyte vid en or
dentlig undersökning. De "resultatlösa" prov
gropar flera arkeologer i tidernas lopp grävt 
löser av metodiska skäl inte problemen, 
större ytor eller omfattande fosfatkartering 
krävs om arbetet skall ha något värde. Förf. 
har med alla de gamla östgötska och bohus-
ländska borgundersökningarna. Av senare 
undersökta borgar är Darsgärde, Uppland, 
den viktigaste, tyvärr tillgänglig endast i 
preliminära uppsatser. 

Den alltför schematiska dateringen av en 
mängd nordiska borgar till folkvandringstid 
kritiseras med rätta. Kopplingen till den 
gängse föreställningen om bebyggelseutveck
lingen ("katastrofteorin") har gett borgarna 
en särskild roll i folkvandringstidens sam
hälle. Topografisk analys har givetvis stort 
värde för bedömningen av borgarnas strate
giska betydelse, men som kronologisk metod 
är den lika osäker som flitigt använd, främst 
i Norge. Ett svenskt exempel är borgen på 
Hdgö , som förf. medtagit, då han accepterar 
kopplingen till den rika verkstadsplatsen på 
ön. Här borde grävas i borgen, innan dess 
läge invid en rik boplats ger upphov till en 
fast etablerad idé om förhållandet borg— 
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bebyggelse. Det ligger ju nära till hands att 
jämföra med höjdborgarna vid Birka och 
Hedeby, men något säkert belägg för en så
dan relation under nordisk folkvandringstid 
finns ej, såvitt jag vet. 

Med tanke på att topografisk analys är 
väl etablerad i nordisk borgforskning är det 
f. ö. anmärkningsvärt att de östgötska borgar
na, med deras bebyggelserester, inte fått plats 
i de geografiska analyser av den samtida be
byggelseutvecklingen i landskapet, som ut
förts under senare år. 

De sammanfattande avsnitten visar, att de 
flesta borgarna ligger i höjdläge, men den 
bilden är troligen skev, då slättborgarna kan 
ha odlats bort eller eljest förstörts. Murkon-
struktionen varierar från sten-trämurar till 
jord-träkonstruktioner; stenmurar utan inre 
träavstyvning, som på Öland, är ovanliga. 
Det är beklagligt att förf. i övrigt nästan alls 
ej går in på borgarnas fortifikatoriska kon
struktioner och militära funktion. De mäk
tiga murarna kring Ölands borgar (i Grå
borg är det folkvandringstida murkrönet be
varat drygt 5 m ovan mark) och de avance
rade portkonstruktionerna, med fällgaller i 
Eketorp, tyder på att tidens anfalls- och för
svarsteknik var mer utvecklad än vi normalt 
föreställer oss. Bättre hjälp att komma vidare 
i dessa frågor får man genom att slå upp 
"Burg" i "Reallexikon der Germanische Al
tertumskunde (NAA 1978/7; det svenska bi
draget skrivet av Björn Ambosiani), där man 
presenteras för cn mer problemorienterad 
text och ett flertal goda illustrationer: mur
snitt, portplaner, rekonstruktionsförslag etc. 
I det anmälda arbetet består illustrationerna 
av borgplaner i schematiserat utförande och 
i liten skala. 

Många av de behandlade borgarna har 
varit långvarigt bebodda och således ej till
flyktsborgar i egentlig mening. Med hjälp 
av fynddatcringarna kan keltisk järnålder 
och yngre romersk järnålder—folkvandrings
tid urskiljas som epoker med fler använda 
borgar, medan äldre romersk järnålder tycks 
ha haft relativt sett färre borgar i bruk. 

Det är emellertid en allvarlig metodisk 
svaghet med detta resonemang, som förf. är 

väl medveten om, att (tillflykts-?) borgar 
utan fyndförande lager i stort sett undandra
git sig bedömning i kronologiskt avseende. 
De två "borgperioderna" kan ju tänkas vara 
skeden med mer permanent bosättning i 
borgar, som alltså kunnat fynddateras, me
dan borgarna i perioden emellan blott an
vänts temporärt. Folkvandringstidens borgar 
skulle därför kunna tänkas vara byggda långt 
tidigare, men först i folkvandringstid har 
samhället, och borgarnas funktion däri, för
ändrats med mer permanent borgbosättning 
till följd. Eketorp kan tjäna som exempel. 
Eketorp-I är fortifikatoriskt en välbyggd an
läggning, men husen innanför muren har 
aldrig varit permanenta bostäder. I detta 
skede har Eketorp varit en tillflyktsborg och, 
varför inte, ett bygdens centralförråd. Först 
efter cn total ombyggnad uppstår under folk
vandringstid den permanenta borgbyn Eke-
torp-II. I borgar med mindre gynnsamma 
bevaringsförhållanden, som kanske blir före
mål för endast begränsade utgrävningar, 
uppstår givetvis stora problem att överhuvud
taget se en sådan utveckling. 

Med C1 4-metoden har vi idag en möjlig
het, oberoende av arkeologisk fyndkronologi, 
att datera borgamas byggnadstid, då som 
nämnts de flesta borgmurar innehållet sta
biliserande träkonstruktioner. De sintrade 
murarna i flera svenska fastlandsborgar skulle 
således kunna dateras med en begränsad in
sats i form av schakt å la Torsburgen. 

Förf. har ytterst få exempel på en konti
nuerlig användning från folkvandringstid in 
i nästa "borgperiod", nämligen karolingisk 
tid/vikingatid—äldre medeltid. Äter kan Eke
torp tjäna som exempel med en öde period 
mellan Eketorp-H och Eketorp-IH, ca 700— 
1000. De av förf. framhävda tre "borgperio
derna" kan iakttas i Danmark: 1) Borre-
mose, 2) Traelborg, 3) Trelleborg, — på 
Öland: 1) Hässleby, 2) Eketorp-I/-H, 3) 
Eketorp-IH, — på Gotland: 1) Havor, 2) 
Torsburgens äldre mur, 3) Torsburgens yng
re mur, men det återstår att se om denna 
tidsmässiga tredelning är generellt använd
bar i Norden. 

Boken avslutas med ett tiosidigt kapitel 
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som innehåller förf:s konklusion av hans 
sammanställning av borgdata från 1000 år 
i Nordeuropa. Anläggandet av borgar, un
derhåll och inte minst bemanningen anses 
förutsätta en väl utvecklad organisation. 
Förf. anför, tyvärr utan belägg, en gammal 
"tumregel", som föreskriver en försvarare 
per fem löpmeter mur. Den knappt två km 
långa muren i Torsburgen skulle således 
kräva minst 400 man, medan Eketorp klarat 
sig med endast 50 man. I det senare fallet 
har bebyggelsen "inträ muros" troligen kun
nat ställa denna styrka på benen, medan 
Torsburgens försvar fordrat en mobiliserings-
beredskap i en större bygd (jfr Engström i 
ovan a. a.) . 

Det germanska samhällets "herrschaftliche 
Struktur" innehåller en väsentlig del av lös
ningen på borgarnas problem, menar förf. 
Skriftliga källor och arkeologiska data visar 
förekomsten av en stormannaklass ( förf. an
vänder det i mina öron alltför starka " A d d " ) 
redan i keltisk järnålder. Förf. antar rentav 
en kontinuitet mellan bronsålderns och den 
äldre järnålderns skiktade samhällsformer, 
en syn som kontrasterar mot uppfattningen 
bland flertalet nordiska forskare ( t .ex. Kris
tian Kristiansen, Erik Nylén och Carl-Axel 
Moberg), som tvärtom menar att keltisk 
järnålder var mer "egalitär" än bronsålderns 
"elitära" samhälle. 

Förf. finner det svårt att knyta de konti-
nental-germanska borgarna till de kända ger
mansk-romerska krigen och drar därav föl
jande slutsats: "Die Burg dient dem Adel 
zum Stiltze seiner Herrschaft. Sie ist also 
weniger durch äusserc Bedrohung als durch 
innere Struktur bedingt" (s. 156). Han pre
ciserar, att borgarna knappast varit "tvångs
borgar" riktade mot den underlydande be-
feilkningen, utan snarare militära baser och 
försvarsanläggningar i kampen med andra 
stormän. Många borgar har gett fynd efter 
hantverk och då flera källor knyter hantverk 
till överklassen ser förf. här ett stöd för sin 
hypotes. 

Mindre anläggningar kan ha varit stor
mannens boplats, större borgar har dessutom 
kunnat hysa en stor del av hans underly
dande. Tillflyktsborgar antar förf., trogen sin 

idé, ligger nära stormannens boplats( jfr 
H d g ö ovan). Möjligheten att s.k. bygde
borgar, "Volksburgen", funnits utesluts inte, 
men regeln antas vara att stormän stått för 
både bygge, underhåll och försvar. Att borg
arna också kan ha fungerat som tings- och 
kultplatser strider inte mot denna grund
tanke. 

Invändningar kan resas mot förf:s gene
rella sammankoppling av borgar med en 
" A d d " : "gegen die Konstruktion eines burg-
gescssenen Adels spricht das Fehlen von 
Burgen in den ersten Jahrhunderten u. Z." 
(Die Germanen 1976, s. 523, not 23; NAA 
1978/266). Tolkningsproblemen är således 
stora och jag vill åter ta ett eget exempel. 
Inom Eketorpsprojektet har vi likt förf. sökt 
tolka borgarna med hjälp av inre "socio-
ekonomiska" motsättningar (senast i Tor 17, 
1975—77 (1978); NAA 1978/324). En resa 
längs Donaulimes har gett mig nya infalls
vinklar på problemet, i populär form presen
terade i Skalk 1981/1, och tolkningen har 
åter närmat sig Stenbergers klassiska förkla
ring till Ölands borgar från 1933. Det före
faller mig inte längre möjligt att se borgarna 
som enbart utslag av behovet hos en över
klass att befästa sin ställning i ett samhälle 
i kris, utan de förstås bättre som hela sam
hällets skydd mot utifrån kommande hot. 
Med ett modernt uttryck skulle jag vilja på
stå att "hotbilden" under senromersk tid— 
folkvandringstid i stora delar av Europa be
stod av risken för infall av vandringsfolk 
eller av grannfolk på plundringståg, inte av 
inre sociala konflikter. 

Den ojämna fördelningen av borgar i tid 
och rum inom germanska områden tyder på 
att man bör söka efter olika förklaringar i 
olika tider och olika områden. Källäget i 
Norden visar att tre perioder haft mer in
tensiv användning för borgar: 1) sen keltisk 
tid, äldsta romerska järnåldern, 2) yngre 
romersk järnålder, folkvandringstid, äldsta 
vendeltid, 3) vikingatid, äldre medeltid. Det 
förefaller, med tanke på hur olika de bakom
liggande samhällena varit i dessa tre epoker, 
orimligt att söka en enda förklaring och 
kanske kan man inte ens inom samma period 
finna en gemensam förklaring till alla borgar. 
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Så länge funktionsanalyserna i de enskilda 
fallen är så osäkra som de faktiskt är, bör 
man nog vara försiktig med att söka gene
rella förklaringar (jfr Äke Hyenstrand i 
Excavations at Helgo VI, 1981, s. 34). 

Som ett utspel från öländsk sida skulle 
man kunna peka på att östersjööarna under 
järnåldern i många avseenden varit infalls
portar för kontinentalt inflytande i Fastlands
sverige. Den arbetshypotesen förefaller där
för rimlig, att borgarnas funktioner under 
olika tider på Öland och Gotland kan tjäna 
som utgångspunkt också för analysen av fast
landets borgar; i varje fall är en sådan hypo
tes väl så god som den förhärskande och ena
handa bilden av fastlandsborgarna som till
flyktsborgar med perifer roll i samhället. 

Största värdet i det recenserade arbetet lig
ger i dess referat av och referenser till publi
cerade borgundersökningar i Nord- och Cen

traleuropa. Det nordiska materialet framstår 
som mycket värdefullt också i europeiskt per
spektiv, varför den lärdom man som nordbo 
kan dra av denna materialsamling är, att 
det är mycket angeläget att med egentliga 
materialpublikationer ersätta de preliminära 
meddelanden om nordiska borgar förf. till 
största delen tvingats basera sitt verk på. 
Ordentligt genomarbetade publikationer av 
de svenska borgundersökningarna (Darsgär
de, Eketorp, Havor, Hässleby, Treby m. fl.) 
skulle stimulera till nya försök att verkligen 
förstå borgarnas roll i de olika järnålders-
samhällena. Mildenbergers bok Germanische 
Burgen visar, att svensk arkeologi här verk
ligen har något väsentligt att bidra med. 

Ulf Näsman 
Set Mogensgade 33 
DK-8800 Viborg 
Danmark 

Helmut Roth, Kunst der Völkerwanderungs
zeit, (Propyläen Kunstgeschichte, Supple-
mentb. IV, Oldenburg, Tyskland 1979) 352 
sid. 320 pl. — Med förord av K. Böhner 
samt bidrag av B. Arrhenius, E. Bakka, V. 
Bicrbauer, H. W. Böhme, R. L. S. Bruce-
Mitford, K. Diiwel, H. Friesinger, E. Garam, 
G. Haseloff, O. von Hessen, K. Horedt, O. 
Klindt-Jensen, G. Koenig, I. Kovrig, J. 
Lafontaine-Dosogne, A. Peroni, M. Schulze, 
L. Trumpelmann, D. M. Wilson. 

En mastodont i sanning, en "böckernas bok" 
om folkvandringstidens konsthistoria. Här kan 
alla intresserade finna god vägledning och 
många uppslag till vidare studier. — Stor 
heder åt Propyläen Verlag, som velat göra 
denna ytterst kostsamma satsning. 

Egentligen skulle dessa rader vara nog som 
en anmälan till läsekretsen. Men det finns 
trots allt en hel del dunkla — eller låt oss 
säga diskutabla — punkter, som kan förtjäna 
ett visst intresse. 

Dit hör för det första den redaktionella 

uppläggningen av boken. Huvudredaktören 
— Helmut Roth — skriver en inledning på 
närmare 70 sidor, som väl närmast avser att 
vara en historisk orientering, men den tar 
med även rent arkeologiska och konsthisto
riska aspekter. 

Jag har en stark känsla av att flera av 
bidragsgivarna till verket känt sig desoriente
rade eller rent av hämmade av detta. Det är 
ju inte så särskilt intressant att tugga om det 
som redan är sagt. 

Allra bäst synes mig också de medarbetare 
ha klarat sig, vilka resolut har vävt in det 
historiska förloppet i skildringen av konst
utvecklingen och därvid lyckats ge en mera 
fullödig bild av det hela än vad huvudredak
tören lyckats åstadkomma. 

Jag nämner som exempel Haseloff, s. 85 
ff.; Horedt, s. 133 ff.; Koenig, s. 140 ff.; 
Garam, s. 179 ff.; Schultze, s. 269 ff. 

På sidan 38 ff. talar Roth om guldströmmen 
till Norden och ansluter sig till den äldre 
uppfattningen om hemvändande soldater, 
vilka skulle ha medfört guldet. Han talar 
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vidare om vandrarhantverkare men nämner 
ingenting om verkstäder, ex. Hdgö . — I 
själva verket är det väl så att de nya upptäck
ter som gjorts framför allt i Sverige (Helgo) 
och på de Brittiska öarna har förändrat vår 
syn på utvecklingen. Vi har numera väl
grundad anledning att räkna med livliga 
handelsförbindelser mellan Skandinavien och 
kontinenten under folkvandringstid, och även 
kontakterna åt öster och sydöst har varit 
väl tillgodosedda. Det är synd att hela detta 
komplex av frågor kring konstutbytet länder 
och folk emellan lämnats obeaktat. 

På sidorna 85—92 lämnar G. Haseloff en 
enligt min uppfattning alldeles utomordent
lig redogörelse rörande den insulära missionen 
på kontinenten och därmed sammanhängan
de konst. Men frågan är väl ändå om detta 
verkligen hör hemma i "die Kunst der 
Völkerwanderungszeit". Lika litet som de 
insulära illuminerade handskrifterna och 
stenkorsen m. m. Och inte heller de karo
lingiska gripdjuren, dvs. den vikingatida 
konsten, borde enligt min mening ha tagits 
med som särskilda artiklar i förevarande 
sammanhang. 

Detta hindrar givetvis inte att en sådan 
artikel som exempelvis den av Bruce-Mitford 
erbjuder läsaren en sann tillfredställdse (s. 

266 ff.). Detta gäller i hög grad även 
Hasdoffs artikel om Irland (s. 233 ff.). 

Det finns ju en epok, som går under 
namnet "Das friihe Mittelalter" och en 
samtida epok i Norden, som vi kallar "Vi
kingatid". Jag tror att man skulle ha vunnit 
på att göra en särskild volym rörande detta 
tidsavsnitt. 

Det skulle föra för långt att gå in på allt
för många enskildheter rörande de olika för
fattarnas bidrag till detta magnifika verk. 
Jag vill dock särskilt nämna Arrhenius (s. 121 
ff.) som plockat fram ett hittills föga känt 
material och utvunnit många nya och värde
fulla synpunkter. Detta gäller även Kovrig 
(s. 126 ff.) men båda dessa författare har 
tagit alltför stor hänsyn till huvudredaktören. 
Det har däremot inte Koenig gjort (s. 140 ff.) 
och detta har gjort att hennes artikel blivit 
betydligt mera givande. Detta gäller i hög 
grad även Schulze (s. 269 ff.). 

Beträffande Friesinger (s. 185 ff.) har jag 
haft vissa svårigheter, sannolikt beroende på 
min egen okunnighet. Hon skriver om "Die 
Slawen", och mindre svårigheter kan man 
sannerligen önska sig. 

Wilhelm Holmqvist 
Drottninggatan 59 
S-11121 Stockholm 

Torsten Capelle, Holzschnitzkunst vor der 
Wikingerzeit. Offa Ergänzungsreihe Band 3, 
Neumiinster 1980. 

Den mycket flitige Torsten Capelle har — 
kan man tycka — givit sig i kast med en 
uppgift av ganska vanskligt slag. Germansk 
träskärarkonst före vikingatiden, — finns 
något sådant? 

Men ändå, när man läser hans skildring 
blir man alltmer intresserad och, ja, impo
nerad. Han omfattar sitt ämne med ett 
slags ömsinthet, som på ett förunderligt sätt 
motsvarar det behandlade materialets egen 
sällsynta och bräckliga natur. 

Förf. börjar med bronsåldern och följer 
de vedertagna tidsperioderna fram till vi

kingatiden, dvs. fram till tiden omkring 800 
e .Kr . 

Det mesta av materialet kommer från 
mossfynd, och det vore överdrift att påstå 
att våra mossfynd skulle vara så särskilt rika 
på träskärarkonst. 

Men i författarens händer får det insam
lade materialet plötsligt ett slags eget liv, och 
man blir intresserad. 

Särskilt har han fäst sig vid de i trä skurna 
människofigurerna, vilka han tolkar som 
idoler, dvs. som representanter för guda
makten. Han avvisar därmed Tacitus, som 
gör gällande att germanerna inte avbildade 
gudamakten i människogestalt. Även B. Alm
grens tal om "den osynlige guden" möts av 
motstånd från författarens sida, och detta 
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enligt min mening med all rätt. — Inte 
minst Behm-Blanckes och H. Hayens upp
täckter och forskningar under senare tid har 
lämnat viktiga bidrag på denna punkt. 

Det torde alltså vara fråga om gudabilder, 
eller låt oss hellre säga idoler, som man fin
ner framför allt vid offerplatser eller kantan
de vägen till offerplatsen. 

Till slut ett par egna funderingar och en 
anmärkning. Abb. 25, figuren från Raebild, 
Himmerland, skulle jag vilja tolka som kvin
na och med tanke på det tygstycke, som 
hittades vid hennes sida, en klädd kvinno
figur. Den skulle därvid på ett rätt påfallan
de sätt erinra om den yngre järnålderns 
kvinnofigurer av metall från bl. a. H d g ö 

och Birka. 

Abb. 36 tränål från Vimose torde enligt 
min mening ha ett huvud utformat som till
hörande en voltigör. Därmed skulle vi ha fått 
anslutning till en d d av våra guldbrakteater, 
ex. Söderby, Uppland, som just framställer 
voltigörer. 

Slutligen vill jag nämna att Abb. 52 är 
felaktig i föreliggande sammanhang. Förf. 
avser med all sannolikhet svärdslidan från 
Valsgärde 7. (Arwidsson 1977, s. 41 samt 
Ab. 59). 

Wilhelm Holmqvist 
Drottninggatan 59 
11121 Stockholm 

Kristusfremstillinger. Foredrag holdt ved det 
5. nordiske symposium for ikonografiske stu
dier på Fuglsang 29 aug.—3 sept. 1976. 
Redaktör Ulla Haastrup. Köpenhamn 1980. 

Så föreligger i en vacker, typografiskt före
dömlig publikation, redigerad av Ulla 
Haastrup, bidragen vid det femte internor-
diska symposiet om meddtidsikonografi, som 
hölls på Fuglsang i Danmark för fyra år 
sedan. Dock icke alla: i en notis meddelas 
titlarna på ytterligare sju föredrag med upp
giften, att de tidigare publicerats i andra 
sammanhang. Det hade onekligen varit en 
väntjänst att samtidigt tala om var de publi
cerats, även om prenumeranter av I C O 
nickar igenkännande inför flertalet titlar. 

Den föreliggande volymen omfattar 23 väl-
illustrerade föredrag, och även om de alla 
kan rymmas under den gemensamma rubriken 
Kristusfremstillinger, ger deras gruppering i 
boken, i strikt bokstavsordning efter författar
namnen, en lustigt kaleidoskopisk effekt. 

Erik Moltke pläderar för att Harald Blåtand 
givit sina föräldrar Gorm och Thyra en krist
lig begravning, och argumentet är i detta 
fall en liten träfigur bland fynden från deras 
gravkammare, en mansfigur med det lång
skäggiga huvudet i profil och kroppen en 
face, omgiven av ett ringornament och smyc

kad med en triquetra liksom Jellingestenens 
Kristusfigur. Men Jellingestenens Kristus är 
avbildad med huvudet en face och har 
— har icke? — ett skägg med mer måttliga 
proportioner. 

Dorte Lorentzen Belling kommenterar den 
uppseendeväckande ålderdomliga ikonogra-
fien i framställningen av Lazarus' uppväckan
de i västportalen till Vor Frue Kirke i Ålborg 
och förmodar, att konstnärens primitiva 
formspråk bygger på anglosachsisk inspira
tion. 

Det är i själva verket en observation, som 
ofta kan göras, hur mycket av den forn
kristna konstens ikonografi, som levt vidare 
i Västerlandet ända in i romanlkens skede på 
1100-talet, tydligen som ett självständigt väs
terländskt arv oberoende av ett återkomman
de bysantiskt inflytande med antikiserande 
karaktär. 

Patrik Reuterswärd tangerar detta problem 
i sin artikel om Kristi uppståndelse som 
gestaltningsproblem. Utgångspunkt är den 
berömda fornkristna elfenbensrelief i 
Bayerisches Nationalmuseum i Miinchen, som 
skildrar kvinnorna vid graven, och i fonden 
en Kristusgestalt, som löper uppför klipporna 
och samtidigt fattas om handleden av Gud 
Fader, som sträcker sin hand ur molnen. 
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Scenen i fonden är givetvis inte en himmels
färd, ty himmelsfärden tillgick på annat sätt, 
som den skildrats i Apostlagärningarna inför 
en stor krets av vittnen och i närvaro av äng
lar. Scenen kan tolkas som ett försök att 
skildra själva uppståndelsen, som inte skådats 
av något vittne och som inte finns beskriven i 
evangelierna, men framför allt är den en 
illustration till Psaltaren psalm 20: 7: 

"Nu vet jag att Herren 
ger seger åt sin smorde, 
han svarar honom från sin heliga himmel, 
genom väldiga gärningar 
ger hans högra hand seger." 

Det väsentliga här är Gudshanden, som 
sträcks ur molnen till bekräftelse av Kristi 
seger också i döden. Det är icke en historisk 
händelse som återges. Bilden är en Kristus-
apoteos bortom tid och rum. Det historiska 
händelseförloppet utspelas i förgrunden. 

Men sådana fornkristna förlagor har under 
medeltidens fortsatta lopp tolkats och upp
fattats på skilda sätt. I Broddetorpsantemen-
salet har framställningen fördelats i två skilda 
fält, som sekvenser i en bildsvit, och Kristi 
solfjädersformigt spridda klädnad ger verk
ligen intryck av fågelvingar i flykt. 

Den materialiserade framställningen av 
Kristi uppståndelse, en ur graven uppstigande 
Kristusgestalt, är däremot en skapelse av 
gotiken, ett uttryck för dess behov av för
kroppsligad närhet och åskådlighet, också när 
det gällde det största av mysterier. Under 
sengotiken betonas återigen det visionära 
draget genom att sarkofagen framställes slu
ten och förseglad med Kristus stående eller 
svävande över dess lock. 

När Johan Tobias Sergel utför sin altar-
relief för Jakobs kyrka i Stockholm 1785 
med en svävande Kristusgestalt över en öpp
nad sarkofag, är det säkert inte fornkristna 
modeller som föresvävat honom utan de tal
rika altartavlor med motivet, i skulptur eller 
målning, som han kunnat se i kontrareforma-
tionens och barockens kyrkor i Rom. Kristus
bildens appolliniska drag är en påminnelse 
om vännen och konstnärskollegan Carl 
August Ehrensvärds samtida och något över-
maga försök att förnya Kristusikonografien 
efter antika mönster. Det blev i stället 

dansken Thorvaldsen som skulle ge nyklassi-
cismens Kristusgestalt dess definitiva form. 

Martin Blindheim sammanställer ett antal 
tidiga romanska krucifix i Skandinavien till 
en grupp med ledning av deras gemensamma 
ikonografiska typ, särskilt påfallande i länd-
klädets drapering. Som en av prototyperna 
till gruppen räknas det kända bronskrucifixet 
från Lundö kyrka i Danmarks National
museum, vars tidigare bestämning som anglo-
sachsiskt eller anglosachsiskt influerat arbete 
Blindheim efter viss tvekan accepterar. I 
romanska krucifix, där Kristus framställs som 
den krönte konungen, förekommer icke sällan 
Guds välsignande hand som ett segertecken 
ovanför den korsfäste i anslutning till den 
ovan citerade psaltarpsalmen. I Lundökruci-
fixet är framställningen mer explicit: Kristus 
har befallt sin ande i Herrens händer, och 
Herrens händer sträckas ned från himmelen, 
den ena välsignande, den andra fattande So
nen om handleden. Kristus är återgiven med 
ländkläde, så som han var fäst vid korset i 
kroppslig gestalt, och lutar huvudet sorgset i 
handen av medlidande med sina bödlar (jfr 
Torkel Eriksson, Olof den helige, Walther 
von der Vogelweide och Petter Dass. Till 
kunskapen om melankolins anatomi. I C O 
1980:4) . 

Ulla Haastrup pekar på ett ännu föga be
handlat problem i den sakrala konsten, näm
ligen kroppsställningen som bärare av symbo
liska betydelser. Majestasbildens en face före
faller självklar, 3/4-profilen är den allmän
naste i medeltidskonsten, medan den rena 
profilen gärna reserveras för onda personer, 
bödlar etc. Detta är kanske en tankeställare 
med hänsyn till tolkningen av den lilla trä
figuren från Gorms och Thyras grav i 
Jellinge (jfr ovan). 

Torkel Erikssons bidrag handlar om "Kristi 
första dop", en bysantinskt inspirerad fram
ställning av Jesusbarnets badande i ett dop-
funtsliknande kärl — i den bysantinska kons
ten ett bimotiv i scener med Jesu födelse och 
i den nordiska, romanska konsten ofta fram
ställt på dopfuntar som en särskild scen i 
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anknytning till Jesu födelse. Att motivet här 
uppfattats som en parallell och förebild till 
det kristna barndopet ligger nära till hands, 
men givetvis saknar en sådan tolkning histo
riskt och teologiskt stöd. Eriksson har noterat 
motivet på åtta svenska dopfuntar. Särskilt 
intressant är motivets placering omedelbart 
under Kristi dop på funten i Simris. Och 
framställningen på funten i Bjäresjö beled
sagas av texten T O B IESUS, som är uttytt 
"Jesu dop". Bjäresjöfuntens scen är dock 
originell på flera sätt: Kristus framställs i 
funten som en vuxen gestalt i bröstbild och 
håller i höger hand korset, den uppståndne 
Frälsarens attribut, medan figurerna, som 
flankerar funten har sina namn utskrivna: 
Maria och Johannes. Det är otvetydigt den 
återkommande och dömande Frälsaren som 
här framställes, mellan mänsklighetens två 
stora förbedjare. Scenen illustrerar den pau-
linska dopläran, att den som blir döpt dör 
med Kristus och uppstår med Kristus till ett 
nytt och evigt liv, som skall beseglas på den 
yttersta dagen. Det kristna evighetshoppet 
har sin grund i dopets sakrament. Erikssons 
försök att vidga tolkningen till att omfatta 
även en eukaristisk symbolik synes mindre 
övertygande: kalkformen är den vedertagna 
både för barnets badande och för den roman
ska funten, och det finns ingen anledning att 
uppfatta det traditionella badlakanet som ett 
corporale. Betlehemsstjärnan erinrar om jul
nattens händelser och ljuset i Johannes' hand 
just om dopet. 

I funten i Fjelie, som Aina Trotzig behand
lar, finns den paulinska symboliken klart ut
talad i inskriften: "Den i funten pånyttfödda 
människans syndaband lösas; med Kristus 
skall den uppstå, som blivit nedsänkt i den
samma". Funten visar Kristi dop i Jordan 
och Kristi frestelse i öknen. Jesus övervinner 
Satan — till skillnad från det första männi
skoparet i lustgården — och barnet som bärs 
till dopet avsvär sig Satan i Kristi efterföljd. 
Sammanställningen av de båda scenerna på 
funten i Fjelie är således väl förankrad i dop
ritualen. I evangeliet följer Kristi frestelse 
efter dopet, sedan han tillbringat 40 dagar i 
öknen. Trotzig visar nu, hur evangdietexten, 

som inleder de 40 dagarnas fasta före påsk 
enligt Missale Lundense just behandlar Kristi 
frestelse, och på påsknatten förnyar försam
lingen sitt doplöftc. Bildvalet på Fjeliefunten 
har en väl underbyggd liturgisk motivering. 

Erland Lagerlöf kommenterar ett bysantinskt 
inspirerat motiv på de romanska funtar, vars 
mästare fått pseudonymnamnen Majestatis 
och Byzantios, nämligen "Etimasia", Kristi 
tomma tron. Det är en slående iakttagelse, att 
dessa framställningar snarare har formen av 
korsprydda altaren — när de dessutom är 
placerade nedanför en Majestasbild, är det 
verkligen som om man blickar in i en ro
mansk kyrkas kor och såg altaret stå under 
absidvalvets mäktiga Majestasbild. 

Oscar Reutersvärd ställer frågan, varför de 
senmedeltida, gotländska kalkstensfuntarna 
är så fattiga på Kristusmotiv. Är det inte helt 
enkelt av det skälet, att ambitionsnivån och 
kunnandet i figurframställning inom funtpro-
duktionen sjunkit till ett så lågt plan, att man 
frivilligt avstod från högheliga och kompli
cerade ämnen i funtarnas utsmyckning? Det 
förefaller i varje fall mera plausibelt än den 
framkastade teorin, att avnämarna i öster
sjöområdet vid denna tid framför allt intres
serade sig för Kristi lidande och död, som 
"inte passade ihop med barndopet och livs
introduktionen". Det är nämligen så, att jul
evangeliet och påskevangeliet alltid komplet
terar och balanserar varandra i den kyrkliga 
konsten, inte minst under senmedeltiden. 

Knud Banning kommenterar Vittskövleverk-
stadens målningar på korets nordvägg i 
Araslöv, Kristi födelse och Heliga Tre Ko
nungar, och deras anknytning till en förmo
dad nisch för ett sakramentsskåp. Sakraments
skåpet har enligt bruket i de medeltida lands
kyrkorna sin plats vid altarets högra sida, 
evangeliesidan, ibland i form av ett väggskåp. 
Helt originell är däremot sakramentshusets 
placering i Jetsmarks kyrka i Vendsyssel, in
fällt i en sekundär vägg mellan kyrkans kor 
och absid, och omgivet av en målad dekor av 
stående helgon och — i en vidare omkrets — 
Yttersta Domen. Av dessa båda exempel 
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kunde man lära, att sakramentshusets place
ring inte utövar något bestämmande inflytan
de på valet av motiv för den omgivande 
väggdekoren. 

I den följande diskussionen av motivens 
fördelning i koren i de av Albertus Pictor och 
hans krets dekorerade Upplandskyrkorna 
finner Banning, att nordväggen påfallande 
ofta reserverats för scener ur Kristi födelses 
historia, och söker förklaringen härtill i Kristi 
Lekamenskulten och det Heliga sakramentets 
förvaringsplats. Men det är väl ändå så, att 
hela koret bör uppfattas som en Kristi födel
ses kammare, där Kristus själv under mässan 
stiger ned till sina trogna i brödets och vinets 
gestalt på högaltaret. Hela korets utsmyck
ning är centrerad till det heliga mysteriet, och 
naturligtvis intar inkarnationen, gudomens 
människoblivande, en allt överskuggande be
tydelse. Koret har tre väggar, de fönster-
genombrutna i öster och söder och den prak
tiskt taget obrutna nordväggen, onekligen den 
tacksammaste väggen för att utbreda ett 
större bildprogram och den bäst belysta. Dess
utom är nordväggen såsom tillhörande evan
geliesidan och — i varje fall i långhuset — 
Jungfru Marias sida den för en skildring av 
Kristi födelse mer eller mindre självskrivna. 
Någon ytterligare förklaring är överflödig. 
Direkt missvisande blir varje försök att be
gagna sakristians läge som ett argument för 
disponeringen av den målade dekoren i korets 
utrymmen. Sakristian har en underordnad 
funktion, den är förvaringsrum för skrudar, 
heliga kärl m. m. När en monstrans buren av 
två änglar är målad över sakristians ingång, 
som i Husby-Sjutolft, Håbo-Tibble och Ed, 
kan detta möjligen utmärka sakristians roll 
som förvaringsplats för heliga kärl men knap
past för sakramentet, som skulle förvaras i 
kyrkans kor. Monstransen bars till högaltaret, 
när hostian skulle placeras i dess behållare. 

I sin artikel "Det götiske krucifix og den 
götiske messe" behandlar Otto Norn triumf-
krucifixets roll i kyrkorummet under gotisk 
tid och framför allt dess anknytning till det 
lekmannaaltare, som i större kyrkor hade sin 
plats i långhusets östra del, ibland i anslut
ning till triumfbågen. Kanske ett par kom

pletterande anmärkningar kan vara på sin 
plats. Dels att den lidande och döende Fräl
saren på korset finns framställd på de monu
mentala krucifixen långt före gotikens tid. 
Dels att triumkrucifixet har en dominerande 
roll i kyrkorummets utsmyckning helt obe
roende av lekmannaaltarets förekomst. I de 
svenska landskapslagarna inledes kyrkobalken 
med den tänkvärda satsen "Den förste som 
byggde sockenkyrka var Salomo". Den lilla 
nordiska landskyrkan är en direkt arvtagare 
till Salomos tempel i Jerusalem, liksom all 
världens folk skulle räknas till Abrahams och 
Israels barn. Det är ett förpliktigande arv. 
I Salomos tempel fanns ett särskilt rum, det 
allra heligaste, som doldes för allmänhetens 
blickar av en förlåt. När Kristus utandades 
sin sista suck på korset, rämnade förlåten i 
templet som tecken till, att det Gamla För
bundets tid var ute. Den kristna kyrkan har 
som Salomos tempel sitt allra heligaste, koret, 
men det döljes inte av någon förlåt — på 
förlåtens plats reser sig Kristi kors, ett segerns 
och triumfens tecken, det Nya Förbundets 
insegel och en erinran om Kyrkans födelse
stund, när lansen öppnat Kristi sida. 

Triumfkrucifixet innebär en kulmen i kyr
korummets konstnärliga utsmyckning och de
lar det samtidigt i en förgård och ett det 
allra heligaste. I det romanska kyrkorummet 
kan absidens Majestasbild i viss mån sägas 
polarisera triumfkrucifixets verkan, även om 
krucifixet genom själva sin plasticitet har ett 
företräde genom en högre verklighetsprägel. 
När de gotiska koren förvandlas till ljusfyllda 
rum genom glasmålningarnas småfiguriga 
bildvärld, blir triumfkrucifixets effekt än 
mera dominerande, plastiskt och genom dess 
kroppsformat. 

I "Den hudflettede Kristus på korset. Et 
birgittinsk indslag i den sengotiske kunst i 
Norden?" gör Sören Kaspersen ett aktnings
värt försök att spåra ett inflytande från Bir
gittas uppenbarelser i de framställningar av 
Kristus på korset, där hans kropp är täckt 
av blodspår från den gissling, som föregått 
själva korsfästelsen. Det birgittinska inflytan
det var utomordentligt i det senmedeltida 
Norden, och Birgittas skrämmande realistiska 
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skildring av Kristi lidande har säkert djupt 
präglat människornas sinnen. Men undersök
ningen har två stora handicap att kämpa 
med: dels finns det pinokrucifix med sår av 
gisslingen, som daterar sig från en tid äldre 
än Birgittas uppenbarelser, och som kan ha 
påverkat både Birgittas författarskap och den 
samtida konsten parallellt, dels har vi inte 
något exempel på en otvetydigt efter Birgit
tas uppenbarelser formad Kristusbild bevarad 
i Vadstena klosterkyrka, där vi främst av allt 
skulle vänta oss att finna den. Dessutom blir 
denna typ av polykromi så allmänt utbredd 
under medeltidens sista sekel i Norden, att 
det knappast synes meningsfullt, att i det 
enskilda konstverkets fall söka spåra en direkt 
birgittinsk inspiration. 

Tove Riska noterar det stora antalet Kristus
huvud i Nådendal forna klosterkyrka — ett 
målat Kristushuvud ovan vart och ett av 
kyrkans invigningskors — och tar upp frågan 
om funktionen av det skulpterade, känsligt 
formade Kristushuvud, som nu har sin plats 
ovanför altaret på östväggen. Det är knap
past sannolikt, att huvudet kunnat fungera 
som självständig kultbild —• snarare är det ett 
fragment av en smärtoman, kanske den enda 
återstoden av det altarskåp, som enligt en 
dokumentarisk uppgift levererats av Albertus 
Pictor i Stockholm 1508. 

Bengt Ingmar Kihlström rekommenderar i 
sitt inlägg ett fortsatt studium av tiggar-
ordnarnas roll som inspiratörer i den sen
medeltida konsten, såväl när det gäller Kris
tusbildens utformning som upprättandet av 
kyrkliga bildprogram. 

Anne Anker misstänker ett sådant inflytan
de från tiggarmunkarna, i första hand domi
nikanerna, när det gäller norska antemensalen 
med framställningar av Jungfru Marias un
derverk. På korsfästdseantemensalet från Ar-
dal kyrka är ett sådant mirakel, Jungfru 
Maria som räddar en judegosse från den 
brinnande ugnen, målat som pendang till 
Kristus in limbis. Förmodandet att Jungfru 
Maria också varit framställd i scenen med 
Korsbärandet är högst rimligt — i början av 

1300-talet är det inte sällsynt att Jungfru 
Maria och Johannes är bland dem, som följer 
Kristus på hans Golgatavandring. Altarskåps
dörren från Toresunds kyrka i Historiska mu
seet är ett gott exempel. 

Karin Kry ger behandlar en målning i Tuse 
kyrka, som tycks vara den enda bevarade 
framställningen av Jesusbarnet i skolan i 
dansk medeltidskonst. 

Henrik Graebe ger en tolkning av de beva
rade 1300-talsmålningarna i Johannes Döpa
rens kapell i Örslev kyrka på Själland. De 
evangeliska scenerna kompletteras här av 
bröllopsscener, som i överförd bemärkelse 
handlar om den fromma själens möte med 
sin Frälsare och ingång i saligheten. Dans
scenen under Jungfru Marias Kröning har 
påfallande världslig karaktär, och scenen vid 
Johannes Döparens fötter — en helig bar
fotamunk tappar vin ur en tunna, medan 
djävlar försöker hindra honom — tycks tills 
vidare bevara sin gåta. De fyra präster, som 
avbildas, kunde vara kaniker vid Roskilde 
domkyrka. De är naturligtvis inte framställda 
i själva mässfirandets stund — scenen saknar 
altare — utan bär sina nattvardskalkar och 
maniplar som ämbetsfecken. 

Dorte Falcon Möller kommenterar musik
instrumentens förekomst och symboliska be
tydelse i den medeltida Kristusframställ-
ningen. Harpan kan symbolisera Kristus på 
korset, eftersom dess strängar är spända över 
en träram. Psalteriet är däremot en symbol 
för Kristus Guds Son med särskild anknytning 
till uppståndelsen och Kristi gudomliga natur. 
Änglarnas musik är ljuvt klingande och före
trädesvis ett strängaspel, medan den mer folk
liga musiken och bödlarnas och djävlarnas 
oväsen utföres med hjälp av skalmeja, säck
pipor och trummor. 

Mereth Lindgren förklarar några sällsynta 
bilder av nattvarden i historisk och allegorisk 
form i senmedeltida kalkmålningar i de upp
ländska kyrkorna Ekeby, Gryta och Vallby. 
I Vallby är en framställning av Kristi hjärta 
i en vinpress, i Gryta kyrkas tornrum en mål-
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ning av Hostiekvarnen, som kanske ursprung
ligen haft anknytning till ett Kristi lekamens
altare; i Ekeby ser man Kristi kors som reser 
sig ur ett vinfat, och vinet-blodet strålar åt 
ömse håll över det andliga och det världsliga 
livets representanter. I samtliga fall kan mål
ningarnas förlagor antas vara tyska träsnitt 
eller kopparstick. Men ännu märkligare än 
dessa motiv är framställningen av den s. k. 
apostlakommunionen i Ekeby: Kristus står 
vid ett altare med nattvardens bröd och vin, 
och han framställs två gånger, i sin ena ge
stalt för att utdela Kristi lekamen, i sin andra 
gestalt för att utdela Kristi blod till skaran av 
lärjungar, som nalkas nattvardsbordet. Detta 
motiv är speciellt för den grekisk-ortodoxa 
kyrkans konst, och Mereth Lindgren förmo
dar, att en ikon varit konstnärens inspira
tionskälla. 

Den grekisk-ortodoxa konsten har idag sitt 
förnämsta museum i Norden i Kuopio i Fin
land, och alla de tre finländska bidragen 
handlar om ikonernas konst med anknytning 
till samlingarna där. Aune Jääskinen redogör 
för olika typer av ikoner med Maria och 
Jesusbarnet, Hilkka Seppälä kommenterar 

den bysantinsk-ortodoxa Kristusframställ
ningens bakgrund, och Kristina Thomenius 
en speciell form av Kristus-ikon, Deesis med 
Kristus som konungarnas konung mellan 
Jungfru Maria och Johannes Döparen. 

Denna recension har av utrymmesskäl knap
past kunnat ge mer än några marginalnotiser 
till det mycket rika, lärda och omväxlande 
innehållet i volymen Kristusfremstillinger. 
Publikationen är ett glädjande och överty
gande bevis för den ikonografiska forsk
ningens livaktighet och höga standard i de 
nordiska länderna och för dess utomordent
liga värde för en sann kännedom om vår 
medeltida konst. De nordiska symposierna i 
ikonografi som ett vartannat år återkomman
de evenemang är en tradition att vårda och 
bevara, en omistlig stimulans för den konst
historiska forskningen i ett gemensamt nor
diskt kulturarv av internationell betydenhet. 

Aron Andersson 
Statens Historiska Museum 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Vid älven. Bygd och viking. Göteborgs Ar
keologiska Museum. Årstryck 1974—1978. 
Göteborg 1978. 104 s. Pris 3 0 : — . 
ISBN 91-85488-06-2. 

Förord av Lili Kaelas. Avsnitten Vad är 
järnålder, Bygden och Självhushållning av 
Kjerstin Cullberg, Vikingakvinnans dräkt av 
Kjerstin Cullberg och Ulla Michadsen, Jär
net och smideskonsten av Johan Wigforss, 
Fornborgar av Berit Sandberg, Sociala för
hållanden vid järnåldernas slut av Anders 
Andrén, Vikingatiden på Bohuskusten — i 
saga och verklighet av Lili Kaelas och Vi
kingarna i väst: de ekonomiska aspekternas 
arkeologiska grundval av David M. Wilson. 
Årstrycket avslutas med en förteckning över 
skrifter utgivna av Göteborgs arkeologiska 
museum m. fl. 

Som årstryckets titel antyder och även 

Lili Kaelas påpekar i förordet ägnas detta 
nummer av årsboken åt förhållandena vid 
Göta älv de första 1000 åren e. Kr., dvs. 
områdets järnålder i stort sett. Just begrep
pet järnålder förklaras f. ö. på ett koncist 
och lättfattligt sätt av Kjerstin Cullberg i 
årsbokens inledningskapitel. Även andra och 
tredje kapitlena är författade av Kjerstin 
Cullberg. Kunnigt beskriver hon här järn
åldersbygden med utgångspunkt från grav
fältens och bebyggelsenamnens lokalisering 
sedda mot den geologiska bakgrunden, dvs. 
jordarnas odlingsmöjlighet för järnålders
böndernas redskap etc. Kapitlet om bygden 
avslutas med ett försök till rekonstruktion av 
järnåldershusets utseende inom området. I 
det därpå följande kapitlet får läsaren känne
dom om att järnålderns göteborgare i stort 
sett hade att lita till sig själv då det gällde 
livsuppehället. Ett självhushåll, där ytterst 
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få varor kunde införskaffas utifrån. En hem
maprodukt var nog också vikingakvinnans 
klädedräkt, om vilket följande kapitel hand
lar. 

En överblick över järn och smideskonst får 
läsaren genom Johan Wigforss' försorg, var
efter Berit Sundberg gör en beskrivning av 
områdets fornborgar, dessa gåtfulla försvars
verk, som också i Göteborgsområdet i huvud
sak tycks daterbara till folkvandringstiden 
liksom så många andra av Sveriges forn
borgar. 

I ett mycket intressant kapitel skriver se
dan Anders Andrén om sociala förhållanden 
vid järnålderns slut. Andrén försöker med 
utgångspunkt från gravfynden beskriva kön 
och könsskillnader, arbetsfördelning, makt
fördelning, ålder och åldersskillnader, rang 
och rangskillnader m. m. Beskrivningen an
sluter till den just nu aktuella arkeologiska 
forskningsinriktningen och måste, trots att 
underlagsmaterialet är tunt, sägas ge nya 
aspekter på områdets slutande järnålder ur 
social synvinkel, vilket självfallet kommer 
att väcka diskussion. 

I årsbokens näst sista kapitel skriver så 
Lili Kaelas om "Vikingatiden på Bohus
kusten — i saga och verklighet". Kapitlets 
början beskriver i stora drag vikingatidens 
bakgrund bl. a. ur politisk synvinkel, varefter 
Bohuskusten och Västskandinavien dras in i 
resonemangen. Kaelas skissar sedan mot 
denna bakgrund arkeologins bild av Göte
borgstrakten och Bohuskusten främst utifrån 
gravfynden. Ingen rikedom kan spåras i detta 
gravfyndsmaterial, vilket också tycks bekräf
tat av det ringa gravantalet på gravfälten. 
Gårdarna var små. 

Inte heller skattfynden tyder på större 
rikedom. De är i allmänhet små och veri
fierar den bild gravfälten gett. Slutligen då 
sagorna. Den lokala traditionen har velat 
göra gällande att Göteborgstrakten skulle ha 
varit ett vikingatida centrum, vilket emeller
tid klart motsäges av den arkeologiska verk
ligheten. Arkeologins betydelse, då det gäller 
att realistiskt tolka de ofta romantiserade 
sagoskildringarna mot det arkeologiska ma
terialet, är alltså mycket stor och faktiskt vår 
enda möjlighet då det gäller att fånga något 
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av den vikingatida vardagen i området. 
Slutkapitlet "Vikingarna i väst: de ekono

miska aspekternas arkeologiska grundval" är 
skrivet av David M. Wilson, den nuvarande 
chefen för British Museum i London. Wilsons 
uppsats har, som titeln antyder, till syfte 
att söka reda ut frågor i anslutning till vi
kingarnas ekonomi. Han har bl. a. sökt visa 
att handelsverksamheten inte varit så snävt 
begränsad, som man tidigare velat göra 
gällande. Men fortfarande återstår många 
frågor och det arkeologiska, historiska och 
filosofiska materialet är ännu alltför begrän
sat, såväl i vikingarnas hemländer i Norden 
som i de områden där de senare slog sig ner, 
för att man skall se ett klart mönster. Wilsons 
frågor är därför mycket intressanta för de 
nordiska arkcologkollegerna och det skulle 
säkert löna sig att målmedvetet gå in och 
söka lösa åtminstone en del av dessa för den 
internationella vikingaforskningen så intres
santa frågorna. Det är f. ö. en mycket god 
idé av Göteborgs Arkeologiska Museum, som 
ju genom sin belägenhet i Göteborg, "Sveri
ges port mot väster" har naturlig knytning 
västerut, att ta in cn uppsats av en brittisk 
kollega. Sånt skulle man gärna se mer av i 
svenska tidskrifter överhuvud taget. 

Som helhet kan således konstateras, att se
naste numret av Göteborgs Arkeologiska 
Museums årstryck, Vid älven, Bygd och vi
king, innehåller en rad artiklar, som ger lä
saren en god inblick i den arkeologiska forsk
ningens hittills vunna resultat rörande Göte
borgsregionens järnålder. Självfallet berörs 
endast en bråkdel av alla de frågor som kan 
ställas, men tillhopa med allt vad som under 
senare år publicerats om västsvensk järnålder 
i form av rapporter, uppsatser, avhandlingar 
m. m., torde var och en som är intresserad 
kunna få goda inblickar i det aktuella tids
avsnittet och även här ej behandlade. Säkert 
står personalen vid Göteborgs Arkeologiska 
Museum till tjänst med ytterligare upplys
ningar härvidlag. 

Årsboken kan rekvireras från Göteborgs 
Arkeologiska Museum, Forncentrum, Skär-
gårdsgatan 4, 414 58 Göteborg. 

David Damell 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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Bengt Jacobsson, Mandelgrcn i Dalarna. 
Stockholm 1981. 173 s., 202 fig. varav 21 i 
färg. ISBN 91-36-01586-7. 

Nyligen kom första delen i en planerad serie, 
som enligt förlagstexten "landskap för land
skap kommer att presentera Mandelgrens 
väldiga dokumentationsmaterial". Dessa pla
ner har varit kända under några år och för
väntningarna är mycket högt ställda. Äntligen 
skulle denna rika men i några avseenden svår
åtkomliga kunskapskälla göras tillgänglig för 
lorskning på alla nivåer inom flera olika 
ämnesområden. 

Bortsett från en summarisk orientering i det 
allmänt hållna inledningskapitlet är presen
tationen emellertid ensidigt koncentrerad till 
ett rent folkloristiskt material. Professor N. A. 
Bringéus konstaterar i förordet "att ett visst 
urval av materialet var nödvändigt" och till
lägger, att detta "säger sig själv". Möjligen 
kan det ha varit nödvändigt med en viss 
gallring, men från antikvarisk synpunkt är det 
olyckligt för att inte säga katastrofalt, att det 
är just det förhistoriska och medeltida mate
rialet som skall drabbas. Också från allmän 
och rent objektiv utgångspunkt är detta ur
val betänkligt. Bengt Jacobsson noterar helt 
riktigt, att "redan från den första studieresan 

på 1840-talet var inventeringen av våra 
landskyrkor en huvudsak för Mandelgren. 
Ingen resa gjorde han utan att besöka kyrkor, 
sak samma gällde fasta fornlämningar." Den
na karaktäristik av det kyrkliga materialet som 
en huvudsak skall i själva verket uppfattas 
som ett starkt markerat understatement, och 
om man i ett arbete, som enligt förlagsrekla
men utger sig för "att presentera Mandel-
grens väldiga dokumentationsmaterial" väl
jer att förbigå vad som ur allmän kultur
historisk synvinkel otvivelaktigt är huvud
saken, bör motiven för denna förbryllande 
urvalsprincip klart redovisas. 

Dessa invändningar avser inte att förringa 
betydeisen av Bengt Jacobssons ur folkloristisk 
synvinkel värdefulla och mycket intressanta 
presentation, men med bibehållen inriktning 
kräver elementär vetenskaplig anständighet, 
att seriens titlar kompletteras på ett sådant 
sätt, att de svarar mot det faktiska innehållet. 
Föreliggande arbete borde rätteligen betitlas 
Mandelgrcn som etnolog i Dalarna. 

Lennart Karlsson 
Statens historiska museum 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
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Erik Hauff Wishman, Studiet av Ryfylkes 
klimahistorie i sein- og postglacial tid. En 
introduksjon av paleoklimatologi til de tverr-
faglige kulturhistoriske undersokdsene som 
Arkeologisk museum i Stavanger bedriver i 
området Ryfylke-Setesdalen (Ulla/Forre-un-
dersokdsene). AmS-Varia 5. Arkeologisk 
Museum i Stavanger. Stavanger 1979. 150 s. 
ISBN 82-90215-15-0, ISSN 0332-6306. 

Klimathistoriska aspekter har ju länge an
lagts inom t. ex. paleobotanik och arkeologi, 
men egendomligt nog har meteorologisk 
sakkunskap därvid kommit till tals i mycket 
liten utsträckning, åtminstone här i Norden. 
Att en meteorolog av facket nu tagit sig an 
paleoklimatologiska spörsmål i ett litet större 
perspektiv är således mycket välkommet. Erik 
Wishmans arbete ingår i det tvärvetenskap
ligt brett upplagda Ulla/Forre-projektet i Ry-
fylke i sydvästra Norge Avsikten har i första 
hand varit att skapa "et tilstraekkdig kun
skapsnivå om paleoklimatologi til å kunne be-
svare alle de konkrete tverfaglige oppga-
vene'" inom projektet. Men Wishman anger 
även uttryckligen målsättningen att också 
"introdusere paleoklimatologien som selv-
stendig naturvitenskap" (s. 5 ) . 

I otaliga artiklar och symposieföredrag har 
den internationella paleoklimatologiens främ
ste auktoritet, Hubert Lamb i Norwich, lagt 
en grund för vidare forskning. Hans banbry
tande studier, 1977 sammanfattade i det 
mäktiga tvåvolymsverket Climate. Present, 
Past and Future, har utgjort en fast grund 
även för det här anmälda arbetet. 

Arbetet är uppdelat i fyra huvudavsnitt. 
Det första utgör en instruktiv kortfattad re
dogörelse för de meteorologiska grunderna 
och principerna, om vilka kännedom är nöd
vändig för förståelse av vädret och klima
tet i Sydvästnorge. Detta innebär, som förf. 
understryker, med nödvändighet också kun
skaper om aktuella cirkulationstyper i hela 

Nord- och Nordvästeuropa. Det andra av
snittet är en beskrivning av Ryfylkes klimat 
på grundval av meteorologiska observationer 
under detta sekel. Wishman framhåller med 
rätta att insikter om den sena historiska ti
dens klimat är en av förutsättningarna för 
förståelse av äldre epokers klimathistoria. 
Det kan inte nog understrykas hur viktigt 
detta är för kännedomen om de olika klimat
typernas naturliga variationer och om varia
tionernas möjliga effekter på miljö och män
niska. Kunskap om Europas väl kända sena 
klimathistoria är en viktig förutsättning för 
paleoklimatologisk forskning. 

Bokens tredje avsnitt presenterar olika slag 
av källmaterial och metoder använda i paleo
klimatologisk forskning. Här saknar man om
nämnande av den stora zoologiska sektorn. 
Kanske har den inte kommit att användas 
så mycket just ifråga om Sydvästnorge, men 
för Skandinavien som helhet och för Nord
västeuropa har de zoologiska källorna, med 
däggdjur, fåglar, fiskar, insekter, skalbaggar, 
mollusker till lands och vatten e t c , etc. visat 
sig besitta en utomordentlig klimatindikeran-
de potential. Andra grupper som också kun
de ha framhållits är variationer i den globala 
eustasien, liksom syreisotopanalyser i sjösedi
ment. Den senare metoden har med lovande 
resultat utnyttjats på olika håll i världen, 
bl. a. av Mörner i Tingstäde träsk på Got
land. Man kunde här också framhålla det 
arkeologiska materialet självt. Här lurar dock 
vissa risker för cirkelbevisning, när vi arkeo
loger försöker belysa klimatets inverkan på 
kultur och samhälle. Icke desto mindre ut
gör det arkeologiska källmaterialet som hel
het en klimatindikator av betydelse, som 
måste vägas samman med allt det övriga till 
en syntes. 

Det fjärde avsnittet slutligen är ett utkast 
till Sydvästnorges klimathistoria, ett försök 
att dra upp de stora linjerna i områdets 
klimathistoria under sen- och postglacial tid. 
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Den bild som tecknas är i stort den väl kän
da, men med åtskilliga kompletterande syn
punkter av intresse. I indirekta ordalag un
derstödjer Wishman den ofta diskuterade 
möjligheten av mänsklig kolonisation eller 
återkommande utnyttjande av Sydvästnorges 
under senglacial tid ganska omfattande isfria 
kustområde. Han framhåller att sommarkli
matet under Alleröd och kanske delar av 
Yngre Dryas rent av kan ha varit något 
gynnsammare än i våra dagars Sydvästgrön
land, liksom att dessa två områdens vinter
klimat kan ha haft stora överensstämmelser. 
Särskilt vintertid bör starka och byiga från-
landsvindar ha varit förhärskande. Den 
norska kusten bör ha varit fullt synlig från 
Nordsjökusten, som då låg endast omkring 
10 mil söderut. Dessutom, menar Wishman, 
måste sommartid ha bildats konvektions
strömmar med upptornade cumulusmoln 
över de isfria kustavsnitten, synliga på myc
ket långt håll. 

Wishman framhåller bl. a. de väldiga post
glaciala naturgeografiska förändringarnas 
(t. ex. relationerna land- och vattenareal) in
verkan på klimatet. Under preboreal tid tor
de luftströmmarna ha dominerats av sydost
liga vindar och dessa bör efter att ha passe
rat över Yoldiahavets väldiga vattenbassäng 
ha varit fuktiga och avsatt åtskillig neder
börd, särskilt i höglänta områden. Som Lamb 
påpekat har den fortgående kontinentalise-
ringen av klimatet i Nordvästeuropa, med 
allt vanligare anticykloniska vädersituationer, 
gynnats av den fördröjda avsmältningen av 
Canadas väldiga inlandsis. Wishman fram
håller vidare att Ancylussjöns kalla färsk
vattenbassäng kan ha gynnat uppkomsten av 
anticykloner under sommaren och under
strukit den kontinentala klimatsituationen 
under den boreala tiden. Han pekar dock 
också på att den fortgående transgressionen i 
Nordsjöområdet med gradvis förändrad rela
tion mellan hav och land samtidigt verkade 
i en annan riktning. 

Under atlantisk tid torde västliga vindar 
ha dominerat. Nordvästliga vindar kan ha 
varit lika vanliga som nu, men var troligen 
mindre kalla. Wishman framhåller vidare att 
de genomsnittligt höga lufttemperaturerna 

under atlantisk tid kan ha balanserat luft
fuktigheten genom högre evapotranspiration. 
Han påpekar också att, särskilt i den sub-
alpina och alpina terrängen i undersöknings
området, snögränsen gick högre upp, att snö
säsongen var kortare och vegetationssäsongen 
längre. Man kunde tillägga att dessa förhål
landen inte bara gällt undersökningsområdet 
utan att de haft betydligt större geografisk 
giltighet. 

Den subboreala tidens mindre stabila och 
något mer kontinentala klimat i Nordväst
europa torde ha präglats av mindre kraftig 
cirkulation med lägre sonalindex och större 
tendens till högtrycksbildning och mer sydliga 
och sydostliga vindar än under atlantisk tid. 
Som helhet torde klimatet under subboreal 
tid ha varit något mindre gynnsamt än under 
det atlantiska skedet. Faegris vegetationshisto-
riskt grundade uppfattning att Jaerens klima
tiska optimum trots detta inträffade under 
just subboreal tid kan enligt Wishman ges 
en fullt naturlig meteorologisk förklaring. 

Det subatlantiska skedet synes ha präglats 
mindre av anticyklonala vädertyper och i 
större grad ha utmärkts av västliga och syd
västliga vindar. I Sydvästnorge torde kyligare 
somrar med lägre snögräns och kortare vege
tationsperiod haft inverkan främst på de 
högre liggande trakterna. De ifråga om topo
grafi och jordmån mest gynnade låglands
områdena torde dock enligt Wishman ha för
blivit relativt oberörda. Klimatiskt gynnade 
skeden inom subatlantikum såsom romersk 
tid och tidig medeltid bör sättas i samband 
med en förskjutning mot norr av de sub
tropiska anticyklonbanorna med åtföljande 
mindre nederbörd. 

Såsom varande ett klimatiskt marginalom
råde är Nordvästeuropa och Skandinavien i 
synnerhet ett ypperligt fält för klimathisto
riska undersökningar. Alla de många arter 
och fenomen som där befinner sig vid grän
sen för sin naturliga klimattolerans kan vid 
klimatvariationer ge distinkta utslag som i 
något sydligare nejder skulle vara föga märk
bara. Detta gäller i hög grad människan som 
jordbrukare, alltifrån stenålderns första land
nam fram till våra dagar. Men det gäller 
också ett stort spektrum arter inom hela den 
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biologiska sektorn. Det är en lämplig upp
gift för en tvärvetenskapligt orienterad paleo
klimatologi att inventera fram ett så stort 
förråd som möjligt av sådana speciella kli
matiska marginalarter med en redovisning 
av varje arts särskilda klimatberoende och 
sentida utbredning. Med stor sannolikhet 
skulle en lång rad kunna fogas till de redan 
nu i olika sammanhang klimathistoriskt ut
nyttjade arterna och på lång sikt i hög grad 
utöka kunskapen om forntida klimatförhål
landen. Stora klimathistoriska källresurser är 
ännu outnyttjade. 

På ett övertygande sätt visar studiet av 
den moderna och den historiska tidens kli
mat att vi även för forntidens del måste 
räkna med ett ganska växlande klimatmöns
ter även inom ramen för ganska korta tids
skeden och oavsett den allmänna rådande 
klimattypen. På grund av de stora tidsper
spektiven och våra bristande kunskaper har 
vi en tendens att betrakta väldiga tidsske
den som t. ex. det atlantiska eller det sub
boreala som klimatiskt mer ensartade än de 
i verkligheten torde ha varit. Det har säkert 
inte varit ett enda sekel under forntiden som 
inte inom sig upplevt påtagliga klimatvaria
tioner. I de flesta fall torde utsikterna vara 
små att kartlägga sådana korttidsfluktuatio
ner även om t. ex. dendrokronologiska fram
steg kan komma att ge vissa upplysningar. 
Men att åtminstone få de mer distinkta kor
tare och längre fluktuationerna inom t. ex. 
den yngre stenåldern, inom bronsåldern och 
inom järnåldern hjälpligt kartlagda fram
står som ett utomordentligt viktigt mål för 

den arkeologiska forskningen. För detta ford
ras bl. a. tillgång till mycket fler säkra date
ringar, både absoluta och relativa, av klimat-
historiskt intressanta företeelser vare sig det 
är frågan om pollenserier eller andra sam
manhang. A andra sidan bör man inte ha 
för stora förväntningar på pollenanalysens 
möjlighet att avslöja kortare eller mindre 
kraftiga klimatförändringar, om vi nu bort
ser från variationer i förekomsten av spe
ciella klimatiska marginalarter som Hedera, 
Viscum, Ilex, Trapa, Vitis etc. 

Även de många kortare och mindre kli
matvariationerna torde ha varit en betydelse
full historisk mekanism, åtminstone sedan 
jordbrukets införande. Framtida större kun
skap om dessa kan komma att på ett värde
fullt sätt komplettera nu aktuella arkeolo
giska tolkningsmodeller och kasta ljus över 
åtskilliga nu otillräckligt förstådda fenomen. 
Allt som allt är onekligen paleoklimato-
logien väl värd stora vetenskapliga insatser, 
och det på bredast möjliga tvärvetenskapliga 
basis. Där har också meteorologien sin givna 
plats. Wishmans arbete bör kunna inspirera 
till ett fortsatt och vidgat samarbete med 
denna disciplin, som leder till liknande stu
dier för andra viktiga delområden i Skandi
navien och till allmänna paleoklimatologiska 
undersökningar för Nordvästeuropa. 

Bo Gräslund 
Institutionen för arkeologi, 
särskilt nordeuropeisk 
Gustavianum 
752 20 Uppsala 

Klaus Ebbesen, Stordyssen i Vedsted. Studier 
över tragtbagerkulturen i Sönderjylland. Ar
kaeologiske Studier Vol. VI . Köpenhamn 
1979. 119 s., 90 textfig. och 41 pl. Eng. resu
mé. ISBN 87-500-1889-2. 

För de flesta forntida perioder kan man i 
Sydvästsverige se ett fornminnesbestånd lik
nande det i Danmark. Detta gäller icke 
minst för megalitgravarnas tid, men man 
slås ändå av den markanta skillnaden i antal 

genom att Danmark uppvisar en så överväl
digande rikedom av framför allt dösar, ur
sprungligen runt 5 000 anläggningar. När 
det gäller gånggrifterna är skillnaden inte 
lika påfallande, fastän det ju i Sverige är 
den stora anhopningen på en liten yta i Väs
tergötland, som gör att antalet springer upp 
till några hundra, inte någon jämn fördel
ning över hela området. 

Det väldiga danska beståndet av slenkam
margravar har dock inte i någon högre grad 
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varit tillgängligt för forskningen. Endast för 
ett fåtal megalitgravar har det funnits tryck
ta redogörelser hos Madsen, Nordman m. fl., 
och någon katalog över samtliga kända an
läggningar har inte utkommit. Däremot har 
danska forskare utifrån enstaka eller några 
få välundersökta anläggningar behandlat 
problem rörande datering, konstruktion och 
funktion. Man tänker här särskilt på Poul 
Kjaerum och de numera så kända Tustrup 
och Jordhoj. Även nord tyska arkeologer, bl. a. 
Ekkehard Aner, har vid studiet av megalit
gravar dragit in danskt material. 

Under 1970-talet har Klaus Ebbesen säl
lat sig till den grupp yngre danska arkeolo
ger, som ägnar sig åt neolitikum. Hans in
tresse är väl i främsta rummet inriktat på 
problem kring keramikstilar, men han har 
även haft anledning ta upp frågor om mega
litgravarna i Danmark. I den här aktuella 
volymen publiceras en dös i Vedsted i Sön
derjylland. Förf. fäster uppmärksamheten 
vid att Vedsted ligger i en del av Danmark, 
som hör till de allra rikaste på megalitgravar 
i Europa. I Vedsted finns det minst 30 så
dana gravar, och det rör sig då om såväl 
dösar som gånggrifter, och bland dösarna är 
flera olika typer företrädda. Det finns även 
en anläggning utan stenkammare. Man kan 
alltså inom socknen se en provkarta på olika 
former av trattbägarkulturens gravkonstruk
tioner och på så sätt följa en utveckling från 
tidigneolitikum ned i mellanneolitikum. 

Bland fornlämningarna i Vedsted har Eb
besen för publicering utvalt en s. k. stordös, 
varmed avses en speciell variant bland dö
sarna, kännetecknad av en kammare försedd 
med gång, som har förbindelse med en kant
kedja. Denna gång är anbragt i kammarens 
längdriktning och inte vinkelrätt mot denna, 
som är regel för gånggrifterna. 

Dosen låg i en hög, som länge legat under 
odling. Den direkta anledningen till att an
läggningen blev föremål för en utgrävning 
var att ägaren under markarbetet stötte på 
en stor sten, som låg ytligt i högens topp. 
Haderslevs museum utförde undersökningen 
åren 1966—67 under ledning av Hans Neu
mann. 

Sammanlagt undersöktes en yta på ca 300 

m 2 . Dosen låg i sydvästra delen av högen. 
Den 3,7 X 1,75 m stora kammaren var orien
terad i N-S, medan gången var 3 m lång 
(med ungefär samma orientering) och för
sedd med en tröskelsten. Man kunde belägga 
en inre hög med en diameter på 7,5 m och 
en därutanför med ett tvärmått på 17—18 
m. Den kantkedja, som avgränsade denna 
sistnämnda hög, saknade torrmursflis men 
har varit försedd med pålagda stenplattor, 
som bör ha fungerat som underlag för kera-
mikoffer på samma sätt som Poul Kjasrum 
beskrivit i Jordhoj och som säkert varit fal
let vid många andra megalitgravar. Ett in
tressant drag är att man tydligen strött 
bränd, vit flinta på högen. Något liknande 
har tidigare omtalats av Kjaerum i just Jord
hoj men då endast som en ganska smal rem
sa längs högkanten. Vid recensentens under
sökningar av megalitgravarna i Hagestad 
och en rad andra dösar och gånggrifter i syd
östra Skåne lades ned ett stort arbete på att 
granska hur flinta behandlats i konstruktio
nerna, och experiment utfördes för att man 
skulle få en klar uppfattning om hur den 
lokala flintan betedde sig vid uppvärmning 
och hur den kunde bearbetas i olika stadier 
av uppvärmning. Men där kunde man inte 
belägga, att flinta hårdbränts för att använ
das som ett ytskikt på högarna. Man får dock 
beakta, att det gäller en bygd, där odlingen 
berört även megalitgravarna, och man kan 
därför befara, att den gamla ytan i många 
fall skadats så svårt, att det är vanskligt att 
dra slutsatser av de nuvarande högresternas 
utseende. 

Inne i kammaren påträffades en oval plats, 
1,75x1 m stor, markerad genom kantställda 
flisor och med bränd flinta. Även om man 
vid utgrävningen inte träffade på några spår 
av en gravläggning i denna "kista" är det 
ändå naturligt att föreställa sig detta som 
en plats, speciellt iordningställd för den dö
de, antingen det varit fråga om en enstaka 
begravning eller begravningar tid efter an
nan på samma plats. Liknande anordningar 
har påvisats på spridda håll i Västeuropa. 
Sannolikt får man betrakta dessa enstaka 
"kistor" som en variant till de "sektioner" 
eller "nischer", som konstaterats förekomma 
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i megalitgravar i Västergötland, Halland och 
Skåne men även i Tyskland. Det finns många 
exempel härpå i Mecklenburg, där Ewald 
Schuldt efter långvariga undersökningar kom 
fram till att dessa "Quartiere", som han en
ligt gammal tysk tradition benämner dem, 
egentligen hör samman med konstruktionen 
av gånggrifterna men att de också infördes i 
äldre, ännu i bruk varande gravformer, så
som t. ex. stordösar. 

Det äldsta neolitiska fyndet i Vedsteddösen 
var en trattbägare, som påträffades under 
högen. Denna bägare kan dateras till T N C 
eller M N la och tolkas av Ebbesen som ett 
offer på torr mark före megalitgravens till
komst, och han tillmäter detta fynd stor be
tydelse. Det skulle vara det bäst dokumente
rade offerfyndet av detta slag i Danmark. 
Det redovisas en rad andra sådana fynd, som 
kan hänföras till samma kategori och som 
utgör ett komplement till de tidigare så väl
kända offren i mosse eller annan våtmark. 

I kammare och gång låg föremål av olika 
slag och från olika tider. De äldsta fynden 
är från början av mellanneolitikum, men se
dan finns yngre trattbägarkultur represente
rad liksom även stridsyxekultur eller enkelt-
gravskultur enligt dansk terminologi. Dess
utom påträffades keramik på och bakom hö
gens kantstenar på båda sidor om gångmyn
ningen samt framför högen främst på östra 
sidan jämte en d d andra fynd på spridda 
ställen. Allt som allt rör det sig om 109 kärl, 
därav 107 tillhörande trattbägarkulturen. 
Och i denna keramik dominerar trattbägar
na. Vid analysen av materialet kommer förf. 
fram till att keramikoffren vid dosen bör ha 
kommit i gång under Troldebjergstilens tid 
— M N la —, nått sitt maximum under Klin-
tebakketid — M N Ib — och sedan fortsatt 
ned i Blandebjergtid — M N II — och dess
utom sporadiskt förekommit under enkelt-
gravskulturens tid. Dosen kan antas vara 
byggd under M N I, och då troligen la , om 
man får döma av kärlfragmenten i Trolde-
bjergstil. Förutom stenåldersfynd finns det 
sekundärgravar från olika delar av brons
åldern, möjligen även från förromersk järn
ålder. 

Klaus Ebbesen kommer naturligt in på 

frågan om tolkningen av keramiken utanför 
dosen och refererar helt kort äldre förkla
ringar, som går ut på att keramiken är a) 
invigningsoffer i anslutning till gravkonstruk
tionen; b) offer vid varje begravning; c) suc
cessiva offer utan samband med begravning 
eller d) offer, som skett gruppvis, alltså med 
flera kärl åt gången. 

Förf. ansluter sig till tolkningen om suc
cessiva offer under en relativt lång tid men 
som nämnt intensivast under M N Ib. Efter
som keramikmaterialet i sin helhet inte är 
så omfattande kan det knappast bli mer än 
högst ett lerkärl per år, och det kan enligt 
Ebbesen inte vara fråga om gruppvis depo
sition, då de kärl som påträffades intill var
andra inte tillhör samma tid och stil. 

Även om det i Vedsted ligger så till, att 
ett kärl åt gången offrats vid dosen kan man 
knappast överföra detta till att gälla gene
rellt i de nordiska megalitgravsbygderna. Hur 
intensivt depositionerna skett har varit av-
hängigt av många faktorer såsom antalet 
gravar av detta slag i området, befolkningens 
storlek och ev. varierande anknytning till 
monumenten, sannolikt också skillnader i 
tradition. När vi fått till vårt förfogande re
dogörelser för en serie välundersökta och väl
bevarade anläggningar av olika typer blir 
det sannolikt lättare att ta ställning till dels 
i vilken utsträckning keramikoffren haft an
knytning till själva begravningstillfällcna, 
dels intensiteten i offren och därmed frågan 
om de skett gruppvis. 

Förf. berör helt kort en av de frågor, som 
numera står i förgrunden i arkeologisk forsk
ning, nämligen vilken typ av samhälle det 
kan röra sig om och vilken roll megalitgra
varna spelat i detta. Han ansluter sig därvid
lag till uppfattningen om en grupp kärnfa
miljer med en s. k. big man, som ledde offer
handlingarna och sannolikt begrovs i mega
litgraven. Det skulle också ha funnits en 
överordnad grupp, som man markerade sam
hörighet med genom bl. a. offerhandlingar 
av olika slag. Materialet i stendösen i Ved
sted har inte utgjort ett tillräckligt bra un
derlag för att närmare gå in på frågan om 
vilka som begravts i kammaren. Undersök
ningar av andra slenkammargravar visar, att 
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detta är ett komplicerat problem och kräver 
välbevarade skelett och så ostörda fyndför
hållanden som möjligt. I Hagestad i Skåne 
fanns i gånggrifterna skelettrester av alla ål
derskategorier utom spädbarn och av såväl 
män som kvinnor, vilket tyder på att åt
minstone i gånggrifter hela familjer ägde 
tillträde till graven under mellanneolitikum. 
Det har alltså inte där varit det personliga 
ledarskapet i samhället, som varit avgörande 
för om man skulle begravas i megalitgraven 
d ie r inte. Man tänker sig i stället gärna, att 
vissa familjer haft speciell anknytning till 
monumentet, kanske på grund av att de till
hört de först inflyttade. 

Om framställningen avslutats med de 
nämnda kommentarerna kring megalitgrav 
och samhälle hade det kanske räckt att pub
licera undersökningen som en stor uppsats. 
Men nu ingår i boken ett mycket omfattande 
Appendix, nästan halva textutrymmet, om 
Troldebjerg-, Fuchsberg- och Gingsterstilar-
na. Detta visar först och främst förf:s stora 
intresse för stilfrågorna men måste också be
traktas som ett ytterst värdefullt bidrag till 
forskningen. Främst gäller detta Troldebjerg, 
som så länge spelat en framträdande roll 
i den kronologiska diskussionen raen vars ke
ramik inte redovisats enligt de krav man har 
i dag på ett fyndkomplex, som skall använ
das som ett typmaterial. 

Vid publiceringen av Klintebakken gjorde 
ju Hakon Berg en stor insats genom att han 
jämförde keramiken från Troldebjerg och 
Klintebakken och fastställde de olikheter i 
form och dekor, som skulle motivera, att det 
ena materialet var äldre än det andra. Ebbe
sen redogör nu för sina indelningsgrunder för 
keramikformerna (i bägare, skålar, fotskålar, 
lerskedar, lerplattor och skuldrekärl) och 
analyser dekoren på de ca 18 500 ornerade 
skärvorna. Han betraktar fyndet som mycket 
ensartat. Bägarna i Troldebjerg är talrikast, 
nästan 80 % av materialet. Oftast förekom
mer dekor i form av lodräta streck. Man kan 
iakttaga bestämda regler i ornamentiken 

samt en serie mönster, som klart skiljer Trol
debjerg från Klintebakken. Ebbesen har se
dan undersökt var det finns Troldebjergor-
namentik och kan då konstatera, att det är en 
över hela landet spridd stil, ej någon lokal 
mönsterskola. Fuchsbergstilen från T N C 
och troligen M N l a finns på bägare och skå
lar med storvinkelband. Denna stil är lokalt 
utvecklad och synes förutom i Schleswig-
Holstein hålla sig inom ett västdanskt områ
de. Den svagaste anknytningen till danskt 
material har Gingsterstilen, som huvudsakli
gen uppträder i Schleswig-Holstein och 
Mecklenburg men också på ett par platser i 
Danmark, däribland Troldebjerg. 

Det är viktigt, att vi vid sidan av andra 
typer av framställningar får ut böcker, där 
tyngdpunkten ligger på den omsorgsfulla ma
terialpubliceringen. Som framgått av det 
sagda är det mycket att ta igen beträffande 
de danska megalitgravarna. Men det är ock
så väsentligt, att redovisningen kombineras 
med en problembehandling eller rättare, att 
det är den senare, som styr den förra. För 
Klaus Ebbesen har några få frågor framstått 
som centrala: stordösens datering och där
med dess plats i megalitgravarnas variations
rika grupp, samt gravoffrens form och funk
tion. För behandlingen av dessa frågor har 
keramiken uppfattats som det viktigaste in
strumentet. Sönderjylland, där dosen ligger, 
har granskats speciellt, men utblickar har 
gjorts över angränsande områden med be
släktat material, tillhörande trattbägarkultu
ren. 

Boken är försedd med ett rikhaltigt illust
rationsmaterial (såväl insprängda textfigurer 
som planscher i bakre delen), där framför 
allt teckningarna är fint utförda, samt med 
en sammanfattning på engelska. 

Mär ta Strömberg 
Lunds Universitets 
historiska museum 
Kraftstorg 1 
S-223 50 Lund 
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Herman Behrens und Erhard Schröter, 
Siedlungen und Gräber der Trichterbeckerkuttur und 
Schnurkeramik bei Halle (Saale). Veröffent
lichungen des Landesmuseums fiir Vorge
schichte in Halle Band 34. Berlin 1980. 161 s., 
85 textfig. och 27 pl. 

I DDR har man under de senaste årtiondena 
bedrivit en intensiv forskning rörande neoli
tiska problem. Länge hade man kunnat dra 
nytta av den breda översikt, som 1910 gavs av 
Robert Beltz i hans magnifika opus om 
Mccklenburg-Schwerin, och svenska arkeolo
ger har glatt sig åt att Nils Niklasson 1925 
under sin tid vid museet i Halle kunde utföra 
en så betydande prestation som arbetet om 
V\ alternicnburg-Bcrnburgerkulturen. Men 
efter så lång tid kände man naturligt nog ett 
starkt behov av förnyelse. En imponerande 
rad arbeten har färdigställts under 1960- och 
70-talen. Uppmärksamheten dras kanske 
först till Ewald Sthuldts monografi 1972 om 
Mecklenburgs megalitgravar, eftersom fynd
platserna dels geografiskt ligger oss så nära, 
dels gäller monument besläktade med våra 
egna slenkammargravar, men viktiga arbeten 
är också Ingeburg Nilius" avhandling 1971 
om Mecklenburgs neolitikum, Joachim 
Preuss' bok 1966 om Baalbergcrgruppen, 
trat tbägarkulturens äldsta läs i mellersta 
Tyskland, Herman Behrens' och Friedrich 
Schlettes sammanställning i bokform 1969 
om bägarkulturerna (snörkeramik, stridsyxe
kultur) och Herman Behrens' stora, inne
hållsrika översiktsarbete 1972 om yngre sten
åldern. En värdig ny medlem i denna familj 
är den bok, som här skall anmälas. Den har 
två författare, varav den ene (Behrens) troli
gen dragit det tyngsta lasset. Han har i 
många år varit knuten till museet i Halle, 
sedan 1959 som dess chef. 

Syftet med publikationen är att redogöra 
lör resultaten av två stora undersökningar i 
närheten av Halle. Dessa projekt är visserli
gen ännu inte helt avslutade, men författarna 
har ändå ansett det angeläget att visa upp 
vad man kommit fram till. Det gäller fältarbe
ten, som pågått kontinuerligt sedan 1953 
resp. 1967, och man har därför hunnit skälla 
sig en säker uppfattning om bebyggelse

utvecklingen i området. 
Den ena platsen heter Dölaucr Heide och 

ligger strax utanför Halle. Recensenten hade 
1977 tillfälle att besöka platsen i samband 
med ett symposium om Walternienburg-
Bernburgerkulturen och därvid lå en god 
föreställning om topografin. Det är en skogbe-
vuxen högplatå, där man särskilt observerar 
de många gravhögarna. Några av dessa har 
nu undersökts, men man har även funnit bo
platser, som visat sig vara belästa. Och det är 
dessa sistnämnda, som är av särskilt stort 
intresse, eftersom ny kunskap därigenom pro
ducerats . Det gäller de delar av Dölaucr Hei
de, som kallas Langer Berg och Bischofs-
wiese. 

Den tidigaste bosättningen i området är 
från äldre trattbägarkultur, d.v.s. Baalberger-
och Salzmiindergrupperna. Till denna har 
hört elt befästningssystem, som har bestått av 
liera vallgravar, vall och palissadcr. Vallgra
varna var mer än 2 meter djupa diken, breda 
upptill. De antages vara grävda (ör att försvå
ra närmandet till boplatsområdet. Författar
na beräknar, att det bör ha tagit cirka 3 år för 
K) man att gräva dessa diken. Av palissadsy-
stemet finns rester i form av förkolnade bitar 
av massivt trä. Tidsåtgången lör att bygga 
palissaderna uppskattas också till ungefär 3 
år. 

Någon stor boplatsundersökning utlördes 
inte, endast tillräckligt stora ytor (ör att man 
skulle få en allmän bild av bosättningen. Bas
när ingarna har varit åkerbruk och boskaps
skötsel. Djurbenen var visserligen dåligt be
varade, men det fanns ändå så mycket be
s tämbara ben, att man kunnat visa, att de 
gängse arterna nöt, svin, får och get var väl 
representerade. Dessutom fanns det häst — i 
vissa fall kanske från yngre bosättningar — 
hund och litet vilt. Ett hus, som varit 18—20 
m långt och 6,5—8 m brett, undersöktes också. 
I detta har ingått stolpar, och det har varit 
indelat i två rum. Långhuset är det första i 
sitt slag från mellanneolitikum i hela meller
sta Elbe-Saale-området. Vi kan alltså som 
ovanliga företeelser notera dels befästnings-
anläggningen, dels långhuset. Det diskuteras 
hur man skall tolka den förra. Tanken att den 
skulle vara byggd som en tillflyktsborg avvi-
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sas, och man föreställer sig i stället, att befäst
ningen hör till cn permanent bosättning. Att 
systemet i detta fall är så påkostat kan tyda 
på att den här bosatta gruppen haft en social 
särställning, vilket kanske också långhuset är 
ett tecken på. 

Även under den yngre trattbägarkulturens 
tid (Bernburger-gruppen) finns det en beläst 
boplats, koncentrerad till det som kallas 
Langer Berg. Här fanns också ett hus med 
stolpkonstruktion, som dock endast var 
6 ,6x5 ,5 m stort, alltså med betydligt blyg
sammare proportioner än i förra fallet. Sam
ma typ av biandekonomi med bondenäring
arna som dominerande kännetecknar denna 
yngre bosättning. Bland fynden är särskilt 
keramiken rikhaltig. 

Man undersökte också ett 40-tal gravar, 
som nästan undantagslöst låg i utkanten av-
högplatån. Dessa gravar är från olika perio
der med början i Baalbergerkulturen och de 
yngsta i en framskriden bronsålder. De är i 
regel anlagda i gravhögar, och det rör sig dels 
om enkla jordgravar, där även trä i viss ut
sträckning har använts, dels om gravar med 
en eller annan form av stenkonstruktion. Av-
speciellt intresse är den sedan länge kända 
s tenkammargraven med insidesdekor, tyvärr 
utan daterande gravgods. Behrens har tidiga
re ansett den höra samman med snörkera-
mikskulturen men vill nu lämna den möjlig
heten öppen, att det i stället är trattbägarkul
turen, som ligger bakom. Sju väggstenar är 
ornerade med sicksacklinjer, vågräta band av-
snedstreck, lodräta rader av "vargtänder" 
m.m. Det finns också en insprängd oval figur, 
som enligt författarna skulle kunna tydas som 
en människofigur eller snarare en symbol för 
en gudinna, förknippad med megalitgravens 
idé, samt fem hakformade figurer, möjligen 
symboler för manliga gudomligheter. Deko
ren är inhuggen med stenverktyg, men det 
finns också i två fall rester av målning med vit 
färg. Denna grav tolkas som tillhörande cn 
person av hög social rang, en hövding eller 
medicinman, och man ser den som ett av de 
östligaste spåren av inflytanden från Väst
europa, där vi ju känner liknande mönster i 
t.ex. irländska megalitgravar. 

Den andra fyndplatsen är Schalkenburg 

vid Quenstedt , där man fann lämningar av 
bosättningar från Bernburgcrkulturen samt 
yngre bronsålder eller äldre järnålder. Även 
här fanns ett vallgravssystem, som emellertid 
visade sig tillhöra det nämnda yngre skedet. 
Men man har också använt området vid 
Schalkenburg som gravplats redan under äl
dre trat tbägarkultur (Baalbcrgerstadiet) och 
under snörkeramiks-, klockbägar- och Aunje-
titzkulturernas tid. Platsen är märklig genom 
sitt palissadringsystem, där den innersta ring
en har en största diameter på 45 m och den 
yttersta, femte ringen mäter upp till 100 tn. 
Man har inte kunnat datera detta system på 
annat sätt än att det måste ligga löre Bern
burgcrkulturen, vilket väl bör betyda äldre 
trat tbägarkultur. I området är denna typ av-
anläggning helt ensamstående, men det pekas 
på ett par paralleller i Bayern resp. Mähren. 
Syftet med en så egenartad konstruktion dis
kuteras. Man förkastar tanken på att det skul
le vara ett befästningsverk liksom även att det 
skulle ha byggts för att användas som djurfål
lor. Kvar blir då att tillgripa tolkningen som 
någon form av kultisk anläggning. 

Fynden från boplatsområdct är rika, icke 
blott pä keramik utan även på andra fynd
slag. Djurbenen visar stor dominans fiir nöt
boskap, och en viss sparsam jakt har också 
förekommit, vilket framgår av att bl.a. hjort 
är belagd i materialet. 

Denna publikation har viktiga ting att för
medla. Givetvis är det bra, att vi här lär en 
inblick i två bosättningsområden, där arkeo
loger arbetat länge och försökt få cn helhets
bild av utvecklingen i ett längre perspektiv. 
Värt den största uppmärksamheten är beläsl-
ningsanläggningama pä Dölauer Heide och 
palissadringsystcmct vid Schalkenburg. Det
ta är ännu ovanliga företeelser, som vi dock 
säkert kommer att se på ett nytt sätt längre 
fram, när dessa och andra typer av befäst
ningar från neolitikum upptäcks av arkeolo
gerna. För det är ju ofta så, att har man väl 
fatt upp ögonen liir en förut okänd form inom 
det forntida samhället så finner man snart 
mer av samma slag. I Norden kan vi nu peka 
på den imponerande Sarup-anläggningen på 
Fyn, och det finns redan tecken på att detta 
inte är något helt unikt i vär d d av världen. 
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Det är också en naturlig tanke, att de llcsta 
neolitiska bosättningar hade någon form av-
skyddsanordningar, i varje fall lör att hindra 
rovdjur att komma nära men också mot 
fientliga angrepp. Man behöver dock inte gå 
så långt, att man foreställer sig varje mera 
stabil bosättning försedd med befästnings
anordningar av de här nämnda slagen. Detta 
skulle ha inneburit en oerhörd investering av 
arbetskraft lör att inte tala om den väldiga 
materialåtgången. När de förekommit i detta 
påkostade utförande måste det ligga särskilda 
motiv bakom. De är cn sorts rangtetken. en 
markering av en viss grupps särställning i 
samhället, oavsett vilken praktisk funktion de 
sedan fått. I många andra fäll kan det ha rört 
sig om enklare palissadcr eller hägnader. För 
att lokalisera sådana krävs undersökningar 
utanför boplatsernas centrala delar. Det är 
därför viktigt, att man räknar med den möj
ligheten, att boplatsen kan ha varit försedd 
med elt stängsel eller inhägnad, när man ut
för sina undersökningar. Sedan är det en an
nan sak, att det kan vara förenat med stora 
svårigheter att datera rester av dylika kon
struktioner, framför allt som det ofta funnits 
yngre bosättningar i området. 

Behrens" och Schröters bok ansluter sig väl 
till cn äldre tradition. Det är cn logisk, väl 
avvägd framställning, där läsaren kan (olja de 
systematiska fältarbetena och ta del av tankar 
och resultat, dock utan vidlyftiga utläggning
ar. Någon fyndkalalog i gängse mening finns 
inle med, vilket man ansett onödigt med tan
ke på all hela fyndmaterialet och all doku
mentation förvaras i Halle. Man tär en liir 
syftet fullt tillräcklig inblick i materialet. Den 
som är van vid den moderna arkeologins me

ra markant teoretiska betoning av upplägg
ning och problcmbehandling med en serie hy
poteser, som prövas på skilda sätt, har inte 
mycket att hämta i en framställning som 
denna. Men vi kan dra nytta av olika typer av-
arbeten, och i detta fall rör det sig om ett 
tungt vägande, mångfacetterat bidrag till vår 
kutiskapsfönd rörande framför allt neolitikum 
i området kring Halle. 
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Göran Burenhult, Götalands hällristningar. 
Del I . Theses and papers in North-European 
Archaeology 10. Göran Burenhults förlag 
1980. 121 s. English summary. ISBN 91-
970207-1-0 og The Rock Carvings of Göta
land. Part I I . Acta Archaeologica Ludensia 
in series 4° . Lund 1973. C W K Gleerup bok
förlag. 173 s. ISBN 91-40-03276-0. 

I de to avhandlingene behandler Göran 
Burenhult det omfattende helleristningsmate-
rialet i Götaland, med unntak av Göteborgs 
og Bohus län og Dalsland, dvs. de nåvaerende 
administrative distrikt: Skåne, Blekinge, Små
land, Halland, Östergötland, Västergötland, 
Öland og Gotland. Del I I , som ble publisert 
först (1973), gjengir kalkeringer av rist
ningene og beskrivelse av dokumentasjons-
metoden, mens tekstbindet, del I (1980), 
inneholder analysen av materialet. 

Det ligger en imponerende arbeidsinnsats 
bak de to avhandlingene til Burenhult. Han 
har selv foretatt nykalkering av samtlige rist
ninger. Deler av materialet har vaert publisert 
tidligere, men nytt er kommet til, samtidig 
som nyundersokdsene har avslort flere figu
rer på tidligere kjente lokaliteter. Han har 
registrert 159 lokaliteter med til sammen 
7.624 ristningsfigurer. Av disse er 4.505 skål-
groper og 3.119 er andre figurer. Det er de 
sistnevnte som danner grunnlaget for ana
lysen. Ved de vel 3000 figurene har Burenhult 
registrert en rekke trekk eller attributter — 
det han kaller variabler — og samtlige be-
stemmelser er gjort i felt. Det dreier seg om 
dekorative, tekniske, geografiske og topogra-
fiske trekk og forholdet mellom dem. I tillegg 
har han klassifisert alle motivene. Til sam
men har han arbeidet med 69.854 variabler. 
Til en så stor datamengde var det nodvendig 
for Burenhult å bruke elektronisk databe
handling (EDB). I tekstbindet er dette om
fattende materialet översiktlig presentert i 
tabeller og diagrammer. 

Burenhults hovedmålsettting har vaert å 
prove å fastslå den förste opptreden av rist-
ningstradisjonen i Sor-Sverige, og å etablere 
en relativ og absolutt kronologi for Götalands 
helleristninger. Sentralt i avhandlingen står 
studiet av hoggeteknikk, det Burenhult kaller 

hugningskvalitet, dvs. maten figurene er 
framstilt på. Ved h jdp av stratigrafiske stu
dier, dvs. undersökelse av hvilke figurer som 
er hogd över andre, kommer han fram til en 
relativ kronologi for de 9 hugningskvalitetene 
han definerer. En del ristningsfigurer — först 
og fremst våpenavbildninger — identifiserer 
han med virkdige, daterbare gjenstander, og 
fastslår på den maten absolutt ålder for 
enkelte motiv. Videre kombinerer han typo
logi og frekvensseriasjon av ulike motiv for 
å komme fram til en absolutt kronologi for 
hele ristningstilfanget i Götaland. Han finner 
at de eldste ristningene — bestemt både ut fra 
motivkategori og hoggeteknikk — opptrer i 
Skåne, og postulerer derfor at dette distriktet 
er opphavsområde for den sorskandinaviske 
ristningstradisjon. På grunnlag av sammen-
likninger med motiv i megalittkunsten, ser 
han Vest-Europa som mulig kontakt- og 
impulsområde. Han mener å kunne påvise 3 
faser i utviklingen av ristningstradisjonen i 
Sor-Skandinavia. Den eldste (knyttet til Vest-
Europa) tar til i mellomneolittisk tid. Der-
etter skjer et brudd, og ristningsteknikken tar 
seg opp igjen i seinneolittisk tid. De 2 siste 
fasene går över i hverandre, og fortsetter 
fram til bronsealderens periode IV. Buren
hult mener at ristningsskikken stort sett opp-
horer i Götaland på den tiden, mens den 
trolig fortsetter i andre områder, f. eks. i 
Bohuslän. 

Som nevnt, er studiet av hoggeteknikk 
— hugningskvalitet — en viktig del av 
Burenhults avhandling. Han påpeker selv at 
dette trekk ved ristningene har vaert alt for 
lite påaktet. Derfor skal han ha all aere av at 
han har tätt opp problemet og försökt å finne 
en mate å systematisere dette trekk ved rist
ningene. Likevel gjelder en av mine viktigste 
innvendinger mot Burenhults avhandling 
nettopp hugningskvalitetene. 

I det östergötske ristningsmaterialet skiller 
Burenhult mellom 9 hugningskvaliteter. De 
defineres först og fremst på grunnlag av rist-
ningslinjenes bredde og dybde, og videre er 
linjenes jevnhet og kanten mellom berg og 
linje bestemmende for noen av kategoriene. 
Men hverken den verbale beskrivdsen eller 
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de skjematiske profiltegningene av hugnings
kvalitetene overbeviser om mulighetene til å 
skille dem fra hverandre i en feltsituasjon. 
Eksempdvis er dybdeforskjellen på et par av 
hugningskvailtetene bare 0,5—1,0 mm, mens 
bredden er den samme. Det er vanskelig å 
förstå hvordan Burenhult har kunnet grup-
pere materialet i så "trange" kategorier når 
bestemmelsen av de enkelte figurer bygger 
på det aritmetiske middeltall av 3 mål på 
hver linje. Det er sjelden ristningslinjer er i 
den grad jevnbrede og -dype. 

Jeg stiller også sporsmål ved muligheten 
for å överföre Burenhults hugningskvaliteter 
til andre geografiske områder. Stikkordene er 
bergart og vitring. Burenhult hevder at hug
ningskvalitetene er uavhengige av bergart. I 
analyseområdet förekommer ulike bergarter: 
kvartsitt i Skåne, gneis og dioritt i Östergöt
land. Med unntak av hugningskvalitetene 7 
og 9 finner han de ovrige kategoriene i samt
lige distrikt. Derfor mener han at ulik bergart 
ikke kan vaere årsak til forskjellene i hogge
teknikk, og med samme begrunndse avviser 
han ulike lokaltradisjoner som förklaring. 

Burenhult presiserer at vitrede figurer og 
partier ikke er blitt malt, og at vitring derfor 
har hatt lite å si for bestemmelsen av de 
ulike hugningskvalitetene. Dette mener jeg 
nodvendigvis må begrense mulighetene til å 
överföre systemet til andre områder. I visse 
strök av Skandinavia, f. eks. längs hele kysten 
av Vest-Norge, er ristningslokalitetene vitret i 
större og mindre grad. Avhengig av bergart 
og bergets lagring föregår vitringen på noe 
forskjellig vis. Hvis en bergart med horisontal 
lagring vitrer jevnt fra toppen, vil bredden 
på linjen bli stadig större, mens dybden er 
uendret fordi den er relativ i forhold til 
bergoverflaten. Dersom ulike bergarter vitrer 
i varierende tempo, kan ikke linjebredden 
definere hugningskvaliteten. Vitring kan også 
skje ved at tynne flak spalter av parallell 
med overflaten (observert i granitt i Vest-
Norge). Dette skjer i störst utstrekning på de 
hoyeste partiene av berget, altså på forhoy-
ningene mellom linjene. Da blir linjedybden 
stadig mindre, mens bredden er uendret. Det
te innebaerer at hugningskvaliteter definert 

ut fra ristninger i et område der berget er 
lite vitret, ikke kan överföres til områder der 
ristningene er utsatt for ulike former for 
vitring. 

I kombnasjon med hugningskvalitetene og 
identifikasjon av enkelte motiv, er påvis-
ningene av overskjaringer eller overhug-
ninger en viktig del av Burenhults kronolo
giske analyse. Han har påvist 112 tilfdler der 
figurer er hogd över andre, dvs. de er laget 
seinere. Han argumenterer overbevisende for 
at linjenes dybde ikke har noe med overhog-
ning å gjore, dvs. at en grunn linje kan 
skjaere (vaere hogd över) en dypere. Men jeg 
savner en mer omfattende dokumentasjon av 
overhogningene. En er henvist til å stole på at 
Burenhults observasjoner er riktige. Bare 2 
fotografier i tekstbindet viser overhogninger. 
I det ene tilfellet (fig. 30) er Burenhults 
tolkning overbvisende, i det andre tilfellet 
(fig. 31) kan en stille seg tvilende. Det er 
heller ingen h jdp å få i plansjebindet. Her er 
ikke figurenes hugningskvalitet angitt, og 
figurene er for små til at det er mulig å finne 
ut hvilke linjer som skjaerer hverandre. 

I analysen tar Burenhult först og fremst 
utgångspunkt i figurer, deres frekvens og 
sammensetning i de enkelte distrikt, topo
grafisk beliggenhet osv. Bare unntaksvis bru
ker han begrepet lokalitet (norsk "felt") , og 
jeg har ikke noe sted kunnet finne en defini-
sjon av dette begrepet. Burenhult kritiserer 
med rette tidligere forskere for å ha vaert for 
opptatt av enkeltfigurer. Men selv har han 
gått til den motsatte ytterlighet ved bare å 
studere figurer i mengder, uten å ta hensyn 
til konteksten de opptrer i, nemlig steinen 
eller bergflaten de er hogd i og forholdet 
mellom figurene på denne flaten. På den 
maten mister han etter min mening en vesent
lig dimensjon ved ristningene. 

I visse tilfdler forer mangelen på begrepet 
lokalitet til direkte uklarheter. Eksempdvis er 
hugningskvalitet 7 av Burenhult fastslått som 
den eldste, dels fordi den alltid er overhogd 
av figurer i andre hugningskvaliteter og dels 
fordi Burenhult har identifisert våpenavbild-
ninger og megalittmotiver fra mellomneolit-
tisk tid i denne hugningskvaliteten. Folgdig 
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oppfatter han figurene i hugningskvalitet 7 
som en egen tradisjon innfört i mellomneo-
littisk tid. Men det framgår ikke av teksten 
hvor stort omfång denne eldste tradisjonen 
skulle ha hatt (ved h jdp av tabeller kan en 
finne fram til at det dreier seg om 31 figurer). 
Det vises til at figurene opptrer i Skåne, men 
först i avslutningskapitlet opplyses det at 
samtlige figurer i hugningskvalitet 7 i Göta
land bare er påvist på én lokalitet, nemlig 
Järrestad nr. 4. Det vil si at den angivelig 
eldste ristningstradisjonen i Sor-Skandinavia 
fra mellomneolittisk tid bare omfatter vel 30 
figurer på én enkelt lokalitet. Jeg synes mate
rialets baerekraft er vesensforskjellig hvis alle 
figurene i en postulert tradisjon er samlet på 
én lokalitet eller hvis de er spredt på flere. 
Ved en rekke anledninger avviser Burenhult 
lokaltradisjon som förklaring på forskjeller i 
materialet. Nettopp i det refererte tilfellet 
ville kanskje lokaltradisjon vaere en rimelig 
tolkning dersom lokaliteter og ikke bare figu
rer i mengde var blitt studert. 

Burenhult konkluderer med at de eldste 
sorskandinaviske ristningene er resultatet av 
"kontakt" mellom Skåne og Vest-Europa i 
mellomneolittisk tid. Jeg savner en defini-
sjon av dette begrepet, en förklaring på hva 
slags kontakt Burenhult tenker seg. Han bru
ker ord som "kulturkontakt" og "handels
kontakt", men uten å presisere innholdet i 
begrepene. Burenhult har påvist likhetstrekk i 
dekorelementer i Skåne (31 figurer) og Vest-
Europa. Men de fleste motivene er enkle 
— spiraler, siksaklinjer og U-formete figu
rer — og kan ha oppstått spontant forskjel
lige steder til ulik eller samme tid. Når det 
ikke var plass i avhandlingen til å utdype 
problematikken om eventuell samkvem mel
lom fjerntliggende samfunn, mener jeg fram-
stillingen ville vunnet på å utelate spors-
målene helt. 

Burenhult må berommes for det grundige 
feltarbeidet han har gjort. Selv peker han på 
nodvendigheten av å studere ristninger i felt 
og ikke å gjore det til skrivebordsarbeid, et 
synspunkt jeg fullt ut deler. Han under-
streker også med rette at ristningsdokumenta-
sjonen må vaere så noyaktig som mulig. Men 

det ser ut til at dette for ham er ensbetydende 
med objektiv. Ved nyundersokdsen av Göta
lands-materialet har han brukt en metode 
uteksperimentert av professor Anati i Valca-
monica, og han hevder at denne metoden "i 
största utsträckning saknar manuella och där
med subjektiva moment" (1980 s. 14). 

Selv mener jeg at det ikke er mulig å 
företa en objektiv helleristningsdokumenta-
sjon. Den kan i varierende grad vaere noy
aktig, grundig osv. Men "subjektiva moment" 
vil alltid vaere til stede. Også ved den doku-
mentasjonsmetoden Burenhult har brukt, er 
det det menneskdige oyet og den menneske-
lige hjerne som avgjor om en fure i berget er 
naturlig eller menneskeskapt, og det er den 
menneskdige hand som overforer bergets 
linjer til plastfolie el. lign. Det skjer m.a.o. en 
"subjektiv" vurdering og utvelgelse fra det 
oyeblikk undersokdsen tar til. En ristnings-
lokalitet rommer et vdi av informasjoner: 
trekk ved den enkelte figur, bergflatens til-
stand, hele kulturlandskapet omkring. For å 
vaere mest mulig objektiv, måtte alt registre-
res. Men Burenhult selv har i hvert enkelt 
tilfelle gjort et utvalg av dementer blant de 
mange mulige, nemlig de som har betydning 
for hans analyse og problemstillinger. Dette 
gjelder både tekst- og plansjebindet. Jeg me
ner dette er helt legitimt — og nodvendig — 
men det bor ikke gis et skinn av objektivitet. 

I samband med dokumentasjonen vil jeg 
framheve det positive ved å bruke koordinat
system ved reproduksjonen av ristningene, 
slik Burenhult har gjort i plansjebindet. På 
den maten kan alle figurene på en lokalitet 
bestemmes i forhold til hverandre. Bruken av 
ens målestokk bor også bli standard i mate-
rialpresentasjonen. Men det er uheldig at en 
rekke av reproduksjonene er i så liten måle
stokk at figurene er vanskdige å identifisere 
og skille fra hverandre. I tekstbindet vises det 
flere steder til figurer avbildet i plansjebindet, 
men det er vanskelig å finne dem. 

Avslutningsvis, og trass i de motforestil-
linger jeg har trukket fram föran, vil jeg 
karakterisere Burenhults arbeider om Göta
land som et verdifullt bidrag til den skandi
naviske helleristningsdebatten. Materialet er 
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hentet fra et stort geografisk område og siden 
det er analysert på samme maten, er det 
mulig å få inntrykk av variasjonene, saerlig 
sammensetning og frekvens av motiver og 
topografisk beliggenhet. 

I det siste tilfellet kunne jeg ha onsket at 
de ulike topografiske gruppene var blitt illu
strert ved h jdp av fotografier. For en leser 
som er ukjent med landskap og terreng, gir 
ikke de verbale definisjonene tilstrekkclig 

grunnlag for å skille gruppene fra hverandre. 
Med dette forbehold er de fleste av Buren

hults variabler og de analyser han har fore
tatt, sammenliknbare for ristningsområder 
utenom Götaland, noe som savnes i mye av 
den eldre helleristningslitteraturen. 

Gro Mandt 
Universitetet i Bergen 
Historisk Museum 
N-5014 Bergen-U. Norge 

Klaus Goldmann, Die Seriation chronologischer 
Leiljunde der Bronzezeit Europas. Berliner Bei
träge zur Vor- und Friihgeschichte, NI" 1. 
Verlag Völker Spiess, Berlin 1979. 196 s,, 
4 b i l / 

På senare år har det blivit allt vanligare att 
lyndmaterial sericras med hjälp av datama
skiner. Ett flertal olika metoder har för detta 
ändamål utvecklats. Goldmann hör härvidlag 
till dem som var tidigt ute och hans doktors
avhandling från 1970 har nu äntligen tryckts, 
om än i omarbetad form. Det dataprogram 
han har utvecklat presenteras i en fullständig 
datautskrift längst bak i boken. I (ivrigt består 
boken av ett exempel där han använt sin me
tod på gravfynd från den äldre bronsåldern i 
Europa. S.k. ledfynd har valts ut ur över 200 
publikationer, vilket resulterat i 892 fynd-
kombinationer, med 492 olika föremålstyper. 
Urvalet av fyndkombinationer förefaller väl
gjort, dock med en dominans fiir det tyska 
materialet och en kraftig underrepresentation 
av det franska. Insamlingsarbetet avslutades 
1972 varför de nyare fynden inte är med. 

Det värdefulla med boken är att seriationen 
publiceras i detalj, såväl grafiskt i bilagorna 
som i register över typernas förekomst i olika 
fynd; över fynden i seriationsordning och en 
alfabetisk förteckning över fynden där även 
de icke i seriationen ingående typerna anges. 
En kort diskussion av resultatet avrundar 
framställningen. Här görs dock ingen riktig 
test mot den tidigare etablerade kronologin, 
något som kan bero på att resultatet trots sin 
objektivitet har vissa begränsningar. Så äi 
fynd F 7 från Eext i Holland l4C daterat till 

1685±50 f.Kr. (Gro 995) medan det enligt 
seriationen yngre fyndet F 317, M d z 2 från 
Tyskland 14C daterats till ca 1770 f.Kr. (Bin 
982:3720±100 B.P., Bin 983:3675±100 B.P., 
Bin 985:3815±100 B.P.), dos. är äldre. En in
version föreligger också fiir högen i Rastorf, 
Tyskland där den övre graven placerar sig pä 
plats F 325 i seriationen, medan den undre 
fatt den senare placeringen som F 352. Dessa 
orimlighetcr kan bero på begränsningar hos 
det använda dataprogrammet, men givetvis 
också i den underliggande typindelning som 
gjorts. Så har t.ex. använts obestämda typer 
som råmaterialklumpar, T 262, vilka dä (inns 
utspridda över fynden F 395—F 760. Vidare 
blandas föremålstyper och orneringselement 
om var tannat . Sä har Bragbysvärdet, klassat 
som av Hajdu-Samson typ, (att 3 typnum
mer: T 173 för bladets linjeornamentik, T 181 
lor dess gjutna nitar och T 186 liir att det är 
cn dolk av typ Sögel. Nu har visserligen av
handlingen ursprungligen lagts fram vid den 
matematisk-naturvctenskapliga fakulteten i 
Köln, men det är synd att inte mer arbete 
kunnat läggas ned på undersökningar av kon
sekvenserna med olika bearbetningar och ty-
pologiseringar av det arkeologiska materialet. 
På s. 139 talas om att blandade fynd från 
gånggrifter, hällkistor och gravfält tagits med 
som ett experiment, men tyvärr lår man inte 
reda på hur detta anses ha utfallit. Som det 
nu är förekommer mellanneolitiska dubbeleg
gade yxor blandade med senneolitiska bennå
lar och flintdolkar. Flintdolkar av typ VI pla
cerar sig dock närmare den egentliga bronsål
dern, i V 115—F 506 och eldslagningsstenar 
därefter i fynden F 657—F 791, bronsålderns 
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period I I I . Bakom sistnämnda typs placering 
döljer sig problemet med att olika länders 
fynd inbördes visar så stora likheter, att de 
därför klumpar sig i seriationen. De nordiska 
ländernas fynd förekommer bland de (örsta 
hundra fynden, de ungerska törst i det påföl
j ande hundratalet osv. Detta kan inte skyllas 
på urvalet av fynd, ly nackkammyxan T 196 
finns i två tidiga tyska fynd, F 266 och F 317. 
medan de resterande (i fynden, som alla är 
från Balkanhalvön ligger 100 positioner sena
re i F 385—F 414. 

Ovanstående ska inte ses som ett förringan
de av Goldmanns arbete. Med detta har vi 

äntligen fått ett vcrklighctsanknutct material 
på vilket andra seriationsmetoder kan testas 
och de olika dataprogrammens fördelar och 
nackdelar direkt kan jämföras. Framtida for
skare, som tror sig om att ha funnit cn annan 
seriationsmetod, kan här pröva den och sam
tidigt leder arbetet till cn bättre korrdering 
mellan de olika ländernas lokala kronologier. 
Härvidlag har Goldmann åstadkommit något 
av ett bestående referensverk. 

JozeJ Saers 
Arkeologiska forskningslaboratoriet 
Greens Villa 
106 91 Stockholm 

Rupert Bruce Mitford, The Sutton Hoo 
Ship Burial. A Handbook. British Museum 
Publications. 1979. 
Rupert Bruce Mitford, The Sutton Hoo 
Ship Burial. Volume 2: Arms, Armour and 
Regalia, British Museum Publications. Lon
don 1978. ISBN 0-7141-1335-2. Pris ca 50 £. 

Redan 1938 års fynd från gravplatsen på 
Sutton Hoo gav antydningar om ett samband 
med Skandinavien på grund av den gravbåt, 
som man kunnat fastställa. När det följande 
årets rika fynd från skeppsgraven avslöjades, 
hyste varken engelska eller nordiska arkeo
loger tvekan om, att ett sådant samband 
fanns, och det framfördes snart hypoteser om, 
att den i denna magnifika grav jordade var 
en nordisk hövding. Länge nog fick man 
emellertid vänta på verkliga fakta om fyndet 
på grund av världssituationen. Samma dag 
det andra världskriget utbröt fördes den sista 
grävningsdagens fynd till en säker förvarings
plats, där fyndet i sin helhet förblev till kri
gets slut. När British Museum beslöt att 
åstadkomma en specialutställning av sina 
allra mest berömda kulturföremål så snart 
musiebyggnadens krigsskador blivit avhjälpta, 
fick också det nya fyndet från Sutton Hoo 
sin monter i denna utställning — fynden ur 
en anglosaxisk kungagrav — i god konkur
rens med konstskatter från hela världen. 

På ett berömvärt sätt satsade därefter 

museiledningen och museets Anglo-saxon and 
Medieval Department på konserveringsåtgär
der och vetenskaplig bearbetning men också 
på att så snart som möjligt göra materialet 
åtkomligt för forskare från andra institutio
ner. Ett betydelsefullt led i den fortlöpande 
informationen om Sutton Hoo har varit de 
Guide-böcker, som utgivits i flera upplagor 
och som försetts med mycket goda bilder. Det 
senast publicerade nytrycket har tryckår 1979. 
Det är förvånansvärt, hur mycket viktiga 
fakta och hur många utmärkta illustrationer 
man lyckats pressa in i detta häfte, vars inne
håll är både fascinerande och instruktivt. Det 
kan med fördel användas som en god och 
koncentrerad sammanfattning av den stora 
Sutton Hoo-publikationen för både de per
soner, som får tillfälle att se den välgjorda 
nyutställningen i British Museum, och för 
var och en, som intresserar sig för Englands 
tidiga historia och kulturskatter. 

Av den vetenskapliga publikationen före
ligger nu volymerna 1 och 2. Först vid studiet 
av volym 2, som behandlar vapen och regalia, 
får man den klara uppfattningen om, vilka 
enorma svårigheter Sutton Hoo-forskarna 
mötts av trots den utmärkta tillgången på 
medarbetare, på tekniskt laborativa resurser 
och på skickliga bildproducenter. 

Konserverings- och rekonstruktionsarbetet 
måste givetvis ha försvårats av att hela fyndet 
förvarats okonserverat i skyddsrum så många 
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år och att de som slutligen fick övertaga an
svaret för bearbetningen inte själva deltagit 
i fältarbetet. Därtill kom de komplikationer, 
som berodde på rekonstruktioner på ett tidigt 
stadium, när man ännu trodde på möjlig
heten att använda det svenska vendeltida 
vapenmaterialet som typritningar. Det senare 
var t. ex. fallet med hjälmen, på vars nyre-
konstruktion Bruce Mitford och hans med
arbetare nu genomfört ett beundransvärt och 
tålmodigt analysarbete, sedan man beslöt att 
helt bryta sönder den första rekonstruktionen. 

Ambitionen var givetvis att så långt som 
överhuvudtaget möjligt använda alla frag
ment till rekonstruktionerna av de olika före
målen eller att åtminstone puzzla samman 
småbitar till större fragment och redovisa 
dessa i detaljritningarna. 

British .Museums stora resurser för mate
rialbestämningar av alla slag och för röntgen
fotografering har underlättat arbetet, vars 
framgång dock i hög grad beror på uppfin
ningsrikedom, för att inte säga vetenskaplig 
fantasi vid analyserna. 

När resultaten nu publicerats kan varje 
läsare i detalj följa sammanställningen av 
fakta på basis av grävningsprotokollen, de 
vid utgrävningen tagna fotografierna — i 
båda fallen inte särskilt detaljrika — och av 
de prov och hypoteser, som utvärderats under 
bearbetningens gång. För recensenten, som 
själv under några dagar fått deltaga i Sutton 
Hoo-gruppens arbete och i hög grad beund
rar resultaten, synes ambitionen att utförligt 
redovisa varje steg i rekonstruktionsarbetet 
ha förts väl långt. På samma sätt som gräv
ningsböckerna publicerats för sig, kunde nog 
konserveringsanteckningarna sammanställts 
till enhetligt protokoll, en åtgärd som gjort 
överblicken lättare och givit mera utrymme 
åt de slutliga resultaten. 

Hjälmrekonstruktionen i dess nya skick är 
ett förnämligt resultat av forskargruppens 
mödor och det är också sköldrekonstruktio
nen. Den som ingående arbetat med mot
svarande svenska material vågar emellertid 
ifrågasätta riktigheten av dessa föremåls 
nordiska proveniens. Trots likheterna i så 
många detaljer och de överensstämmande 
mönsterkompositionerna på många press

bleck är det något som bestämt avviker från 
vad de nordiska hantverkarna och deras av
nämare hade som regel, nämligen kravet på 
symmetri och regelbundenhet. De bildbleck, 
som förekommer på flera av de bäst bevarade 
Vendelhjälmarna, visar en komposition av 
stor konsekvens, i det att alla ryttare och i 
procession till synes gående krigare placerats 
i sådan ordning att alla huvudpersonerna rör 
sig från hjälmens nacke och fram mot dess 
främre del. Vid Sutton Hoo hjälmens orne
ring har man tydligen haft tillgång endast 
till 4 olika matriser, varav endast två för 
figurbleck. Med bleck pressade på dessa fyra 
underlag har man täckt hjälmkalott, hals-, 
öron- och kindskydden utan större noggrann
het. Kvaliteten på denna pressblecksutsmyck-
ning kommer på detta sätt att påfallande 
skilja sig från den mycket höga tekniska 
standard, som utmärker hjälmens massiva 
delar. Bruce Mitford antyder visserligen, att 
det kunde vara möjligt, att uppfatta näs
skyddet och dess i ett gjutna munparti som 
del av en äldre hjälm, men fastslår att hjäl
men i övrigt är ett enhetligt verk av en hant
verkare. Att arbetet utförts i östra Skandina
vien eller av en skandinav, överflyttad till 
Suffolk, vill han helst tro och diskuterar ingen 
annan möjlighet. 

Alla är väl överens om att hjälmtypen som 
sådan återgår på senromerska kamhjälmar. 
Mellanleden i denna utveckling bör tillhöra 
300- och 400-talet under vilken tid vapen
faktorier med romersk tradition ännu fanns. 
Recensenten har tidigare framfört åsikten att 
den gemensamma prototypen för Vendel
hjälmarna och Sutton Hoo-hjälmen liksom 
den speciella form av bildbleck, som uteslu
tande uppträder på dessa hjälmar, bör sökas 
i romano-frankisk miljö (Arwidsson 1977, 
Valsgärde 7) . 

Enighet torde råda om sköldens mycket 
nära anknytning till den venddtyp, som finns 
i många exemplar i Vendels och Valsgärdes 
äldre båtgravar. Här tror jag gärna, att det 
är fråga om en östskandinavisk hantverks
produkt. Monteringen av beslagen på sköld
skivan — vartill Bruce Mitford lyckats ge 
oemotsägliga bevis — är inte desto mindre 
svåracceptabd. I fråga om sköldkantens alla 
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dekorativa beslag är Bruce Mitford uppen
barligen tveksam: kan den gjorda rekonstruk
tionen vara den enda tänkbara eller kan man 
trots de alltför få tillvaratagna resterna av 
sådana tunna guldbleck, som använts till de 
rektangulära beslagen, räkna med att det 
borde ha varit lika många sådana beslag som 
djurhuvudformade och att fördelningen alltså 
varit helt regelbunden? Nu är ju fyndför
hållandena i Sutton Hoo utan tvekan sådana 
att varje försök att bestämma om ett nu 
fragmentariskt föremål varit defekt redan vid 
nedläggandet i skeppet är omöjligt. Därför 
synes det mig vara tillåtligt att bortförklara 
besvärande ofullständigheter och att i fråga 
om sköldens defekta och kompletterade (?) 
fågdfigur och den omaka draken diskutera 
möjligheten, att den senare överförts från 
någon annan sköld, dvs. ej ursprungligen haft 
den skeva placering den fick på begravnings
skölden i Sutton Hoo-graven. 

Ett annat föremål, som visar på gamla 
defekter är svärdet. Av detta föremål finns 
fotografiska bilder med fragmenten in situ 
samt en acceptabel lägesritning. Utgrävarna 
såg sig inte ha någon annan möjlighet än att 
plocka upp vapnet i bitar. Det effektiva labo-
ratorie-arbetet har emellertid lyckats med att 
återställa helheten och vi får nu en både 
i ord och bild uttömmande beskrivning av 
alla dess detaljer. Det granatinlagda svärd
fästet av guld representerar en väl känd typ 
i den germanska världen. Att det till detta 
utsökt fina svärd inte hört en slida med mun
bleck och doppsko är litet förvånande. Så 
har dock säkert inte varit fallet enligt konser
veringsrapporten och på grund av den delvis 
välbevarade lindning med mycket smala lin
neband av hög kvalitet omkring den del av 
slidan där munblecket skulle haft sin plats. 
Någon tillfällig konstruktion till förstärkning 
av slidan torde detta inte heller vara, efter
som en fullständig likartad linnebandbind-
ning förekommer på ett svärd från en annan 
anglosaxisk vapengrav (Broomfidd, Essex). 
Vågar man framkasta möjligheten att slidan 
inte ursprungligen hört till detta svärd och de 
utsökta guldknappar, vars funktion i en 
svärdsupphängningsanordning alltjämt är 
svårförståelig, utgjort en tillfälligt påfunnen 

utsmyckning av gravsvärdet? 
I ett avseende är jag inte beredd att accep

tera Bruce Mitfords slutsats, nämligen i fråga 
om de två filigrandekorerade beslagen på 
svärdskavlen. Här måste man väl ändå vara 
tvungen att antaga att beslagen ursprungligen 
varit fyra och svärdet alltså något defekt vid 
nedläggandet. 

Ett svärdfäste med granatdoisonné och ett 
komplett par filigranprydda guldbeslag helt 
lika dem från Sutton Hoo kommer från 
Cumberland och styrker antagandet att så
dana kavlebeslag här som på andra håll 
förekommit i par. 

Den andra hälften av volym 2 har ägnats 
åt "regalia" omfattande den stora mängden 
av granatinlagda guldarbeten, penningväskan 
och den magnifika sceptern av sten, brons 
och järn. I fråga om guldföremålen synes alla 
delar vara kompletta och nästan onötta. 
Detta möjliggör också mycket ingående ana
lyser av material och teknik, vilka möjlig
heter till fullo tillvaratagits av arbetsgruppen. 
Ett stort problem är däremot samhörigheten 
av söljor och rembeslag. Eftersom guld inte 
korrugerar, har det inte heller någon förmåga 
att som brons och silver skydda organiskt 
material från förmultning. Med undantag av 
penningväskan — vars alla beslag påträffades 
i nästan ostörda lägen — har fyndlägena inte 
varit till mycket hjälp vid rekonstruktions
arbetet. Man har funnit ut att de båda två
delade och bågböjda beslagen — till vilka det 
varken i fråga om form eller orneringsdetaljer 
synes vara kända några motsvarigheter — bör 
ha brukats som sammanhållande häktesspän
nen vid axlarna av ett klädesplagg, medan 
övriga beslag och de två guldsöljorna prytt 
ett bälte med därtill hörande svärdrem. Den 
oerhört höga guldsmedsskicklighet, och den 
variationsglädje, som utmärker alla dessa 
guldarbeten, motiverar säkert uppfattningen 
att det hela ingått i en ceremoniell prakt
dräkt. Sedan man lyckats restaurera sceptern, 
som verkligen utgör ett av de allra intressan
taste föremålen i detta fynd, har vi här också 
en maktsymbol för en härskare — en kung 
eller kanske en "bretwalda", vilket var titeln 
för en "överkung" med samordnande makt 
över flera anglosaxiska kungadömen. Att så-
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dana maktinsignier skulle ha kunnat följa en 
enskild maktinnehavare i graven som person
lig egendom är väl den allvarligaste invänd
ningen mot förslaget. Acceptabel synes mig 
dock Bruce Mitfords försök till förklaring 
vara, nämligen att scepterns på mycket gam
la, hedniska föreställningar återgående sym
bolik, gjort den helt olämplig vid den tid då 
kristendomen höll på att befästa sin makt i 
England. 

Som helhet är denna volym 2 av Sutton 
Hoo-publikationen ett förträffligt exempel 
på vad forskare kan uppnå genom att utnytt
ja den laborativa arkeologins alla resurser. 

Många arkeologer kan känna både beundran 
och avundsjuka över resultaten av Sutton 
Hoo-gruppens interna samarbete och dess 
förmåga att få hjälp av sådana experter, som 
museiinstitutionen inte själv förfogar över. 

Nu väntar vi alla på fortsättningen, en 
fortsättning, som bl. a. måste komma att ge 
många upplysningar om förråden av husgeråd 
och annat lösöre på en stormansgård eller 
kungsgård i Suffolk i början av 600-talet. 

Greta Arwidsson 
Valhallavägen 155 
S-115 31 Stockhom 

Autorenkollektiv, Leitung: N.G. Gejvall und 
J. Boessneck; Eketorp, Befestigung und Siedlung 
auf Oland/Schweden — Die Fauna. Kungl. Vit
terhets, Historie och Antikvitets Akademien. 
Stockholm 1979, 504 Seiten, 170 Tabellen, 
427 Abbildungen. ISBN 91-7402-081-1. Pris 
ca 2 0 5 : - kr. 

Der vorlicgende Band Eketorp — Die Fauna, 
ist das archäozoologische Untersuchungser-
gebnis der im Siiden von Oland in den jahren 
1964 bis 1974 völlig ausgegrabenen Ring-
burg. Er wurde in Ehre und Anerkennung 
dem Bcgriinder und Leiter dieser Grabung 
Herrn Prof. Dr. M. Stenberger gewidmet. 
Das Ticrknochenmaterial insgesamt resul-
tiert aus fiinf Zeiteinheiten. Die Anfänge der 
Besiedlung des Burggdändes liegen in der 
späten römischen Eisenzeit (Eketorp I, von 
300 bis ca 400 Jahre u.Z.). Unmittelbar där
an anschlieBend wurde Eketorp II, die 
Siedlungsphase der germanischen Eisenzeit 
naehgewiesen (etwa von 400 bis ca 700 Jahre 
u.Z.) . Nach einer Siedlungspause von 300 bis 
400 Jah ren erfölgte am Ende der Wikingerzeit 
die Wiederbesiedlung, die sich bis in das Mit
telalter (etwa bis 1300 unserer Zeit) nach-
wiesen läBt. Die Hauptmasse der Knochen-
funde wurde aus der Phase II , einer nicht klar 
t rennbaren Zwischenphase I I / I I I und der 
Phase III geborgen. Das völlige Freilegen al
ler Schichten und die groBe Sorgiält beim 

Aulsammeln der Funde fiihrte zu einem 
auBergewöhnlich hohen Materialumfäng mit 
einer auch bisher einmaligen Artenltille. Es 
versteht sich von selbst, daB die mehr als 
700 000 geborgenen Knochenfunde nicht nur 
von einer, oder von wenigen Personen hatte 
bearbeitet werden können. Die , ,Fauna" von 
Eketorp ist nicht zuletzt auch aus diesem 
Grund das Ergebnis einer Gemeinschaftsar-
beit, des osteologischen Forschungslabors der 
Universität Stockholm und des Instituts liir 
Paläoanatomie, Domestikationsforschung und 
Geschichte der Tiermedizin der Universität 
Miinchen. An ihr haben 13 Archäozoologen, 
zwei Fachspezialisten vorrangig, weitere zcit-
vvcilig oder bcratend und eine Vidzahl von 
technischen Kraften in einer auf diesem Ge
biet bisher noch ungewöhnlichen Teamarbcit 
mitgewirkt. Der so in relativ kurzer Zeit er-
zielte AbschluB der Bestimmungsarbeiten, 
die dektronische Messung, der Einsatz von 
Computerverlähren bei der Auswertung der 
Ergebnisse und die zugige Erarbeitung der 
Manuskripte fiihrte schon nach wenigen 
Jahren zur Vorlage dieses neuen Standard-
wcrkes mit VVeitreichcnden Erkenntnisscn fur 
das nordeuropäische Siedlungsgebiet. Als 
Ausdruck dieser Bcsonderheiten wurde durch 
J. Boessneck, der im wcsentlichen mit Untcr-
stiitzung von A. v.d. Driesch diesen Ablauf 
leitete, eine Bearbeitung im modemen Stil 
entwickelt, die methodisch gleichfalls als ein 
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wichtiges Ergebnis zu werten ist und liir die 
kiinftige Bearbeitung gröBerer Fundplätze 
eigentlich ,,Schule maehen" sollte. 

Das Tierknodicnfundgut besteht iiber-
wiegend aus Schlacht- und Nahrungsabläl-
len. V\ ährend die groBe Masse der Reste von 
den sieben Haussäugetierarten stammt, sind 
bei den Wildtierarten Kleinsäuger besonders 
stark vertreten. Gerade diese, einige Schlang
en und Anurenarten, sowie ein Teil der nach-
gewiesenen Vogdar ten rcsulticren nicht aus 
den Nahrungsabfällen, sondern steilen 
Einmischungen aus der natiirlichen Thanato-
zönose dar . Insbesondere der schlcchtc Fr-
haltungszustand der Tierknochen der Phasen 
I und II , die unklare Trennung der Phasen II 
und III (vgl. S. 17) und die wahrscheinlich 
sehr hohen Knochenverluste durch Hunde 
(vgl S. 35) waren der bereditigte AnlaB auf 
den Verzicht einer prozentualen Darstellung 
der Fundverteilung nach Haus- und Wild
tierarten und ihrer Mindestanzahl der Indivi
duen, bezogen auf die untereinander abge-
grenzten Phasen, wie auch von Art zu Art 
(vgl. S. 27). Vergleiche zu anderen Fundorten 
werden dadurch erschwert, bzw. sind umge-
kchrt auf dircktem Wege auch nicht möglich. 
Die verbale Einschätzung, daB der naehge-
wiesene Anteil von Wildsäugerartcn am Ge-
samtfundgut minimal ist (vgl. S. 184), wobei 
schlieBlich noch der Anteil von Jagdtieren zu 
Kleinsäugern zu trennen ist, sollte bei der 
vergleichsweisen VViederverwendung der Er
gebnisse in der Literatur auch nur verbal in 
Beziehung gesetzt und mit der entspreihen-
den Einschränkung bewcrtet werden. 

Bei der Beurteilung der Fundmengen und 
der Mindestanzahl der Individuen (MIZ) der 
Haustierarten erkennen wir ein zahlenmäBi-
ges Hervortreten der kleinen Wiederkäuer 
Schaf und Ziege. Knochengewicht und MIZ 
in Verbindung mit dem Körpergewicht las
sen aber ohne Schwierigkeit erkennen, daB 
die Bewohner von Eketorp im Verzchr Rind-
lleisch bevorzugt haben, Schweine- und 
Sdialfleisch spidten mengenmäBig eine ge-
ringere Rolle. Ziegcn scheinen, soweit die 
Trennung der Gattungen iiberhaupt die rea-
len Verhällnisse widerzuspicgeln vcrmag, 
ohnehin nur eine untergcordnete Bedeutung 

gehabt zu haben. Nur nebenbei angemerkt sei 
in diesem Zusammenhang ein ollenbar uber-
sehener Druckfchlcr in Tabelle 1, Seite 13. 
wahrscheinlich soll die Uberschrift der vier-
ten Zahlenreihc statt Schaf, richtig Ziege lau
ten. 

Gelegentlidi wurde auch Plcrdclleisdi ge-
gessen, denn Pferdeknochen mit Zerlegungs-
spuren länd man in allén drei Phasen, aller
dings nur in äuBerst geringer Menge. Mit 
dem nicdrigen Anteil Pferdeknochen ist gegc-
benenlälls eine stärkere SeBhaftigkcit auf der 
Insel verbunden. Der jedoch notwendige 
Kontakt zum Festland und iiber groBe Ent-
fernungen vollzog sich zwangsläufig auf den 
Wasserwegen. 

Die offensiditliche GröBenabnahme der 
Haussehweine von der Phase 11 zur Phase 111 
läBt veränderte Fiitterungs- und Haltungsbe-
dingungen im Hochmit tdal ter deutlich wer
den, ein Ergebnis, das sich auch mit anderen 
Funds td len deckt. Unerwartet hoch ist der 
Anteil fctaler Knochcnreste, insbesondere bei 
Schweincn, der die Autoren darauf sdilieBen 
läBt, daB die Saucn durchaus in Kenntnis der 
Trächtigkeit gcschlachtet wurden. Die Deu
tung des Befundes wird zwangsläufig proble-
matisch bleiben, wie auch der aullällend 
hohe Anteil Jungtierknochen (iir die Phasen 
II und I I I , der scinerseits keine dirckteu 
Parallelen bei bisher untersuchten Fundorten 
erkennen läBt. Abgcsehen von dieser Ausnah-
me belegen die Untcrsuchungsergcbnissc, 
dargestellt in Form anschaulicher ,,Altcrsuh-
ren" eine mit anderen Fundorten iiberinstim-
mendc Altersaulgliederung bzw. Schlacht-
alter und auch jahreszeitliche Schlachttcr-
mine. 

Das umlängreich nachgewicsene Hundc-
knochenmaterial bictet Gelegenheit erneul 
auf die Vridfalt in GröBe und Wuchsform des 
untersuchten Materials einzugehen und auch 
auf das Vorkommen von dackdähnlichen 
Hundeformen hinzuweisen. Besonders in 
Phase H l entspricht diese Vidläll der Popu
lation durchaus der städtischer Siedlungen 
des Hochmit tdal ters , die sicherlich als Folge 
von weitreichenden Kontakten (vgl S. 157) 
und wahrscheinlich aud i von Liebhabereien 
zu werten isl. Andererseits könnten die Auto-
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ren an Hand von Schnitt- und Zcrlegungs-
spuren auch den Verzehr von Hundellciseh 
durch den Menschen nachweisen, was ollen-
bar nicht nur Notzeiten eigentiimUch ist. Da
gegen wurde von den Bewohnern Eketorps 
das Flcisch von der Hauskatzc mit Sicherheit 
nicht verzehrt, wie häufig auftretende Funde 
im anatomischen Verband und fchlcndc Zer-
legungsspurcn deutlich maehen. Ein dariiber
hinaus noch geringes Durdisdmit lsal ter , so 
heben die Autoren hervor, spricht eher (iir die 
Nutzung ihrer Felle. 

Im folgende Teil B, sind die VVildsäugetiere 
abgehandd t . Gerade weil die Siedlung Eke
torp vollständig ausgegraben wurde und die 
vorkommende Wildsäugerfauna annähernd 
ausnahmslos erfaBt ist, zcichnet sich der 
verschwindend geringe Jagdtieranlcil deut
lich ab . Er kennzeichnet die Verhällnisse auf 
der Insel, insbesondere die wenig bewaldcte 
Siidspitze um die Ringburg. Von den Jagd
tieren Eleh, Hirsch und Reh (änden sich aus 
den Phasen II und II I nur vereinzelt Knoch-
enreste, die ihrerseits nur wenige Tiere bele
gen. Sind sie olfenbar vom Norden der Insel 
in die Gegend um die Burg gekommen. Das 
Fehlen von sichcren Wildsdiweinbdegen läBt 
die Annahme zu, daB diese Wildart auf 
Öland nicht hcimisch war. Ebenfalls als nicht 
einheimisch wird das Ren gedeutet, von dem 
nur ein Knochen nachweisbar war, der 
wahrscheinlich mit einer Einfuhr nach Eke
torp in Beziehung stehen känn. 

Von den Phociden lieBen sich mit Sicher
heit Knochenreste vom Sechund, der Kcgel-
robbe und der Sa t tdrobbe nachweisen. Auch 
der Schweinswal ist mit einigen Knochen 
vertreten. Besonders das Vorherrschen von 
Knochenresten der Kegelrobbe, die von den 
Autoren als damals einzige wirklich einheimi-
sche Art um Öland eingeschätzt wird, war zu 
erwarten. Zu ihr gehören auch die bestimm-
baren und wahrscheinlich auch die in grölk-
rer Zahl vertretcnen unbestimmbaren Jung-
tierknochen dieser Ar tengruppc 

Relativ zahlreich wurden auch Nagetier-
ar tcn im Fundgut naehgewiesen. Die auf-
gefundenen Hasenknochen könnten aus
nahmslos als Schneehasenknochen bestimmt 
werden. In diesem Zusammenhang ist der 

Hinweis der Autoren auf die bestehenden 
Ungenauigkeiten in der vorhandenen Bestim-
mungsli tcratur als sehr wertvoll zu beurtei-
len. An Hand der aulgefundenen Schneeha
senknochen werden gleichzeitig zuvcrlässige-
re Untersdieidungsmerkmale zum Feldhasen 
herausgearbeitet (vgl. S. 198 fl".). 

Die Schwicrigkeit der richtigen Beurleilung 
der Fundsitualion und der Funde an sich tritt 
besonders deutlich in dem Teil C Vögel, Aves 
zutage. Obwohl die läst unvergleichbar hohe 
Zahl von etwa 120 Vogdarten naehgewiesen 
werden konnte, zeigt die zoologische Analyse 
der Artenliste, die durch die Autoren allum-
fässend erarbeitct wurde, daB die in Fketorp 
vorkommenden Arten nicht einmal annä
hernd vollständig vertreten sind. Abgesehcn 
von immer wieder auftretenden Bestim-
mungssdiwierigkeiten bei manchen nahe ver
wandten Arten, wie zum Beispiel den gröBe-
ren Gänsen, trät hier das Problem der schnel-
leren Vergänglichkeit der Knochen von 
Kleinvögdn sowie die allgemeine Schwicrig
keit ihrer Bestimmung in den Vordergrund. 
Mil besonderer Hochachtung werden in 
diesem Zusammenhang von den Autoren die 
sclbstlosc Mitarbeit, die völlig uneigemiiitzi-
ge und beispidgebende Bcreitstellung der 
Vogdknodicnvergleichssammlung Dr. J . Le
p iksaa r s hervorgehoben, ohne die das vor-
liegendc Ergebnis nicht zu erziden gewesen 
wäre. 

Schlangen-, Kröten- und Froschknochcn-
funde schlicBen den zweiten Teil der Arbeit 
ab . Diesem Teil folgt eine tiefgriindige Be
schreibung der krankhaft veränderten 
Knochen und eine Bewertung dieser Befunde. 
Daraus wird ersichtlich, daB der gröBte Teil 
derarligcr Veränderungen bei Haustieren auf 
Aufbrauch- oder Oberbdastungserscheinun-
gen und ,,harte Lebensbcdingungen" zuriick-
zuliihrcn sind. 

AufschluBrcich sind auch die im kulturge-
schichtlichen Teil hergestellten Beziehungen 
der Fundzahlcn (FZ) und Mindestanzahl der 
Individuen (MIZ) , auf die Kinhcil von 500, 
wobei sehr iibcrzeugend der hohe Material-
schwund und die Unsieherheit der Aussagen 
zum Ausdruck kommt. SchlieBlich rechtfer-
tigen diese Tatsachen auch hinreichend die 
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damit verbundene Mahnung zur Vorsicht bei 
der Verwendung mancher Zahlen und be-
st immter SchluBfolgerungen. Wieweit diese 
Einsdiränkungen auch auf andere Fundorte 
iiberlragbar sind, muB zwangsläufig ollen 
bleiben. Jeder Archäozoologe ist aber gut be-
ratcn, derartige Unsicherheitcn gedanklich 
bei seinen eigenen SchluBfolgerungen einzu-
beziehen und das umsomehr, je kleiner die 
Fundmenge und je groBer die festgestellten 
Abweichungen sind. 

Die Fischknochen werden im Feil I I I , von 
A. Hallström beschrieben. Mil iiber 74 000 
Fischknochenfunden, von mindestens 19 Ar
ten, ist auch hier der Materialumfang gegen
iiber anderen Fundorten herausragend. Be
sonders die hohen Fundmengen im nördlich
en Teil der Burg (Phase III) sind bemerkens-
wert. In allén drei Phasen konnte das ein-
deutige Vorherrschen des Herings festgestellt 
werden. Mit groBem Abstand folgen Dorsch, 
Scholle und Hecht. Die iibrigen Arten neh
men nur wenige Prozentanteile ein. 

Das Aufsammeln der Funde erfolgte nur 
manuell , ohne spczidle Hilfsmittel, wodurch 
ein groBer Teil insbesondere kleinerer Fund
stiicke sicher nicht erfaBt wurde. Die darge-
legten Ergebnisse repräsentieren die örtlichen 
Bedingungen dennoch recht gut. Bis auf we
nige Ausnahmen steilen die bisher untersuch
ten Fischknochenreste anderer Fundorte 
auch nur Gelegenheitsfunde dar, so daB Zah-
lenangaben hier ohnehin nicht vergleichbar 
sind und auch nicht den gleichen Stellenwert 
wie bei Säugetieren oder Vögeln haben. 

Im Teil IV geht B. Herrmann noch in kurz 
gefäBter Form auf einige Knochenartdäkte 
der Siedlung und Burg Eketorp ein. Bis heute 
waren jedoch noch keine ausreichenden 
Merkmale fiir eine speziesdifferenzierendc 
Histologie der festen Knochensubstanz her-
auszufmden. Nach wie vor sind wir auf die 
herkömmlichen Artbestimmungsmethoden 
angewiesen. 

Von N.-G. Gejvall wird schlicBlich im letz
ten Teil der Einsatz von Gomputcrverlähren 
in der Kombination mit MeBgeräten in der 

Osteologie allgemein und am Beispiel des 
Eketorper Materials speziell dargestellt. Da
bei tritt deutlich hervor, daB auf diesem Sek
tor durchaus echte Anwendungsmöglidikei-
ten bestehen und die Archäozoologie allge
mein von diesen Methoden bei gröBeren 
MaBsericn stärker Gebrauch maehen sollte. 
Neue Anwendungsgebiete, wie sie zum Bei
spiel in der Anthropologie bereits Eingang 
gefunden haben, werden auch in der Archäo
zoologie zunehmend das Bild moderner For
schung beherrschen miissen. 

Mit der , ,Fauna" Eketorp's wird, im Er
gebnis der Untersuchungen, ein Tierknoch-
cnmaterial von sehr groBer Breite und höhem 
archäozoologischen Aussagewert vorgestellt. 
Der Leser findet dazu auch recht umfang
reiche Vcrgleiche zu anderen Fundstellen 
und deren Ergebnisscn. Das an den Fund-
stiicken crmittelte umfangreiche Zahlcnmate-
rial ist hervorragend fiir Vergleichszwecke 
gceignet und stellt ein von vielen Faehkolle-
gen bereits seit langem erwartetes Quellen-
material des skandinavischen Siedlungsge-
bietes fiir diese Zeit dar. 

Verständlicherweise wird den hier veröf
fentlichten Ergebnissen auch von Seiten der 
Arcbäologie und den angrenzenden Wissen
schaften sehr groBes Interesse entgegen-
gebracht und ein nicht geringer Teil von kul-
turgeschiditlichen Fragen konnte auch exakt 
beantwortct werden. Wahrscheinlich wird 
aber manehe Erwartung in dieser Richtung, 
auch in Bezug auf mögliche Querverbindung-
en nicht erfiillt worden sein. Hier ist aber die 
Zuriickhaltung der Autoren durchaus erklär-
lieh, nehmen doch gerade bei Querverbin-
dungen und damit gckoppelten SchluBfolge
rungen die möglichen Varianten der Inter
pretation stark zu, deren exakte Beurteilung 
sicher den dafiir berufenen Fachleuten vorbe-
halten bleiben sollte. 

Lolhar Teichert 
Museum liir Ur- und Friihgeschichte 
Potsdam, SchloB Babelsberg 
DDR, 1502, Potsdam 
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Fortiden i Sokelyset. Datering med ^ C - m e -
toden gjennom 25 år. Föredrag givna vid 
jubileumssymposiet i Trondheim, 9—10 maj 
1978. Säljes av Universitetsförlaget, Oslo. 
283 s. ISBN 82-00-27722-4. Pris c. 80 Nkr. 

Ungefär en fjärdedel av utrymmet upptas 
av uppsatser direkt relaterade till 1 4C-labo-
ratoriet och dess egen forskning. Laborato
riet i Trondheim är ett av de äldsta i Euro
pa. Man började arbetet för knappt 30 år 
sedan och utförde sin första datering för 25 
år sedan. 

Första uppsatsen ger en trevlig, populär 
och lättläst inblick i såväl 1 4C-metoden som 
arbetet i laboratoriet och den långa vägen 
tills ett modernt laboratorium etablerats. 
Man hade otur när man startade så tidigt 
som i början av 50-talet när fast kol ännu 
användes. Nackdelarna var dels låg effekti
vitet, dels den stora risken för förorening 
med atombombsproducerat material i atmo
sfären. När man började med gasfyllda räk
nare förbättrades förhållandena, så att da
teringsverksamheten snart kom i gång. Man 
har lagt ned ett mödosamt arbete på att för
bättra, d. v. s. minska, bakgrunden och har 
nått ett mycket bra värde. Beskrivningen av 
arbetet ger samtidigt en översiktlig bild av 
hur ett laboratorium fungerar, vilket varje 
arkeolog som utnyttjar 14C-resultat borde 
känna till. 

En utblick göres mot andra isotoper, som 
utnyttjas vid laboratoriet. 2 3 0 T h , en medlem 
i 2 3 8U-kedjan med knappt 80 000 års halve
ringstid, användes vid U/Th-dater ing av kar-
bonat i mollusk-skal. Aldersintervallet kan 
utsträckas, men metoden har tyvärr stor osä
kerhet för just skal ehuru den lämpar sig 
bättre för koraller. När man med 1 4C-meto-
den fått en ålder nära 1 4C-metodens räck
vidd kan U/Th-metoden användas för kont
roll och diskussion huruvida resultaten äi 
rimliga eller ej. En annan isotop som använ
des är tritium, T el. 3 H , med så kort halve
ringstid att den skulle lämpa sig för date
ring av prov från de senaste 100 åren. Efter
som T producerats vid atombombs-spräng
ningar är prowalet synnerligen kritiskt. I 
Norge har T använts för studier av glaciä-

rer. I början baserades atombomben egentli
gen på fission medan de senare var fusions-
bomber, vilka ger rikligt med neutroner, som 
i sin tur vid kärnreaktioner ger upphov till 
såväl T som 1 4 C . Trondheim-laboratoriet 
har utmärkt sig genom en omfattande insam
ling av 1 4C-prov från atmosfären och havs
vattnets ytlager på olika latituder. Dessa da
ta har använts av laboratoriets forskare och 
av många andra för studium av utbytet av 
koldioxid mellan luft och hav. Hur det kan 
ske och dess betydelse för framtida klimat
förändringar till följd av ökad användning 
av bl. a. fossilt bränsle, samt för den radio
aktiva dos som vi människor får, berörs kort
fattat. 

Ett kapitel ägnas åt frågan om hur nog
grann 1 4C-metoden är. Det är i princip en 
nyttig genomgång av statistisk noggrannhet, 
kalibrering av resultat, isotopfraktionering, 
förorening, förbehandling av prov, reservoir-
ålder och framtidsvyer med förhoppning om 
bättre kalibreringskurvor, förbehandling och 
acceleratordatering. Egentligen borde detta 
kapitel ha utökats eftersom det är så oerhört 
viktigt. Man har koncentrerat sig på en ka
libreringskurva ehuru man bör använda oli
ka för olika prov. Många läsare skulle säkert 
också ha välkomnat en jämförelse mellan 
olika kurvor. På det området har f. ö. myc
ket skett sedan boken skrevs och läsaren hän
visas härmed till Radiocarbon 22 (1980) och 
den kommande volymen från 1981 års sym
posium i Groningen, som skall publiceras i 
PACT:s regi. 

En översikt över olika dateringsmetoder 
gives. Det påpekas att den måste bli ganska 
kort och bokens värde hade ökat om litet 
större utrymme givits detta kapitel. Samti
digt måste man beundra elegansen i fram
ställningen av och sammankopplingen av 
metoderna. Kapitlet torde utgöra en förnäm 
bas för vidare studier. 

1 4C-metoden och kulturhistorien upptar 
en stor del av boken. Med hänsyn till att 
varje 1 4C-datering har medfört ganska stora 
kostnader — kostnaden överstiger 1000: — 
utan pålägg för vinst eller reserver för den 
dag då laboratoriets utrustning behöver ses 
över — är det beklagligt att många resultat 
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stoppas i en skrivbordslåda. Enstaka bestäm
ningar, som gjorts utan att proven valts ut 
ordentligt, har ofta blivit liggande. Nu ser 
man en tendens att proven i högre utsträck
ning insamlas och väljs ut som ett viktigt led 
i undersökningar där uppläggningen är tvär
vetenskaplig. 

Man beskriver bl. a. järnframställning, 
täljstensbrott för tillverkning av kärl, fångst
gropar och diskuterar nordmännens upptäckt 
av Amerika. Man ger trevliga översikter, 
men presentationen av 1 4C-bestämningarna 
är oklar i vissa fall. Det kan vara svårt att 
veta om resultaten är kalibrerade eller ej. 
När det gäller ett stort fyndmaterial i tälj-
stensbrottet har endast 5 dateringar utföits. 
Dessa presenteras okalibrerade (men ges i 
år f. Kr . ) . Eftersom de faller inom ett om
råde där 1 4C-variationerna är stora blir tolk
ningen haltande. Man kan vänta sig att de 
representerar längre tid än som skrivs i tex
ten. Helt naturligt ges information om Tele
marksprojektet där företrädare för flera bio
logiska vetenskaper samarbetat och för vil
ket åtskilliga 14C-analyser utförts. En liten 
inblick ges i hur pollendiagram skall tolkas. 
En jordbruksindikator som groblad ger inte 
stort utslag i diagrammet eftersom t. ex. 
björk och tall producerar många gånger fler 
pollen och det låga växtsättet gör att sprid
ningen blir dålig. I ett sådant fall bör man 
taga flera borrkärnor i stället för att kon
centrera sig på en, som knappast kan förvän
tas vara representativ för ett större område. 
Skogsröjning ger sig till känna genom ök
ning av örtpollen och minskning av relativa 
mängden av trädpollen. Melampyrum är ett 
viktigt pollen i diskussionerna. 

Bland trädslagen i pollendiagrammen intar 
granen en viktig plats. Dels är invandringen 
av intresse på grund av dess ekonomiska be
tydelse dels har ökningen ofta använts som 
en kronologisk lednivå. Detta låter sig göras 
inom vissa regioner men är svårare inom 
andra. Detta illustreras fint i en mycket upp
lysande och detaljrik artikel. 

En information gives om Hardangervidda-

projektet och studierna av trädgränsen. En 
sentida användning av uråldriga stubbar kan 
leda till för höga åldrar när härdar dateras. 

Helt naturligt ges en översikt av mammut
fynden och försöken att datera resterna. En 
allmän orientering gives om mammuten och 
i en geologisk översikt förklaras utbredningen 
av fynden i Norge. 

I internationella projekt studeras isav-
smältningen och då spelar ändmoräner och 
deltaavsättningar stor roll. Dessa är också 
viktiga i kronologiska diskussioner men inte 
alltid lätta att datera. Efter en inledande 
geologisk introduktion diskuteras strandför-
skjutningskurvor. När dessa bestämmes an
vänder man sig av diatoméanalyser och kol-
14-dateringar. Men på grund av att lokaler
na ofta ligger långt från varandra får man 
införa korrektioner på grund av olika land
höjning. Dylika strandförskjutningskurvor 
som funktion av tiden är givetvis av största 
intresse för arkeologer. På den betydande 
kontinentalsockeln finnes också strandlinjer. 
Strandförskjutningen är resultaten av en 
landhöjning när isens tryck lättar och en 
"landsänkning" när stora ismassor smälter 
så att havsnivån stiger. Även på Svalbard 
finnes strandlinjer som studeras. Det är av 
mindre direkt intresse för arkeologer men av 
största betydelse i diskussionerna om nedis
ningen som helhet. Svalbard visas ha varit 
nedisat som helhet, men vissa delar frilades 
tidigt. Marina gränsen visas ligga mellan 0 
och 120 m (nordvästra delarna resp. Kung 
Karls land) . 

Den föreliggande boken ger alltså god all
män orientering om olika projekt och om hur 
kunskap erhållen genom studier av veten
skapsmän med olika inriktningar kan inte
greras för att ge en bild av gångna kulturer, 
landskapsutveckling och levnadsvillkor. 

Ingrid U. Olsson 
Fysiska inst. 
Box 530 
751 21 Uppsala 
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Interim, Bulletin of the York Archaeological 
Trust. 

Viking Age York and the North, ed. R. A. 
Hall, CBA Research Report No. 27 London 
1978. 

The Archaeology of York, ed. P. V. Addy-
man, Reports on the Work of the York Ar
chaeological Trust for Exeavation and Re
search, York 1976—. 

Excavations at Melbourne Street, Southamp
ton 1971—76, P. Holdsworth CBA Research 
Report No. 33, London 1980. 

Vikingarna har de senaste åren seglat i med
vind, och i deras svallvågor återfinnes en stor 
mängd litteratur. Även om nordiska arkeo
loger bidragit med publikationer, är det i 
huvudsak engelsmän, som står för merparten 
av litteraturen. Bara under 1979 utkom i 
England 27 böcker ,som behandlar vikingar
na, deras aktiviteter och efterlämnade ma
terial. Det är nu ingen tillfällighet ,att så 
många böcker om vikingar kommer ut i Eng
land och att efterföljande år, 1980 den stora 
satsningen på British Museum ägnas samma 
ämne, eftersom det i England finns fler på
gående forskningsprojekt, som berör vikinga
tid än i något av de nordiska länderna. 

Vikingar och vikingatid är alltså något 
högaktuellt i England, och de resultat, som 
nås i de många vetenskapliga projekten hål
ler uppenbarligen intresset för denna period 
vid liv både hos forskare och allmänhet. Det 
är nog t. o. m. så, att den nordiska vikinga
tidsforskaren i många fall får vara beredd att 
gå över ån efter vatten, dvs. i brist på in
hemska projekt söka lösningarna i de engels
ka kollegornas rapporter. 

Med boken The Erosion of History (red. C. 
M. Heighway) från 1972 skapades en frukt-
givande debatt i England kring frågor om 
nödvändigheten av undersökningar i sam
band med ingrepp i kulturlager vid bygg
nadsarbeten i de medeltida stadskärnorna, 
något som i Norden kanske uppfattas som 
en självklarhet, men där engelsk lagstiftning 
lämnat större spelrum för entreprenörerna. 
Med boken efterlystes dokumentation, forsk

ning och publicering av material och resul
tat — ett universellt problem — och de ef
terföljande diskussionerna ledde till att det 
bildades sammanslutningar i flera av de 
engelska städerna med anor i medeltiden. Så 
har genom dessa organisationer vikingatida 
bosättningar kunnat beläggas i flera engelska 
städer bl. a. Lincoln och Stamford. 

En av de första och de största i sitt slag 
av dessa sammanslutningar är "York Ar-
chaological Trust for Exeavation and Re
search" (YAT) , som sedan 1972 under led
ning av Peter Addyman bedrivit ett omfat
tande fältarbete i centrala York. Förutom 
arkeologer, tecknare och konservatorer är 
till Trusten också knuten en speciell avdel
ning för "environmental archaeology" med 
stora analysresurser främst avseende personal 
men också avseende utrustning. 

The Trust fungerar som en stiftelse, som 
till stora delar får medel från Department 
of Environment, från provinsen och genom 
ett inte obetydligt stöd från allmänheten. 
Bl. a. kan man mot en avgift av £ 3.50 per 
vuxen eller £ 4.50 per familj bli "Friend of 
the Trust", vilket inte bara innebär, att man 
givit ett ekonomiskt bidrag, utan också att 
man några gånger om året får Interim — 
bulletin of the York Archaeological Trust i 
brevlådan. Denna trevliga tidning i SKALK-
format berättar om det senaste från gräv
ningarna, presenterar de ca 30 specialisterna 
som ingår i the Trust samt arbetsmetoder, 
resultat m. m. 

Man har överhuvudtaget varit mycket fli
tig att redovisa undersökningsresultat och ar
beten i anslutning därtill, vilket kanske kan 
förklaras med trustens finansieringsformer. 
Visst är det tryggt och bra, när staten har 
det totala ekonomiska ansvaret, men nog 
verkar det, som om det faller ut mycket pub
licerat material i samband med, att man 
måste argumentera för sin existens. 

I november 1976 hölls ett symposium i York 
med temat Viking Age York and the North, 
och detta publicerades i CBA (The Council 
for British Archaeology) Research Report 
No. 27, vilken innehåller mycket läsvärt som 
exempelvis "Sources for the History of Vi-
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king Northumbria" av P. H. Sawyer, "Anglo-
Scandinavian Sculpture in Yorkshire" av J. 
T. Lang, "The Anglo-Danish and Anglo-
Norse Coinage of York" av M. Dolly, "The 
Topography of Anglo-Scandinavian York" 
av R. A. Hall, "Industry and Commerce in 
Anglo-Scandinavian York" av A. MacGregor 
samt ett avsnitt, som behandlar "The Envi
ronment of Anglo-Scandinavian York" av 
H. K. Kenward m. fl. 

O m Interim Bulletin ger det senaste, när ny
heten är ny, så kompletterar serien The Ar
chaeology of York (AY) med analyser och 
bearbetningar. Denna serie utges också av 
CBA i samarbete med the Trust och består 
av 19 ddserier. 

Det är ju så, att även om York för oss är 
vikingatid, så omfattas stadens historia av 
mer än så. och därmed också undersökning
arna. Med stadens läge, där floden Ouse, 
som står i förbindelse med Nordsjön, skär 
landförbindelserna längs de lättdränerade 
åsarna och där även Foss rinner ut i Ouse 
har York i ca 2 000 år varit centrum i ett 
naturligt kommunikationsnät. 

Den romerska hären förlade år 71 e. Kr. 
6 000 man ur Legio I X Hispana till denna 
plats, när man drog norrut från sin tidigare 
bas vid Lincoln. Även om den nionde legio
nen inte blev kvar i Eboracum, som staden 
kallades av romarna, avlöstes den av andra, 
och man måste ha uppfattat läget som bra, 
för fortet förblev huvudkvarter för det norra 
militärkommandot ända till det slutliga till
bakadragandet av de romerska trupperna 
omkr. år 400 e. Kr. 

De följande 400 åren har av fyndmateria
let att döma inte lämnat så många spår, men 
av Bedas skildringar framgår att York eller 
Eoforwic blev platsen för den kyrka, som 
kung Edwin lät bygga, och där han också lät 
sig döpas påskdagen 627. Denna kyrka stod 
på nästan samma plats, som den praktfulla 
Minstern gör i dag, Minstern, som enligt 
källorna påbörjades av Thomas av Bayeux 
(1070—1100) efter normannernas erövring 
av England. Innan dess hade dock mycket 
hunnit att ske. Källorna berättar att en stor 
vikingahär år 865 besegrade anglerna och 

slog sig ned i Jorvik (York), som sedan under 
80 år regerades av en serie danska och norska 
kungar. Därefter vidtog en dragkamp om 
staden, och under en 15-årsperiod kontrolle
rades den av sex olika kungar av danskt, 
norskt eller engelskt ursprung. Den siste i 
raden av de nordiska var den norske Erik 
Blodyx, som fördrevs år 954. 

De undersökningar som företagits i York 
speglar stadens långa historia, och det har 
varit lika praktiskt som nödvändigt att pub
licera resultaten i delserier av The Archaeo
logy of York, vilka är: 

Sources for York History to A.D. 1100 
Historical Sources for York Archaeology 
after A.D. 1100 
The Legionary Fortress 
The Colonia 
The Roman Cemeteries 
Roman Extra-Mural Settlemnet and Roads 
Anglian York 
Anglo-Scandinavian York 
The Medieval Walled City south-west of 
the Ouse 
The Medieval Walled City north-east of 
the Ouse 
The Medieval Surbubs 
The Medieval Cemeteries 
Early Modern York 
The past Environment of York 
The Animal Bones 
The Pottery 
The Small Finds 
The Coins 
Principles and Methods 

Praktiskt är det också för läsaren, som kan 
prenumera på vad som är av speciellt intresse 
i en delserie. Delserierna hålls samman, för
utom av sitt gemensamma AY-nummer, av 
en löpande sid- och figurnumrering. Även 
om det inte är unikt känns det lite märkligt 
att börja en bok på sidan 78 och hitta den 
första illustrationen som fig. 33. 

Den senast utkomna volymen AY 17/3 be
handlar "Anglo-Scandinavian Finds from 
Lloyd Bank, Pavement and Other Sites" och 
är skriven av Arthur MecGregor. Lloyd Bank 
och Pavement ligger i anslutning till Copper-
gate, där man de senaste åren företagit hög
intressanta undersökningar i det vikingatida 
York, Jorvik. Delresultat från Lloyd Bank 
och Pavement har också redovisats i AY 8/1 
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"Anglo-Scandinavian Structures at Lloyd 
Bank, Pavement and Other Sites", i AY 14/4 
"Environment and Living Conditions at 
Two Anglo-Scandinavian Sites" samt i AY 
16/1 "Selected Pottery Groups AD 650— 
1780". 

Av grävningarna framgår att hus och ga
tor överensstämmer med dagens plan vid Pa
vement, och av fynden förefaller det vidare, 
som om verkstäderna legat något indragna i 
kvarteret med bodar eller affärer ut mot ga
tan. Det finns rikligt med hantverksavfall 
som påvisar hantering av läder, trä, ben och 
horn. Det finns också en hel del textil beva
rad samt föremål, som förknippas med spin
ning och vävning, däremot förnekas att de i 
vikingatida sammanhang så vanliga nålarna 
av perforerad svinfibula skulle vara något 
annat än dräktnålar. 

I det sammanhanget bör dock påpekas att 
dessa nålar förekommer rikligt exempelvis i 
Birkas Svarta jord och på andra boplatser 
däremot inte som gravmaterial, och de gör 
sig definitivt bättre till att göra nålvantar 
och strumpor med än som dräktnålar. 

Att nåla vantar o. dyl. (dvs. att sy med 
garn) var en metod som användes till dess 
att stickning slog igenom under loppet av 
medeltiden. När man via hemslöjden i dag 
lär ut nåltekniken rekommenderas en trub
big bennål för ändamålet. Det vore väl också 
förvånande, om man skulle låta sig nöjas 
med en dräktnål av den råa obearbetade 
svinfibulan under en tid, när ben- och horn
hantverket i övrigt frodades. 

Två skärvor frisisk pingsdorffkeramik vi
sar kontakter med omvärlden liksom täljsten 
från Shetland, ett stycke silke från Östern 
och de många skandinaviska parallellerna i 
materialet i sin helhet. De få kammar man 
funnit vid dessa undersökningar visar an
tingen skandinavisk eller frisisk hantverks
tradition, och som jämförelsematerial tar 
MacGregor fram de kammar, som hittills vid 
Leadmill Lane i en annan del av York. Där 
är kammarna uteslutande tillverkade av ben 
till skillnad från Lloyd Banks kammar av 
kronhjort(?)horn och enligt mitt förmenan
de påminner dessa benkammar mycket om 
material från bl. a. Elisenhof på den frisiska 

kusten och de friserinspirerade materialet i 
Southampton. Frisiska kammar är ju ofta 
tillverkade av ben till skillnad från de skan
dinaviska, som vid denna tid huvudsakligen 
var av kronhjort- eller älghorn. 

Det är ett genomgående drag för det hit
tills funna kammaterialet i York, detta att 
frisisk och skandinavisk kamtradition möts 
vilket jämte diverse andra fynd som frisiska 
skomodeller etc. påvisar att York under vi
kingatiden inte bara stod under skandinavisk 
påverkan utan var en mötesplats med ett vi
dare kontaktnät. 

Inte bara det frisiska materialet utan ock
så Peter Addyman är en gemensam nämnare 
för York och Southampton. Peter Addyman 
ledde de arkeologiska undersökningarna i 
Southampon till dess att han blev ledare för 
York Archaeological Trust 1972. 

I en CBA Research Report, No 33 redo
visas resultaten av de arkeologiska undersök
ningarna vid Melbourne Street i Southamp
ton från åren 1971—76. Southampton eller 
Hamwih var i ca 150 år det kommersiella 
centret i södra England. Staden grundades 
runt 700 och man har föreslagit att Winches-
ters växande roll som administrativt centrum 
under 600- och 700-talet haft betydelse för 
hamnstaden Hamwih. 

Hamwih är samma generation tidig stad 
som Dorestad och Ribe och resultaten av 
stort intresse även om de primärt inte speg
lar skandinavisk vikingatid. Staden hade ett 
planerat gatunät och fynden talar om handel 
och hantverk och nära kontakt med frisiskt 
område vilket speglas framför allt i keramik
fynd och fynd av frisiska mynt som sceattas. 

Förutom en diskussion om namnet Ham
wih och en analys av grävningarna innehål
ler rapporten också redovisningar av fynden. 
De till sidantalet största avsnitten behandlar 
keramiken och det osteologiska materialet, 
medan övriga fyndkategorier redovisas mer 
summariskt. I benmaterialet dominerar tam
boskap och det föreslås, att staden försörjts 
av gårdarna i omgivningen eventuellt efter 
samma modell som Nielsen föreslagit beträf
fande Fyrkat och Trelleborg. 

Man konstaterar vidare att avsaknaden av 
smycken och liknande föremål pekar på, att 
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den eventuella rikedom som handeln gav inte 
investerades i själva staden. Samtidigt förne
kas att Hamwih skulle ha varit en säsongs-
handelsplats med hänvisning till de solida 
byggnader, som funnits på platsen. 

Emellertid föreslår David Hinton, som be
handlat keramiken, att handelsmännen skul
le bott säsongsvis på platsen. Som stöd för 
denna tanke har han den rika variation av 
keramiksorter, som man fann i Hamwih, och 
han menar att keramiken med sin variation 
snarare representerar brukskeramik som var
je handelsfamilj använde än emballage 
exempelvis för vin. I det senare fallet torde 
keramiken vara av mer enhetlig proveniens, 
medan i det förra platsen årligen skulle till
föras nya bruksvaror med handelsmännens 
ankomst. 

David Barreli och Philip Holdsworth, den 
senare Director för Southampton Archaeolo
gical Research Committee säger i sin summe
ring av undersökningsresultaten, att det är 
signifikant för Hamwih, att det finns utlän
ningar på platsen redan i ett tidigt stadium 
av stadens historia, och att det i planeringen 
tycks ha ingått en viss separering med de 
främmande gravarna för sig. 

Detta är en bild av en handelsplats som 
till vissa delar stämmer väl överens med vad 
man kan tolka på andra platser. I det oss 
mer närbelägna Birka fanns utlänningar på 
plats redan tidigt. Enligt Vita Ansgarii bodde 
frisiska familjer i staden redan före Ansgars 
första besök dvs. före 830. Det behöver nöd
vändigtvis inte betyda att dessa friser satt i 

Birka året om, utan att de enligt Hamwih-
moddlen bodde säsongsvis på handelsplatsen. 
Eventuellt kom de till platsen på våren, när 
isarna vikit och skeppen åter kunde segla in 
i Mälaren för att bedriva handel med vad 
invånarna i Birkas omland fört till platsen 
under vintermarknaden. Kanske kan man 
också i Birka liksom i Hamwih identifiera de 
främmande gravarna. Som exempel kan 
nämnas att även om kammar är ett av de 
vanligaste föremålen i Birkas gravar, så sak
nas de äldsta 800-talsformerna helt i 800-
talets skelettgravar, medan de är rikligt före
trädda i brandgravarna — en gravform som 
liksom bruket att få sin kam med i graven är 
karakteristisk för Mellansverige vid denna 
tidpunkt. Det kan röra sig om en etnisk skill
nad mellan personer i skelett- och i brand
gravar under äldre birkatid. I yngre birka-
tid däremot tycks denna skillnad vara ut
jämnad och man finner samma kamtyper i 
såväl brandgravar som i skelettgravar. 

Undersökningarna i Southampton liksom 
i York går vidare och tillför vårt vetande 
om vikingatid och nordbor nytt stoff. På tal 
om vikingar, så ägde det första vikingaanfal
let på Hamwih rum år 840, när Ealdorman 
Wulfheard besegrade 33 vikingaskepp, men 
två år senare återvände danskarna och efter 
det besöket var Hamwihs saga all. 

Kristina Ambrosiani 
Institutionen för arkeologi 
Stockholms universitet 
S-106 91 Stockholm 

OFFA 35. Berichte und Mitteilungen zur 
Urgeschichte, Fruhgeschichte und Mittdalter-
archäologie. Schleswig-Holsteinisches Landes
museum fiir Vor- und Fruhgeschichte; Lan
desamt fiir Vor- und Fruhgeschichte, Schles
wig; Institut fiir Ur- und Fruhgeschichte der 
Universität Kiel. Neumiinster 1978. 164 s. 
ISBN 3-529-01235-1. Pris 80 D M . 

Det är inte oväntat att Offa 35, 1978, som 
utkom 1979, tillägnats Karl Kersten på hans 

70-årsdag. Utgivarna Schleswig-Holsteinisches 
Landesmuseum fiir Vor- und Fruhgeschichte, 
Landesamt fiir Vor- und Friihgeschichte, 
Schleswig, och Institut fiir Ur- und Friihge
schichte der Universität Kiel har på detta 
sätt gett en välförtjänt hyllning till Karl 
Kerstens gärning inte bara som chef för de 
båda förstnämnda institutionerna utan fram
för allt för hans vetenskapliga insatser. I den 
av Struve författade levnadsteckningen, som 
inleder volymen, blir man påmind om Ker-
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stens mångsidiga verksamhet som också om
fattat översättning och utgivning av stan
dardverk om det arkeologiska materialet i 
Danmark och i Sverige. 

Innehållet i den tillägnade volymen är som 
väntat av skiftande slag och svarar mot ju-
bilarens vida vetenskapliga intressen. Boken 
har inte fått något enhetligt tema. Men flera 
av uppsatserna berör centrala delar av Ker
stens vetenskapliga produktion. 

Uppsatsen om Rohkupferfunde vor Helgo
land av H. H. Stiihmer, H. D. Schulz, H. 
Willkomm och B. Hänsel är en intensivt tvär
vetenskaplig bearbetning. Genom metallana
lyser får man belägg för att kopparmalm ut-
vanns på Helgoland i varje fall under medel
tiden. Detaljerade analyser av materialet har 
lämnat en rik information om utvinnings
processen och om det framställda halvfabri
katet. Undersökningen är ett viktigt steg för 
kännedomen om orsakerna till Helgolands 
ställning som ett rikt område. Tanken att 
kopparfyndigheterna bearbetats redan under 
bronsålder är mycket rimlig. 

Material från stenåldern behandlas av 
Klaus Bokelmann i Ein Federmesserfund-
platz bei Schalkholz, Kreis Dithmarschen. 
Bearbetningen av de arkeologiska fynden 
kompletteras med en intressant diskussion om 
inbyggarnas försörjningssituation mot bak
grund av befintliga resurser i flora och 
fauna. 

Bronsåldern behandlas i två små men in
tressanta uppsatser, nämligen Ein Baum-
sarggrab aus dem Grabhiigel 372 in Nebel/ 
Amrum, Kreis Nordfriesland, av Hans Hingst 
och Ein Vollgriffschwert der Periode I I der 
nordischen Bronzezeit in Hamburger Privat-
besitz av Hans Drescher. Uppsatsen om svär
det tar sikte på en noggrann teknisk analys 
av föremålet. Den är ett gott exempel på hur 
en sådan analys kan ge en mängd ny infor
mation om tillverkning och måttsystem. 

Karen Lokkegaard Poulsens uppsats om 
Eiscnzeitliche Muschelhaufen in Dänemark 
ger en överraskande bild av den äldre järn
ålderns näringsfång genom att belägga fångs
ten som en viktig del av helheten. På inte 
mindre än 42 platser har man i Danmark 
registrerat kustbundna kökkenmöddingar från 

järnåldern, de flesta i Jyllands sydöstra del. 
Fynd av keramik och C 1 4 analyser har möj
liggjort dateringen av lagren som är fattiga 
på redskap. Det har dessutom visat sig att 
liknande näringsfång med insamling av skal
djur även kan beläggas på en rad inlands
boplatser från äldre järnålder. Det material 
som presenteras i uppsatsen är av stor be
tydelse för analyser av ekonomiska och so
ciala förhållanden under denna tid. 

Arbetet Arm und Reich — Jung und Alt 
av Michael Kunst är en synnerligen intres
sant analys av skelettmaterial och gravgåvor 
på gravfältet Hemfelde med målsättningen 
att undersöka om sociala förhållanden speg
lar sig i gravgåvoma. Gravgåvornas fördel
ning i olika åldersgrupper står i centrum för 
undersökningen liksom problemet om sociala 
grupperingar i befolkningen och föränd
ringar i den sociala grupperingen under den 
tid som fynden omspänner. Författaren kan 
ta sin utgångspunkt i tidigare gjorda mate
rialbeskrivningar och bearbetningar. Meto
den som användes ansluter till de bearbet
ningar och analyser av gravfältsmaterial som 
på senare tid gjorts av bl. a. M. Gebiihr. 
Vissa försök till utveckling av metoden göres 
här. Utgångspunkten är bestämningarna av 
skelettmaterial och med den utgångspunkten 
studeras fördelningen av gravgåvorna. Bety
delsefull är därvid uppdelningen av ålders
klasser, vilket ger möjligheter till en diffe
rentierad syn på materialet. Resultatet av 
bearbetningen leder fram till bestämda teser 
som kan testas i andra undersökningar. En 
grundläggande tes är att barndom, ungdom 
och vuxen ålder speglar sig i gravgåvorna 
liksom i viss utsträckning social status och 
funktionella sammanhang. 

Oavsett vilken uppfattning man kan ha 
om resultatens giltighet och allmängiltighet 
är bearbetningsmetoden av synnerligen stort 
intresse genom att den pekar på möjligheter 
att avvinna materialet ny information. Efter
som kännedomen om sociala förhållanden i 
det förhistoriska samhället är en förutsätt
ning för analyser och slutsatser av skilda slag 
är alla försök att utveckla metoder att nå 
kunskap om sådana förhållanden synnerligen 
välkomna. 
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Die friihslawische Keramik aus Westpom
mern är en kort uppsats av Jan Zak. Kera
miken kommer från boplatser vilkas sam
band med känt material från gravfält inte 
är klart. De inre sammanhangen är ett olöst 
problem. Keramiken är enkel utan orna
mentik. Den har en lokal utformning. Den 
systematiska bearbetningen ger dock en 
mängd information och visar författarens in
gående kännedom om materialet och dess 
bakgrund. 

Av inte mindre intresse är Kazimierz 
Slaskis uppsats om Slawische Schiffe des 
westlichen Ostseeraumes med en utförlig ge
nomgång och utvärdering av befintliga fynd. 
Den kompletterar på en del punkter Ellmers 
stora monografi från år 1970. 

Till Grekland för oss Bernhard Hänsels 
publikation av Ein Grabfund slawischen 
Typs aus Nordgriechenland och Bernd Herr-
manns bearbetning av skelettmaterialet från 
samma fynd. Uppsatserna om detta mate
rial från ca 1000 e. Kr. visar hur man ur ett 
begränsat material genom systematisk bear
betning kan få fram mångsidig information 
bl. a. om individers sjukdomstillstånd. Man 
kan tillägga at t Bernhard Hänsel är med
veten om svårigheten att på ett fullt be
tryggande sätt belägga den etniska tillhörig
heten av fyndet. 

I uppsatsen Das Fibelfragment aus Id-
stedt, Kr Schleswig, rör sig författaren, Gun
ther Haseloff, på sitt specialområde, som ny
ligen tillförts ett monumentalt stilhistoriskt 
arbete av hans hand. Han använder den 
metodik han utarbetat under sina långvariga 

och inträngande studier av djurornamentiken. 
Sättet att redovisa ornamentiken är detsam
ma, ett sätt som är synnerligen klart och 
pedagogiskt. Den i uppsatsen behandlade 
fibulan — från Idstedt — är ett bygelspänne 
med fyrkantig huvudplatta och rombisk fot. 
Studiet av de olika detaljerna i ornamenten 
leder till slutsatsen att fibulan representerar 
en tidig utformning av stil I. Intressant är 
att ornamenten bildar förstadier till den rika 
utvecklingen på angdsachsiskt område. För
fattaren ser den som en form av prototyp. 
Detta innebär ett belägg för att utvecklingen 
på angdsachsiskt område går tillbaka på 
material i Sydskandinavien. 

Materialet i boken är av så olika karaktär 
att det inte bildar någon helhet. Men upp
satserna är genomgående var för sig av stort 
intresse genom den systematiska, till stor del 
tvärvetenskapliga, bearbetningen som ger en 
mängd ny information och dessutom upp
slag till fortsatta analyser. Den sista i raden 
Geobotanische Untersuchungen zurSiedlungs-
grabung in Klein-Neudorf, Gemeinde Bosau, 
Kreis Ostholstein, av Fritz-Rudolf Averdieck 
understryker ytterligare bokens tvärveten
skapliga innehåll. 

Karl Kersten har fått en i hög grad läsvärd 
festskrift infogad i en av Offa-seriens fina 
volymer. 

Berta Stjernquist 
Lunds universitets 
historiska museum 
Kraftstorg 1 
223 50 Lund 

Hermann Kern, Labirinti, forme e interpre-
tazioni 500 anni di presenza di un archetipo, 
manuale e filo conduttore. Utställningskata
log publicerad av Feltrindli i Milano 1981. 
434 sidor, 550 fig. 

Stenlagda labyrinter, s. k. trojeborgar, är sär
skilt vanliga i vårt land. Många har försökt 
gissa deras ålder och fastställa deras använd
ning. Med åren har litteraturen svällt, men 
materialet har ändå förblivit svåröverskåd

ligt. Forskningen har saknat ett modernt över
siktsverk med fyllig literaturförteckning och 
en bred redovisning av de olika samman
hang där man träffar på de gåtfulla figu
rerna. 

I Norden, där materialet är rikligast, har 
teoribildningen varit mager. Utanför Nor
den, där man som regel haft diffusa begrepp 
om de nordiska trojeborgarna, har teorierna 
i gengäld flödat friskt. Bristen på lättillgäng
lig dokumentation har gjort att många de-
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battinlägg präglats av för lite fakta och för 
mycket gissningar. Vad vi i Norden doku
menterat om labyrinter är t. ex. närmast oåt
komligt för den som inte behärskar svenska 
språket och det är fortfarande svåråtkomligt 
för alla som kan språket men saknar tid för 
egna arkivstudier. 

Från och med 1981 har situationen vä
sentligt förbättrats — åtminstone beträffan
de det utomnordiska materialet. Nu finns ett 
rejält översiktsverk i form av en detaljrik 
utställningskatalog sammanställd av Hermann 
Kern i Miinchen. Boken är omfångsrik och 
har en uppläggning som skvallrar om att för
fattaren in i det längsta haft ambitioner att 
göra en utställningskatalog som samtidigt är 
en corpus med noteringar om alla kända 
labyrinter. Målsättningen når alltså långt 
utöver det normala för en utställningsguide. 

Av bl. a. utrymmesskäl har dock Kern 
tvingats dämpa ambitionerna åtskilligt. Spe
ciellt gäller detta Norden. Sett ur de nor
diska forskarnas synvinkel spelar detta dock 
en underordnad roll, eftersom vårt problem 
i första hand varit att få grepp om det svår
åtkomliga jämförelsematerialet i andra län
der. Nu finns det serverat i lättillgänglig 
form. K e m har löst den uppgiften på ett 
grundligt sätt. 

Tillfälligheter gör att Kems labyrintut
ställning först visats i Milano. Detta gör att 
katalogen ännu bara föreligger på italienska. 
Så snart utställningen börjar visas i författa
rens hemland kommer en tysk version av 
katalogen. 

I samband med öppnandet av utställ
ningen i Milano den 15 juni 1981 anordna
des ett tredagarsseminarium med främst ita
lienska deltagare. Tyngdpunkten var lagd på 
labyrintmotivets roll i litteratur och bild
konst. Arkeologin behandlades ytterst styv
moderligt. Hermann Kern gavs mycket smä 
möjligheter att utveckla sina synpunkter. Den 
arkeologiska forskningen fördes knappast 
framåt av diskussionerna — och det var tyd
ligen heller inte arrangörernas avsikt. 

Vadar då av störst intresse i Kerns laby
rintkatalog, förutom den stora bredden och 
detaljrikedomen? Förnämligast är kanske 
hans katalog över labyrintbilder i medeltida 

handskrifter. Mycket intressanta är redogö
relserna för judarnas sammankoppling av la
byrintfigurer med staden Jeriko samt den i 
medelhavsområdet likaså spridda föreställ
ningen att labyrinter föreställt "Salomos pa
lats". Tidigare tämligen okända labyrintbil
der från Armenien och Etiopien samt i ara
biska framställningar visar hur avlägsna släk
tingar de svenska trojeborgama har. Kems 
samling av indiska labyrintbilder är ena
stående. Även från Sumatra och Java redo
visar han ett intressant bildmaterial. 

Samma typ av mönster som kännetecknar 
de nordiska trojeborgama har i medelhavs
området varit känt redan under bronsåldern. 
Det säkraste beviset för den saken är en ler-
tavla från omkring 1200 f .Kr. , hittad i den 
mykenska borgen i Pylos på Peleponnesos. 
Hermann Kern presenterar emellertid ocksä 
en labyrintristning som återfinns vid in
gången till en klippgrav i Luzzanas på Sar
dinien. Graven är sannolikt från tiden 2500— 
2000 f. Kr. Ristningen kan dock möjligen 
vara yngre. En uppskattning pekar på 1500— 
1000 f. Kr. 

Labyrintristningen i Luzzanas är intressant 
inte bara på grund av sin sannolikt höga 
ålder. Placeringen av labyrintfiguren vid in
gången till en klippgrav ger associationer till 
en episod i Vergilius' Aeneiden. I ett tem
pel i Cumae uppges att Aeneas beredde sig 
tillträde till dödsriket genom en entré ovan
för vilken det fanns en bild av den kreten
siska labyrinten. Vergilius' framställning har 
fått många forskare att gissa att labyrint
figurerna ursprungligen föreställt underjor
den eller vägen till underjorden. Labyrint
ristningen i Luzzanas ger ytterligare näring 
åt sådana teorier. 

Kern har också studerat ingångamas orien
tering. I flera medeltida katedraler på kon
tinenten finns stora golvmosaiker. De har alla 
ingången i väster. Kern betecknar detta som 
"dödsriktningen". 

Mina egna studier av svenska labyrinter 
har visat att de ganska få stenfigurer som 
på goda grunder kan misstänkas vara för
historiska, uppseendeväckande ofta har in
gången i väster. Detta kan omöjligen för
klaras som slumpens verk. Annamaria Za-
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nettin, som deltog i milanoseminariet och 
som forskat om labyrintristningar i Val Ca-
monica, kunde också upplysa mig om att 
praktiskt taget alla kända labyrintinristningar 
där hade ingången i väster. Ett par spanska 
labyrintristningar, sannolikt från bronsåldern, 
ansluter sig till samma orienteringsmönster. 

Sammanhangen ter sig fortfarande diffusa, 
men man anar ändå konturerna av de före

ställningar som legat bakom de äldsta laby
rinterna i Europa och Indien. Hermann Kern 
är själv sparsam med teorier, men hans bok 
är en skattkammare för den som söker efter 
hittills outnyttjade pusselbitar. 

John Kraft 
Smedjegatan 6 
722 13 Västerås 

Axel Christophersen, Håndverket i forand-
ring. Studier i horn- og beinhåndverkets ut
vikling i Lund c:a 1000—7350. Engl. summ. 
Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4° . 
N ° 13. 236 s. Lund 1980. 236 sid. 78 fig. 

Hantverket, en av de viktigaste central
ortsfunktionerna, står i centrum för Axel 
Christophersens avhandling kring horn- och 
benarbetena i Lund perioden 1000—1350. 
Avgränsning till ett hantverk och en ort följs 
upp med stor konsekvens utifrån ett tidigare 
föga behandlat material, nämligen avfall och 
halvfabrikat. En materialanalys av detta slag, 
parad med ett processuellt synsätt, är av det 
största intresse för dagens medeltidsarkeologi. 
Avhandlingen får därmed ses på två sätt, 
dels som en analys av hantverkets roll i en 
urbaniseringsprocess, dels som ett försök att 
kvantitativt bearbeta ett svårhanterligt käll
material. I förstnämnda avseende är frågan 
hur, varför och i vilken omfattning ett verk-
stadsbetonat och marknadsinriktat hantverk 
uppstår i de äldsta stadskärnorna, dvs. i rea
liteten hantverkets roll för urbaniseringen. 

Den inledande analysen av förutsättningar 
framhåller källmaterialets stora omfattning 
och representativitet för den generella frå
gan. Utifrån Hausers modell skisseras tre 
nivåer av urbant hantverk: husflit, kund
produktion och marknadsproduktion — en 
process från komplement till en agrar pro
duktion fram till självbärande massproduk
tion. Detta avspeglar en samhällsprocess: 
feodalismens stigande möjligheter för vissa 
klasser att tillägna sig överskott, något som i 
sin tur leder till koncentration av varor och 

produktion. Förf. reducerar därmed även 
stadens roll som primärt centrum för varu
produktion, ett sådant läge uppstår först när 
handel med omlanden och regionala mark
nader utvecklats. 

Förf. definierar s. k. empiriska kriterier 
(arkeologiska förhållanden) som skall styrka 
de tre leden i modellen. Husfliten anses vara 
kännetecknad av stark och heterogen sprid
ning av avfallet, kundproduktionen av mindre 
och kronologiskt avgränsade avfallskoncentra
tioner med individuell formgivning, ibland 
intill särskilda produktionslokaler, medan 
marknadsproduktionen slutligen känneteck
nas av ackumulerade avfallskoncentrationer 
vid särskilda verkstadslokaler. Materialana
lysen består dels av en stratigrafisk-kronolo-
gisk del, dels av en korologisk del. Kartor och 
koordinatsystem illustrerar spridning och 
sammansättning av avfall och råvara. De 
metodiska principerna är uppdelning i skilda 
faser genom lokalstratigrafi och dateringar. 
Målet är att inringa kumulativa koncentra
tioner från kontinuerlig produktion och kon
centrationer från en mera tillfällig produk
tion. 

För att generalisera behandling och indel
ning tillämpar förf. det inarbetade årtalet 
1150 som modell för gränsen tidig medeltid/ 
högmedeltid. Sju undersökningsobjekt ut
väljs utifrån vissa kriterier: rumslig fördel
ning, kronologisk täckning och bearbetnings
möjligheter enl. ovan. Hela 96 % av mate
rialet kommer från tre objekt: två undersök
ningar på Stortorget och den riksbekanta 
PK-banksundersökningen i S:t Clemens. Av
fallet härrör huvudsakligen från kamtillverk
ning av hjorthorn, ben av nöt samt i viss 
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mån horn från nöt och ovider. 
Materialanalysen upptar halva avhand

lingen. På Stortorget utförde Ragnar Blom
qvist år 1954 två undersökningar, den s. k. 
Kulvertgrävningen och den s. k. Transfor
matorgrävningen. Efter en källkritisk utvär
dering ansluter sig förf. till en tidigare gjord 
indelning i tre faser: 1000—1150, 1150—1200 
och 1200—1350. En viktig fråga är anlägg
ningstiden för stenläggning i kulvertschak-
tet, daterad till 1100-talets mitt. Praktiskt 
taget allt avfall är beläget ovanpå denna. 
Två koncentrationer konstateras, tolkade som 
lämningar från produktionsenheter vid Stor
torgets östra sida, varav den södra har sam
band med koncentration i Transformator
schaktet. Det senare är fyndrikare, bättre 
dokumenterat coh erbjuder större möjlighe
ter att följa lagerföljder. Fyra faser utskiljs, 
korresponderande till 1000-, 1100-, 1200- och 
1300-tal. Fas 2 finindelas i tre horisonter, 
varav skarven mellan 2 och 3 är särskilt i 
horisont 3. 

PK-banksgrävningen är givetvis den mest 
givande, därtill den enda som tidigare be
handlats genom den eleganta preliminär
publikationen från 1976. Förf. ansluter sig till 
den i denna publikation uppgjorda indel
ningen i fem faser med 50-årsperioder, räk
nade från år 1000. Det viktiga för det gene
rella resonemanget blir därmed skarven mel
lan fas 3 och 4, dvs. året 1150. Då tycks en 
radikal bebyggelseförändring ske i och med 
etablerandet av bebyggelse i östra delen av 
området utmed Södergatan, ett kvarter som 
förefaller ha använts både som bostads- och 
verkstadsområde. 

Den totala avfallsmängden i undersök
ningsområdet uppgår till ca 6 250 enheter, 
dvs. ca 65 % av hela det i avhandlingen be
handlade källmaterialet. Detta överensstäm
mer även med att 68 % av den totala mäng
den behandlat kulturlager härrör från PK-
banken. Halvfabrikaten uppgår till ca 520, 
huvudsakligen från kamtillverkning. Krono
logiskt fördelar sig avfallet på ett annat sätt 
än det från Stortorget. En stor andel tillhör 
fas 1, då fyra koncentrationer urskiljs. Sär
skilt viktig är koncentrationen på den s. k. 
rismattan med sina 1 237 enheter. Denna tol

kas så, att man då och då kastat ut avfall. 
Under faserna 2—3 är fördelningen mera 
jämn med en sannolik fortsättning av ris-
mattan-koncentrationen och ett tillägg in
vid denna, inom hus nr 18. Detta hus upp
fattas som en kammakarbyggnad i kombina
tion med bostadshus. Från mitten av 1100-
talet uppstår den ovan nämnda verkstads-
inriktade produktionen mot Södergatan. 

De fyra övriga undersökningarna är av 
mindre omfattning. Målsättningen med ana
lysen anser förf. vara uppnådd då avfalls
koncentrationerna kan grupperas på skilda 
produktionsformer i en process, där det sena 
1100-talets verkstadsproduktion föregås av 
s. k. stationära produktionscentra, använda 
av ambulerande hantverkare. 

Fortsättningsvis behandlas råvarans art och 
proveniens. En viktig fråga är huruvida de 
faktorer som medför ett marknadsinriktat 
hantverk även påverkar råvarans art, dvs. i 
realiteten förhållandet horn—ben. Huvudten-
densen är ett över tiden ökande utnyttjande 
av ben, sannolikt från slakteriavfall och ett 
avtagande användande av det importerade 
hornmaterialet. Detta kan i sin tur bero på 
två samverkande faktorer: svårare att erhålla 
horn, t. ex. genom ändringar i omlandets 
biotop, och en ökad produktion med större 
behov av råvara. Förf. ansluter sig till den 
senare förklaringen, detta efter en intressant 
analys av hjortstammen och dess beroende 
av landskapsutnyttjandet runt Lund. 

Följande kapitel behandlar de båda sam
manhängande faktorerna differentiering och 
yrkesspecialisering. Hypotesen är att en dif
ferentiering inom varuproduktionen ej var 
så långt gången, att specialisering uppstått i 
någon nämnvärd omfattning före verkstads
produktionen i slutet av 1100-talet. Ca 670 
typbestämda halvfabrikat av de vanligaste 
produkterna analyseras och fördelas på tre 
produktionsenheter; a) kontinuerliga verk
städer, b) stationära produktionsenheter och 
c) temporärt begränsade, icke-stationära pro
duktionsenheter. Resultatet sammanfattas 
kronologiskt i de båda perioderna tidig me
deltid och högmedeltid. Den första perioden 
kännetecknas av en dominerande kampro
duktion, men redan i slutet av 1000-talet 
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märks en differentiering som utvecklas allt 
starkare under 1100-talet. Detta kan tolkas 
så att husflitens produktion successivt över
föres på yrkesmän. Efter 1150 ökar differen
tieringen ytterligare och andra produkter 
tillkommer, knappar och isläggar. Därtill 
märks en påfallande stabilitet i produktionen 
enheterna emellan samt en s. k. relativ spe
cialisering, t. ex. den norra verkstadens till
verkning av vävkammar, den södras av nålar 
medan den västra verkstaden, dvs. PK-ban-
kens, tycks ha monopol på knappar. Ett 
kort kapitel därefter behandlar teknologiska 
aspekter utifrån tandplattor till sammansatta 
kammar. 

Det följande tar upp frågan om standardi
sering och rationalisering. Då teknologiska 
förändringar knappast kan spåras diskuteras 
en övergång till massproduktion utifrån 
andra faktorer som kan ha verkat effektivi
serande på produktionen, främst inom arbets
organisation där lärlingar kan ha utfört vissa 
arbetsmoment i de mera organiserade verk
städerna. Detta anser förf. vara bekräftat ge
nom kammaterialet, som visar en utveck
ling mot massproduktion med standardisera
de och enkla former. 

Avslutningskapitlet anknyter till den inle
dande hypotesen kring tre produktionsmodel
ler i relationerna mellan producent, produkt, 
konsument och urbant centrum, dvs. husflit, 
ambulerande kundproduktion och stationär 
marknadsproduktion. Den övergripande teo
rin är att staden förändras från en funktio
nell del av ett agrart samhälle till en själv
ständig enhet inom ramen för det feodala 
produktionssättet. Avfallsspridningen anses ha 
bekräftat modellens huvuddrag i en mera 
multilineär och komplicerad kedja med viss 
samtidighet av två modeller. Den springande 
punkten är därmed dels hur säker kopplingen 
är mellan spridningarna och det de anses ge 
uttryck för, dels källmaterialets generella håll
barhet. 

Efter 1150, då marknadsproduktionen tycks 
ta överhanden, sker centralisering, specialise
ring och differentiering inom en stabil pro
duktion som ökar. Ett merkantilt centrum 
konsolideras och kundrelationerna blir indi
rekta med pengar som betalningsmedel. Ba

kom detta ligger en större marknad än staden 
själv: ordandet . Ett feodalt system komplet
teras alltmer med ett mera kapitalistiskt med 
varuproducerande borgerskap. Som generell 
förklaring till stadsväsendet i sin helhet an
förs kungadömet, vars initierande roll under 
1000-talet ledde till nämnda utveckling, inte 
minst genom koncentrationen av människor. 
Förf. ser även förändringsprocessen i relation 
till den allmänna ekonomiska tillväxten under 
tidig medeltid. 

Avhandlingen är en väl genomförd och 
omfattande undersökning utifrån ett svår
hanterligt material. Den har deduktiv prägel 
och är grafiskt klar med sina huvudhypoteser, 
delhypoteser och tester. Trots sin detaljrike
dom tappar den inte helhetsperspektivet. Den 
som saknar omedelbar kännedom om det 
behandlade materialet efterlyser dock före
målsbilder. Det kan kännas svårt att hänga 
med i t. ex. kamterminologin. Efter en när
mare granskning av arbetet kan också vissa 
viktiga skärningspunkter i resonemanget pre
ciseras och granskas närmare: 1) horn- och 
benhantverk i förhållande till den totala 
hantverksbilden, 2) källmaterialets hållbarhet, 
3) bevisen mot marknadsproduktionen före 
1150, 4) avfallsmängder i förhållande till 
produktionsintensitet, 5) den totala material
analysen, 6) förklaringsdiskussionen, och 
7) hanterandet av utgångsmodellen. 

Förf. använder horn- och benhantverk för 
att illustrera generella frågor. Motiveringarna 
är den stora källmaterialmängden. Detta 
hantverk anses utgöra ett genomsnitt vad 
gäller förändringsprocessens karaktär, samt 
att man här har att göra med en lokal, urban 
varuproduktion som skiljer sig från en ren 
lyxproduktion. Det hade varit värdefullt att 
få detta bättre preciserat, att se det behand
lade objektet i relation till en total hantverks-
bild med t. ex. myntverk, pärltillverkning, 
vävare och metallhantverket vid Södergatan. 

Christophersen ser förändringsprocessen i 
sitt källmaterial som en spegel av en vid 
samhällsförändring. Utgångspunkten är de 
s. k. empiriska kriterierna, dvs. i realiteten 
spridningsbilden av avfallet. Man frågar sig 
dock, om inte alternativa förklaringar till det 
senare hade kunnat diskuteras, t. ex. stads-
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planeförändringar och stadsbränder. En mera 
ingående, parallell kronologisk översikt över 
Lunds äldsta historia hade där varit på sin 
plats. Bedömning av materialets källvärde, 
t. ex. utifrån de äldre undersökningarnas kva
litet, blir därmed viktig. Det hade i detta 
sammanhang varit värdefullt med en mera 
fullständig överblick över undersökningarna 
i Lund. Tulegrävningen och den stora, ännu 
ej publicerade undersökningen vid Stads
hallen finns således ej redovisade på någon 
karta i avhandlingen. 

I kapitel 4, om Transformatorgrävningen, 
finns en källanalys, där stora skillnader i vär
de antyds. I vissa fall (jfr sid. 168) kan 
endast en liten del av horn- och benmaterialet 
ha överlevt till våra dagar. Därför: skulle 
inte en samlad källanalys ha varit på sin 
plats, ett resonemang kring bevaringsförhål-
landen, insamlingsprinciper e t c ? När man 
nu vänder och vrider på författarens utgångs
punkter för sitt resonemang och sina huvud-
hypoteser, kan man till slut inte finna annat 
än att undersökningen vid PK-banken är den 
enda verkligt källkritiskt användbara. Det 
finns därmed skäl att granska denna närmare. 
I detta sammanhang skall några punkter an
föras, utgående från avhandlingens egen ma
terialanalys och den därifrån kommande slut
satsen att produktionsformen efter 1150 skil
jer sig från den tidigare. 

Viktig i PK-banksschaktet är således tolk
ningen av avfallskoncentrationen på den s. k. 
rismattan samt funktionen av hus nr 18. 
Frågan gäller om man här har att göra med 
en marknadsinriktad produktion före 1150. 
Författaren lyckas enligt anmälarens upp
fattning ej med att övertygande vederlägga 
en stationär, kontinuerlig produktion i detta 
område före denna tidpunkt. Koncentratio
nen på rismattan tyder snarare på en konti
nuerlig massproduktion sedan 1000-talet. 
Härden i hus nr 18 kan väl knappast utesluta 
att man har att göra med en tidig verkstad. 
Rismattans läge i förhållande till ett merkan
tilt centrum kan ej heller användas som be
lägg på en viktig produktionsomläggning vid 
1100-talets mitt. Frågan om flera produk
tionscentra i området är svår att diskutera 
utan tillgång till undersökningsresultaten från 

Stadshallen. Här tillkommer även andra för
klaringar till förändringar i produktionens 
lokalisering och organisation: stadsbrand, 
dränering, gatuomläggningar samt föränd
ringar i den totala hantverksbilden. 

Även underlaget för det ofta som modell 
använda årtalet 1150 förefaller vara svagt: 
stenläggningen i Stortorget med en mynt
datering, horisont 3 i fas 2 i Transformator
schaktet med en osäker myntdatering samt 
fas 4 i Clemens (sid. 85) . 

Författarens tre utgångsmodeller för pro
duktionsform modifieras i sammanfattningen 
till tre dominansstadier, som ej utesluter sam
tidighet: 1) den enkla husflitens dominans 
1000—1020/30, 2) den begränsade kundpro
duktionens dominans 1020/30—1150, samt 
3) marknadsproduktionens dominans efter 
1150. Flera frågor inställer sig. Kan man 
överhuvud taget belägga det första stadiet? 
Är inte detta stadium en konstruktion utifrån 
modellen mera än ett resultat av material
analysen? Om det fanns en omfattande bo
sättning i Lund vid 1000-talets början, varför 
skulle inte ett yrkesmässigt hantverk ha fun
nits redan då? Lund hade tidigt en planerad 
bebyggelse, myntverk, biskopskyrka och var 
troligen centrum för kunglig uppbörd före 
1050. Koncentrationen av avfall på rismattan 
skulle mycket väl kunna tolkas som spår av 
marknadsinriktat hantverk i stationär verk
stad redan under 1000-talet. Detta utesluter 
givetvis inte i sig att verksamheten var sä-
songbetonad och upprätthölls av ambuleran
de hantverkare, och att man i viss mån tog 
hänsyn till individuella kundbehov — men 
var finns bevisen? 

Den urbana marknadsproduktionen efter 
1150 sammanfattas i sju punkter (sid. 209 
ff.): 1) koncentration till det merkantila 
centrat, 2) specialisering och intern arbets
delning, 3) stabilitet och kontinuitet, 4) ökad 
produktionskapacitet, 5) massproduktion, G) 
ändringar i råvara och tillgång, samt 7) 
snabb varucirkulation. 

Som ovan antytts kan man utifrån käll
materialet knappast anse punkterna 1 och 3 
vara bestyrkta medan punkterna 2 och 4 i 
stor grad förefaller vara baserade på analogi 
från annan verkstadsproduktion. Den ökade 
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produktionskapaciteten och massproduktion 
baseras bl. a. på studier av själva kammen och 
dess typologi. En kort genomgång redovisas, 
utgående från Blomqvists kamstudier. Förf. 
framhåller att grövre, standardiserade pro
dukter framställs, utförda av lärlingar. Dub
belkammen under 1200-talet anses vara ett 
belägg på standardiseringen. 

Analysen av kamtyperna, deras utseende 
och kvalitet, känns mycket central och borde 
ha varit utförligare. Författaren bortser i 
detta sammanhang i alltför hög grad från 
kammens funktion och behoven av kammar, 
hur modeväxlingar kan ha påverkat produk
tionen etc. Man frågar sig t. ex. i vad mån 
dubbelkammar och s. k vävkammar har sam
band med kvinnliga håruppsättningar. 

Resonemanget om råvaran är omfattande 
och utomordentligt intressant. Ben som rå
vara ökar i källmaterialet, andelen horn före
faller vara statisk. Benmalterialet är lättare 
att erhålla som råvara, och i och med detta 
torde även spillet öka. Mängderna avfall 
kommer därmed att öka i takt med en över
gång till hantverk i ben. Detta innebär i sin 

tur att ökade avfallsmängder i sig inte reser-
vationslöst kan användas som belägg på en 
organisationsförändring. 

Christophersens avhandling är ovanlig och 
nydanande. Hans utgångspunkt är ett tidi
gare ej systematiskt bearbetat källmaterial, 
men resultaten visar svårigheterna att kunna 
dra säkra slutsatser utifrån detta. De till 
synes kritiska detaljanmärkningar som ovan 
anförts skall dock ej undanskymma det posi
tiva och konstruktiva. Förf. lyckas skapa ett 
system för fortsatt analys av det medeltida 
samhället. Avhandlingen bör bedömas på ett 
generellt plan, inte enbart som ett begränsat 
försök att tolka förhållandena i Lund. Den 
kvantitativa materialanalysen, de teoretiska 
och metodiska resonemangen och försöken att 
sammankoppla arkeologiskt material med 
historiska situationer gör avhandlingen till en 
betydande insats i dagens medeltidsforskning. 

Ake Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 

Les Pays du Nord et Byzance. (Scandinavie 
et Byzance.) Actes du colloque d'Upsal 20— 
22 avril 1979. (Acta Universitatis Upsaliensis 
Figura Nova Series 19.) Uppsala 1981. 488 s. 
ISBN 91-554-1085-5, ISSN 0071-481X. Pris 
ca 185 :—. 

Så föreligger i redaktion av Rudolf Zeitler 
en mönstergillt producerad publikation av 
bidragen vid det bysantinska kollokviet i 
Uppsala för drygt två år sedan. Det om
fångsrika materialet, fördelat på drygt tret
tiotalet författare, är uppdelat under titlarna 
Arkeologi, Numismatik, Filologi, Historia 
och Konsthistoria. Det är en internationell 
och heterogen samling forskare, som hörsam
mat kallelsen till kollokviet, och långt ifrån 
alla bidrag kan i egentlig mening sägas be
lysa kollokviets tema: Skandinavien och By
sans. 

Som en introduktion redogör Stig Y. Rud
berg för skandinaviska insatser i efterkrigs

tidens bysantinska forskning. Den bifogade 
bibliografien har sin tyngdpunkt inom äm
nena patristik, teologi, haglografi, skrift- och 
språkvetenskap. 

Elisabeth Piltz, kollokviets initiativtagare 
och organisatör, disputerade 1976 på Trois 
sakkoi byzantins, och den föreliggande pub
likationen avslutas med ett supplement till 
denna avhandling. Ett par andra nordiska 
forskare, som ägnat sig åt studiet av bysan
tinsk konst, är Ulf Abel, som presenterar den 
Aschbergska samlingen av ryska ikoner på 
Nationalmuseum, och Aune Jäskynen, som 
behandlar S:t Göransbilden i det medeltida 
Novgorod. Mark Philonenko lämnar bidrag 
till tolkningen av Davidsframställningar på 
de berömda bysantinska silverfaten från Cy
pern, och Paul Speck kommenterar den s. k. 
makedoniska renässansen som litterärt och 
psykologiskt fenomen. 

Men kollokviets egentliga tema var de his
toriskt kända förbindelserna mellan Norden 
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och den bysantinska kulturvärlden under vi
kingatid och äldre medeltid. Igor Pavlovic 
Saskolskij's översikt av rysk och nordisk 
arkeologisk och historisk forskning kring 
nordmännen i österled hade kunnat vara en 
ypperlig introduktion till ett meningsutbyte 
mellan arkeologer och historiker i detta prob
lemfyllda ämne. Men arkeologernas plats i 
kollokviet var mycket knappt tillmätt. Anne 
Stalsberg bidrog med synpunkter på date
ringen av den äldre vikingatidens skandina
viska föremål i ryska fynd, och Johan Call
mer redogjorde för utvecklingen av bosätt
ningen i Kiev under tiden c. 500—c. 1000, 
som denna kan beläggas genom arkeologiska 
undersökningar. En tredje artikel under rub
riken Arkeologi, Hayo Viercks "Imitat io im-
perii und Interpretatio Germanica vor der 
Wikingerzeit", anknyter till Karl Haucks 
forskningar i sin behandling av guldbraktea
ternas och bildstenarnas klassiska inspiration. 

De skandinaviska myntfynden är en hu
vudkälla för vår kunskap om dåtida handels
förbindelser. Cécile Morrisson dryftar "Le 
role des varanges dans la transmission de la 
monnaie byzantine en Scandinavie", och 
Brita Malmer ger en översikt av skandina
visk mynthistoria under 900—1000-talen. 
Visserligen är antalet funna bysantinska 
mynt i Skandinavien procentuellt ringa, men 
de bysantinska mynten har blivit föremål för 
efterbildning. Ett mera speciellt problem, en 
attribution och en daferingsfråga, belyses av 
Wolfgang Hahn, "Regensburger Denare mit 
dem Bildnis Kaiser Heinrichs IV. in byzanti-
nischem Stil als Schlussmiinzen in nordischen 
Schatzfunden". 

Avsnittet Historia inleds med Hans Wil
helm Haussigs fängslande artikel "Der Sei-
dcnhandd iiber die Chazaren mit Byzanz 
und Skandinavien". Peter Schreiner beskri
ver krigarens rustning i Bysans, Ryssland och 
Nordeuropa på Kievrikets tid med ledning 
av bildkonst och skriftliga källor. Franz Tin-
nefeld söker den historiska bakgrunden till 
en sensationell händelse i annalerna, ruser
nas angrepp på Konstantinopel 860. — Ger
hard Podskalsky, "Grundziige altrussischer 
Theologie (988—1237): Furstenkirche, hier-
archische Kirche oder Volkskirche", tar upp 

viktiga problem i den ryska kyrkans utveck
ling. 

Under rubriken Filologi behandlar tre för
fattare under olika synvinklar den mycket 
stötta och blötta frågan om namnet Rus' 
uppkomst: Sven Ekbo, "The etymology of 
Finnish Ruotsi = Sweden", Knut Olof 
Falk, "Einige Bemerkungen zum Namen 
Rus", och Alf Thulin, "The southern origin 
of the name Rus". Elena Aleksandrovna 
Melnikova meddelar en sammanställning av 
de varken talrika eller särskilt sägande nor
diska runinskrifter, som kan tillmätas värde 
som källskrifter för östeuropeisk historia. 
Holthoer redogör för ett betydligt bräckliga
re slag av dokument, de meddelanden skriv
na på björkbark, som kommit i dagen vid 
arkeologiska grävningar i Novgorod. De be
lyser på ett intressant sätt den medeltida sta
dens fredliga och krigiska förbindelser med 
det svenska riket på ömse sidor av Botten
havet. 

Den mest omfattande och varierade äm
nesgruppen bär rubriken Konsthistoria. Bi
dragen av Abel, Jääskinen och Philonenko 
har redan nämnts. Andrzej Poppe bidrar 
med iakttagelser rörande den enhetliga till
verkningen av de berömda Magdeburgska 
bronsportarna i S:t Sophia i Novgorod. 
Gunilla Äkerström-Hougens omfattande och 
intressanta inventering av falkjakt som mo
tiv i äldre svensk konst synes ligga något 
utanför kollokviets tema. 

Per Jonas Nordhagens föredrag "Byzan
tium and the West", som bl. a. refererar ett 
berömt arbete med likalydande namn av 
Ot to Demus, hade kunnat vara en utmärkt 
inledning till en diskussion av bysantinskt 
konstinflytande i Norden. De direkta kon
takterna med den bysantinska konsten speg
las i exklusiva importföremål och i några 
ytterst få exempel, framför allt på Gotland, 
på bysantinskt skolade konstnärers verk, ut
förda i nordiska kyrkorum. Däremot är det 
bysantinska konstinflytandet som allmäneu
ropeisk kulturföreteelse lika utbrett i Nor
den som i Tyskland, Frankrike och England 
och till större delen förmedlat till Norden 
genom dessa länders konst och konstnärer. 
Det är ett intressant problem att utreda, vad 
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som är 1) bysantinsk importkonst, 2) konst
verk utförda av invandrade grekiska eller 
ryska konstnärer, 3) självständig nordisk be
arbetning efter bysantinska förebilder, 4) by
santinska stilimpulser förmedlade genom 
tysk, fransk och engelsk konst. Denna fråge
ställning blev knappast tillfredsställande 
klargjord under kollokviet, men den belys
tes på olika sätt av det material föredrags
hållarna presenterade. Martin Blindheim, 
"Byzantine Influence on Scandinavian Pic-
torial Art in the l l t h and 12th Centuries", 
blandade frejdigt utsökta importarbeten med 
den nordiska hemmaproduktionens mest bar-
bariserade, förenklade verk, och där syntes 
knappast en möjlighet att slå någon brygga 
mellan dem. Ulla Haastrup redogjorde för 
det bysantinska stilinflytandet i romanska 
kalkmålningar på Själland, framför allt för 
målningarna i Målov, och här uppträder den 
bysantinska stilen i uppenbart västeuropeisk 
omformning. Det är endast den berömda 
Hodegetriabilden i triumfväggens norra al
tarnisch, som direkt för tankarna till Bysans. 

Gotland är den verkliga tummelplatsen för 
bysantinska konstinflytanden, dels från öster 
tack vare de ryska handelsförbindelserna, 
dels från söder, förmedlade genom den lom
bardiska byggnadshyttan i Lund eller från 
det sega fäste för den bysantiniserande konst
stilen, som Niedersachsen och Sachsen-West-
falen kom att utgöra under 1200-talet. Gun
nar Svahnström redogör för öns speciella 
ställning inom det nordiska konstområdet, 
för dess komplicerade stilbild och starka in
ternationalism. 

Alltsedan Ture J. Arne publicerade de ut
sökta, bysantinska målningsfragmenten i 
Garde och Källunge kyrkor på Gotland, har 
dessa målningar räknats till den svenska me
deltidskonstens stora dyrbarheter. Elisabeth 
Piltz tar upp dem till behandling under den 
provokativa titeln "Zwei russische Kauf-
mannskirchen auf der Insel Gotland aus dem 
12. Jahrhundert" . Det är givetvis ett helt 
orimligt antagande, att dessa gotländska soc
kenkyrkor, belägna på de inre delarna av 
ön, varit ryska faktorikyrkor. Varken kyrkor
nas arkitektur eller utstyrsel i övrigt •—• med 
dopfuntar! — talar till förmån för en sådan 

hypotes. Det är en ren tillfällighet, att just 
dessa två kyrkor kunnat bevara sin målnings
skrud från slutet av 1100-talet — de ryska 
eller grekiska konstnärer, som verkat i dessa 
kyrkor, har förmodligen arbetat på flera plat
ser på ön men framför allt i en rysk faktori-
kyrka, där den verkligen kan tänkas ha exi
sterat, i Visby. Alternativt kunde man före
ställa sig detta rysk-bysantinska konstinfly
tande i de gotländska landskyrkorna i ett 
konkurrensförhållande till den tyskdomine-
rade konsten i Visbys framväxande stadssam
hälle. Garde och Källunge är ju inte de enda 
exemplen på öns rysk-bysantinska konstkul
tur i det sena 1100-talet. Lika talande monu
ment är målningsfragment från förlorade 
träkyrkor i Dalhem, Eke och Sundre. Varken 
Elisabeth Piltz eller Anthony Cutler, som 
publicerat en längre artikel om målningarna 
i Garde och Källunge, har lyckats identifiera 
de båda magnifika helgonen i tornbågen i 
Garde, och inte heller har de lyckats fast
ställa konstnärernas ursprung med nämnvärt 
större precision än Ture J. Arne. Men det 
vore hög tid, att dessa målningar fick en ut
förlig monografisk publicering av en konst
historiskt skolad kraft med fritt tillträde till 
de ryska monument, där deras närmaste för
utsättningar kan sökas. O m Anthony Cutlers 
iakttagelse är riktig, att målningarna i Käll
unge håller på att blekna bort, är givetvis en 
sådan snar publicering högst angelägen. 

Vad slutligen Tat jana Sääfs bidrag beträf
far, "Nordisches und Russisch-Byzantinisches 
in der Architcktur und Ornamentik der nor
wegischen Stabkirchen", bör det klart ut
sägas, att det varit barmhärtigast att låta det 
sjunka i glömska. 

Det är en samling disparata föredrag, som 
samlats i volymen Les Pays du Nord et By
zance, och man undrar om icke symposiet 
vunnit i intresse genom strängare planlägg
ning, ett klarare avgränsat tema och kanske 
rent av specificerade problemställningar, 
framlagda av de närmast berörda forskarna 
i resp. ämnesgrupp. 

Aron Andersson 
Statens Historiska Museum 
S - 1 1 4 84 Stockholm 
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Oivind Lunde, Trondheims fortid i bygrunnen. 
Mtddelalderhyens topografi på grunnlag nv det 
arkeologiske materialet innttl 1970. 305 pp., 150 
figs., 3 pis. Riksantikvarens Skrifter 2, Trond
heim 1977. 

Systematic- archaeological investigation of 
medieval towns is a fairly recent phenome
non, and one in which Sweden and Norway 
can be proud to have played a formativc part. 
The work ol Ragnar Blomqvist in Lund from 
the late 1930s, and the excavations begun at 
Bryggen, Bergen, in 1955 by Asbjörn Herteig 
set the s tandard liir the urban excavators who 
became more and more prominent in me
dieval archaeology in the 1960s and 1970s. 
T h e pioneering work of Swede and Norwe
gian was, s t rangdy, not initially eapitalized 
on by their compatriots, but rather by the 
English and Dutch who began largc-scale ex
cavations in medieval town centres (King's 
Lynn, Stamford, Winchester in England: 
Amsterdam, Dordrecht and Staveren in the 
Netherlands) during the 1960s, while urban 
sites in Seandinavia largely lay ncglected. 
Since 1970, however, the picture has changed 
radically with the Middelalderhyen project in 
Denmark, Medeltidsstaden in Sweden, and the 
extensive excavations by Riksantikvaren in 
the medieval town centres of Bergen, Oslo. 
Trondheim and Tönsberg in Norway. 

T h e impetus for much of this explosion of 
urban archaeology in Seandinavia must be 
at t r ibuted to 0 iv ind Lunde whose doctoral 
thesis on the archaeological evidence for me
dieval Trondheim is reviewed here. In this 
work he asscmblcs data on the medieval city 
known up to 1970. The archaeological work 
done since 1970 and up to the date of publica
tion in 1977 is mentioned, but not discussed 
in detail, and the weight of the thesis rests on 
the collection and interpretation of archaeolo
gical material from Gerhard Schoring's late 
I8th-century reconstruction of the medieval 
city to 1970. The object of collccting the data 
in a single volume was to use it as a base tor 
the reconstruction of the topographical devel
opment of Trondheim in the middle ages. 
The depth of archaeological deposits is taken 
as an indication of the underlying topogra-

phy; the date and distribution of artifacts 
within those deposits used as indicators of the 
d t y ' s development; and much stress is laid on 
its ecclesiastical foundations. All this is donc 
in an cxemplary täshion, and this work must 
form the foundation (as, indeed, it has donc) 
ofsubsequent archaeological work in Trond
heim. Conclusions drawn by the author from 
his material will no doubt be disproved, or at 
least disputed, through exeavation now and 
in the future; but that is a minor matter. 'The 
meat of this volume is the publication of a 
data base from which låter research can bene-
lil. 

Perhaps this is where the weakness of this 
volume lies. l h e data are adequately presen
ted; conclusions are drawn. But where are 
the suggestions for lines of future research? 
Where the acknowlcdgement that the conclu
sions are only tentative (as all conclusions 
drawn from archaeological evidence must 
be)? The 1970s saw the pbulication of many 
works summarizing the archaeological poten
tial of medieval towns, particularly in Seandi
navia and lhe British Isles; the archaeological 
material was presented and tentative maps 
drawn ol the development of the towns from 
their foundation to the present day. In addi
tion, suggestions were made as to the areas of 
primc archaeological importance, and a list of 
questions proposed which could be answered 
by archaeological exeavation. This is what is 
missing in this book. One might read it 
through and think, on linishing, that one 
knows all that can ever bc known about me
dieval 'Trondheim. But can this possibly be 
true? Indeed, recent excavations in the city 
have shown that many of Dr Lunde"s conclu
sions must be wrong. This is no criticism of 
his work, lor that is based on knowledge pre-
1970. But what we look for in vain in this 
book is a section which says, 'Here are my 
conclusions . . . the questions that I cannot 
answer are such and such . . . excavations in 
so and so areas should answer these'. 

Excavations in medieval towns are com
plex, timc-consuming and astronomically ex
pensive; therefore, the archacologist should 
ask himself whether he is obtaining the maxi
mum information from the site that he is cx-
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cavating. Is he digging only 'to lind out what 
is there", or is he digging to answer questions 
which have already been poscd after a 
thoughtful assessment of the known archaeo-
logical potential of the town? The latter is the 
only honest way of excavating these days. 
Before the spade is put in the ground we need 
people such as Oivind Lunde lo collect the 
information already known, and to pose tlie 
questions which exeavation might answer. It 
is no longer realistic to excavate huge areas of 
medieval towns (I write from an English 
viewpoint, but it is surely no longer realistic-
in Seandinavia to expect the devcloper to pay 
for väst, largely repetitive and unprodut tive 
area excavations at prodigious cost); a few 
crueial sites chosen to answer specific prob

lems will give us all the information wc 
need. 

We can only excavate the right sites if we 
ask the right questions. And we can only ask 
the right questions if we have a suHicieni data 
base. It is therefore essential that works such 
as this on Trondheim are duplicated for all 
the medieval towns in Seandinavia and 
north-west Europé. Only alter we know what 
is known can we decide what remains to be 
discovered. 

Helen Clarke 
University College London 
Dept. of History 
(Medieval Archaeology) 
Gower Street 
London W C I E 6BT, Kngland 

Medieval ships and harbours in Northern Europé. 
Ed. Sean McGrail . BAR International Series, 
no 66, 1979, National Maritime Museum, 
Greenwich, Archaeological Series no 5, 260 
s., 157 illustrationer. ISBN 0 86054 0685, 
ISSN 0143 3067. 

Publikationen innehåller ett antal föredrag, 
som hölls vid det andra International Sympo
sium of Boat and Ship Archaeology i Bremer-
hafen 1979. Det första symposiet i serien ägde 
rum i Greenwich 1977 oeh behandlade 
Sources and Techniques in Boat Archaeology 
— B.A.R. 29, 1977. Det tredje mötet kommer 
att hållas på Statens Sjöhistoriska museum 
den 6—8 september 1982. Temat blir denna 
gång: Postmedieval wooden boats and ships. 

Flertalet av föredragen är mycket intres
santa och därtill mycket rikligt och väl illu
strerade. Symposiet var indelat i 5 huvudäm
nen med totalt 14 föredrag; 7 under rubriken 
Boats and Ships, 2 om Harbours, 2 behandla
de Sailing Ability and Rigging, 2 beskrev Ico-
nographic Evidence och 1 slutligen handlade 
om Conservation. 

Under det första huvudkapitlet återfinns 
föredrag av bl.a. Detlev Ellmers om Bremcr-

koggen, Ole Crumlin-Pedersen om de fem 
danska kogg-fynden och Peter Marsden och 
Sean McGrail om engelska medeltida båt
fynd. Här finns dessutom en mycket utförlig 
redogörelse av Rcindcr Rcinders om de me
deltida båtfynden från Zuiderzec utanför Am
sterdam i Holland. Man har där under de 
senaste årtiondena funnit inte mindre än ca 
350 skeppsvrak, varav ett 50-tal kan dateras 
till medeltiden. Det här är ett båtmaterial 
som tyvärr nyttjas alltför litet här i Sverige 
som jämförelsematerial vid analyser av våra 
egna båtfynd. Det kan tilläggas att sedan 
Reinders skrev sitt symposieinlägg har ännu 
fler båtfynd gjorts i Zuiderzecområdet, bl.a. 
håller man just nu på att gräva fram och 
dokumentera två stycken koggar. 

Den kanske intressantaste artikeln av dem 
alla under rubriken Boats and Ships är Octa-
vio Lixa Filguciras: A Prcsumptivc Germanic 
Heritage for a Portugucsc Boatbuilding Tra
dition. De åsikter Filguciras häri framför ger 
ett nytt perspektiv åt diskussionen kring "del 
nordiska klinkbygget". Filguciras visar på 
stora likheter mellan båtar från NV Portugal 
och de nordiska klinkbyggda. De uppvisar 
enligt Filguciras samma båtbyggartraditio-
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ner. Denna artikel är ett intressant nytillskott 
till debatten kring nordeuropeiska båtbyg-
gartraditioner. Artikeln är dessutom mycket 
väl illustrerad med ritningar och foton. 

Luder rubriken Harbours beskriver Gus
tav Milne och Helen Clark engelska medelti
da hamnar oeh hamnkonstruktioner i två ka
pitel. 

Kapitlet Sailing Ability and Rigging inne
håller två mycket intressanta artiklar. Först 
fastslår Thomas Gillmer i en mera generellt 
hållen diskussion kring seglingscgenskaper 
att det medeltida råseglet borde ha varit två 
gånger så högt som det är brett fcir att uppnå 
största möjliga effektivitet samtidigt som han 
inser att de medeltida båtarna ej hade stabili
tet nog för att föra ett sådant segel. Han med
ger att en mast med råsegel och dåtidens 
segelduk hade sina begränsningar men anser 
dock att båtarna som bäst vid kryssning bör 
ha kunnat hålla 55° vinkel från "true Wind". 
I den efterföljande artikeln av Arne Emil 
Christensen modifieras Gillmcrs åsikter. 
Christensen anser ej att Gillmcrs teorier är 
helt överförbara på medeltidens båtar. Chris
tensen behandlar i sitt inlägg framför allt de 
vikingatida båtarna och framhåller att vi trots 
alla fynd hittills ändock tyvärr vet rätt lite om 
den vikingatida riggen oeh båtarnas seglings-
egenskaper. Han hävdar att Gillmcrs resultat 
är lite väl optimistiska och avslutar sitt inlägg 
med orden: låt oss hoppas att nya fynd och 
fortsatt forskning såväl i praktiken som vid 
skrivbordet så småningom skall kunna öka 
våra kunskaper. 

Det ikonografiska materialet beskrivs i två 
föredrag av Christine Villain-Gandossi och 
A. W. Farrcl. Artiklarna är mycket utförliga 
och rikligt illustrerade. Båda författarna visai 
tydligt att vi har mycket atl hämta ur det 
ikonograliska materialet när det gäller båt-
forskning. Båda bidragen är dessutom ganska 
kompletta vad gäller olika kategorier av iko
nografiskt material. Jag är dock lite förvånad 
över den styv moderliga behandling de medel
tida .stadssigillen med skeppsbilder får i sam
manhanget . De utgör ju en verkligt rik källa 
när det gäller studier av medeltida båtar. 

Slutkapitlet vidrör ett av de svåraste pro
blemen beträffande båtfynd och det är kon
serveringen oeh omhändertagandet. J. de 
J o n g diskuterar här kring olika konservc-
ringsmetoder. Problemen är många och kon
serveringen därtill mycket kostsam och tids
krävande. 

Som framgår av ovanstående är det en 
mycket innehållsrik och väl illustrerad publi
kation. Det enda man saknar är en redogörel
se fcir de diskussioner som förekommit. På ett 
enda ställe redovisas mycket summariskt en 
diskussion och det är efter kapitlet Sailing 
Ability and Rigging. Jag hoppas att man efter 
det tredje symposiet kommer att försöka fä 
med även diskussionerna i en kommande 
publicering av föredragen. 

Sibylla Htm sum 
Riksantikvarieämbetet 
114 84 Stockholm 

Jernkontorets forskning. Rapporter och meddelanden 
Jrån Jernkontorets hergshistoriska utskott. Utskott 
9 inom Jernkontorets forskning. Serie H. 

Skrifterna som är i steneiltryck kan rekvi
reras från Jernkontoret , Bergshistoriska ut
skottet, Kungsträdgårdsgatan 10, Box 1721, 
11187 Stockholm. ' 

I Osmundtillverkning ur tackjärn, Nils Björkenstam. 
1971 (K):—), 

i Om osmund, K. Tholander, K. Calissendorff, M. 

Fritz, G. Pipping, H. Modin, S. Modin. 1971 
(10 : - ) . 

3 Metod all bestämma förhistoriska slaggers \nmman-
sättning och smältpunkt, Hans Hagfeld. 1971 (slut
såld). 

I Diskussion rörande osmundtillverkning, N, Björken-
stam, K Tholander. 1972(10:—). 

5 Arbetsmetoder och arbetsvUUan i Fal» gruva undet 
äldre lid. Sven Rydberg. 1972 (10:—). 

d Järnframställning i Randbygd och problemet Järn
bäraland, Ake Hyenstrand. 1972 (10:—). 

7 Den svenska masugnen under 1800-lalel. (linns även 
på engelska), Ivar Bohm. 1972 (10:—). 
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8 

9 

10 
11 

12 

13 

11 

19 

20 

Osmundgruppen, slutrapport. Kornrnittérncdlem-
marna. 1973(10:—). 
Förhistorisk järnhantering i Dalarna. Inga Serning. 
1973 (30:—). 
Hyllor i Örebro län. Marie Nisser. 1974 (25:—). 
Låsöskeppels järnlast. Nils Björkenstam. 1974 
(30:—). 
Berghistoriska utskottets höstmöle i Finland 1974, 
Ivar Bohm. Oscar Nikula. Carl-Jacob Gard
berg (10:—). 
Bergshistoriska utskottet! hös/möte i Xorge 1976, Ivar 
Bohm, Irmelin Mårtens m. 11. (10:—). 
Hyllor och järnframställningsplatser — sammanfatt
ningar kring inventerat material. Akr Hvcnstrand. 
1977(35:—). 
Noen Norske Jertuerker — Henirle minner fra den 
gamle jemverkstider, Gunnar Thuesen. 1977 
'(40:-). 
Bergshistoriska utskottets höstmöte i Slockholm 1975, 
Ivar Bohm. Wilhelm Holmqvist, Karin Calis
sendorff, Martin Fritz (10:—). 
Bergshistoriska utskottets arkeologiska sektions höst-
möte i Östersund 1977, Inga Serning, Gert Mag
nusson, Karin Calissendorff, Erik Tholander, 
Hans Hagfeldl, Anders Wallander (slutsåld). 
Bergshistoriska utskottets höstmöle i Jönköping 197/1. 
Ivar Bohm, Gunnar Lindqvist. Lena Thålin-
Bergman, Erik Tholander, .Nils Björkenstam, 
Mille Törnblom, Lars Thor, Erik Sjöstrand, 
Sven Dalhammar (25:—). 
Sedimenten i sjön Tisken och Falu gruvas aldei och 
Förhistorisk järnhantering vid Kölsjön, Kopparberg, 
Örebro län. Ull Qvarlört. 1980 (45:—I. 
Sul/idmalmshanteringeni början vid Garpenbtrg och 
öster Silvberg. UlfQvarfort. 1981 (45:—). 

Jernkontoret utger sedan 1971 en särskild 
puhlikationsserie (Serie H) i fri följd, som 
behandlar bergshistorisk forskning. Genom 
åren har ett stort antal arkeologer lämnat 
viktiga bidrag i serien, som när detta skrives 
omfattar 20 nummer och har kommit atl bli 
ett centralt forum fcir debatt kring äldre såväl 
som yngre järnhanter ing. I detta samman
hang skall fem särskilda nummer beröras, 
nämligen 12, 13, 16, 17 och 18. Dessa består 
av rapporter från Jernkontorets årliga höst-
möten och återspeglar på ett intressant sätt 
den aktuella diskussionen och forskningslä
get. 

I H 12 redogör prof. Oscar Nikula, Åbo aka

demi, lör drag ur Finlands äldre järnindustris 
historia, överdi rektör Carl-Jacob Gardberg, 
Finlands museiverk, kommenterar "Fin
ländsk kulturminnesvård i synnerhet den 
bergshistoriska minnesvården." 

Nikulas föredrag ger många tankeväckande 
aspekter. Järnå lderns reduktionsprocesser, 
baserade på sjö- och myrmalm, levde kvar i 
avlägsna trakter ned i 1800-talet och fick 
t.o.m. ny aktualitet under tider då den indu
striella järnhanteringen hade svårigheter. Va-
saliden medförde den egentliga början för den 
industriella järnhanteringen. Dennas fluktua
tioner skildras, varvid man särskilt lägger 
märke till den stora skillnaden mellan förr 
och nu i vidtagna åtgärder för att stimulera 
järnhanter ingen. Bruket i Svarta, som kom 
igång på 1600-talet, arrenderas av kronan ut 
till privata företagare. " M a n räknade tydli
gen med atl pä detta sätt få ett bättre ekono
miskt u tbyte" , säger Nikula. År 1673 utfärda
des specialprivilegier för bergsindustrin i Fin
land, Norrland oeh Lappland. Nya företagare 
i dessa trakter kunde la ända upp till 30 fri
hetsår. Följden blev ett uppsving lör bergsin
dustrin, till vilket givetvis också de goda kon
junkturerna bidrog. 

Nikulas översikt avslutas vid årtalet 1853, 
då det första moderna puddel- och valsverket, 
beläget i Högfors, anlades. 

Gardberg påpekar att de bergshistoriska 
minnesmärkena oeh miljöerna inte förrän un
der senare år i högre grad beaktas av den 
finska kulturminnesvården. Bcvarandepro-
blemen, särskilt fcir hela miljöer, är stora. En 
framkomlig väg synes vara att beteckna dem 
som bevarandcobjekt i byggnadsplaner. Ett 
intimt samarbete med berörda industrier är, 
inte minst ur ekonomiskt aspekt, av största 
vikt. Gardberg konstaterar med tillfredsstäl
lelse att industriföretagen nu tycks bli alltmer 
intresserade medarbetare. 

Vid höstmötet i Norge {H 13) höll förste kon
servator Irmelin Mårtens, Universitetets 
oldsaksamling, Oslo, huvudföredraget; "De 
norske jerndepoterna fra folkevandringstid— 
middda lde r " . Här återges också förste kon
servator Gunnar Thuesens, Norsk teknisk 
museum, Oslo, översikter över Ficrings jern-
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verk, anlagt år 1798, i drift 1806—1818, samt 
(iver Baerums verk, anlagt 1614, nedlagt 
1872. I ett kommenterat protokoll (rån en vid 
sammanträdet hållen, speciellt arkeologisk 
sammankomst redogör antikvarie Thålin-
Bergman för undersökningar av ugnar i Sma
land och Västergötland. Civ.ing. Robert 
Thomsen, Varde Stålverk, Danmark, disku
terar möjligheterna att skilja smidesslagg från 
rcduktionsslagg och antikvarie Gert Magnus
son presenterar jämframställningsplatser i 
Jämtland och Härjedalen (se H 17). 

Mårtens behandlar järndepåerna från de 
10 östlandsfylkena, dvs. området från gränsen 
mot Sverige till Vestagder i SV. Hon urskiljer 
fem typer av fyndkategorier; 1. blästcrjärn/ 
fellujäm, 2. bleggyxor, 3. barrar, 4. redskaps-
fynd och 5. fynd med blandat innehåll, t. ex. 
bar rar och redskap. Fyndförhållandena är av
görande för om ett fynd ska betraktas som 
depå, dvs. undangömda föremål. Ofta är så
dana fynd nedgrävda vid en stor sten. Före
målen kan vara ordnade i buntar eller de kan 
vara på annat sätt omsorgsfullt nedlagda. 
Yxorna går tillbaka till folkvandringstid, flera 
av de större redskapsfynden kan dateras till 
vendellid, några lå barrar är påträlläde i vi
kingatida gravar. Yx- och redskapsfynden har 
en jämförelsevis j ämn spridning medan bar-
rarna oftast finns i jordbruksbygderna i inlan
det. Flera av de områden, som har rika spår 
av järnhantering har mycket få fynd av bar
rar, däremot tycks ett starkare samband med 
järnprodukt ionen finnas vid den äldre typen 
av fynd, yxorna oeh redskapen. Mårtens frå
gar sig, om detta sammanhänger med en än
drad ekonomisk struktur, med att de centrala 
bygderna lår starkare grepp om järnhandeln 
under vikingatiden. 

H 16 har som tema det medeltida järnet. 
Denna år 1974 av utskottet upptagna forsk
ningsuppgift — en fortsättning på den tidiga
re osmund-gruppens arbeten — presenteras 
av direkör Ivar Bohm. Inledningsord av pro
fessor Wilhelm Holmqvist följs av föredrag, 
lil. lic-. Karin Calissendorff: Språkligt och sak
ligt om meddtidsjärn, och docent Martin 
Fritz: Järnet i medeltida samhällsekonomi. 

Calissendorff ger en översikt över den typ 

av medeltida handlingar, som är av intresse 
ur bergshistorisk synpunkt oeh ger exempel 
på områden där ortnamn studerats och kun
nat sättas i samband med järnhantering. Hur 
det språkliga och realia kan belysa varandra 
visar exempel från den nu kala jylländska 
heden, där or tnamn tyder på att ekskog och 
bokskog tidigare funnits samt från Island, där 
"skog vuxit från fjäll till hav" och ortnami 
talar om skogsbrand, om ek-, ask- och furu
skog. I båda fallen torde det vara järnhante
ringens stora krav på ved och kol, som öde
lag! skogarna; förekomster av järnslagg och 
kolningsgropar är vanliga. 

Den svärutrotliga feltolkningen av ugnen i 
den heliga Birgittas uppenbarelser som järn
ugn kritiseras av Calissendorff; i den forn
svenska texten står tydligt alt det är fråga om 
""gull", som smältes, och i den medeltidslatin
ska parallelltexten står "aurum". 

Av stort intresse är upplysningen, att ett 
dokument från ca år 1200, innehållande do
nationen av ett område i Tvååkers-bygden i 
Halland till Soro kloster i Danmark klart vi
sar, att vattenkraft användes vid järnfram
ställning redan vid denna tid. 

O m osmund säger Calissendorff, att när 
det omnämns i England under 1280-talet räk
nades det i garb, dvs. "så mycket som man 
kan gripa om med handen", en "grabbnäve"". 
Enheten i en garb är gads, ""gaddar"" eller 
esperducls (Latin: esperduetum) närmast "ut 
genom fört"', vilket enligt Calissendorlfs upp
fattning, leder tanken till någon sorts tråd-
dragning som givit stavar oeh tenar. 30 gads 
eller esperduets gick på en garb. Man lär, 
säger Calissendorff, cn konkret föreställning 
om dimensionen på de stavar, av vilka man 
kunde omfatta 30 med cn hand. 

Fritz" föredrag handlar om "vad vi vet, vad 
vi borde veta och framför allt vad vi inte vet 
om det medeltida svenska järnet"". Att fixera 
järnets roll i det medeltida samhället är 
främst ett mätproblem, svårt att lösa. Det 
fragmentariska källmaterialet gör möjlighe
ten att bedöma järnets andel i BNP små, 
järnproduktionens storlek är okänd. Fritz re
flekterar allmänt över den produktionssteg
ring, som beir ha ägt rum i och med masugns-
driftens införande, vattenkraftens utnyttjande 
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och övergången till bergmalm. 
Inte heller är det möjligt att uppskatta an

talet sysselsatta inom järnhanteringen under 
medeltiden eller att ange konsumtionens om
fattning. Den sistnämnda kan bäst belysas av-
arkeologer; den genomgång av medeltida 
järnmaterial i våra museer, som utförts av 
Anders Wallander inom Jernkontorets medel
tida projekt tycks ge fasthet och stadga i dis
kussionen kring frågan. 

Under medeltiden fanns i hela Europa ett 
starkt stegrat behov av järn oeh Sverige var 
det enda järnexportcrande landet i Europas 
nordvästra delar. Denna export har givit de 
äldsta bevarade kvantitativa upplysningarna. 
Men de är slumpmässigt bevarade oeh tillåter 
inga vittgående slutsatser. 

H 17 har följande innehåll: Antikvarie Gert 
Magnusson: Järnhanteringen i Jämtland och 
Härjedalen. Fil. lie. Karin Calissendorff: 
Myrjärnsbränning i Jämtlands län belyst av-
or tnamn. Bergsing. Erik Tholander: Utveck
lingshorisonter ifråga om järnframställnings-
ugnar i äldre svensk teknikhistoria med kom
mentar av Inga Serning och replik från Tho
lander. Bergsing. Hans Hagfcldt: Dokumen
tation av grävning av lörhistoriska järnfram-
ställningsplatser för att säkerställa tillverk-
ningstcknisk information. Antikvarie Anders 
Wallander: Studier rörande järnet under 
svensk medeltid. 

Huvudinnehållet i H 17 utgör Magnussons 
presentation av de av honom undersökta 
järnframställningsplatserna. I text och bilder 
väl dokumenterade forskningsresultat gör 
uppsatsen till cn viktig byggsten i undersök
ningarna i vår lörhistoriska järnhantering. 
Vid inventeringen lör den ekonomiska kartan 
har över 400 platser i Jämt land med järnhan
tering registrerats. Huvudområdet är Myssjö, 
Ovikens och Bergs socknar, vartill kommer 
två koncentrationer i Rätans och Offerdals 
socknar. I likhet med Hyenstrand urskiljer 
Magnusson olika horisonter, i hans fall två; 
de förhistoriska, s t randburna platserna samt 
de yngre, belägna i skogsmark. 

Redovisningen från höstmötct i Jönköping 
1978 behandlar naturligt nog förhållanden i 

Jönköpings län. I Tabergs bergslag ligger ett 
flertal lämningar av masugnsdrift. Vid åtskil
liga tillfällen under 1970-talet har provunder
sökningar ägt rum vid Kåpcryd, där lämning
ar av cn äldre masugn påträffats. Antikvarie 
Lena Thålin-Bergman redogör fcir dessa un
dersökningar, som föregåtts av en rekognose-
ring av bergsing. Erik Tholander år 1973. 
Den senare gör en teknisk bedömning av un
dersökningsresultat och sammanfattar därvid 
även den aktuella diskussionen kring mas
ugnsproblemet. Masugnen vid Kåperyd före
faller av C u -da te r ingar att döma tillhöra 
1500-talet. 1 samband med dessa undersök
ningar har även en lågteknisk blästerugn och 
kolningsgropar undersökts vid Asamon. Da
teringarna pekar i detta fall på 1000—1100-
tal, dvs. den tid då huvuddelen av den små
ländska myrjärnshanteringen ägt rum. 

I rapporten från nämnda höstmöte ingår 
en serie andra intressanta bidrag. Ivar Bohm 
sammanfat tar frågor kring småländsk järn
hantering från äldsta tid fram till 1800-tal. 
Bergsing. Nils Björkenstam och Erik Tholan
der har i skilda inlägg diskuterat masugns
problemet, där en huvudfråga är huruvida 
masugnen funnits redan under medeltiden. 
Bergsing. Mille Törnblom redogör lör tekni
ska analyser i anslutning till projektet Medel
tida jä rn . I övrigt består volymen av bidrag 
av landsant. Lars Thor om småländsk glas
bruksrörelse, cn postumt publicerad uppsats 
av bergsing. Erik Sjöstrand om Aminne bruk 
samt en översikt av gruvrättigheter lör sjö-
och myrmalmer av bergsing. Sven Dalham
mar. 

Debatten kring äldre järnhantering har 
varit intensiv under hela 1970-talet. Bakgrun
den var då bl. a. de arkeologiska undersök
ningarna, som kom att utgöra ett värdefullt 
komplement till fornminnesinventeringens 
översiktliga bild av fördelningen av lämning
arna från lågtcknisk järnhantering, huvud
sakligen från yngre järnålder oeh tidigaste 
medeltid. Det medeltida bergsbrukets reduk-
tionstcknik har som ovan antytts varit före
mål för en intensiv diskussion, inte minst un
der de senaste åren. Olika uppfattningar har 
dä r stått mot varandra, den springande punk
ten har varit huruvida man redan under me-
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deltid tillämpat masugnsteknik lör framställ
ning av tackjärn. Mycket tyder nu på att så 
har varit fallet, särskilt mot bakgrund av den 
arkeologiska undersökning som företagits på 
lämningarna av Lapphyttan i Karbennings 

socken i Västmanland. Dessa frågor kommer 
att beröras i andra sammanhang. 

Ake Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Inga Serning 
Inst. för Malm- och 
Metallhistoria 
Häksberg-Hällsjön 
S-772 00 Grängesberg 

Konsten i Finland från medeltid till nutid. 
Med bidrag av Bengt von Bonsdorff, C. J. 
Gardberg, Bo Lindberg, Rolf Nummdin och 
Sixten Ringbom. Redigering och grafisk form 
av Sixten Ringbom. Holger Schildts förlag, 
Helsingfors 1978. 360 sid. 713 ill. ISBN 
951-50-0165-X 

Professor Sixten Ringbom vid Abo akademi 
som förtjänstfullt redigerat den ovan rubri
cerade översikten av Finlands konsthistoria, 
där han även medverkat som författare, 
erinrar i ett förord om att det är mer än 
femtio år sedan ett motsvarande arbete före
låg på svenska. Han avser L. Wennervirtas 
Finlands konst, som utkom 1926, där för
fattaren med bidrag av fem kolleger skildrade 
konsten i Finland från förhistorisk tid till 
nutid. Denna handbok gav en utmärkt över
sikt men den kom ganska snart att vara otill
räcklig för den läsare som ville göra sig för
trogen med Finlands konsthistoria sådan den 
belystes av nya forskningsrön. Då många 
grundläggande studier publicerades på enbart 
finska var det svårt för en svensk läsare att 
skaffa sig en aktuell föreställning om forsk
ningens framsteg i vårt östra grannland. När 
man vid de konsthistoriska institutionerna vid 
de svenska universiteten ville ge de studeran
de en modern orientering var man därför ofta 
hänvisad till spridda och ej sällan svåråtkom
liga källor. De svårigheterna har undanröjts 
med den nu föreliggande boken. Den ger en 
allsidig och pålitlig information, belyst av 
talrika illustrationer. Till läsarens ledning 
meddelas upplysningar om de historiska, kul
turhistoriska, ekonomiska och politiska för
hållanden, som det är nödvändigt att ha 
aktuella vid mötet med Finlands konst. Den

na orientering har skickligt och omdömesgillt 
givits av respektive författare. 

Vid studiet av konsten i Finland erinras 
man ständigt om att dess historia till stora 
delar är gemensam med Sveriges. Under de 
århundraden, då Sverige och Finland var 
förenade, gjorde många krafter viktiga insat
ser i båda länderna. Det gäller ej minst arki
tektur och stadsbyggnadskonst. Men även 
under storfurstendömets tid hade Sverige 
och Finland mycket gemensamt på konstens 
område. För att skapa sig en fullständig bild 
av svenskt konstliv under äldre tid är det 
därför nödvändigt att även göra sig bekant 
med de finländska bidragen, ej minst med 
dem som är förknippade med de konstnärer 
och arkitekter som fick sin utbildning i 
Sverige och som sedan verkade såväl där som 
i hemlandet. Man får ej heller förbise de 
byggnader och konstverk som i Finland ut
fördes av svenskar. Om dessa ej sällan förbi
sedda förhållanden ger det föreliggande ar
betet välkomna upplysningar. 

O m man bortser från Åland börjar Fin
lands konsthistoria att skrivas vid den tid då 
den romanska epoken i Sverige redan lämnat 
plats för gotiken. Den gotiska arkitekturen 
gör sitt intåg på Finlands mark i den från 
Uppland välkända bearbetning som känne
tecknas av med blindnischer sirade tegel
gavlar ovan massiva gråstensmurar men med 
valv som genom sina rika stjärnformer visar 
samhörighet med Preussen och Baltikum. 
Kontakten med Estland har härvidlag inte 
varit oväsentlig. Såväl Abo domkyrka som 
birgittinerkyrkan i Nådendal har inslag som 
vittnar om att mästare från Reval (Tallinn) 
medverkat. De portalformer som utvecklades 
i denna stad på 1400-talet är så pass karak-
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teristiska att man lätt känner igen dem när 
de påträffas i Finland. 

Vad den medeltida träskulpturen beträffar 
har som bekant C. A. Nordman uppordnat 
det mäktiga materialet i ett stort arbete, som 
utkom 1964. Det urval som Bo Lindberg i 
föreliggande verk presenterar ger oss en 
föreställning om det dominerande inslaget av 
mera provinsiell karaktär men det låter ljuset 
starkast falla över de ej få mästerverken, av 
vilka man särskilt fäster sig vid dem som 
saknar motsvarighet i Sverige. Till dem hör 
altarskåpet från Kaland (Nykyrko) från ca 
1410 med mäster Franckes raffinerade illus
trationer till Barbaralegenden samt S:t Hen
riks gravmonument i Nousis kyrka från 1429 
med dess på tumbans sidor anbragta metall
skivor med ingraverade skildringar av bisko
pens historia, av Yrjö Koskinen betecknade 
som en finländsk motsvarighet till Bayeux-
tapeten. Som konsthistoriska dokument kan 
väl de medeltida korskranken i Abo dom
kyrka inte mäta sig med de nämnda verken 
men de saknar inte intresse eftersom ett lik
nande gallerverk i Strängnäs domkyrka ny
ligen aktualiserats genom en studie av Aron 
Andersson. Det må i sammanhanget nämnas 
att endast ett av korskranken i Äbo dom
kyrka omtalas, nämligen det som 1425 upp
sattes av biskop Magnus Tavast. Det något 
yngre gallerverk som placerades framför släk
ten Kijks gravkor namnes icke. 

Byggnadskonsten i Finland under Vasa
tiden skildras auktoritativt av Carl Jacob 
Gardberg vilken genom sin mäktiga avhand
ling om Abo slott gjort sig förtrogen med 
tidens byggnadsfolk och byggnadsorganisa
tion. Bland personerna återfinner läsaren från 
det samtida Sverige kända namn som Henrik 
von Cöllen och Anders Larsson Målare samt 
stenhuggaren Antonius Timmerman, vilkens 
konsthistoriska insats framförallt Sune Schéle 
har äran av att ha klarlagt. 

Finland har anledning att med särskild 
stolthet se på sin träbyggnadskonst vars kon
struktiva särart fängslande klarlagts av Lars 
Pettersson. Gardberg ger en instruktiv re
kapitulation av forskningens resultat och be
skriver de viktigaste verken. Med intresse 
noterar man den betydelse som tillmätes 

Jean De la Vallée vid utvecklingen av cen
tralkyrkan, vilken i den s. k. dubbdkorskyr-
kan, t. ex. den i Sordavala får en genuin 
finländsk form. 

Vid genomgången av 1600-talets kyrko
inredningar stannar jag inför de pjäser som 
utförts av mästare jag lärt känna vid mina 
studier av träskulpturen och snickarkonsten 
i Baltikum. Predikstolen i Nådendals kyrka, 
som skänktes av Henrik Fleming 1622, står 
sålunda mycket nära den praktfulla predik
stolen i den under andra världskriget för
störda Trinitatiskyrkan i Jelgava (Mitau) 
och kan därför sättas i samband med den 
flitige Tobias Heintze, en mästare som också 
är företrädd med representativa arbeten i 
Abo, Virmo och Töfsala. 

Av porträttmålarna vill jag fästa upp
märksamheten på Jochim Neiman (ca 1600— 
1673), verksam i Abo. Hans namn har knu
tits till ett porträtt i helfigur av biskop Isak 
Rothovius på Gripsholm liksom några fina 
bröstbilder av paret Henrik Hoffman och 
Hebla Galle på ett votivskåp från 1600-talets 
mitt, som nu kan studeras i Finlands Natio
nalmuseum. Särskilt mansporträttet är av in
tresse eftersom det visar så stora överensstäm
melser med den bekanta bilden av riksanti
kvarien Johan Bure på Gripsholm, daterad 
1627 och signerad J. L. Bures porträtt har 
givit anledning till många kommentarer, ny
ligen sammanfattade av Boo von Malmborg 
i hans oumbärliga verk om svensk porträtt-
konst. De slutsatser man kan dra är att an
tingen har Bure avbildat sina egna drag eller 
också har han i Neiman haft en närstående 
lärjunge. 

Vad redogörelserna för arkitekturen och 
stadsbyggnadskonsten i Finland från och med 
1700-talets mitt beträffar är de så rika på 
fakta och så fylligt illustrerade att de utgör 
en oerhört givande källa, ur vilken en svensk 
läsare har mycket att hämta. Bland de många 
namnen stannar man inför Jacob Rijf som 
var den förste finländare som studerade vid 
den svenska konstakademiens byggnadsskola 
och som i sin arkitektur tog avgörande in
tryck av Adelcrantz. Hans omfattande verk 
och särart har tidigare observerats av Andreas 
Lindblom, vilken ägnat Rijf en sida i sin 
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Sveriges konsthistoria. Han är ej heller bort
glömd av Sten Ake Nilsson i hans översikt 
av konsten i Sverige under 1700-talet. Men 
åskådligt framträder han och hans släkt först 
i Konsten i Finland där ej blott byggnaderna 
utan även deras ekologiska förutsättningar 
blir belysta. Anknytningen till Sverige mar
keras ej endast av den ståtliga kupolkyrkan i 
Skellefteå landsförsamling utan även av upp
lysningen om att mästaren avled under arbete 
på Kungsholmens kyrka i Stockholm juldagen 
1808. 

Läsaren upplyses om att den på Sveaborg 
för Ehrensvärd verksamme byggmästaren B. 
G. von Spången arbetat som herrgårdsarki
tekt i Stockholmstrakten, en uppgift som vid 
undersökning visar sig gälla Sturehov och 
Stora Frösunda. Man erfar även att Johan 
Gylich (1786—1875) som verksamt tog del 
i arbetet på återuppbyggnaden av Abo efter 
branden 1827 stammade från Borås. Stads
byggnadskonsten i Finland under klassicis
men är ett fängslande kapitel med anläggan
det av det moderna Helsingfors efter J. A. 
Ehrenströms planer 1812 som en av ut
gångspunkterna. Ehrenström har av N. E. 
Wickberg karakteriserats som Finlands förste 
urbanist av verkligt internationella mått. Al
bert Lindhagen ansåg, när han stod i begrepp 
att göra upp planer för Stockholms malmar, 
att de nya stadsplanerna i Finland var före
bildliga i fråga om ändamålsenlighet och 
prydlighet. I det planschverk han utgav 1875 
var mer än hälften av stadsplanematerialet 
hämtat från Finland. 

Till de ledande arkitekterna hörde under 
1800-talets förra hälft Carl Ludwig Engel 
(1778—1840) och T. P. Chiewitz (1815— 
62), den sistnämnde verksam från 1852 i Abo. 
Mest berömd är ju Engel genom sin utform
ning av det monumentala Helsingfors och i 
det föreliggande verket får man en fyllig och 
idérik kommentar till hans verksamhet. Men 
man studsar inför påståendet att Engels verk
samhet i Tallinn före ankomsten till Finland 
inte efterlämnat några säkra spår. Det rit
ningsmaterial och den korrespondens bely
sande denna period av Engels verksamhet, 
som av hovintendenten J. Akerfeldts arvingar 
överlämnades till Finlands Nationalmuseum 
1966 ger dock, som Helmi Uprus i en 
posthumt 1980 utgiven uppsats kunnat visa, 
ganska klara besked om hans aktivitet i 
Estland. 

I ovanstående granskning har endast en 
ringa del av det rika innehållet i Ringboms 
och hans medarbetares arbete kunnat kom
menteras. Den fylliga redogörelsen för kons
ten i Finland under 1800-talets senare del 
och innevarande århundrade har här med 
hänsyn till tidskriftens karaktär lämnats åsido 
trots att det gäller den mest blomstrande epo
ken i vårt grannlands kultur. Jag nöjer mig 
med att hänvisa läsaren till den aktuella 
boken. Den framstår som en lättillgänglig 
handbok av ovärderlig nytta. 

Sten Karling 
Sturegatan 52 
114 36 Stockholm 

Carl Olof Cederlund & Sverker Söderberg, 
Båtar i 1600-talets Stockholm — om sex båt
fynd i kv. Hästen. Projektet marinarkeologisk 
fartygsdokumentation. Statens sjöhistoriska 
museums rapportserie 12. Stockholm 1981. 
122 s., 6 pl. ISBN 91-85268-08-9. 
Pris ca 78:—. 

Båtfunnene i Stockholm er en viktig kilde 
til Ostersjoens sjöfarts- og skipsbyggingshisto-
rie. Wasa har hatt en tendens til å trekke til 

seg det meste av interessen, som Skipfunnet 
med virkdig stor S, men Wasa står långt fra 
alene. 

I det meget store antall skipsfunn fra 
Stockholm behandler Cederlund/Söderberg 
de seks båtvrak som kom for dagen ved PK 
bankens nybygg i 1971. Publikasjonen av 
båtene er ett ledd i "projektet marinarkeo
logisk fartygsdokumentation" der SSHM 
tidligere har publisert 2 båtfunn, Cederlund: 
Ett fartyg byggt med syteknik 1978 og B. 
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Varenius: Bulverketbåten 1979. 
Utgrävningen i kv. Hästen ble utfört av 

Stockholms Stadsmuseum, mens SSHM tok 
seg av konservering og dokumentasjon av 
båtvrakene. 

Som mange av Stockholms båtfunn er 
Hästen-båtene ut-tjente fartoyer, senket på 
grunt vann som ledd i utfyllingsarbeid. Da
teringen av denne spesielle utfyllingen er 
ganske presis, midten av 1600-tallet. Båtene 
har vaert gamle og medtatte da de ble 
senket, og alt brukbart utstyr er selvfolgelig 
fjernet for senkningen. Det vi har igjen, er 
defekte skrog av seks enkle små farkoster. 
Hva kan så de berette om fortiden? 

Sverker Söderberg gir oss förste del av sva
ret på dette sporsmålet i sin redegjordse for 
dokumentasjonsprosessen, og i en detaljert 
beskrivelse av hva som er bevart av de en
kelte båtene. Carl Cederlund bygger videre 
på dette, med prinsippidle betraktninger om 
dokumentasjon av skipsrester, og en kultur
historisk vurdering av fartoyenes funksjon, 
egenskaper og type. 

Med utgångspunkt i de ganske sparsomme 
restene, påviser han at båt I I I er bygget på 
samme mate som Wasas storbåt, i en hol
ländsk båtbyggingstradisjon som ligger fjernt 
fra nordisk båtbygging. Båt II og V er an-
takelig Roslagsbygget, men båt VI viser de
taljer som er forskjellige fra nordisk båt

bygging, uten at båten kan stedfestes noe 
annet sted med den viten vi har i dag. Bå
tene I og IV regner Cederlund som for 
fragmentariske til at de kan gi saerlig kultur
historisk informasjon. 

Båter er kompliserte byggverk, som inne-
holder en mengde data. For komparative 
studier ville jeg gjeme hatt en ennå mer 
detaljert dokumentasjon. Blandt annet sav
ner jeg flere tverrsnitt, og eventuell forsok 
på konvensjonell linjetegning for de deler 
av skrogene der det er mulig. 

Ett metodiskt interessant forsak er tabel-
lene mellom s. 34 og 35 der konstruktive de
taljer ved de seks båtene er satt opp mot 
hverandre, delvis med h jdp av fargekoder. 

Cederlund & Söderbergs avhandling er ett 
skritt framöver i arbeidet med systematisk 
beskrivelse og analyse av fartoysfunn, ett vik
tig ledd i det större samlete arbeidet med 
maritim kulturhistorie. Store deler av denne 
kulturhistorie må skrives av arkeologer og 
etnologer, for de mennesker som i fortiden 
levet av fiske og folkdig sjöfart, har sjelden 
skapt skriftlige kilder til historikeren, men vi 
begynner å få systematisk kunskap om deres 
viktigste artefaktgruppe, båtene. 

Arne Emil Christensen 
Josefines gate 33 
Oslo 3, Norge 

Alf Nordström, Sorunda — en socken för sig. 
Utgiven av Sorunda Hembygdsförening 
1980. ISBN 91-38-05226-1. Pris ca 130:—. 

Sedan 1962 har Alf Nordström varit Stock
holms läns landsantikvarie, en pionjär på den 
posten. Det har varit en hektisk period av 
expansion och utveckling i länet. Fornläm
ningar, kulturbyggnader och hela landskap 
har fått sina stötar, har förändrats till det 
bättre eller till det sämre. De har ibland 
blivit utplånade och förvandlade till en rap
port till tröst för eftervärlden. Få områden i 
vårt land har en större rikedom av kulturella 
minnesmärken. Att lära känna och hantera 

detta komplex är naturligtvis omöjligt för en 
enda person. För Alf Nordström har det 
varit en stimulerande utmaning. Landsanti
kvarien har med bowlingklotets kraft gett sig 
i kast med de ofta oåtkomliga käglorna — 
administrativa hinder, bristen på resurser i 
pengar och folk. Verksamheten har burits 
upp av ett starkt intresse för sociala mönster, 
dvs. människornas levnadsvillkor, inte minst 
i de lägre samhällsskikten. 

Vid sidan av de administrativa uppgifterna 
har Alf Nordström publicerat ett flertal ge
digna volymer om orter och bygder: Vira 
bruk, Trälhavet 4 000 år — en bok om Vax
holms kommun, böcker om Upplands Väsby 
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respektive Märsta kommuner och guideboken 
över länets kulturminnesmärken. Det senaste 
verket, men säkert inte det sista, är en bok 
om Sorunda, utgiven av Sorunda Hembygds
förening. 

Många hembygdsböcker är föga professio
nellt gjorda i fråga om redigering, text och 
bild. Det gäller inte Sorundaboken. Den är 
en välredigerad produkt med ett förstklassigt 
bildmaterial. Texten är behagligt uppspaltad 
och indelad i många avsnitt med under
rubriker. Många bilder är av författarens 
egen hand. Tyvärr saknar de alla årtal, men 
det uppvägs ofta av den bildmässiga kvalite
ten. Man riktigt känner solljuset och blåsten 
över snövidderna kring Sorunda kyrka eller 
sommarvinden och doften av hagmark kring 
"Jättkullen" vid Ottersta. Åtskilliga bilder 
har hämtats från arkiv. Material saknas inte 
i Nordiska Museets och Hembygdsföreningens 
samlingar. 

Den rika herrgårds- och bondekulturen i 
Sorundabygden lämnar mycket stoff till en 
sockenbeskrivning. Svårigheten är att göra 
avvägningar och begränsningar. Författaren 
har med säker hand belyst socknens liv från 
forntiden till de sista sommargästerna. I 
många avsnitt anar man Hembygdsförening

ens insatser. Det gäller särskilt redovisningen 
av en torpinventering. Författarens framställ
ning har ingen karaktär av katalog eller upp
slagsbok. Tvärtom är den pedagogiskt upp
lagd och riktad till en bred publik. Någon 
gång blir texten litet yvig genom författarens 
personliga spekulationer och funderingar men 
det är undantag. En ordförklaring på två si
dor verkar slumpmässigt hopsatt och helt 
onödig. 

Det finns en risk att en bok typ Sorunda
boken blir en sockenbibd. Folk tror att här 
står allt, "så var det" osv. Givetvis är Sorun
daboken en översiktlig sammanfattning. Den 
ger kanske inte så mycket ny kunskap, men 
den bör väcka nyfikenhet och intresse hos 
många. Vi behöver välskrivna hembygds
böcker av detta slag. Den traditionella hem
bygdslitteraturen är ofta svåråtkomlig och 
snårig. Mycket är vunnet om Sorundaboken 
och dess likar stimulerar hembygdsrörelsen 
att gå vidare och gräva sig ned på enskilda 
punkter. Friskt vatten kommer alltid upp ur 
brunnshålen till glädje och ökad kunskap. 

Gunnar Redelius 
Riksan tikvarieämbe tet 
Box 5405 
114 84 Stockholm 

Bebyggelse historisk tidskrift. Nr 1 och 2 1981. 
Utgiven av Arkitekturmuseum, Skeppshol
men, 111 49 Stockholm. ISSN 0349-2834. 
Prenumerationspris 1982 7 0 : — , lösnummer
pris 1981, 3 0 : — . 

Det är inte varje dag en ny tidskrift i kultur
historiska ämnesområden startas här i landet. 
Med desto större intresse och förväntningar 
kunde man under året 1981 ta del av två 
nummer i en sådan serie, Bebyggelsehistorisk 
tidskrift, utgiven i ett samarbete mellan Arki
tekturmuseet i Stockholm och Kulturgeogra
fiska institutionen vid Stockholms universitet 
och ytterst på initiativ av professor Göran 
Lindahl. 

Forskningstrenden i kulturhistoriska ämnes
områden har under hela 1970-talet inneburit 

en förskjutning från de traditionella univer
sitetsämnena mot ett nytt centrum, beläget 
i tidigare skärningspunkter mellan arkeo
logi, etnologi, konstvetenskap, historia, kultur
geografi etc. I denna förskjutning har även 
arkitektur- och byggnadshistoria deltagit. De 
sociala och ekonomiska relieferna till bygg
nadsbeståndet har blivit allt viktigare forsk
ningsområden. Till detta kommer kulturmin
nesvårdens allt starkare behov av kunskaps
underlag för motiveringar i planering och för 
att skapa förståelse för de historiska värdena 
i fysisk miljö. 

Forskningsmässigt har medvetandet om de 
komplexa sammanhangen och vikten av stora 
perspektiv i tid och rum blivit ett starkt in
slag i en diskussion, som med allt större allvar 
har kommit att bli samvetenskaplig kring 
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centrala frågor. Det agrara landskapets fram
växt, urbaniseringsprocesserna och inte minst 
det medeltida samhällets betydelse för det 
historiska förloppet har kommit att bli cen
trala forskningsområden. Mot denna bak
grund är Bebyggelsehistorisk tidskrift en lo
gisk tillblivelse. Den nisch som skapats genom 
nämnda centrumförskjutning behöver ett eget 
forum, för samlade kunskapsöversikter, för 
diskussion och för stabilisering. Avsikten med 
tidskriften, som avses få viss redaktionell 
flexibilitet, är tematiska nummer, två per år. 
Det typografiska utseendet är tilltalande och 
modernt. 

De båda nummer som utkommit under 
1981 behandlar Norrlands bebyggelse och 
Medeltidens agrara bebyggelseutveckling. I 
det första numret inleder Göran Lindahl med 
en principiell översikt kring begreppen bygg
nadshistoria och bebyggelsehistoria. Den förra 
inriktningens kvalitativa karaktär jämförs 
med den senares mera kvantitativa. Vikten av 
regionala översikter och mätning av lokala 
skillnader framhålls. 

Numrets övriga innehåll är mångskiftande. 
Redaktören Per G. Råberg behandlar ut
ifrån norrländska städer lokalsamhällets vill
kor med metodiska, teoretiska och system
analytiska utgångspunkter. Industri- och folk
mängdsförhållanden behandlas i tre uppsat
ser av Lasse Brunnström, Ove Lundberg och 
Lars-Erik Borgegård, medan Ingvar Jonsson 
lämnar en översikt över den geografiska be
byggelseforskningen i Norrland. Phebe Fjell-
ström analyserar de etnologiska variablerna i 
det nordsvenska kulturlandskapet. 

Numrets arkeologiska innehåll består i två 
uppsatser, den ena av Evert Baudou som ger 
en översikt över den bebyggelsearkeologiska 
forskningen i Norrland, den andra av Per H. 
Ramqvist som presenterar den märkliga ar
keologiska undersökningen vid Gene i Ånger
manland. Baudou uppdelar forskningen i tre 
perioder: 1907—ca 1940 med grundläggande 
beskrivningar av gravfynd och lösfynd, ca 
1940—ca 1970 med intensiva undersökningar 
och inventeringar, samt tiden efter ca 1970 
med målinriktade punktinsatser. Projektet 
Norrlands tidiga bebyggelse ligger givetvis i 
centrum för den senaste periodens forskning, 

men även andra insatser är av stor betydelse. 
Baudou räknar upp 16 fältundersökningar 
av nyckelkaraktär för det första årtusendet 
och tidig medeltid samt framhåller de mo
derna paleoekologiska undersökningamas sto
ra betydelse. 

Ramqvist har lett undersökningarna vid 
Gene, som inleddes år 1977. Där har ett be
byggelsekomplex med gravar och husläm
ningar från dels romersk järnålder, dels folk
vandringstid kunnat friläggas. Gravfynden 
tyder på en bosättningskontinuitet över i 
yngre järnålder. Undersökningen som ännu 
inte är avslutad kommer att få central be
tydelse för den norrländska bebyggelsehisto
rien under järnålder. 

Det andra numret av Bebyggelsehistorisk tid
skrift har redigerats av Ulf Sporrong och in
nehåller en lång rad artiklar som från olika 
håll vinklar stora delar av aktuell medeltids
forskning. Vissa aspekter på bakgrund i 
yngre järnåldersförhållanden lämnas av Berta 
Stjernquist beträffande Skåne, Dan Carlsson 
vad gäller Gotland, Ulla Göranson och Bo 
Petré vad gäller Mälarlandskapen. Medel
tida agrar landskapsutveckling behandlas av 
Sporrong och Erland Porsmose, medan Len
nart Klang redogör för de arbeten i äldre 
agrara former som bedrivits inom ramen för 
fornminnesinventeringen under senare år, 
särskilt i Småland. Göran Dahlbäck redogör 
för ekonomiska förhållanden och jordinnehav 
utifrån Uppsala domkyrka och Ann Cathe
rine Bonnier belyser medeltid i Uppland 
utifrån konstvetenskapliga aspekter på de 
äldsta stenkyrkorna. 

En värdefull insats gör Bebyggelsehistorisk 
tidskrift som förmedlare av information av 
pågående projekt. Mycket av det innehåll 
som ovan nämnts utgör i själva verket del
rapporter från pågående projekt av större 
eller mindre omfattning. I nr 2 redogör Eva 
österberg särskilt för det nordiska ödegårds-
projektet. Det samvetenskapliga Luleälvs-
projektet får en kort presentation av Evert 
Baudou i nr 1, och i nr 2 ger Ulf Sporrong 
en kort presentation av några andra på
gående arbeten: Ystadsprojektet —• det syd-
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svenska kulturlandskapets förändringar under 
6 000 år med sina delprojekt, vissa gotländska 
projekt och det uppländska projekt som upp
byggts kring Barnore by med omgivningar i 
Hållnäs socken i norra Uppland. 

Medeltidsforskningen är således intensiv 
och kommer även att utbyggas med några 
ytterligare projekt. Det största projektet, Me
deltidsstaden, kommer att presenteras när
mare i ett kommande nummer av tidskriften. 
Även i ett fjärde nummer kommer medel
tiden att beröras på ett centralt sätt utifrån 
temat territoriell indelning. 

Innehållet i Bebyggelsehistorisk tidskrift är 
stimulerande, utomordentligt värdefullt och 
ger trots viss disparation goda överblickar 
över dagens forskningssituation. Modellen 
med en cirkulerande huvudredaktör är till
talande. Det är nu bara att hoppas, att tid
skriften kan hållas vid liv, att ekonomiska 
och personella resurser räcker till för en livs
kraftig fortsättning. 

Ake Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 

Ortnamn och samhälle. Utg. Thorsten An
dersson och Lars Hellberg. Uppsala universi
tet, Seminariet för ortnamnsforskning. Upp
sala 1977— 

Ortnamn och samhälle är seriebeteckning på 
en ny rapportserie av stort intresse för kultur
historiker av alla slag — inte minst arkeolo
ger. Den utges av Uppsala universitet. Semi
nariet för nordisk ortnamnsforskning med 
professorerna Thorsten Andersson och Lars 
Hellberg i spetsen och har ännu så länge en 
mycket anspråkslös teknisk utformning och 
begränsad spridning. Detta förhållande skall 
dock inte undanskymma det betydelsefulla 
— ett forum för debatt och snabbt levererade 
forskningsresultat och sammanställningar 
inom ramen för projektet Or tnamn och sam
hälle. Bakgrund till detta projekt är de sam
nordiska forskningsprogram i ortnamnsfrågor 
som började skisseras under 1970-talet inom 
Nordiska samarbetskommittén för namn
forskning (förkortat N O R N A ) , utsedd vid 
6:e Nordiska namnforskarkongressen i Hel
singör i augusti 1971. 

NORNA :s tillkomst är med största sannolik
het av stor vetenskaplig betydelse. Av särskilt 
intresse var det fjärde symposiet i Hanahol
mens kulturcentrum utanför Helsingfors i 
april 1975, vilket ägnades helt det allt mera 
aktuella temat Ortnamn och samhälle. Temat 

återkom i den sjunde namnforskarkongressen 
året därpå. En viktig målsättning var att 
formulera, initiera och starta forskningspro
jekt. Ansökningar om medel för en rad pro
jekt har inlämnats i de skilda nordiska län
derna och det hela har på sätt och vis kom
mit att starkt prägla nyare tendenser i ämnet 
ortnamnsforskning. 

I Sverige inlämnades år 1976 till forsk
ningsrådet ansökningar om medel för två 
projekt: Socialt betingat namnbyte och Sä
terinamn, ortnamn och administrativ historia. 
Anslag har beviljats och därmed har de båda 
projekten inletts inom ramen för ett nordiskt 
ramprojekt. I det första häftet av rapport
serien redogör Thorsten Andersson närmare 
för bakgrund, uppläggning och planering av 
projekten (Thorsten Andersson, Det nordiska 
projektet ortnamn och samhälle. Ortnamn 
och samhälle 1. Uppsala universitet. Uppsala 
1977). Denna inledande rapport har åtföljts 
av flera: Hans Walther, Gesellschaftsent-
wicklung und Namenwandel, nr 3 (1978), 
Bertil Westerberg, Litteratur om svenska 
distriktsbeteckningar, nr 4 (1978), Uppsala
studier i namnforskning, nr 5 (1979, Anders 
Öberg, Olika typer av sockennamn i Sverige, 
nr 6 (1979), Lars Hellberg, Ortnamnen och 
den svenska bosättningen på Åland, nr 2 
(1980), samt Svante Lagman, Östergötlands 
medeltida sockennamn, nr 7 (1981). Av vo
lymerna är Hellbergs om Åland den digraste 
(drygt 300 sidor) — i själva verket en mo-
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nografi av största principiella intresse för 
användande av ortnamn vid analys av cen
trala bebyggelsehistoriska frågor. Det är med 
det största intresse man emotser fortsatta 
rapporter. 

Det finns all anledning att längre fram 
mera utförligt återkomma till forskningsresul
tat och vetenskaplig diskussion. Förutsätt
ningarna för detta har med ens skapats genom 
den för ortnamnsforskningen något okonven
tionella formen och ett mera funktionellt 
betraktelsesätt på källmaterialet. I detta sam
manhang skall endast några allmänna syn
punkter lämnas. 

Ortnamnen avspeglar samhällets viktigaste 
kommunikationsmedel: språket. Ortnamnen 
är egentligen recenta, språkliga lämningar av 
central betydelse för förståelsen av samhällen 
från förhistorisk och historisk tid. Det är där
för helt självklart och nödvändigt att namnen 
sammanläggs med annat källmaterial i en 
forskningsprocess. Detta har också blivit en 
inarbetad tradition bland arkeologer, histori
ker och kulturgeografer. Av ortnamnsforskar
na själva har särskilt Lars Hellberg i arkeo
logernas ögon kommit att framstå som en sär
skilt intressant forskare, medveten om att 
problemen är det centrala, inte typen av käll
material. I detta sammanhang kan även Carl 
Ivar Ståhle och Karl-Axel Holmberg nämnas 
då de systematiskt utnyttjat arkeologiskt ma
terial. 

Hellberg och Thorsten Andersson driver 
delprojektet Or tnamn och administrativ his
toria, något som helt faller inom ramen för 
forsknings-nätverket järnålder-medeltid, med 

arkeologer, kulturgeografer och historiker. 
Man kommer där i direkt beröring med cen
trala frågor såsom den territoriella indel
ningen. 

Därmed antyds också en principiell fråga 
av den största betydelse: ämnesintegration 
och gemensam forskning kring samma pro
blem. Den som i likhet med undertecknad 
under senare år arbetat med flera material
typer har ibland upplevt forskningskomplexi
teten i form av kommunikationsproblem. Det
ta gäller exempelvis det vetenskapliga språket, 
strävan mot antingen generalitet eller håll-
fast detaljkunskap (dvs. kvantitativ eller kva
litativ forskning) samt beträffande den 
grundläggande källkritiken. I dessa lägen är 
det viktigt att med respekt ta hänsyn till 
andra synsätt och lyssna till alla argument. 
Detta understryks av Thorsten Andersson 
(1977 :9 ) : "Ortnamnsforskningens uppgift är 
primärt att tolka namnen. Därvid fordras 
bl. a. hänsyn till fakta om samhällsförhållan
den som andra vetenskaper kan bidra med; 
att relatera namnen till samhällsförhållan
dena utgör ett naturligt led i tolknings
arbetet. På motsvarande sätt måste andra 
vetenskaper ta hänsyn till resultat som ort
namnsforskningen når. Resultaten av ort
namnsanalysen kan således tjäna som bygg
stenar i ett gemensamt försök att rekonstrue
ra äldre samhällsförhållanden." 

Ake Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-114 84 Stockholm 
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