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Recensioner 

Kristina Jennber t , Den produktiva gåvan. Tra
dition och innovation i Sydskandinavien för 
omkring 5 300 år sedan. Acta archaeologica 
lundensia. Series in 4°. N° 16. Lund 1984, 
203 s. ISBN 91-40-05046-7. 

Till det neolitiska symposiet i Ghent 1975 
hade en grupp lundaarkeologer inkluderande 
också Kristina Jennber t sammanställt en 
översikt över introduktionen och spridningen 
av neolitisk ekonomi i östersjöområdet med 
tyngdpunkten på Skandinaviska halvön 
(Spång et al. 1976 i avhandlingens referenslis
ta) . I denna sammanställning gjordes ett för
sök att tolka skånska scnmesolitiska och tidig-
neolitiska fyndplatser i belysning av åtmins
tone då mera intensivt studerade danska 
fyndplatser (Andersen 1973, Brinch Petersen 
1971, 1973, Skaarup 1973). Detta gick till 
synes bra för väst- och sydskånska boplats
fynd, medan det stod klart att den västble-
kingska fyndplatsen Siretorp oåterkalldigen 
bröt mönstret. I sin 10 år yngre doktorsav
handling ifrågasätter Kristina Jennbert inte 
bara tolkningen av de skånska fyndplatserna 
utan också den dominerande synen på intro
duktionen av neolitisk ekonomi och det arte-
faktsäilskap och de fyndkontexter, som be
nämnes tidigneoliticum. Avhandlingen är 
därmed det senaste tunga inlägget i diskussio
nen om övergången senmesoliticumZtidig-
neoliticum i Sydskandinavien. 

Med boplatsen Löddesborg vid Öresund 
nära Barsebäck som förebild avgränsas en 
g rupp boplatser ("boplatser av Löddesborgs-
karaktär" med hennes egen terminologi), som 
skulle vara karaktäristiska för ett 500-600 år 
långt skede ungefär 4000 f.Kr., under vilket 
neolitisk ekonomi introduceras till Danmark 
och Skåne. En introduktionsmekanism teck
nas detaljerat för boplatsen Löddesborg. 
Denna föreslås ha geografisk giltighet lör en 
stor del av södra östersjöområdet och Skan
dinaviska halvön (sammanfattad för t.ex. 

Danmark på s. 120 i avhandlingen). 
Vad som skiljer Kristina Jennberts diskus

sion från en lång rad artiklar och debattinlägg 
om neolitiseringen (fult men bekvämt ord) av 
Danmark-Skåne är den detaljerade argumen
tationen kring Löddesborg. Detta gör det 
möjligt att steg för steg följa och acceptera 
eller förkasta hennes resonemang, antingen 
på grund av tolkningarna av fältunderlaget 
och laboratorieanalyserna eller på grund av 
resonemangets teoretiska premisser. Bådade
ra är i denna avhandling, liksom i alla andra 
avhandlingar, lika viktiga, men de är ovanligt 
klart och redigt exponerade. Avhandlingen 
skiljer sig med fördel från t.ex. Fischer 1974, 
Mahler 1981 och Persson 1979 som alla refe
reras i avhandlingen som mer eller mindre 
goda idéförebilder, men som alla saknar en 
explicit dataförankring av sin diskussion. 

Den första förutsättningen för att Kristina 
Jennber t s resonemang skall fungera är att 
boplatsen Löddesborg har avlagrats på så 
sätt att krukskärvor, som ligger i samma la
ger, kan betraktas som samtida, och att 
krukskärvor, som ligger i successivt högre la
ger kan betraktas som successivt yngre. I av
handlingen finns ingen beskrivning av vilka 
geologiska agenter, som skulle ha varit verk
samma vid avsättningen av den meterdjupa 
sekvensen av upp till åtta distinkta kulturla
ger (kapitel 6.5-6.10), men vid disputationen 
menade Kristina Jennber t att lagren skulle 
vara vindavsatta. Med några decenniers erfa
renhet av skånska vindar kan jag acceptera 
att flygsand är grusig i Skåne, men måste det 
inte då också accepteras att flygsandbankar 
kan ha kommit och gått under boplatsens 
500-600 år långa avlagringstid? Fakultetsop
ponenten, Erik Brinch Petersen, lade stor vikt 
vid att en dös uppförts inom boplatsområdet, 
och vad kan neolitisk jordbruksaktivitet ha 
betytt för uppkomsten av lagerföljden? Kan
ske är Kristina Jennber ts tolkning och utnytt
j ande av lagersekvenscn korrekt. Den är en-
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ligt min åsikt i varje fall dåligt motiverad. 
I kapitel 6.11.2 visas att i samtliga lager 

över hela boplatsområdet finns både ertebol-
lekeramik och trattbägarkeramik. De båda 
keramikslagen går, med vissa svårigheter och 
antagligen med enstaka undantag, att hålla 
isär (kapitel 6.11.2.2). Detta är egentligen an
märkningsvärt , då Kristina Jennberts tolk
ning är att varje lager motsvarar en bosätt
ning, under vilken således människorna skul
le ha tillverkat och deponerat två distinkt oli
ka grupper keramik (i avhandlingen kallas de 
traditioner och ordet trattbägarkeramik an
vänds inte till förmån för ordet tidigneolitisk 
keramik). På s. 61 antyds en möjlig utväg ur 
det ta dilemma: "Ty idén om tillvaron, mani
festerad i den materiella kulturen, förändras i 
samband med att produktionsförhållandena 
förändras, då far också den materiella kultu
ren ett annat utseende." Cambridge-arkeolo
gin är märkbar (Hodder 1982; Tilley 1981, 
1982a, b). Känns den övertygande tillämpad 
på Löddesborgs lagersekvens? 

O m Kristina Jennberts resonemang accep
terats till denna punkt, så är nästa punkt 
dateringen i förhållande till andra fyndplat
ser, den geologiska tidsskalan och l 4C-
tidsskalan. Boplatserna av Löddesborgska-
raktär placeras i senatlantisk tid enligt 
Mangerud et al. 1974 omkring 5300 B. P. De 
skulle täcka en period av omkring 500-600 år. 
Argumenten är två l 4C-dateringar (en från 
Löddesborg och en från Elinelund, söder om 
Malmö) och jämförelser med andra skånska 
och danska fyndplatser. Det är förargligt att 
det inte i avhandlingen tydligt anges exempel 
på skånska eller danska fyndplatser, som 
skulle avgränsa denna period i tiden. 

Dateringen är en självklar konsekvens av 
det förda resonemanget. Den några hundra år 
högre absoluta dateringen av den äldsta tratt-
bägarkeramiken i Skåne och dateringen före 
den defmitoriska gränsen mellan senatlantisk 
och subboreal tid enligt Mangerud et al. 1974 
är mindre anmärkningsvärd än uppfattning
en at t den äldsta ertebollekeramiken inte 
skulle vara äldre än den äldsta trattbägarke-
ramiken. Kanske kan det vara så i Skåne, 
men kan det vara så på Själland? Att ertebol-
lekeramik tillverkats mätbart efter introduk

tionen av trattbägarkeramiken på Skandina
viska halvön visas av Siretorpsekvensen. På 
denna punkt har Kristina Jennbert enbart 
flyttat en geografisk gräns längre mot sydväst 
jämfört med uppsatsen inför Ghent-sympo-
siet. Kan gränsen flyttas ytterligare västerut 
över Öresund? På denna punkt är Kristina 
Jennber t ensam om sin uppfattning. 

I kapi tden 8—10 visar Kristina Jennbert att 
boplatsen Löddesborg har varit belägen i en 
produktionsekologiskt gynnsam miljö, som 
också utnyttjats allsidigt från boplatsen. Vi
dare kan hon samla argument för att boplat
sen har varit bebodd hela året under en läng
re tid ("permanent bosättning" med hennes 
egen terminologi). Detta är en viktig och in
tressant förutsättning för introduktionen av 
neolitisk ekonomi. Boskapshållande och sä
desodling skulle ha börjat hos en sedentär 
befolkning i en för fångst, fiske och insamling 
gynnsam miljö. 

Löddesborg skulle antagligen vara en täm
ligen likgiltig boplats, som snart skulle falla i 
ungefar samma slummer som övriga boplat
ser längs den skånska öresundskusten, om 
det inte vore för ett litet fältdataunderlag, 
som till synes visar att neolitisk ekonomi in
troducerades i boplatsens fångstmiljö i liten 
skala c. 5300 B. P. (kapitel 9.3-9.4). 

Av husdjursben finns, förutom några tand-
och ett käkfragment överst i lagersekvensen, 
tre tandfragment från ett djupare läge. Efter
som boplatsområdet använts som betesmark i 
några tusen år, kan det i en kontroversiell 
diskussion vara lämpligt att inte acceptera 
fragmenten från det översta lagret som bevis. 
Inget av de tre fragmenten djupare i lagerfölj
den är emellertid fullt mätbara (enligt den 
osteologiska rapporten av Arne Hallström i 
Appendix I I ) . Kan de accepteras som bevis 
för att boskap förekommit på boplatsen? Och 
eftersom trattbägarkeramik förekommer i 
s amma och djupare lager: Lär de oss i så fall 
något som vi inte visste förut? 

Krist ina Jennber ts trumfkort är ett antal 
ertebolleskärvor med avtryck av sädeskorn. 
Från Löddesborg finns en skärva med ett av
tryck av enkom, vilken har en säkerställd 
stratigrafisk kontext. Ytterligare tre skärvor 
är antingen osäkra med avseende på avtryc-
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kets bestämning eller med avseende på det 
stratigrafiska läget ("lösfynd" enligt fig. 64). 
Ytterligare ett sannolikt avtryck finns från 
boplatsen Vik i sydöstra Skåne. 

Kristina Jennber t betecknar själv kornav
trycken som sensationella med utgångspunkt 
i att inga avtryck kunnat påvisas i stora 
mängder — förhoppningsvis och antagligen 
— välstuderad dansk ertebollekeramik. Här 
synes således finnas en skillnad i ekonomi på 
båda sidor av Öresund. Eller är det så, att 
ertebollekeramik tillverkats några generatio
ner längre på den skånska sidan av sundet än 
på den danska, och att därmed ertebollekera-
mik tillverkats och deponerats efter det att 
kornodling blivit vanlig i Skåne till skillnad 
från i Danmark, där enligt Skaarups tolkning 
erteböllekulturen försvunnit omätbart fort vid 
introduktionen av trattbägarkulturen c. 5000 
B.P . (Skaarup 1973)? Eller är Skaarups och 
övriga danskars uppfattning fel, medan Kris
tina Jennber ts uppfattning är rätt? Siretorp 
framstår återigen som den fyndplats, som det 
inte går att bortse ifrån. Kornavtryck i erte-
bollekeramiken på Siretorp vore en måttlig 
sensation. 

I kapitlen 11—12 visar Kristina Jennbert 
hur boplatserna av Löddesborgskaraktär är 
samtida med jordbruk omedelbart söder om 
Östersjön, och i kapitlen 13.3—13.4 visar hon, 
hur detta jordbruk kan ha spritts till Skåne 
som en följd av gåvoutbytesrdationer inom 
ett stabilt socialt system. Idén känns tilltalan
de som ett alternativ till migrationsmoddler 
och modeller, som bygger på ekologisk och 
demografisk press. Den har en god förankring 
i etnografiska förebilder av hög generalise
ringsgrad. Har den endast lokal giltighet, el
ler kan den tillämpas över stora delar av 
Europa och Gamla Världen i övrigt? 

Min uppfattning om fyndplatsen Löddes
borg är att den från stratigrafisk, geologisk 
och kronologisk synpunkt inte är informa
tionsrik och entydig nog för att fungera som 
utgångspunkt för tolkningen av andra fynd
platser, åtminstone inte med avseende på 
vittgående nytolkningar. Om Löddesborg tol
kas i belysning av den rådande danska upp
fattningen, blir resultatet följande: På platsen 
har funnits en (eventuellt permanent) fångst

boplats under senmesolitisk tid (c. 5500-5000 
B.P. ) , och under tidigneolitisk tid (c. 
5000-4700 B.P.) har på platsen funnits en 
(eventuellt säsongsutnyttjad) fångstboplats. I 
belysning av Siretorp och av- Kristina Jenn
berts (och Hakon Hjclmqvists) påvisande av 
kornavtryck i ertebollekeramiken kan det sä
gas att ertebollekeramik tillverkats och depo
nerats på platsen också efter introduktionen 
av trattbägarkeramik och kornodling. Också 
denna tolkning öppnar perspektiv, om än inte 
samma som Kristina Jennberts tolkning. 

Avhandlingen innehåller ett känslomässigt 
engagemang i blandade boplatser. Bland
ningen uppfattas som ett resultat av gripbara 
ekonomiska och sociala processer i det förhis
toriska samhället. Flertalet forskare skulle 
uppfatta den som ett resultat av geologiska 
och pedologiska processer. 

Avhandlingen innehåller också ett engage
mang i socialantropologisk teori. Väsentliga 
strukturer och processer i det förhistoriska 
samhället förstås utifrån relationer mellan 
människor och människor. Flertalet forskare 
skulle ha refererat till relationer mellan män
niskor och ekologiska ochZeller demografiska 
omgivningsfaktorer. 

Avhandlingens artefakter tilldelas av Kri
stina Jennber t ett engagemang. Det är inte 
bara redskap för en effektiv ekonomisk ex
ploatering av en miljö. De är meningsbärande 
symboler, som både förändras av och själva 
förändrar effektivitet, ekonomi och miljö. De 
deltar i såväl biroller som huvudroller i ett 
intrikat socialt och ekonomiskt spel i den för
ändringsprocess, som introduktionen av jord
bruk måste ha inneburit. Till skillnad från 
flertalet forskare låter Kristina Jennbert ler
krukornas former och mönster, inte de skä
rande och malande bruksföremålen, spela hu
vudrollerna. 

H a r Kristina Jennber t använt ett dåligt ex
empel för att illustrera goda idéer, eller är det 
j ag som inte kan hålla isär exempel och idéer? 
Är också jag känslomässigt engagerad, men i 
andra idéer än Kristina Jennbert? 

Stig Welinder 
Universitetets Oldsaksamling 
Frederiksgt. 3, N-0164 Oslo 1 
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J . Meurers-Balke, Siggeneben-Sud, ein Fundplatz 
derjriihen Trichlerbecherkultur an der holsleinischen 
Oslseekuste. 101 sidor. 61 figurer. 92 planscher. 
Med bidrag av P. Breunig, J . Freundlich, D. 
Heinrich, B. Hulthén, D. König, G. Nobis, B. 
Schmidt. 32 sidor. 12 figurer. 14 tabeller. 4 
planscher. Ofla-Bucher. Band 50. Neumuns
ter. 1983. ISBN 3 5290 1150 9. 

Siggeneben-Sud, ein Fundplatz derjriihen Trichler
becherkultur an der holsleinischen Oslseekuste är en 
publikation av J . Meurers-Balke efter en dis
putation, som ägde rum 1978 vid Matema-
tisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, uni
versitetet i Köln. Avhandlingen grundar sig 
på arkeologiska undersökningar, utförda av J . 
Meurers-Balke under åren 1974—76, av bo
platsen Siggeneben-Siid, belägen ca 10 km 
S Ö om Oldenburg vid den östholstenska ö s 
tersjökusten. Boplatsen är en av många vid 
Dahmerbuktcn och där den hitintills mest 
välkända är boplatsen Rosenhof. 

Syftet med arbetet är att rekonstruera de 
teknologiska och kulturella förhållandena un
der den tidigneolitiska tiden. I detta samman
hang har det varit betydelsefullt att komma 
fram till ekologiska och ekonomiska villkor 
samt att undersöka vilka aktiviteter som kan 
ha ägt rum på boplatsen. Siggeneben-Sudbo-
platsen har stor betydelse för förståelsen av 
neolitiseringsprocessen, inte bara i Nordtysk
land utan även i Skandinavien. 

Det är därför glädjande att finna en så 
allsidig bearbetning av en trattbägarboplats. 
Arbetet omfattar förutom den arkeologiska 
analysen och pollenanalysen av J . Meurers-
Balke nämligen också analyser av C-14 date
ringar (J. Freundlich, P. Breunig), fiskben 
(D. Heinrich), keramik (B. Hulthén), diato
méer (D. König), vilda djur och tamdjur (G. 
Nobis) samt dendrokronologi (B. Schmidt). 

Fyndmaterialet består av keramik samt 
sten-, horn- och träföremål. Den arkeologiska 
bearbetningen ger en god inblick i teknologin. 
En mängd olika variabler har analyserats och 
beträffande keramik- och stenmaterialen har 
ADB kommit till användning (mjukvaran är 
SPSS — Statistical Package for the Social 
Sciences). En stor del av materialet har nog
grant mätts och det finns en rad grafiska 

framställningar. För läsaren är det emellertid 
ibland svårt att koppla samman denna 
grundliga beskrivning av olika föremål med 
de frågor som ställts. 

På keramiken har gjorts en teknologisk un
dersökning och en kärlanalys. Genom grafis
ka framställningar av bevaringstillstånd, råle-
ror, magring, uppbyggnad, ytbehandling, 
godstjocklek och bränning karakteriseras ke
ramiken. Det finns inte någon större skillnad i 
magringstekniken som tyder på funktionella 
olikheter. Keramiken var starkt fragmenterad 
och kärlen var uppbyggda i lerrullsteknik, 
företrädesvis s. k. N-teknik. Skärvtjockleken 
var vanligast mellan 6 och 8 mm där myn
ningsskärvorna var tunnare än bukskärvorna. 
Tjockväggiga kärl var kraftigare magrade vil
ket antas bero på framställningslörfarandet. 
Bränningen skedde i 500-600°C. Samman
fattningsvis visar den teknologiska undersök
ningen, att man troligen har att räkna med en 
enhetlig tillverkningsteknik. 

Mynningsskärvor, bukskärvor, bottnar, re-
konstruerbara enheter och dekorerade skär
vor ligger till grund för kärlanalysen. Ett stort 
antal skärvor finns tecknade i planschdelen. 
Tra t tbägarna dominerar men det finns även 
hängkärl , hängflaskor, flaskor, lampor och 
lerskivor. 

Stenmaterialet är den största fyndkategorin 
på boplatsen och en del sådana föremål finns 
tecknade i planschdelen. Det lägges stor vikt 
vid förhållandet mellan olika bearbetnings
tekniker, som jämförs med relationer på neo
litiska boplatser i norra och centrala Europa. 
Skiv- och kärnyxor, slipade yxor, spetsar, 
borr, sticklar och retuscherade avslag redovi
sas mycket omständligt, liksom avslagsmate
rialet och kärnorna, genom att ett stort antal 
mä tba ra variabler visas i grafiska framställ
ningar. Benredskap, bendolkar och benspet
sar samt träredskap, ålharpuner, skaft och 
fägelpilar visas likaledes grundligt. 

Redovisningen och behandlingen av det i 
och för sig intressanta artefäktmaterialet sy
nes ha fått en alltför stor plats i arbetet. Dessa 
noggranna analyser mynnar dock ut i en dis
kussion om de olika aktiviteter som kan ha 
ägt rum på platsen. Keramikframställningen 
och användningen av keramik, matlagning, 
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tillverkning av stenredskap och användning
en av olika redskap, tillverkningen av trä- och 
hornredskap, ålfangst, jakt, röjning och åker
bruk illustreras genom utbredningskartor. 

Boplatsen tolkas som en permanent boplats 
belägen i en näringsrik biotop där jakt och 
fiske haft stor betydelse. Fynden av sädespol-
len och tamdjursben tolkas så att den agrara 
produktionen haft lika eller underordnad be
tydelse för människornas överlevnad. Mikro
studien av de olika fyndkategorierna på den 
ca 25 m långa strandbredden visar på så sätt 
olika aktiviteter som ägt rum på boplatsen, i 
den omedelbara närheten av strandbredden 
och det utgrävda området. 

Jämförelser med fyndmaterial på den nära
liggande boplatsen Rosenhof, där man påträf
fat kulturlager med ertcbolle-dlerbekfynd och 
kulturlager med fynd av den s.k. Rosenhof-
gruppen visar en kontinuerlig utveckling, 
framförallt har detta visats genom analyserna 
av keramikmaterialet, från ertebolleperioden 
till trattbägarperioden. Spetsbottnade kärl 
och lampor fanns i ertebolle-dlerbeklagret på 
Rosenhofboplatsen. Rosenhofgruppens kera
mik med Michlesberginflytande har i den an
slutande något yngre Siggeneben-Sudboplat-
sen utvecklats till karaktäristiska trattbägare 
och flaskor. Förekomsten av lampor i trattbä-
garsammanhang visar på direkt förbindelse 
med ertebolleperioden. 

Den omdiskuterade relationen mellan erte
böllekulturen och den tidig-neolitiska trattbä
garkulturen kan därför på nytt belysas genom 

Siggeneben-Siidpublikationen. Den konti
nuerliga utvecklingen styrks också av sten-, 
trä- och homföremålen som har morfologiska 
likheter i de båda "kul turgrupperna" och där 
man på Siggenebcn-Sudboplatsen finner ett 
tillskott av slipade yxor och föremål tillverka
de i spånteknik. 

Siggeneben-Siidboplatsens kronologiska 
och kulturhistoriska ställning undersöks av
slutningsvis ingående med jämförelser av 
boplatsmaterial i norra och centrala Europa. 
Boplatsen sätts in i den omdiskuterade relati
va kronologin. Siggeneben-Siid, som dateras 
med hjälp av C-14 dateringar till 3200-3300 
f. Kr. tolkas genom sin karaktäristiska kera
mik som en direkt vidareutveckling av Rosen
hof gruppen. 

Denna publikation av Siggeneben-Siidbo-
platsen är ett viktigt bidrag till förståelsen av 
neolitiseringsprocessen i Nordtyskland och 
Skandinavien. Arbetet klargör ytterligare för
hål landena i Schleswig-Holstein, där man un
der lång tid bedrivit forskning kring de olika 
"kul turgrupperna" och deras relativa krono
logiska förhållanden. 

Arbetet far också konsekvenser för studier 
av neolitiseringsskedet längre norröver, där 
ävenledes relationen mellan erteböllekulturen 
och den tidigneolitiska trattbägarkulturen är 
ett delikat problem att lösa. 

Kristina Jennbert 
Institutionen för Arkeologi, 

Krafts torg 1,223 50 Lund 

Erik Nylén, Gotländischer Runensteinstil I. 
Kungl . Vitterhets Historie och Antikvitets
akademien. Stockholm 1972. ISBN 91-7192-
016-1. Pris ca 90:- . 

För mer än tio år sedan, 1972, publicerade 
Erik Nylén ett arbete kring ett unikt fynd av 
ett ornerat träföremål från sen vikingatid. Det 
hade påträffats i Älskogs kyrka på Gotland 
redan 1964 i samband med röjningsarbete i 

första tomvåningen, då man restaurerade 
kyrkan och skulle ta bort ett gammalt fyll
nadslager kring valvkappan. Nyléns arbete 
har titeln Gotländischer Runensteinstil I med un
derrubrikerna "Ein reich geschnitztes Sattel-
detail aus der späten Wikingerzeit" och "Zu 
einer zeitraubenden Rekonstruktionsarbdt". 

Tyvär r finner läsaren mycket litet av dis
kussion kring gotländsk runstensornamentik 
eller belysning av den rika flora av senvikinga-
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tida ornamentik, som finns på Gotland. Men 
det utlovas en del II där mer ingående 
granskning av stilproblemen kommer att 
uppfölja del I. I avvaktan på denna del har 
någon anmälan ej skett tidigare i Fornvännen, 
men på anmaning av redaktionen tas del I 
upp separat i väntan på del I I . Man brukar ju 
antaga att en del I skall följas av en del II . 
Men ej sällan kommer annat emellan. Förfat
taren skjuter sina planer till en obestämd 
framtid. Men vi hoppas del II skall komma 
en gång. 

Nylén genomgår i sitt arbete fyndets öde 
från fyndstället via Statens Historiska Muse
ums konserveringsavdelning till det av ho
nom färdigbehandlade sadelbeslag man kan 
se utställt i Gotlands Fornsal — ett av de få 
bevarade prov på träskärningsornamentik 
från vikingatiden, som vi har i Sverige. 

Alltså: föremålsbeskrivning, konserverings-
förlopp, diskussion kring ornamentik och 
funktion, allt detla, grundfakta och problem
ställning, är något man ofta tagit alltför lätt 
på i de sista årtiondenas artefaktpublikatio-
ner. Rekonstruktionen av föremålet, som för
fattaren med all rätt tolkar som ett sadelbe
slag, upptager den intressantaste delen av 
publikationen. Eller snarare kan man kalla 
det konserveringsarbete av hög klass. 

Fyndets " ö d e " blev olyckligt. När det skul
le konserveras i Stockholm på museets kon
serveringsavdelning råkade man genom "ein 
Missgeschick" gjuta in hela stycket i genom
skinlig plast, som man sedan på ett olyckligt 
sätt mekaniskt sökte avlägsna innan Nylén 
fick återtaga föremålet. Ingående beskrivs 
hur han och konstnären Evert Fahlander lyc
kades att genom manuellt arbete, fotografe
ring och teckningar i anslutning till några 
registreringsfotografier, som tagits innan fyn
det kom till Stockholm, avlägsna den för
ödande plastbeläggningen och taga fram den 
intrikata djurornamentiken — spegelvända 
"runstensdjur" lagda i den vanliga åttforms-
slingan. Ornamentiken fanns såväl på framsi
dan som på baksidan av sadelbeslaget. Ny
léns synnerligen omsorgsfulla, tålamodsprö
vande återställande av fyndet i dess ur
sprungliga skick var verkligen ett synnerligen 
" z d t r a u b e n d e Rekonstruktionsarbeit". Hur 

t idsödande detta måste ha varit förstår man 
kanske bäst genom att följa den planschsvit 
på nära fyrtio bilder, där klarläggandet av 
ornamentiken framgår stadium för stadium. 
Från ett otydligt gjytter av linjer och platt-
skärningsytor övertäckta med stenhård plast 
tills den ursprungliga träytan framträder med 
sina drakslingor. 

För dateringen jämför Nylén sadelbeslaget 
med ornamentiken på silverskålen från Lilla 
Valla i Rute. På sadelbeslaget är dock orna
mentiken tämligen grov och något överlastad 
med ytfyllande bandornamentik. Föremålet 
placerar författaren i senare delen av 1000-ta-
let, men påpekar att inga romanska drag före
kommer, varför den knappast kan vara sena
re. I sin analys av mönstret visar han att det 
även här förekommer en viss spänning mellan 
symmetrihelhet och mångtydighet i detalj
uppbyggnaden. Även om detta enligt anmä
laren ej är så påfallande här som i den syd
skandinaviska gruppen av de sena vikinga
tidsstilarna så är det helt klart att det även i 
den mellanskandinaviska stilen förekommer 
dubbeltydighet såsom anmälaren visat i sin 
avhandling 1959 och som Nylén detta oveten-
de tagit upp 1962 och nu referar till. 

Trots att mönstret är väl komponerat visar 
Nylén att det ej varit någon "Meisterhand" 
som utfört arbetet. Sadelbeslaget från Älskog 
är ett viktigt tillskott till de få alster vi har 
bevarade av östnordisk träskämingskonst 
från vikingatiden. Dopfunten från Alnö visar 
hur snabbt den gamla ornamentikkonstens 
eleganta bandslingebehandling förflackades 
under trycket av den för nordisk tradition 
väsenfrämmande romanska konsten. 

Nyléns skickliga konserveringsarbete visar 
hur betydelsefullt det goda handlaget är, 
" k än n an d e t " inför föremålet. Man kan i Ny
léns konserveringsarbete och beskrivning där
av skönja ett väl tillvarataget arv från Hilmer 
Gelin och Allan Fridell. Genom dessa två 
konservatorers insatser under Sune Lind
quists ledning skapades helt nya principer för 
behandling av fynden. Det skedde vid tillva
ratagandet av Valsgärdematerialets enastå
ende rika men i stort mycket "skröpliga" ar-
tefaktbestånd. Med oändligt tålamod, handa
skicklighet och konstruktiv fantasi skedde re-
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konstruktion och konservering av hjälmar, 
glaskärl, järnföremål o.s.v. Gelin och efter 
honom Fridell blev från 1930-talet och framåt 
vägledare för flera generationer Uppsalaar
keologer i fornfyndsvårdens tålamodsprövan
de konst. Man kan säga att här lades grunden 
för modernt konserveringstänkande. 

Även om konserveringstekniken utvecklats 

snabbt med olika tekniska hjälpmedel torde 
alltjämt handlaget och känslan för varje arte-
fakts värde som forskningsföremål vara myc
ket väsentligt. Därför borde Nyléns bok ingå 
som kursbok i konservatorsutbildningen. 

Hans Christiansson 
Gustavianum, 752 20 Uppsala 

Anders Carlsson, Djurhuvudformiga spännen och 
gotländsk vikingalid. Stockholm Studies in Ar
chaeology, 5. Stockholm 1983. 210 sid. inkl. 
katalog, 30 fig., engl.summ. ISBN 91-7146-
327-5. 

Fortsatta studier i Gotlands vikingatid är an
gelägna och har under senare år tagit sig flera 
uttryck. Nämnas kan Historiska Museets vo
lym i "fickformat" Gutar och vikingar (1983), 
Per Lundströms presentation av Paviken 
(1981) samt två doktorsavhandlingar hösten 
1983, båda direkt eller indirekt utifrån kvin
nodräkten: Lena Thunmark-Nyléns om dos-
formiga spännen och Anders Carlssons uti
från de djurhuvudformiga spännena. Den 
sistnämnda volymen skall här bli föremål för 
granskning och synpunkter. 

Titeln på Carlssons arbete, Djurhuvudjormi-
ga spännen och gotländsk vikingatid, innebär en 
bredare målsättning än den rena föremåls-
analysen, nämligen att "påvisa förändringar 
hos spännena och deras fyndsammanhang 
över tiden och att tolka dessa i kulturhistoris
ka termer". Detta kan uppfattas så, att Carls
son avser att belysa en rad problem utifrån en 
viss föremålsgrupp, men samtidigt även se 
hur historiska situationer avspeglas i densam
ma. Man skulle om man så ville kunna upp
höja frågan till större generalitet, nämligen 
hur och under vilka förutsättningar kvinno
dräkten kan användas som ett prisma för stu
dier av vissa samhällsförhållanden, t.ex. den 
lokala produktionens ställning i ett visst sam
hälle. 

Utgångspunkt är en katalog på 1 551 spän
nen. Begränsningen görs till de sena vendelti

da och vikingatida, d.v.s. till dem som har 
ögonmärken i stället för hål (från VZG per. 
VI 1:4 och framåt). Bearbetningen utförs med 
tillämpning av två av varandra till synes obe
roende variabler, dels bottenplattans gjuttek
nik, dels orneringen. Förf. upprättar en basin
delning i 10 orneringsgrupper och tre tekni
ker: gjuten, nitad och lödd bottenplatta. Till 
detta fogas en forskningsöversikt med viktiga 
moment hämtade från Montelius, Hilde
brand, Nerman och Stenberger. Inlednings
vis anvisas fem problemområden som vägled
ning till dispositionen: bebyggelsemönstret, 
materialstruktureringcn med typindelning 
och kronologi, spänneproduktionen, spänne
bärarna och framtida forskningsuppgifter. 
Avsikten med det sistnämnda är att belysa de 
stora behoven av grundläggande studier i det 
vikingatida arkeologiska källmaterialet från 
Gotland. 

Anders Carlsson ägnar det vikingatida bo
sättningsmönstret stor uppmärksamhet och 
använder därvid olika utgångspunkter: sten
grundsbebyggelsen och Dan Carlssons 
genomgångar, silverdepoterna samt analoga 
resonemang utifrån den medeltida bebyggel
sen. Han diskuterar vidare den eventuella 
stagnationsfasen under folkvandringstid och 
gör miljöhistoriska konstateranden. Liksom 
Dan Carlsson stannar han inför siffran 1 200 
såsom skälig för antalet vikingatida gårdar. 
Antalet hushåll per gård beräknas till två. I 
resonemanget kring silvret har han uppenbar 
sympati för Peter Sawyers uppfattning om 
vikingatågens betydelse, d.v.s. att dessa 
medfört nedläggning av silver som erhållits 
genom tribut eller rov. Att depoterna blivit 
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kvar i jorden förklaras med att vederbörande 
senare omkommit vid fortsatta vikingatåg. 
(Se även Carlssons recension av Sawyer i 
Fornvännen 1983.) 

Populationsberäkningarna uppföljs med 
antagandet , att om vardera gårdens båda 
hushåll tillsammans motsvarat 12 enskilda 
personer, blir det totala antalet individer 
14400. 

Huvudavsnit tet behandlar givetvis den ak
tuella spänndörmen. Utifrån de 10 huvudty
perna skapas en lång rad undertyper. Totalt 
66 typer kan utifrån ornamentiken följas i en 
längre bildserie. En sammanfattande tabell 
redovisar hela materialet liksom ett längdZ 
bredd-diagram och en karta. Källkritiska as
pekter visas i en tabell. Det är påfallande hur 
liten andel av materialet som upptagits i sam
band med sakkunniga och väldokumenterade 
undersökningar. 

Basen för det centrala kronologiska resone
manget är typologisk seriation enligt de prin
ciper som formulerades av Mats P. Malmer i 
början av 1960-talet, i detta fall med tillämp
ning av nämnda variabler. Resultatet sam
manfattas i ett seriationsdiagram som dess
utom är påbyggt med fem hypotetiska krono
logiska grupper, I -V. Den kronologiska hu
vudtrenden är följande. Från att ha varit 
helgjutna förses spännena i ett senare skede 
med nitad bottenplatta. I slutskedet används 
lödteknik. Stora överlappningar i tid förelig
ger givetvis, och tidvis fungerar de tre tekni
kerna parallellt. 

Huvudresultatet testas på olika sätt: genom 
studier av andra typologiska element såsom 
relativ hörnstolpshöjd och relativ bottenhåls-
bredd. Genom detta kan en äldre fas urskiljas 
i den kronologiska gruppen I. Vidare genom
fördes en test mot spännekombinationerna, 
vilken redovisas i en osorterad matris, ordnad 
efter de fem kronologiska grupperna. Kombi
nationerna synes visa att det finns anledning 
till justering av de nämnda grupperna. Till 
allt detta kommer dessutom en jämförande 
analys av kyrkogårdsfynden och det viktiga 
gravfältet Ire i Hellevi. 

Resultatet av de olika testerna blir en juste
rad periodindelning, fortfarande med fem 
skeden men nu kallade A—E. Dessa anses i 

huvudsak motsvara århundraden, d .v .s . pe
riod A 700-tal, period B 800-tal, period C 
900-tal, period D 1000-tal samt period E 
1100-tal. Den absoluta kronologin måste dock 
ändå betraktas som hypotetisk då de säkra 
upphängningspunkterna är få. Carlsson 
framhåller därvid särskilt diskussionerna 
kring stil I I I / E och dess datering genom av
saknaden av representation i Birka, vissa 
myntdateringar för period C och för period D 
särskilt kyrkogårdsfynden. Den relativa kro
nologin förefaller däremot säkert förankrad. 

Anders Carlsson framför intressanta aspek
ter på tillverkningens organisation. En utom
ordentligt viktig utgångspunkt är fyndet av en 
originalmodell av brons från Lundbjärs i 
Lummelunda , tillhörande 800-talet och av ty
pen 4:11. Genom detta anser Carlsson att det 
står klart att spännena tillverkats i serier med 
en grundmodell som utgångspunkt, varefter 
de kopierats på varandra. Idén är visserligen 
inte ny, men utvecklas här på ett övertygande 
sätt. Han sammanför typer i längdZbredd-
diagram och kan därvid påvisa hur spänne
storlekarna avtar genom krympningar i ler-
modd le rna enligt det förhållande som Birgit 
Arrhenius tidigare visat. I takt med denna 
minskning genom fortgående kopiering för
flackas ornamentiken. 

Denna tillverkningsprincip möjliggör till
verkning av stora mängder spännen utan cen
tral verkstadsorganisation. Vidare synes det 
bli möjligt för snart sagt alla och envar att 
förvärva spännena. Utifrån sina populations-
beräkningar kan Carlsson därmed uppskatta 
den maximala produktionen till 120000 spän
nen. O m man utifrån gravfyndens vittnes
börd i stället räknar med ett spänne på var 
tredje eller fjärde kvinna blir resultatet en 
produktionsvolym på ca 35000, över tiden 
liktydigt med ett gotländskt djurhuvudfor
migt spänne tillverkat var femte dag. Därmed 
blir sannolikheten stor för att man har att 
göra med ett gårdshantverk i stället för en 
marknadsmässig cirkulation. 

Iregravfältets vittnesbörd ligger till grund 
för nämnda "gleshet" i fördelningen kvinnor
na emellan. Spännena förekommer dessutom 
både där och annorstädes ej heller genom
gående i par, något som vore naturligt med 
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hänsyn till funktionen i en hängsdkjol. Regel
bundenheten i kombinationer och dräkt tycks 
avta över tiden. Detta förhållande synes även 
gälla de dosformiga spännena, som försvinner 
vid vikingatidens slut. Det måste dock fram
hållas, att endast 144 individer med spännen 
kan anses vara tillfredsställande dokumente
rade. 

Förf. diskuterar kombinationerna mellan 
spännena inbördes. Han konstaterar därvid 
stor överensstämmelse mellan kombinationer 
och period, men 13 avvikelser finns. Dessa 
förefaller främst inom de äldsta perioderna A 
och B, dä r depositionerna släpar efter. Detta 
kan tolkas så, att det under äldre perioder 
funnits större inslag av arvegods och längre 
cirkulationsstid, t. ex. till följd av en lägre pro
duktion. En lång serie längdZbredd-diagram 
(år illustrera detta resonemang, i vilket även 
krympningens effekter analyseras. En rad de
taljobservationer tillkommer, t.ex. skelett
gravskickets förändringar genom dess starka 
ökning och orienteringens omkastning, d .v .s . 
förskjutningen från gravar med huvudet i 
norr till gravar med huvudet i söder. Denna 
omkastning synes ske vid vikingatidens mitt. 
Spännenas fördelning över ön kommenteras 
så, att kvinnorna genom giftermål själva "cir
kulerade". Spridningen av föremålsformen 
kan därmed knappast ligga till grund för ett 
sökande efter produktionsplatser. 

Det avslutande avsnittet ägnas utblickar 
och programidéer. Resultaten visar behovet 
av ännu mera ingående genomgångar, helst i 
avsikt att kunna identifiera enskilda serier. 
Därefter förs ett ingående resonemang kring 
den gotländska rikedomen, främst utifrån de 
vikingatida silverdepoterna där ovan framför
da synpunkter understryks. I detta avseende 
används Södermanland som jämförelse
objekt. Gotlands silverdepoter är 16 gånger så 
talrika, men jämför man antalet funna spän
nen är Gotland 50 gånger rikare. Det gotländ
ska skelettgravskicket bör enligt förf. vara or
sak till att ön har så många fler återfunna 
spännen än Södermanland och även "rikedo
m e n " på silver kan ha likartade källmässiga 
förklaringar. 

Anders Carlsson ställer sig kritisk till den i 
tidigare forskning så starka betoningen av 

handelsaktiviteter. Hans utgångspunkt är att 
om man bortser från silvret kan starka in
vändningar resas mot argumenten för far-
mannabönder och handel. Populationsberäk-
ningarna ger vid handen, att det torde ha 
funnits ett stort överskott av unga män, be
redda till vikingatåg. Avslutningsvis ges vissa 
antydningar kring den äldsta organisationen 
med funderingar kring tredingsinddningen, 
Tunagå rda r och Stenstugugårdar. 

Anders Carlssons arbete redovisar ärligt en 
forskningsprocess med en materialbearbet
ning som i sin omsorg torde ha lå motsvarig
heter i landets arkeologiska litteratur. Katalo
gen gör det möjligt att hela tiden kontrollera 
författaren. Anmärkningar kan dock framfö
ras mot bildmaterialet, där analysteckningar 
och hänvisningar till katalogen skulle ha gjort 
det lättare att följa med i resonemanget. Refe
renslistan är i knappaste laget. Med hänsyn 
till den vikt som läggs på resonemang kring 
silvret kan man efterlysa senare uppsatser av 
Brita Malmer och Klavs Randsborgs arbete 
The Viking Age o j Denmark (Carlsson anmälde 
f. ö. Randsborgs bok i Fornvännen 1981.) 

Avhandlingens centrala del är seriations-
metoden. Det hade varit värdefullt om denna 
metod hade specialbehandlats och insatts i 
sitt vetenskapshistoriska sammanhang, dess 
ev. begränsningar hade påpekats och att där
till en kompletterande jämförelse med t.ex. 
kurvanalys, hade tillförts resonemanget. 
Även det centrala typbegreppet hade kunnat 
definieras tydligare, särskilt med hänsyn till 
resonemanget kring de totala serierna och de 
ibland mycket fåtaliga exemplen på respekti
ve undertyp i hans källmaterial. 

A. Carlsson visar hur ingående studier av 
ett arkeologiskt artefaktmaterial genererar 
nya frågor och hypoteser. Hans arbete, i sig 
en redovisning av en process, är i själva ver
ket en station på vägen och i många avseen
den en programskrift. Man ser med spänning 
fram mot möjligheterna att kunna identifiera 
hela serier av spännen. Hans arbete utgår 
vidare från en lokal hantverkstradition, knu
ten till ett lokalt behov och till den särskilda 
tradition som dräktskicket innebär. Då detta 
därmed ytterst är avstampen för ett mera 
övergripande resonemang, frågar man sig om 
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begränsningen till de sena vendeltida och vi
kingatida spännena är särskilt lyckad. Hade 
det inte varit bättre att kunna följa hela den
na spännetradition över hela tillverkningsti
den, d.v.s. från den eventuella skarv som 
finns mellan folkvandringstid och vendeltid? 
Genom Birger Nermans arbete finns ju hela 
det vendeltida materialet publicerat. 

Författarens åsikter kring handelsförhål
landen och vikingatåg kan te sig kontrover
siella mot bakgrund av tidigare forskning, i 
varje fall om man skall använda silverdepo-
terna som utgångspunkt. Hans resonemang 
speglar där också två aktuella och polariserde 
hypoteser i frågan om förutsättningar för 
statsbildning: "tributshypotesen" som före
träds av Peter Sawyer och "handelshypote
sen", som företräds av bl.a. Johan Callmer. 

Carlsson för ett resonemang som innebär, 
att depoterna inte skulle ha legat kvar i jorden 
om de varit kända, d.v.s. om nedgrävaren 
själv hade återvänt. Vill man hävda andra 
förklaringar till depoternas existens, d.v.s. 
att de inte är resultatet av vikingatåg, måste 
man fortfarande förklara varför de ligger kvar 
till synes bortglömda, i anslutning till bebyg
gelsen eller kanske någon gång rent av under 
golvet. I detta sammanhang skulle det ha 
varit upplysande med en mera ingående dis
kussion kring depoternas sammansättning. 

Det gotländska silvret kan i tid jämföras 
med omfattande förändringar på ön, t.ex. 
centralortsbildningar som Visby och Paviken 
m.fl. och kanske med särskilda organisations
förändringar såsom territoriell indelning. 
Man kan även konstatera, att silvermängden 
egentligen är ganska obetydlig i relation till 
de totala mängderna under vikingatiden ut
myntat silver. Mot denna bakgrund kan man 
fråga sig, om silvret egentligen bör tolkas som 
rikedom överhuvud, möjligen med undantag 
för några fa exempel. 

Det hade av denna anledning varit värde
fullt, om förf. hade ifrågasatt både vikingatåg 
och handel som förklaringar, och i stället ha
de framfört ett modifierat förslag med inne
börden av grundkapital lör lokala marknader 
inom bygderna och i vissa fall råvara för sil-
vcrhantverk. Detta skulle leda in en diskus
sion om samhällets infrastruktur, där frågor

na kring gravskick och spänneproduktion ha
de kunnat möta diskussion om silverdepoter-
na på en annan nivå. 

En polarisering av å ena sidan vikingatåg 
och lokala hövdingar, å andra sidan farman-
nabönder, förefaller ensidig. Det är rimligare 
att i det gotländska samhället finna mellan
klasser av lokala hantverkare och köpmän, i 
vissa fall kanske stormän eller hövdingar, på 
vilka olika former av cirkulation vilade. Detta 
förhållande är i själva verket förutsättningen 
för att kapitalkoncentrationer och centralorts
bildningar kom att uppstå. Det lokala hant
verket, som ett komplement till centrala till
verkningsplatser för t.ex. dosformiga prakt
spännen, ingår som en logisk del i ett sådant 
system. Men vad händer med ett lokalt hant
verk när andra typer av marknader tillkom
mer, t. ex. i form av Visby? Man frågar sig om 
relationerna stad—land är av grundläggande 
betydelse för att förklara silverskatternas 
upphörande och kanske en samtidig omstruk
turering av hantverket. 

Frågan om varför silvret ligger kvar i mar
ken kvarstår dock. Ett avbrott av silverbeho
vet för lokal marknad kan vara en del av 
förklaringen. Vidare kan man tänka sig ett 
medvetet undanhållande, t.ex. i samband 
med att en central byråkrati söker kontrollera 
silvret, t.ex. utifrån egna behov av myntme
tall. 

Mot denna bakgrund hade författaren kun
nat utveckla ett resonemang kring dräkten 
och dess eventuella roll som spegel av sam
hällsförhållanden, t. ex. stabilitet och föränd
ring. Dessa frågor är givetvis både speciella, 
d.v.s. för Gotland och generella, d.v.s. uti
från dräktskickets allmänna roll som sam-
hällsenande faktor och innebörden av dess 
upplösning eller förflackning. Analysen av 
spännematerialet visar till synes klart, att be
tydelsen av det gotländska kvinnodräkten i 
samhället avtar under vikingatidens lopp. 
Man frågar sig om det bakom detta ligger 
förändringar i den sociala strukturen eller om 
symbolerna för t.ex. sociala skillnader blev 
mera betydelselösa. 

Frågor av denna art kan knappast föras 
vidare utan en total analys av det lokala hant
verket. Anders Carlsson måste således gripa 
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sig an med resten av materialet, inte minst 
det från mansgravarna. Detta arbetet har han 
också i skrivande stund, med stöd från HSFR, 
påbörjat. Det utförda arbetet för således i 
högsta grad vidare. Arbetet med de djurhu
vudformiga spännena har varit en enda lång 
frigörelsekamp, en strävan att bakom dem 
finna grundläggande samhällsproblem. Det 
kan måhända förefalla som om avhandling
ens dubbla målsättning inte till fullo har upp
nåtts och som om återkopplingen från det 
arkeologiska föremålsmaterialet till samhälls
frågorna hade kunnat föras längre. Carlsson 
har dock inte haft för avsikt att i detta sam

manhang gå längre. Hans arbete visar klart, 
att forskningen inte blir effektiv innan frågor
na ställts. Men framför allt visar han att ar
keologin inte kan gå genvägar, den ingående 
materialbehandlingen måste kvarstå i cent
rum för ämnet. Därigenom är avhandlingen 
inte i första hand en avhandling kring vare sig 
djurhuvudformiga spännen eller gotländsk vi
kingatid — det är en avhandling om arkeolo
gi-

Åke Hyenstrand 
Riksantikvarieämbetet 

Box 5405, 114 84 Stockholm 

Gutar och vikingar. Red. Ingmar Jansson. 
Historia i fickformat. Statens Historiska Mu
seum, Stockholm. 1983. ISBN 91-7192-560-0. 

Under våren och sommaren 1983 visades i 
Gotlands fornsal i Visby en omfattande ut
ställning om Gotland och östersjöområdet 
under vikingatiden. Den besöktes av omkring 
100 000 personer. Till utställningen lät Histo
riska museet i Stockholm ge ut en skrift kallad 
Gutar och vikingar i sin serie "Historia i fickfor
m a t " . Den har redigerats av Ingmar Jansson. 
H a n har tillsammans med en rad kunniga 
medarbetare (det unga gardet av gotlands
forskare), representerande olika ämnen (ar
keologi, runologi, historia, kulturgeografi 
m.fl.) lyckats producera en innehållsrik och 
vacker bok. Säkerligen blir den så småningom 
en klassiker. Gotlandicasamlare bör hålla sig 
framme i tid. 

Bidragen är många och här kan bara an
mälas något av innehållet. Boken bör läsas 
noggrant av alla som är intresserade av ar
keologi i allmänhet och av Gotlands fornhi
storia i synnerhet. 

Vikingarna vill man gärna förbinda med 
långväga seglatser, erövringståg och plund
ringar. Det förra kan vara sant, men det sena
re far inte överdrivas enl. vad senare tiders 
forskningar uppenbarat . Ofta var vikingen en 
fredlig handelsman, som när han inte seglade 

över de vida haven hade mycket att syssla 
med på landbacken. Skeppet har emellertid 
blivit som en symbol för tiden och därför finns 
naturligtvis ett ingående studium av gutarnas 
skepp i en bok som denna. Detta har gjorts av 
Erik Nylén med utgångspunkt i det rika bild
materialet på de gotländska bildstenarna. In
om parentes sagt har Nylén omsatt sina stora 
kunskaper på området i praktiken genom att 
låta bygga en mindre lärkost av gotländsk 
vikingatidstyp, en farkost som under rutat 
segel prövats på en äventyrlig färd på de Pol
ska floderna sommaren 1983. 

Varifrån seglade då gutarna ut på sina fär
der, var låg hamnarna , dit de förhoppningsvis 
skulle återvända? Den frågan har Per Lund
ström åtagit sig att torsöka besvara. Han har 
med stor framgång fört vidare ett projekt om 
Gotlands forntida hamnar, som framlidne 
gotlänningen Hans Hansson startade på 
1950-talet. Av stor betydelse för förståelsen av 
hamnfrågan är Lundströms undersökningar 
av Pavikens forna hamnområde i Västergarn. 
Det var en väl skyddad vikingatidshamn, där 
man funnit spår efter bosättning, hantverk, 
skeppsreparationer m .m. För den som vill 
veta mera härom hänvisas till hans bok De 
kommo vida. 

Det har troligen funnits många handels
platser på ön av typ Paviken-Visby, Band-
lunda i Burs, Bogeviken i Boge m. fl. 
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Ingmar Jansson lämnar en utmärkt översikt 
över ön och omvärlden under vikingatiden. 
Han påpekar att banden var lika starka väs
terut som österut. Med Ostbaltikum fanns 
gamla kontakter, som belyses i liera uppsatser 
i boken. Jansson tror inte att gutarna deltagit 
i några långlärder i väster el. österled i någon 
större utsträckning. Man höll sig nog mest 
hemmavid, d .v . s . i östersjöområdet. Att en 
och annan gute rest långväga ut, därom vitt
nar emellertid en runsten vid Pilgårds i Boge 
(vikingatida hamnområde) . På den står det 
at t en man vid namn Ravn omkommit i 
Dnjeprforsarna. Att gutarna deltagit i vi
kingatidens internationella liv vittnar skatt
fynden om. Höjdpunkten i skattenedläggan
det på ön är 900-talets slut och 1000-talets 
förra hälft och mitt. Skatternas blandade in
nehåll tyder enl. Jansson på att silvret kan 
vara resultatet av piratverksamhet. Kanske 
var det så. 

O m Gotlands förbindelser med omvärlden 
vit tnar som sagt skattfynden. Ingenstans i 
Norden har hittats sådana mängder av silver
skatter från vikingatiden som på Gotland. En 
som under senare år med stor framgång be
drivit "skattsökeri" med metalldetektor är 
Majvor östergren. Hon har systematiskt ge
nomletat gamla fyndplatser och därigenom 
utökat gamla fynd med nya mynt och före
mål. Inte så lite heller. Hon redogör för resul
tatet av sina forskningar i en mycket intres
sant artikel, som kastar nytt ljus över de pro
blem som man tidigare velat förknippa med 
nedgrävningen av dessa över hela ön så sprid
da skattfynd. Man har tidigare velat tro att de 
grävts ner mer eller mindre i panik i ofredsti
der och så har naturligtvis kunnat hända i 
vissa fall. Men ös tergren har kommit till ett 
anna t resultat. Silvret synes oftast ha grävts 
ner i husen. Under golvet låg helt enkelt den 
tidens bankfack. Att det sedan blivit liggande 
kan ha berott på olika orsaker. Enl. förf. är 
alltså skatterna nedlagda på samtida boplat
ser och genom sin skattletning har östergren 
kunnat lokalisera flera hundra vikingatida 
gårdar — ett märkligt resultat av hennes 
skattletning. Hon påpekar också att skatterna 

har samma spridning som den gamla och nu
tida bebyggelsen. 

Brita Malmer, som leder arbetet med en ka
talog över mynt från ca 800-1000 funna i 
Sverige (ca 2/3 på Gotland), anser också i en 
artikel om hur gutarna använde silvret, att 
det icke funnits någon livligt cirkulerande 
mängd av myntat och omyntat silver på ön. 
När pengarna kommit dit har de sedan i stor 
utsträckning legat stilla. Gårdsförmögenhe-
terna har bildats genom att nya silverportio
ner lagts till äldre. Silverdepåema har i all
mänhet intet att göra med krig och härjningar 
på ön. Guten var genomsnittligt icke förmög
nare än sina samtida i Tyskland, England 
eller Danmark. På Gotland använde man sitt 
silver på ett annorlunda sätt. 

Men här finns mycket mera och från veten
skaplig synpunkt värdefullt och intressant att 
läsa i denna bok. Som ovan sagts är många 
olika ämnesområden företrädda. Vi lår veta 
hur de vikingatida gårdarna och husen kan 
ha sett ut, hur försvarsanläggningarna var 
uppbyggda, hur man klädde sig, vilka smyc
ken kvinnorna bar och mycket annat. Att 
Gotland icke har varit något järnbärarland är 
förvisso sant, men tydligen har man kunnat 
skrapa fram litet myrmalm på sina ställen och 
smälta det till järn, det skymtar fram i en 
artikel. Annars ligger det nära till hands att 
tro at t det var från Småland som gutarna fick 
sitt j ä rn . Att de var duktiga att smida, därom 
vit tnar många fynd. 

Hur den kristna kulturen nådde ön och vad 
det ta innebar för gutarna är frågor som väl 
har behandlats av GustaJ Trotzig och Gun 
Westholm. Båda har genom egna undersök
ningar fatt fram ett material som är mycket 
viktigt för kännedomen om förhållandena på 
Gotland under brytningstiden mellan heden 
och kristen tid. Trotzig har haft den enaståen
de turen att lå gräva fram resterna efter en 
stavkyrka (Silte). Det är inte var dag en ar
keolog får ett sådant uppdrag. 

Erik B. Lundberg 
Björnsonsg. 213, S-161 56 Bromma 
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Frank Noble, OJJa's Dyke Reviewed. Red. M. 
Gelling. BAR British Series 114, Oxford. 
1983. 109 s. 20 pl. ISBN 0-86054-210-6. Pris 
£6.00. 

Bland de förhistoriska försvaranläggningarna 
i Europa intar Olfäs Dyke en särställning, 
inte minst genom dess enorma längd, ca 270 
km. Fortfarande kan man följa anläggningen 
på mycket långa sträckor, trots omfattande 
förstörelse genom århundradenas gång. 

Offas Dyke, som byggdes av kung Offa av 
Mercia mellan åren 784 och 796, är belägen 
utmed gränsen mellan Wales och England. 
Egentligen består den lika mycket av en vall 
som av ett dike. Det senare torde närmast ha 
uppståt t som en följd av att man tog materia
let till vallen alldeles där den uppfördes. 

Denna märkliga försvarsanläggning har 
naturligtvis intresserat forskare under långa 
tider. En av de mera framstående när det 
gällde att utforska dess historia och utsträck
ning liksom konstruktion var Frank Noble, en 
walesisk lärare, som under en stor del av sin 
livsgärning kom att leva vid den walesiska 
gränsen. Han gjorde många och långa ströv
tåg längs Offas Dyke och deltog också i ut
grävningar i befästningens grannskap. Så 
småningom resulterade hans mödor i en M. 
Phil. I sin avhandling behandlade han bl.a. 
två tredjedelar av den södra delen av "the 
Dyke" . 

Han ämnade också att ge ut en bok för den 
breda allmänheten kring detta ämne. Han 
avled emellertid innan han kunde förverkliga 
denna avsikt. Genom tillskyndan av Offä's 
Dyke Association har dock vissa delar av 
hans material getts ut i en stencilupplaga med 
Margaret Gelling som redaktör. 

Frank Noble gör noggranna beskrivningar 
av sina iakttagelser bl.a. beträffande ut
sträckningen av Offas Dyke inom ett område 
som i stort motsvarar Hereford stift, en sträc
ka på ca 150 km. Han kommer också med 
kritiska granskningar av tidigare publicerade 
verk om anläggningen. Han vänder sig sär
skilt mot Sir Cyril Fox, som år 1955 utgav en 

beskrivning över Olfäs Dyke, vari han bl.a. 
gjorde gällande att detta inte i första hand 
varit en försvarsanläggning utan snarare en 
gränsmarkering. 

Olfas Dyke är på sina ställen mycket ska
dat och diffust och på långa sträckor är det 
helt utplånat . Med rätta beklagar han att 
man på senare år byggt hus på anläggningen 
och på annat sätt exploaterat den utan att 
först ha företagit några undersökningar. 

Ett dussintal kartor, tyvärr ganska svårläs
ta, illustrerar framställningen. Vad man sak
nar är fotografier för att kunna bilda sig en 
uppfattning om vallens och dikets utformning 
och hur terrängen ser ut, genom vilken an
läggningen löper. 

På ett par ställen återges sektioner av dike 
och vall. 

Som en appendix återges en 1100-årig lag
kod, känd som The Ordinance conserning the 
Dunsaete , till vilken Frank Noble flitigt hän
visar i sin text. Denna lagkod reglerade för
hål landena på vardera sidan om gränsen. 

Det är av stort intresse att uppmärksamhe
ten genom denna publikation riktas mot en 
dylik försvarsanläggning. Det kan inspirera 
oss även i Sverige att titta närmare på liknan
de företeelser, om än i mycket mindre skala, 
som vi har. J a g tänker då närmast på det 
nästan helt förbisedda "Götavirke" i Västra 
Husby-dalen, söder om Norrköping, som inte 
rönt någon större uppmärksamhet sedan A. 
Norden i slutet av 1930-talet beskrev detta för 
våra förhållanden imponerande försvarsverk. 
Det finns av allt att döma även andra liknan
de konstruktioner på andra håll i Sverige, mer 
eller mindre utplånade. 

En sådan lär ha funnits i anslutning till 
fornborgen Broborg, Husby-Långhundra sn, 
Uppland . Vallen, som redan på 1700-talet 
var bortodlad, skulle ha sträckt sig från borgen 
till Vallby, en längd på ca 500 m (Rhyzclius, 
A. O. , Sviogothia munita. 1744 s. 33). 

Olle Lorin 
Fräkengatan 10, S-644 00 Torshälla 
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G. Burenhult, Stenåldersbilder. Hällristningar och 
stenåldersekonomi. Hällbilder som samhällsdoku-
ment från sten- och bronsålder i Europa och Nord
afrika 5000-500 f.Kr. Planscher: Pehr Hassel
rot. Stockholm 1981. 416 sidor, 140 helsides 
färgplanscher samt över 200 figurer i texten. 
Pris ca 450:- . 

Svenska arkeologer är utmärkta ämbetsmän, 
effektiva handhavare av en föredömlig forn
minneslag. Frågan är om den vetenskapliga 
ambit ionen är i nivå med den administrativa. 
Säkert är att svensk arkeologi inte tål någon 
jämförelse med dansk och norsk när det gäller 
populärvetenskaplig litteratur. Varför är det 
så? 

Man kan faktiskt försöka skylla på läsekret
sen. I Sverige har allmänheten knappast sam
ma intresse för fornsaker som i Danmark — 
naturligt nog, eftersom flintföremål är trevligt 
taktila och praktiskt taget oförändrade efter 
4000 år, medan åsynen av mellansvenska vi
kingars kvarlevor kan vara nog så frustreran-
de för en oförberedd allmänhet. Och en dansk 
dös eller gånggrift är avgjort mera fanta
sieggande än ett svenskt järnåldersgravfalt. I 
sitt tragikomiska beroende av alla mode
svängningar har det svenska samhället dess
utom med värre konsekvenser än grannlän
derna genomlidit såväl 1950-talets effektivi
tetsjäkt — med förstörelse av städernas histo
riska kärnor som resultat — som det tidiga 
1970-talets historieförakt — med förstörelse 
av skolelevernas historiska allmänbildning 
som resultat. Lyckosamt nog är en 1980-talets 
modevåg tvärtom historieintresse, vilket fors
kare med talanger för populärvetenskapligt 
skrivande gör klokt i att observera. 

Men den viktigaste orsaken till bristen på 
god populärvetenskaplig litteratur är säkert 
at t det är en svår genre — dessutom ännu 
litet svårare i Sverige än annorstädes, exem
pelvis Danmark, därför att den svenska forn
tiden under många tidsavsnitt är mindre rik, 

och alltid mindre enhetlig. Det viktigaste med 
ett populärvetenskapligt arbete är att det fyl
ler vetenskapliga krav. Ett aldrig så populärt 
arbete med vackra bilder, men okritiskt och 
fabulerande, kan aldrig kallas populärveten
skapligt. Kravet på vetenskaplighet är natur
ligtvis det som fackmannen lättast kan klara. 
Långt svårare är det att skriva läsligt. Även 
den som lyckas skriva läsligt måste dessutom 
kunna prestera goda illustrationer av modernt 
snitt — om icke, går även den bäste skribent 
bet på uppgiften att skildra ett komplicerat 
arkeologiskt material. Slutligen måste den po
pulärvetenskaplige författaren välja ett all
mänintressant ämne — ett krav som författaren 
till en vetenskaplig uppsats ju är lyckligt be
friad från. 

Svensk arkeologis mest aktive populärve
tenskaplige författare under 1980-talet är Gö
ran Burenhult. Han har i snabb följd produ
cerat Arkeologi i Sverige, 1 {1982), 2 {1983) och 
3 (1984), vidare den praktfulla boken Iherir 
{1982) och — allra först i denna imponerande 
serie — Stenåldersbilder (1981). Trots att det är 
tjugo år sedan närmast föregående översikt 
över Sveriges förhistoria utkom, och trots att 
monografier över ett avlägset kulturkomplex 
som Iherir är sällsynta, så är dock Stenåldersbil
der det mest originella arbetet, i själva verket 
ett unikum i svensk arkeologisk litteratur. Bo
ken består av tio fristående skildringar av 
bilder och arkitektur i sten inom en generöst 
tilltagen triangel med vinkelspetsarna i Egyp
ten, Portugal och Sydskandinavien. De tio 
studierna hålls samman av tre väl valda ra
mar. För det första ryms alla inom den homo
gena och distinkt avgränsade epoken neoliti-
kum-bronsålder . För det andra ses hällbil
derna konsekvent mot bakgrund av naturmil
jö och samhälle. Och för det tredje är det 
uteslutande fråga om lokaler som författaren 
själv besökt — med hjälp av terränggående 
bil och övrig adekvat utrustning — eller i 
några fall ägnat årslånga fältstudier. En så 
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vid geografisk erfarenhet brukar svenska 
bergkonstforskare inte ha, och i varje fall har 
de inte meddelat sina erfarenhet i tryck. Det 
självupplevda är en stor styrka hos boken, 
och ibland kan man beklaga att de egna in
trycken hålls tillbaka till förmån för ambitiösa 
referat av inte alltför idérika arbeten av de 
olika områdenas lokala utforskare. 

Föresatsen att "behandla hällbilderna som 
en del av de samhällen i vilka de hör hemma" 
(s. 6) är självfallet berömvärd: så bör allt ar
keologiskt material behandlas. Men det är 
inte något lättvunnet mål när de behandlade 
områdena är så olika och så avlägsna från 
varandra som Nildalen och Bohuslän — 
sträckan är 350 mil. Mycket lättare blir det 
inte när första kapitlet, "Tidiga bönder i 
Nordafrika", ägnas åt två olika komplex, da
len Wädi H a m m a m ä t öster om Nilen och 
Iherir-platån i Centralsahara, ty mellan dessa 
båda är avståndet 300 mil. Särskilt i detta 
afrikanska kapitel kan uppräkningen av 
namn på kulturer och fyndplatser — utan 
vilken föresatsen att skildra samhällsbak-
grunden kanske inte kan sägas vara förverkli
gad — kännas något tyngande. Det är en 
vetenskaplig text till nytta för universitetsun
dervisningen, ty denna afrikanska bergkonst 
har aldrig förr sammanfattats på svenska. 
Men lekmannen flyr sannolikt ganska snart 
till bilderna, och det kan han göra med an
märkningsvärd behållning. Föremålsbilderna 
är vackra, hällristningsbilderna föredömligt 
detaljskarpa, och landskapsbilderna står över 
allt beröm: betraktaren upplever både ter
rängen och bergkonstens plats i den med ut
omordentlig konkretion och överblick. Pehr 
Hasselrot har tagit de flesta bilderna i boken, 
men även Göran Burenhult visar sig vara en 
utmärkt fotograf. 

Kan läsaren på dessa bilder återfinna det 
forntida samhället? Kanske kan han ana nå
got av det, men framför allt ser han — lekman 
eller fackman — något helt annat: skeppsbil
derna i Arabiska ö k n e n (fig. 15 och 18) är ju 
till förväxling lika de sydskandinaviska. Och 
en ristare från Nämforsen och en från Abu 
Kué (plansch 17) har ingenting att lära var
andra: de tecknar djur på samma sätt. Arke
ologien har att arbeta med två sorters likhet: 

dels den som beror på efterbildning, dels 
också den som är ett synligt uttryck för djupa
re liggande, fundamentala likheter. När Bu
renhult — mer konsekvent än de flesta — vill 
se hällbilderna som samhällsdokument är det 
den senare sortens likhet han arbetar med. I 
ett arbete som Stenåldersbilder, där material 
från vitt skilda håll studerats av en och sam
ma forskare och avbildats av en och samma 
fotograf, ser man ovanligt tydligt sådana be
tydelsefulla likheter, som inte kan bero på 
efterbildning. Det synes ofrånkomligt att häll
bilderna kan ses inte bara som samhällsdoku
ment, utan också som dokument om männi
skan, om generella och eviga egenskaper hos 
Homo sapiens. 

Likheter beroende på efterbildning har Bu
renhult mindre sinne för. Han vänder sig — i 
särskilt Colin Renfrews efterföljd — mot "dif-
fusionistiskt färgad arkeologi" (s.38). Anmä
laren är däremot övertygad diffusionist. När 
en innovation når en människa eller en grupp 
av människor kommer med logiskt tvingande 
nödvändighet ettdera att inträffa: antingen 
accepteras nyheten, eller också avvisas den. 
Eftersom de flesta människor (i motsats till 
vad de själva tror) sällan tänker en självstän
dig tanke, utan vanligen bara upprepar vad 
andra sagt, eller efterbildar vad andra gjort, 
så är den diffusionistiska modellen en av arke
ologiens viktigaste. Allting sprids: trattbägar
kulturens keramikstil, romansk kyrkobygg
nadskonst, islam, järnvägar, jeans. Att Lunds 
domkyrka liknar katedralen i Mainz beror 
verkligen inte på likartade ekologiska förhål
landen, utan just på idéspridning. De fram
stående forskare som sagt sig vilja bekämpa 
diffusionismen har alls icke gjort arkeologien 
den tjänst de avsett utan tvärtom skadat dess 
kraftfullaste och mest generellt användbara 
förklaringsmodell. Hur har det kunnat ske? 
J o , man har ritat en nidbild av diffusionis
men, påstått att det funnits forskare som me
nat att idéer sprids på samma sätt som vatt
net rinner: efter minsta motståndets lag. 
Ingalunda. Idéspridningen förutsätter ett ak
tivt handlande i varje moment av förloppet: 
individen accepterar eller avvisar nyheten. 

I andra kapitlet, "Tempelbyggare på Mal
ta" , har Burenhult forelagt sig en lätthanterli-
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gare uppgift än i det första, ty om distansen 
där var 300 mil är den här knappt mer än 3. 
Texten har här också blivit i bästa mening 
populärvetenskapligt läslig, en fängslande 
framställning av ett förtätat fascinerande 
fyndkomplex. Den från Renfrew hämtade be
rättelsen om de sex hövdingarna som härskar 
över var sin del av Malta, mottager jordens 
håvor från sina underhavande och på bästa 
sätt åter fördelar ("redistribuerar") dem — 
det är förvisso en väl berättad historia. Kan 
den också bevisas vara sann, i så mycket som 
en enda detalj? 

Tredje kapitlet, "Stenålderns soltempel på 
I r land" , är i alla avseenden bokens tyngd
punkt. Som initiativtagare till och ledare av 
utgrävningarna i Carrowmore har Göran Bu
renhult gjort en storartad insats i forskningen 
rörande ett av Europas mest spektakulära 
fornlämningskomplex, megalitgravama. Fast
än det här är fråga om redogörelser för intri
kata utgrävningar under en följd av år (1977— 
1982) blir texten både lättläst och fängslande. 
En utvärdering av expeditionens vetenskapli
ga resultat bör självfallet vänta tills slutpubli
kationen nu snart föreligger'. Så mycket kan 
dock sägas, att tesen att megalitbyggarnas 
ekonomi till stor del byggt på fångst (och inte 
på jordbruk) inte bör förvåna någon som 
observerat, att Skandinaviens största bevara
de samling av neolitiska hus är belägen vid 
Varangerfjorden. Eller hur svåra villkoren är 
för irländskt åkerbruk av idag. En annan frå
ga är, om inte megalitgraven från begynnel
sen måste vara bondens idé, inte fångstman
nens. Vem har störst intresse av att i New-
grange den 21 december belåtet konstatera 
at t solen även i år kommer tillbaka — åker
mannen, som vid den årstiden lätt kan ta sig 
ledigt för midvinterfesten, eller fiskaren, som 
just då kan ägna sig åt årets mest givande 
fiske? 

I kapitel 4, "Stenstoder vid Biscaya", och 
5, "Kl ippmålningar i Sierra Morena", sam
manfattar Burenhult med för både lekmän 
och fackarkeologer ganska lyckat resultat en 
omfattande litteratur, alltifrån Abbe Breuil 
och paret Leisner till Elizabeth Shee Twohig. 
Helsidesplanschernas landskapsskildringar, 
inte minst de spanska, är superba. Burenhults 

tes är, att den äldre forskningens föreställning 
om en megalitisk spridning längs atlantkus
ten måste förkastas: "de otvivelaktigt stora 
likheter, som ibland kan påvisas mellan olika 
megalitiska centra tillhör ett mycket 
sent stadium i tradit ionerna" (s. 171). Det är 
då helt omöjligt att undertrycka reflexionen 
att dosen, grav nr 7 på Carrowmore, som är 
C14-daterad till 4200 f.Kr., och som i en 
dramatisk bild pryder omslaget till boken, är 
till förväxling lik en skånsk dös, till exempel 
Hofterup eller Haväng. 

I kapitel 6, "Val Camonica", och 7, "Gu
darna bland molnen", är Burenhult på en sin 
lärofaders gata. Emmanuel Anati har utan 
tvivel varit ett föredöme i sitt världsomspän
nande intresse för bergkonst och i sina krav 
på precision i dokumentation och avbildning. 
H ä r excelleras mycket passande i fenomenal 
detaljskärpa och överlägset skildrande ter
rängbilder (plansch 90, 97,98) . 

Åttonde kapitlet, "Ristningar i sten och le
r a , " är en välskriven och fängslande skildring 
av "megali tgravar och stamterritorier i Skåne 
3700-2800 f .Kr." , där tyngdpunkten ligger 
på den föredömliga beskrivningen av gång
griften Gladsax nr 18, utgrävd av författaren 
s jä lvår 1978. 

Kapitlen 9, "Vapenoffer och depåfynd", 
redovisar några huvudlinjer i Burenhults 
doktorsavhandling, Götalands hällristningar, 
medan kapitel 10, "Hällristningar och brons-
ålderskult", överraskar med ännu en välskri
ven och mycket intressant grävningsberättel
se rörande det mer än komplicerade fornläm
ningsområdet Tofta högar, på den skånska 
Bjäre-halvön. Man kan häpna över hur 
många utgrävningar Burenhult hunnit utfö
ra, men än mera ovanligt är att han dessutom 
publicerat dem, snabbt och väl. 

Stenåldersbilder är en bok att vara glad över. 
Glad åt att någon haft energi att planera ett 
sådant arbete, att utföra det och att fa det 
publicerat i en så vacker form. Skulle man 
önska Göran Burenhult något för framtida 
populärvetenskapliga arbeten vore det ett 
smidigare språk. Långa stycken flyter det fint, 
särskilt i fråga om de egna forskningsföreta
gen, men alltför ofta kan man befara att den 
oförberedde lekmannen snubblar på oförkla-
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rade ord som "recent", "holocen", "kalkoli-
tisk", "epi-paleolitisk", "franco-kantabrisk". 
I andra avseenden är Stenåldersbilder föredöm
lig populärvetenskap. Illustrationerna är av 
högsta klass. Boken fyller en lucka i svensk 
arkeologisk litteratur, den är strikt saklig, och 
dess teser kan uppfattas som stimulerande 
även av den som inte alltid är av samma 
mening. Ämnet är förvisso allmänintressant. 
Det som allra mest karakteriserar Stenålders-
bilder är att svenskt, europeiskt och afrikanskt 
material här med klart fattad och enhetlig 
grundsyn behandlas av en och samma forska

re. Det ger en djupdimension till det svenska 
materialet som är ovanlig. 

Not 
' Sedan recensionen skrevs har slutpublikationen utkom
mit: G. Burenhult , The Archaeology of Carrowmore. Environ
mental Archaeology and the Megalithic Tradition at Carrowmore, 
Co. Sligo, Ireland. Theses and Papers in North European 
Archaeology, 14. Stockholm 1984. 

Mats P. Malmer 
Inst. för arkeologi, Stockholms Universitet 

Göran Burenhult; Arkeologi i Sverige 3. Sam-
hällsbyggare och handelsmän. Helsingborg 1984. 
238 s. ISBN 91-7024-067-1 

Burenhult har nu nått fram till järnåldersde
len av sitt översiktsverk Arkeologi i Sverige. Den 
börjar med en landskapsöversikt och Sveriges 
inplacering i ett europeiskt skeende, för att 
sedan behandla några speciella problemställ
ningar som "Ett nytt bebyggelsemönster — 
den svenska bondebygden grundläggs", 
"Gravfält och ensamgravar", "Gudar och gu-
daoffer" samt "Hantverkare och handels
män". 

Det är klart att man kan behandla järnål
dern på olika sätt men det hade kanske varit 
bättre att börja med källmaterialet och kom
ma till slutsatserna i slutet av boken. För 
övrigt visar boken att Burenhult har obetyd
lig egen kunskap om det som han behandlar. 
Avsnittet "Europakontakter" är närmast en 
förkortad och något omstuvad version av Se
samförlagets utgåva av Danmarkshistorien, 
vars järnålders- och vikingatidsdelar har för
fattats av Lone Hvass och Frank Birkebaek. 
Teckningar och kartor är också ofta lånade ur 
Danmarkshistorien utan angivande av att 
t.ex. mycket av det vikingatida dessförinnan 

har publicerats i katalogen till utställningen 
Vikingerne i England från 1981. 

Även i övrigt ger en genomläsning av bo
ken på en textmassa av högst 65—70 sidor ett 
100-tal punkter, där man ställer sig frågande 
till idéerna, faktamaterialet, bildhänvisning
arna och i några fall layouten och dispositio
nen. Härtill kommer uppenbara faktafel på 
ett 10-tal av kartorna. Det mest anmärknings
värda är de från Hyenstrand lånade kartorna 
s. 134—135 som enligt texten skall föreställa 
spridningen av resta stenar resp. domarringar 
i Sverige. Sidan 135 är en förstoring av 134 
och båda visar alltså resta stenar enligt forn
lämningsregistret. 

Vidare tycks Jumne i Polen ha varit ett 
besvärligt fall för Burenhult. På kartan s.60 
förekommer det två gånger, på kartan s.62 
heter samma platser Wolin och Truso och på 
s. 69 Jumne och Truso. 

Också bildmaterialet är problematiskt. Åt
minstone 6—7 av bilderna är uppenbart spe
gelvända. På s. 70 och 71 finns två bilder som 
föreställer samma husgrund från samma foto
punkt. Endast vegetationen skiljer. Vad är 
meningen med denna dubblering? 

Bildhänvisningarna är också många gånger 
missvisande och bildtexterna innehåller upp-
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enbara faktafel. Bildkällan uppges för ca 70 
bilder vara Statens Historiska Museer. Det är 
också tydligt att Burenhult har använt Histo
riska Museets bilder. Tyvärr är ett antal av 
dem uppenbarligen reprobilder för undervis
ningsändamål , till vilka museet inte dispone
rar bildrätten. 

Anmärkningsvärd är också hanteringen av 
flygbilderna s.41 och 51 av Gamla Uppsala 
resp. Vendels kyrka. De uppges vara tagna av 
J a n Norrman för Statens Historiska Museer. 
Men bilderna är tagna för Historiska Museet 
och av Björn Ambrosiani, vilket också är re
dovisat på s. 183 i Vendel Period Studies. 
Nor rman har tagit det svartvita materialet 
och Ambrosiani färgbilderna. 

Innehållsmässigt är Burenhults text också 
av begränsat värde. Hans Sverige-bild är 
mycket ofullständig: Den slutar i stort sett vid 
en linje i nordöst från Kolmården till Bjäre-
halvön. Mälardalen, Västergötland och 
skogslandet norr därom omtalas endast vid 
sällsynta tillfallen och då ofta med uppenbart 
felaktiga faktauppgifter. Ett betydande så
dan t är att gravfälten i hela Sverige under 
äldre järnålder skulle ha brandgropar, dvs. 
sot och kol med inblandade brända ben. Det
ta gravskick överväger i Götalandskapen. I 
Mälarområdet rör det sig i stället om urne
gravar, dvs. de brända benen är utan in
blandning av kol och sot i regel samlade i en 
urna eller hartstätad spånask. 

Arkeologi i Sverige borde alltså heta "Arkeo
logi i Skåne och på Gotland". Det vore kan
ske också bättre, eftersom namnet Arkeologi i 
Sverige sedan 1960-talets mitt har använts för 
Riksantikvarieämbetets årliga redovisning av 
den arkeologiska fältverksamheten i landet. 

Skall jag på någon punkt gå in i en prin
cipfråga av de ca 20, där jag skulle kunna 
tänka mig helt andra lösningar än dem Bu
renhult antyder, så väljer jag hans periodin
delning. 

H a n har valt att använda "germansk järn
ålder" , äldre och yngre, för det som i svenskt 
språkbruk numera kallas folkvandringstid 
och vendeltid. Detta innebär dels en anpass
ning till danskt språkbruk, dels till Montelius 
schematiska indelning från 1870-talet, då 
gränsen mellan äldre och yngre järnålder ca 

år 400 valdes med utgångspunkt från Väst-
roms fall, och de följande 400 åren kallades 
folkvandringstid. Järnåldersforskarna av i 
dag är också i stort på det klara med att 
denna gräns är föga relevant. I största delen 
av Sverige finns det större skillnader i 
föremåls- och fornlämningstyper, inre grav
skick och fyndsammansättning i samband 
med övergången från folkvandringstid till 
vendeltid under 500-talet än mellan senro
mersk järnålder och folkvandringstid ca år 
400. Också bebyggdsehistoriskt är 500-talet 
en viktig brytningstid i hela Sydskandinavien, 
medan folkvandringstiden snarast utgör en 
fortsättning på förhållandena under romersk 
tid. Att därför återgå till Montelius' periodin
delning och byta namn till germansk järnål
der verkar litet föråldrat. Däremot är natur
ligtvis merovingertid ett möjligt alternativ till 
det lokalt präglade vendeltid om man önskar 
en bättre internationell anknytning. 

Ett anna t ålderdomligt drag i Burenhults 
framställning är hans betonande av likheter
na över hela det sydskandinaviska-mellan
svenska området . Det har allt mer framträtt 
stora olikheter, en betydande regionalitet i 
området , där det samlade faktamaterialet i 
form av fornlämningar och fynd region för 
region har olika sammansättning. Detta är 
viktigt att framhålla och beskriva i ett arbete 
som skall ge underlag för kunskaper bl.a. hos 
en intresserad allmänhet och ge dem bättre 
referensramar för förståelse av sin hembygd. 
H ä r missar Burenhult grovt poängen. 

Vidare fattas, för att ta några exempel, 
Lindisfarne och Adam av Bremen. Lindisfar
ne är ett huvudnummer i vikingatågens histo
ria men nämns bara med en prick på en karta 
s.69, aldrig i texten. Adam av Bremen, som 
är en av de viktigaste källorna till missionsti
dens historia, saknas helt i beskrivningen av 
de skriftliga källorna s. 80-81. 

Felaktiga fakta och pressade dateringar 
spelar också in när Burenhult redovisar sina 
tolkningar, ofta en osmält stapling av ord. 
Typiska exempel är s. 122 och 137. 

Burenhult har tagit hjälp från en rad kolle
ger främst när det gäller det gotländska mate
rialet. Dessa instuckna "faktarutor" är i regel 
informativa och korrekta i sitt begränsade 
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område . Men det hade varit ännu bättre om 
förlaget liksom Sesamförlaget i Danmark ha
de valt att låta en eller ett par järnåldersfors
kare svara också för huvudframställningen i 
boken. Då hade det kanske varit intressantare 

at t konstatera vad som står i texten än vad 
som inte står där. 

Björn Ambrosiani 
Statens Historiska Museum 

Runstenar i Södermanland. Vägvisare till runrist
ningar i Södermanlands län. Red. Ingegerd 
Wachtmeister . Text: Thorgunn Snaedal 
Brink och Ingegerd Wachtmeister. Stiftelsen 
Södermanlands museum, Nyköping 1984. 
167 s. ISBN 91-85066-52-4. ISSN 0346-8097. 
Pris ca 9 0 : -

Bokens titel Runstenar i Södermanland är på en 
gång objektsinskränkande och allmänt hål
len. H ä r har inte bara runstenar tagits med. 
Av de 174 ristningarna finns nio på hällar, två 
på troliga kistlock och elva på block. Vidare 
återfinns ristningarna endast i den del av Sö
dermanland som hör till Södermanlands län. 
I en underrubrik på sidorna 2 och 3 ges den 
kompletterande upplysningen: Vägvisare till 
runristningar i Södermanlands län. I förordet 
far vi veta, att denna vägledning är "den enda 
samlade publiceringen av till dags dato revi
derade tolkningar av runinskrifter i Söder
manlands län sedan det vetenskapliga verket 
Södermanlands runinskrifter utgivits 1936." 

I denna bok behandlas runristningarna i 
geografisk nummerordning 1-174 med början 
i Eskilstuna-området och slut i Klippinge i 
närheten av Nyköping. Boken består av två 
avdelningar, kallade "Inledning" respektive 
"Vägledning" . I Inledningen ges i lättläst 
form kunskap om runorna och om ändamålet 
med runristningarna. Vi får läsa om männi
skomas karaktär och levnadsvanor, om vi
kingatåg och handelsresor, om skeppsbygge 
och om den gamla asatron och den nya kris
tendomen. Ett avsnitt behandlar runristarna, 
ett talar om vilka öden runstenarna mött. Ett 
mycket nyttigt avsnitt ger anvisningar om 
" runs tenarna och allemansrätten". Alla av

snitten är rikt illustrerade med teckningar och 
foton i svartvitt. Första avdelningens sista av
snitt kallas "Runstenar i färg" och omfattar 
16 sidor färgbilder av och kommentarer till 
runristningar. Som övergång mellan Inled
ning och Vägledning återges på sidan 73 Erik 
Lindegrens skämtdikt i stenstil, publicerad i 
Dagens Nyheter 1965. Därefter följer på ett 
uppslag en skämtsam teckning av Björn Berg 
med tre förskräckta runristare inför en teck
nad runsten, där det i slingan står med den 
urnordiska runraden: "Ritarens reservo
a r p e n n a retade runris tarna." 

På det ta uppslag återkommer rubriken 
Runstenar i Södermanland med underrubrik 
Kar to r och beskrivningar. På nästa uppslag 
följer " K a r t a över alla runstenarna" i Söder
manlands län. Kar tan är indelad i rutor be
tecknade med bokstäverna A till M. En för
teckning visar, hur många runristningar varje 
ruta innehåller, och på vilken sida man finner 
en viss ruta — ett visst område. Varje rutav-
snitt börjar med en detaljkarta över området, 
ofta kompletterad med en förstoring av ett 
visst delområde. 

Till varje ristning ges en god och detaljerad 
platsbeskrivning. Därefter följer en kort redo
görelse för ristningens öden, eventuellt en 
kommentar till ristningen och till slut en tolk
ning av texten. I den breda marginalen är 
ristningen avritad, vilket kan ge någon hjälp 
vid sökandet. 

På bokens sista sidor hittar man en värde
full katalog, som i bokens nummerordning 
ger en förteckning över ristningarnas veten
skapliga landskapsnummer (Sö-nummer), 
uppgift om socken och fornlämningsnummer 
och två kolumner, där det med U märkts ut 
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at t runsten finns på ursprunglig plats och 
med X att runristningen är lättillgänglig. 

En litteraturförteckning kommer sedan, 
följd av en förteckning över "Personnamn på 
runs tenarna" . Namnen är ordnade i bok
stavsordning, vid varje namn finns uppgift 
om på vilken ristning namnet förekommer 
och kvinnonamn markeras särskilt. Två regis
ter avslutar boken, ett "Runstensregister" 
och ett "Sakregister". 

Vid jämförande läsning av denna bok och 
Södermanlands runinskrifter från 1936 slås man 
av att den senare är i starkt behov av revide
ring. Runstenar i Södermanland har många för
tjänster: formatet, den instruktiva inledning
en, bilderna, i synnerhet de stora färgbilder
na, de utmärkta kartorna och de mycket klara 
och detaljerade färd- och platsbeskrivning
arna . 

Idén med marginalteckningar av runrist
ningarna är god, dock tycks det mig att teck
ningarna hade kunnat göras något större utan 
at t inkräkta på utrymmet. Det borde ha varit 
möjligt att öka längdskalan med 50 %. 

I beskrivningarna av de olika runristning
arna saknar jag en translitterering av runtex-
ten före översättningen. En sådan skulle, tror 
jag , öka lusten att lära läsa runor. 

Intet tryckt verk undgår tryckfel. I detta 
har jag observerat: vid färgbilden på s. 71 har 
Ärjastenen fatt nummer 74 i ställer för 77; i 
kommentaren till nummer 41 Sundby på s. 93 
står det på sista raden "sten nr 34", skall vara 
nr 40. 

Några runristningar har fatt andra (bätt
re?) namn än i Södermanlands runinskrifter, 
t. ex. Sö 65 Djulefors, som i denna bok far 
heta Eriksberg, Sö 39 Äda, här Trosabro, Sö 
171 Esta, här Sättersta och Sö 163 Rycksta, 
här Täckhammar . 

Ärstastenen, Sö 158, bokens nummer 130, 
tolkas på s. 16: "Banke, Folkkättil / / " , 
på s. 131 "Banke, Folksten / / " . Den för
ra tolkningen har tydligen hämtats ur Söder
manlands runinskrifter, i vilken det om stenen 
sägs att den "nu är förlorad". Den senare 
tolkningen är aktuell och bygger på ristning
en på den återfunna stenen. På s. 39 tolkas nr 
122 Grinda (Sö 165): " / / Kristus älska
de han alltid". På s. 129: " / / Kristus 
hjälpe alla kristnas ande ." (Jfr även R. Weh-
ner Svenska runor vittnar s. 70 nr 2 1 : " / / 
Kristr, hjälp anden. Krist(r) älskade han all
t id .") 

O m tolkningar fortfarande diskuteras vore 
en kommentar intressant. Nr 23 Kolunda, Sö 
113, är avbildad på s. 10 utan att det angivits 
vare sig vid bilden eller i registret, och på 
pärmen ser vi nr 173 Gamla Spånga, Sö 164, 
också utan kommentar. 

Att ingen paginering gjorts av sidor med 
bild är särskilt störande i färgbildavsnittet. 

Detta är dock obetydligheter i jämförelse 
med bokens stora förtjänster och jag rekom
menderar den till alla som är intresserade av 
att uppsöka och söka tolka runristningar. 

Ingrid Cederquist 
Slottsvägen 84, 183 52 Täby 

Corpus nummorum saeculorum IX-XI qui in Suecia 
reperti sunt 8. Östergötland 1. Älvestad—Viby 
Red. B. Malmer, Stockholm 1983. 149 s. 
ISBN 91-7192-584-8. Pris ca 175:-. 

CNS har nu hunnit till sin sjätte del sedan 
serien efter många års förberedelser 1975 bör

j ade utges. Med undantag för en volym för 
Dalarna har de hittills utgivna delarna be
handlat fynden från Gotland, av vilka närma
re en tredjedel (38000 mynt) har blivit publi
cerade. Med den nya volymen har Gotlands 
rika material för tillfallet åsidolagts och fyn
den från Östergötland har blivit presenterade 
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i stället. Numreringen av serien följer en på 
förhand utarbetad plan, enligt vilken ös te r 
götlandsvolymen har nummer 8.1; vol. 8.2 
o. s. v. kan utges i framtiden om tillräckligt 
med nya fynd tillkommer. 

Såsom redaktören, professor Brita Malmer 
säger i företalet, ger den nya volymen möjlig
het att jämföra Gotlands fynd med materialet 
från en närbelägen rik fastlandsprovins. Det 
framgår, att Östergötlands fynd är mera spo
radiska men gravfynd och andra utgrävnings
fynd är relativt många. En större del av fyn
den tillhör tiden före 1000-talet, alltså den 
"kufiska klassen": ca 1500 av de något mer 
än 2 300 mynten är arabiska. Bland dem finns 
också Elias Brenners berömda guldpenning 
(egentligen en imitation av arabisk typ), som 
enligt Dijkman (1686) härstammar från en 
hög vid Vadstena. Endast fyra skattfynd till
hör med säkerhet 1000-talet, den yngsta av 
dem med slutmynt från 1066. 

Det är intressant att konstatera, att största 
delen av de bevarade skattfynden är i Öster
götland, liksom också på Gotland och t.ex. i 
Finland, från 1800-talet; även 1700-talet är 
väl representerat. Detta visar hur effektiv den 
svenska fornminneslagen har varit. Å andra 
sidan betyder det att många av fynden kan 
endast beskrivas på grund av arkivkällorna, 
eftersom de inte har bevarats som helheter. 
Med undantag av en skatt från 1968 har det 
kommit mycket litet material under de sista 

årt iondena. Delvis torde detta bero på använ
dandet av maskiner i alla slags jord- och gräv
ningsarbeten — numera är det inte mera plö-
jare utan män (och kvinnor) med metallde-
tektorer som hittar mynten. Men det är också 
klart at t antalet skatter som finns kvar i jor
den måste med tiden förminskas. 

östergötlandsvolymen är sammanställd 
med samma noggranhet som de tidigare. När 
serien började utges var dess sätt att systema
tiskt och utförligt dokumentera myntens "se
kundära individuella da t a " (böjning, hål, 
hack m.m.) något helt nytt. Tiden har visat, 
att systemet funktionerar bra och ger utökade 
möjligheter att göra jämförelser mellan olika 
fynd. Vad som dock kan beklagas är att stäm
pelkopplingar i synnerhet inom det anglosax
iska materialet inte har noterats systematiskt. 
Det är klart att man inte i denna serie kan 
publicera en stämpelkatalog, men med hjälp 
av utförligare hänvisningar till mynten i 
K M K : s systematiska samling kunde man ge 
en bättre föreställning om hur omfattande 
stämpelkopplingen är inom materialet. 

En nyhet i serien är avdelningen "Miscella-
nea" med beskrivningar av bristfälligt kända 
och osäkra fynd. 

Tuukka Talvio 
Finlands Nationalmuseum 

Box 913, SF-00101 Helsingfors 

Boel Almqvist, Jämtlands medeltida kyrkor. 
Fornvårdaren 19. 1984. 235 s. 111. ISBN 91-
85390-22-4. 

Fornvårdaren 19, utgiven av Jämtlands läns 
museum, innehåller en efterlängtad översikt 
över det medeltida kyrkobeståndet i Jämt
land. Författare är fil. lic. Boel Almqvist, som 
under många år ägnat sin forskning åt det 
jämt ländska materialet, som omfattar trettio

åt ta kända kyrkor, en del numera rivna. Re
sultatet har blivit en innehållsrik och samti
digt hanterlig bok, lämpad att föra med sig på 
kyrkfärder. På det tåliga och smakfullt kom
ponerade omslaget ståtar en av de många 
naivt gripande skulpturer som presenteras i 
boken. 

Det medeltida Jämt land var ett norskt 
landskap men hade i kyrkligt hänseende valt 
att ansluta sig till Uppsala ärkestift och inte 

Fornvännen 80 f 1985) 



150 Recensioner 

till Nidaros. Det äldsta kända dokumentet 
rörande Jämt lands kristnande är runstenen 
på Frösön, som förmäler, att ö s t m a n , Gud-
fasts son, inte bara lät resa stenen och bygga 
en bro, ett storverk på den tiden, utan att han 
också lät kristna Jämt land . Stenen anses här
röra från 1000-talets mitt och vara ristad av 
en svensk. Författaren ansluter sig i sin inled
ning till Nils Ahnlund som av detta dokument 
drar slutsatsen, att Jämt land kristnats från 
svenskt håll. En annan åsikt har nyligen 
framförts av Gunnar Smedberg i uppsatsen 
Uppsala stifts äldsta historia, Kyrkohistorisk 
årsskrift 1983. Enligt Smedberg kan man inte 
enbar t med ledning av runstenen och dess 
text påstå, att missionärerna utsänts från 
Uppsala , och han påpekar vidare, att runste
nens datering ju visar, att Jämt land inte krist
nats senare än Uppland. Smedberg lämnar 
frågan öppen men lutar för egen del åt att det 
norska stiftet haft större möjlighet att påverka 
j ämta rna , inte minst p .g .a . Olofskulten. En 
möjlig anledning till att Jämtland ändå kom 
att ansluta sig till det svenska ärkestiftet me
nar Smedberg vara, att den svenske biskopen 
erbjudit fördelaktigare villkor än den norske. 
Smedberg framför dock som en ännu viktiga
re bevekdsegrund för jämtarnas val av stift, 
at t det starkaste politiska trycket kom från 
Norge och att man genom att ansluta sig till 
Uppsala ärkestift kan ha velat motverka detta 
och värna om sin självständighet. Som ovan 
framgått kom dock Jämt land att erövras från 
norskt håll och förbli norskt under hela me
deltiden. Erövringen ägde rum på 1100-talet. 

Almqvist har delat in sitt arbete i två hu
vudavdelningar, bestående av en övergripan
de presentation med översiktliga diskussioner 
av materialets olika delar samt en avdelning 
med beskrivningar av de olika kyrkorna i alfa
betisk ordning. 

Den första avdelningen ger en orientering 
om källäget, kyrkornas ålder, tillkomst och 
beskaffenhet samt inventarier. De kända me
deltidskyrkorna tycks huvudsakligen ha varit 
uppförda i sten och inte i trä som är det 
vanligaste i Norge. Författaren finner detta 
anmärkningsvärt , eftersom det i ett så skog-
rikt landskap som Jämt land skulle ha varit 
naturligt att bygga i trä. Endast tre träkyrkor 

har kunnat beläggas, nämligen i Bräcke, 
M a t t m a r och Näskott. I Mat tmar har en trä
kyrka föregått den medeltida stenkyrkan, vil
ket framkommit vid en arkeologisk undersök
ning 1982. Man har dock i en del fall använt 
t immer för delar av konstruktionen. Vapen
hus, dock inte sällan eftermeddtida, har t. ex. 
ofta varit t imrade. Planlösningen följer enligt 
författaren mellansvenska mönster. Västtorn 
har någon gång förekommit liksom fristående 
kastaler (Brunflo och Sunne). 

Materialet i den första avdelningen skulle 
ha mått väl av att disponeras annorlunda. 
Bland annat kunde översikten över översik
terna (s. 17ff.) med fördel kunnat utgå. Den 
har säkert tillkommit i syfte att förbereda lä
saren på vad som skall behandlas. Men följ
den har blivit, att samma resonemang åter
kommer på flera ställen, ibland med samma 
eller nästan samma formulering, vilket kan 
verka tröttande på läsaren. Så kan man t.ex. 
på inte mindre än fyra ställen (s. 12, 19, 39 
och 212ff.) läsa om kastalen i Sunne och dess 
samband med kung Sverre. Brister i fram
ställningssättet av detta slag kan dock inte 
undanskymma de påtagliga förtjänsterna. 

Författarens ambition att ge en allsidig be
lysning av kyrkorna är värd allt beröm. Här 
serveras till fromma för andra forskare en 
bred dokumentation som inte bara berör kyr
korummet med dess inredning och inventa
rier utan också utsträcker sig till torn, vapen
hus, kyrkogårdar, klockstaplar och stigluckor. 
Särskilt förtjänstfull ter sig den rika och väl
valda bilddokumentation som ledsagar fram
ställningen. Planer, avbildningar från svun
nen tid och ofta mycket gamla fotografier bi
d ra r till att frammana kyrkornas medeltida 
utseende. Däremot saknas i allmänhet bilder 
som återger det nuvarande tillståndet, vilket 
kan leda till överraskningar för den som pla
nerat en kyrkfärd enbart med ledning av bil
derna. Men om valet stått mellan nya och 
gamla bilder har författaren gjort rätt. Vem 
skulle ha velat avstå från den suggestiva åsy
nen av Ragunda kyrka, så som den framstår i 
det åldersstigna fotot på s. 33, avskalad och 
s träng men skön i sin kärvhet, eller Kyrkas 
kyrka som den ser ut i ett mästerfoto från 
sekelskiftet med timrad gavel och omgärdad 
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av kreatursstängsel (s. 142). Rena katastrof
stämningen förmedlar fotot av Ås medeltida 
kyrka och klockstapel inför rivningen 1875 
med rivningsmanskapet kurande intill nord
väggen. 

Jämtlands medeltida kyrkor är alltså på många 
sätt en informativ och nyttig bok, där både 
forskare och amatörer har något att hämta. 
Av och till måste man dock ställa sig frågan
de, som t. ex. inför påståendet att Syndafallet 
skulle ha varit ett "vågat" motiv, som inte 
framställdes förrän under renässansen, och 
at t det skulle ha varit tabu att avbilda Adam 

och Eva nakna under medeltiden. Den medel
tida konsten vimlar ju av framställningar av 
den typ som avbildas på det dopfat från 1500-
talet, som är anledningen till denna reflexion 
(s. 45, 98 och 123). 

Bokens styrka ligger utan tvekan i den am
bitiösa och breda dokumentationen, som inte 
bara kan bilda grund för vidare forskning 
kring de jämtländska kyrkorna utan också 
stimulera till besök i dem. 

Anna Nilsén 
Rackarbergsgatan 42, 752 32 Uppsala 

Margare t Thompson, Alexanders Drachm 
Mints I : Sardes and Milelus. Numismatic Stu
dies No. 16. The American Numismatic So
ciety, New York 1983. ISBN 0-89722-193-1. 

American Numismatic Society i New York 
har under 1900-talet varit ett centrum för 
forskningen om Alexander den stores och 
hans efterföljares mynthistoria. E.T. Newells 
Reattribution of Certain Tetradrachms of Alexander 
the Great (1912) var ett banbrytande arbete. 
Det enorma material, huvudsakligen fynd, 
som Newell under sin verksamma tid fram till 
sin död 1941 hopbragte, har givit American 
Numismatic Society världens förnämsta sam
lingar av hellenistiska mynt. Margaret 
Thompson, under många år verksam vid 
denna institution, varav 10 år som chef 
(1969—1979) och nu emeritus, har fortsatt tra
ditionerna från Newells dagar och har i sin 
forskning huvudsakligen ägnat sig åt den hel
lenistiska tidens mynt. Den nu utkomna stu
dien bygger vidare på den tillsammans med 
A.R. Bellinger år 1955 utgivna publikationen 
av ett fynd innehållande drachmer från Alex
ander den store och hans efterföljare från Bab 
i Syrien (nu i Yale University). Denna fynd
publikation har förblivit grundläggande för 
identifieringen av en grupp myntorter i 

Mindre Asien, som huvudsakligen myntade 
drachmer , och för kronologien av dessa präg
lingar. Myntorterna har med tämligen stor 
säkerhet identifierats som Lampsakos, Mag-
nesia, Abydos, Kolofon, Teos, Miletos och 
Sardes. Av dessa sju är det de två sistnämnda 
som valts av Thompson lör hennes första spe
cialstudie. Enligt planen skall ytterligare två 
band följa för de andra orterna samt en histo
risk kommentar. Utmyntningen i Sardes och 
Miletos omfattar som redan nämnts i första 
hand drachmer men även staterer (guld
mynt) , tetradrachmer och bronsmynt. Pro
duktionen av guldmynt är tämligen stor i bå
da städerna. En överraskning är förekomsten 
av en dubbelstater i Sardes (nr 174), en valör 
som i Mindre Asien tidigare varit belagd en
dast lör Miletos. Av författarens material 
framgår att myntningen av staterer och tetra
drachmer varit ungefär lika stor i båda mynt
orterna, medan antalet drachmer är betydligt 
större i Sardes än i Miletos. 

Katalogen bygger på ett noggrannt studi
um av de individuella stamparna. Materialet 
är indelat i serier med gemensamma kontroll-
märken. Stampstudiet visar att flertalet serier 
delar gemensamma åtsidastampar. Sådana 
stampkedjor är avgörande för den inbördes 
kronologien och bevisar att attribueringen av 
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en serieföljd till en gemensam myntort är rik
tig. När så mycket arbete lagts ner på identi
fieringen av s tamparna är det synd att resul
tatet inte har redovisats tydligare. Katalogen 
har endast en genomgående numrering. Alla 
identiska s tampar är noterade (t.ex. 105. 
Obv . of 104) men utan individuell beteck
ning, som skulle ha gjort katalogen och fram
för allt planscherna lättare att följa. Plan
scherna är av utmärkt kvalitet men märkvär
digt anonyma. Man kan inte lätt se att t.ex. 
nr 375 är av samma åtsidastamp som 367-68. 
De ovannämnda kopplingarna mellan se
rierna framgår av synopsis s. 40 för Sardes 
och s. 65 för Miletos men framträder inte på 
planscherna. Det intrikata och intressanta 
stampkopplingsschemat för stater-myntning-
en serie I-VI i Sardes, som redovisas på s. 10, 
kan inte heller utläsas av avbildningarna. 

Katalogen är enligt författarens förord ing
en corpus i den bemärkelsen att alla tillgäng
liga offentliga och privata samlingar har in
venterats. Materialet kommer huvudsakligen 
från de egna samlingarna i New York och 
från de stora museerna i Europa. En egen
domlig detalj är att även exemplaren från så 
lättillgängliga samlingar som de i London och 
Berlin saknar viktuppgifter. 

En jämförelse med Bab-publikationen visar 
at t i den nya boken har serieföljden något 
ändra ts och därmed den relativa kronologien, 
medan dateringen av utmyntningen som hel
het har endast lätt justerats: Sardes 330-297 
f. Kr . (tidigare 331-298) och Miletos 325-294 
f.Kr. (tidigare 325—292). Kronologien bygger 
i första hand på en analys av myntfynden i 
kombination med historiska läkta. Boken av
slutas med en genomgång av de fynd, som är 
relevanta i sammanhanget: 17 fynd av guld
mynt och 50 av silvermynt (s.69—98). Denna 
sektion ger en mängd upplysningar om de 
enskilda fynden utöver dem som redan finns i 
Inventory of Greek Coin Hoards (1973). Inte 
minst tacknämligt är att flera viktiga fynd här 
har illustrerats helt eller i urval. 

Som helhet är kommentarerna till fynden 
av största intresse och vittnar om författarens 
stora förtrogenhet med detta material, en för
trogenhet som endast ett mångårigt, engage
rat arbete kan ge. Man hoppas att de kom
mande publikationerna om Alexanders mynt
orter i Mindre Asien inte låter vänta på sig 
alltför länge. 

Ulla Westermark 
Kungl. Myntkabinettet 

P. Casd i tz , Die menschlichen Skelettreste aus dem 
Dominikanerkloster zu Schleswig. Ausgrabungen 
in Schleswig. Berichte und Studien 1. Her
ausgegeben von Völker Vogel. Schleswig-
Holsteinisches Landesmuseum fur Vor- und 
Fruhgeschichte Schleswig, Schloss Gottorf. 
Karl Wachholtz Verlag, Neumiinster, 1983. 
216 s. ISBN 3-5290-1451-6. 

Undersökningen behandlar humanmaterialet 

från utgrävningen av dominikanerklostret i 
Schleswig. Materialet består av totalt 98 ske
lett. Med detta material som utgångspunkt 
har Casdi tz utfört en antropometrisk analys 
av norra och östra Europas medeltida befolk
ning, varvid han till sin hjälp har tagit publi
cerade resultat från en lång rad andra utgräv
ningar av medeltida lokaler. Av svenska ut
grävningar har Västerhus (Gejvall 1960), 
Ahus (Lindegard & Löfgren 1949), Korsbet-

Fomvännen 80 11985) 



Recensioner 153 

ningen (Lundholm opubl.; Ingelmark 1939; 
Gejvall 1960), samt en rad västgötska och 
halländska använts. Detta initiativ, att försö
ka att i möjligaste mån utnyttja allt publice
rat material, är lovvärt, och visar på betydel
sen av att pr imärdata finns med vid publice
ringen av rapporter och analyser. Man kan 
bara beklaga att inte t.ex. det stora skelett
materialet från Helgeandsholmen finns till
gängligt i denna form, men samtidigt med 
tacksamhet se att metriska data för skelettma
terialet från Löddeköpinge har publicerats 
(Persson & Persson 1983). Tyvärr verkar det 
dock som om Casdi tz ambitioner varit större 
än materialet givit fog för, och detta parat 
med en anmärkningsvärt föråldrad syn på 
biologisk variabilitet och genetisk kontra mil
jömässig påverkan omintetgör det stora arbe
te som lagts ned på bearbetningen av de in
samlade data. 

Författaren börjar mönstergillt med en ut
förlig metodredovisning, men redan i avsnit
tet om osteometri och statistik börjar proble
men. Han nämner att han använt en rad olika 
metoder för kroppslängdsbestämning. Må så 
vara, men konstaterandet att varje metod har 
sina osäkerhetsfaktorer innebär inte att 
genomsnittet av de erhållna värdena skulle 
vara bättre. O m syftet med en undersökning 
är att jämföra olika skelettmaterial med var
andra , skulle det räcka med en metod, t.ex. 
Tro t te r & Gleser 1952, som av flertalet förfat
tare anses vara den mest tillförlitliga (t.ex. 
Sjovold 1974). O m syftet är att jämföra ske
lettmaterialen med nutida populationer är 
man ute på hal is oavsett metod (Werdelin, 
under tryckning). Casdi tz beräknade kropps-
längder är alltså av tvivelaktigt värde. Dess
utom presenteras de erhållna resultaten med 
en noggrannhet av en hundradels millimeter, 
vilket tyder på en bristande insikt i de olika 
felkällor som påverkar denna siffra. 

Resultatdelen av uppsatsen är indelad i tre 
avsnitt: demografi, jämförelser mellan popu
lationer och patologi. I det följande behand
las dessa i nämnd ordning. Primärdata för det 
demografiska avsnittet är bestämningar av 
kön och ålder för varje skelett, samt en upp
delning av materialet i tre grupper, baserade 
på proveniens. O m bestämningarna har jag 

inget att erinra, utom konstaterandet att det 
inte någonstans framgår hur författaren kun
nat bestämma åldrar inom så snäva margina
ler som anges i tabell 2. Skelett nummer 14 
har t. ex. givits en ålder av 62—67 år, vilket är 
anmärkningsvärt med tanke på svårigheterna 
at t åldersbestämma vuxna skelett, speciellt i 
högre åldrar. 

Med dessa data som grund utför Casditz 
analyser, dels av könsfördelningen, dels av en 
rad demografiska parametrar som t.ex. för
väntad återstående livslängd. Den förstnämn
da analysen är väl utförd, och leder till en 
intressant diskussion av vilka som egentligen 
levde i och kring klostret. Möjligen kan man 
förundras något över författarens uppenbara 
förvåning över att finna ett överskott av män i 
ett munkkloster, och att han känner ett behov-
av at t i detalj förklara detta fenomen. Dess
utom kan man ifrågasätta värdet av att jäm
föra könsfördelning i ett munkkloster med po
pulationer ur kyrkogårdar använda av en hel 
bygd, som t.ex. Västerhus. 

I de övriga demografiska analyserna tillstö
ter andra problem. Dessa analyser är basera
de på de på skelettmaterialet utförda ålders
bestämningarna. Här finns således, och detta 
gäller inte bara för detta arbete, u tar gene
rellt för humanosteologiska och arkeologiska 
populationsstudier, en rad felkällor, varav 
den allvarligaste givetvis är osäkerheten i ål
dersbestämningarna, en osäkerhet som till yt
termera visso ökar med ökande antagen ål
der. Älderspyramider och överlevnadssanno
likhet har beräknats på fossilt material ett 
flertal gånger (t.ex. Kurtén 1953, 1983; Van 
Valen 1964), men har då gällt djur, där man 
på goda grunder kunnat dela upp materialet i 
årskullar som givits en absolut ålder i år. För 
det humanosteologiska materialet är situa
tionen annorlunda. Casdi tz delar in åldersin-
tervallet för varje individ i år, och ger sedan 
varje åldersklass poäng efter hur många år av 
intervallet som finns i en viss klass. En upp
skattad ålder av 39-54 år ger då 1/16 poäng 
åt klassen 30—39 år, 10/16 poäng till klassen 
40—49 år och 5/16 poäng till klassen 50-59 år. 
Denna metod kommer p .g .a . den tilltagande 
osäkerheten att gynna de lägre åldersklasser
na. I nuvarande läge är denna typ av demo-
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grafisk analys ett tvivelaktigt företag och kan 
inte ge mer än fingervisningar. Den demogra
fiska metodiken finns (t.ex. Siven 1982), men 
de osteologiska åldersbestämningsmetoderna 
släpar efter. Här behövs mer grundforskning! 

Populationsjämfördserna i det därpå föl
j ande avsnittet utgör uppsatsens tyngdpunkt. 
Det är dock för mig obegripligt hur en så 
förlegad typologisk grundsyn som här kom
mer till uttryck fortfarande kan propageras, 
trots de enorma landvinningar som biologin, 
och inte minst populationsbiologin, gjort un
der 1900-talet. All den intressanta informa
tion som skulle kunna utvinnas ur materialet 
dränks i "Rassensystematik" och typologi. 

Författaren använder sig av gamla beprö
vade metoder, som beräkning av skallindex, 
näsindex, o. s. v. Han tycks dock förutsätta att 
alla dessa är genetiskt betingade, ett antagan
de som helt saknar grund. Längd—bredd in
dex för skallen har t. ex. visats förändra sig 
radikalt från en generation till en annan vid 
miljöombyte (Gould 1983). Detta faktum är 
ensamt nog för att omintetgöra alla möjlighe
ter att gå från index till typologisk gruppering 
på det sätt som Casdi tz gjort. 

Denna brist på insikt i fundamentala biolo
giska begrepp genomsyrar hela denna del av 
uppsatsen, men kulmen nås i det närmast 
bisarra uttalandet: "Ein wichtiges Kriterium 
zur rassischen Differenzierung biidet die Kör-
perhöhe" (sid. 146). Detta kan vara sant, men 
endast under så osannolika omständigheter 
att de i praktiken inte kan inträffa. Det räcker 
ju med att veta att kroppslängden påverkas 
kraftigt av dieten och näringstillgången för att 
inse det orimliga i påståendet. J a g föreställer 
mig att detta påstående har sin grund i ett 
vanligt missförstånd rörande korrelation in
om och mellan populationer (se t.ex. Gould 
1981, för en diskussion kring detta tema). 

Eftersom detta är 1980-talet har Casdi tz 
inte nöjt sig med sina index, utan har dess
utom bakat samman dem i en multivariatsta-
tistisk analys. Som en viktig beståndsdel i 
denna analys har han använt klusteranalys 
(Sneath & Sokal 1973). Här tillstöter, för
utom ovan nämnda problem med index, yt
terligare två, nämligen att resultatet av en 
klusteranalys är mycket känsligt för vilken 

grupperingsmetod som använts, samt att den 
slutgiltiga indelningen i grupper är helt arbi-
trär och beroende av vilket avståndsvärde 
man väljer. Sistnämnda problem har i upp
satsen tvingat fram en mycket lång diskussion 
av resultatet av klusteranalysen. Generellt 
kan sägas att klusteranalys är en mycket tvi
velaktig metod att använda på kontinuerligt 
varierande data. 

Det sista avsnittet, som behandlar patologi, 
är uppsatsens bästa och mest intressanta. 
Tonvikten är lagd på ryggradens spondylos-
belastning, och jämförelser mellan populatio
ner görs med avseende på detta. Metoden 
synes mig vara av stort potentiellt värde. 
Möjligen saknar man i diskussionen en mer 
ingående analys av orsakerna till det upp
komna mönstret. Figur 18 visar att det för 
hela populationen föreligger skillnader i spon-
dylarthrosbelastningen mellan vänster och 
höger sida. Rimligen bör detta gälla även på 
individnivå, och om detta är fallet skulle 
kanske här finnas en möjlighet till bestäm
ning av vänster- och högerhänthet. Uppsat
sen avslutas så med en redovisning av fre
kvensen skelettpatologier och karies. 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppsat
sen är ett typiskt exempel på hur metodiken 
(främst den statistiska) kan springa ifrån bå
de material och kunskaper. Den visar också 
at t även humanosteologen måste ha grund
läggande kunskaper i populationsbiologi och 
-genetik, liksom även i evolutionslära. Utan 
dessa insikter är det lätt att falla i gamla 
fällor. 

Med detta sagt, vad skulle kunnat göras 
med det tillgängliga materialet? Först och 
främst skulle man gärna se en mer ingående 
kraniometrisk analys, där man istället för en 
rad index som nästan undantagslöst saknar 
biologisk mening använt någon av de meto
der som diskuteras av Bookstein (1978, 1982, 
1983; Strauss & Bookstein 1982). Dessa me
toder är visserligen betydligt mer tidskrävan
de än indexberäkningar, men de mer insikts
fulla resultaten uppväger förhoppningsvis 
det ta . En annan aspekt som jag saknar är en 
analys av discrete traits (Sjovold 1974, 1977). 
En sådan analys, möjligen kopplad till någon 
form av spatiell analys (Hodder & Orton 
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1976) skulle kunna leda till en diskussion om 
huruvida munkarna i Schleswig kom från en 
närliggande befolkning eller från mer avlägs
na trakter. Slutligen skulle man, om man fick 
önska, vilja i denna typ av arbeten se litet 
färre alt och litet flera hur och varför. 
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Lars Werdelin 

Kommission fur Allgemdne und Vergleich-
ende Arcbäologie des Deutschen Archäologi
schen Instituts Bonn (KAVA). Kolloquien zur 
Allgemeinen und Vergleichenden Arcbäologie (A VA-
Kolloquien l^f). Miinchen, C H . Beck, 1981-
1983, 4 vol. ISBN 3-406-09041-9, 3-406-
09042-7, 3-406-09043-5, 3-406-3018-8. 

Materialien zur Allgemeinen und Vergleichenden 
Arcbäologie (A V A-Materialien 1, 2, 3/4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 13,14,15,18,20,21,26). Miinchen, G.H. 
Beck. 1981-1983. 17 vol. ISBN 3-406-09731-
6, 3-406-30136-3, 3-406-09204-7, 3-406-
09735-9, 3-406-09056-7, 3-406-09207-1, 3-
406-09046-X. 3-406-09058-3, 3-406-09054-0, 
3-406-09057-5, 3-406-09739-1, 3-406-09060-5, 
3-406-30107-X, 3-406-30141-X, 3-406-30154-

1, 3-406-09670-0, 3-406-30258-0. 
Florian Seiler. Ausgrabungen, Funde, Forsch

ungen. Kulturgeschichle der antiken Weit. Deut
scbes Archäologisches Institut. Sonderband. 
Berlin 1983. 258 s. ISBN 3-8053-0758-6. 

Mitglieder des Deutschen Archäologischen 
Instituts 1984 (Matrikel). Berlin. 91 s. 

Redaktionen har nyligen från Deutscbes Ar
chäologisches Institut (DAI) i Berlin erhållit 
en försändelse innehållande 22 volymer till 
anmälan. Då den sammanlagda textmassan 
är 2495 sidor kan endast följande allmänna 
orientering ges om litteraturens innehåll. 

Alla böckerna har utkommit under perio
den 1981-1983 och utgör en högst påtaglig 
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dokumentat ion av det arbete som redan ut
förts av den nya sektion inom institutet som 
tillskapades 1979 i samband med dettas 150-
årsjubileum. Den nya sektionen som står un
der ledning av prof. Herman Miiller-Karpe 
"Kommission fiir Allgemdne und Vergleich-
ende Arcbäologie des Deutschen Archäologi
schen Instituts Bonn" (KAVA) har med det
ta enorma utgivningsarbete väl visat att det 
gamla forskningsinstitutet förmår att skjuta 
friska och snabbväxande skott. 

KAVA:s uppgift är att främja arkeologisk 
forskning inom alla de fält som inte täcks av 
redan tidigare existerande sektioner inom in
stitutet och dessutom skall det syssla med 
jämförande fornkunskap. Fyra av de nya 
publikationerna utgör symposiehandlingar 
(AVA-Kolloquien) sjutton stycken är materi
alpublikationer (AV A-Materialien) Seders 
bok redovisar allmänt för jubileet och för det 
arbete som DAI utfört under 1972-1982. 

Av kollokvievolymerna behandlar nr 1 den 
a l lmänna och jämförande fornkunskapens 
plats inom den arkeologiska disciplinen. Nr 2 
omfattar den tidigaste sjöfartens betydelse in
om olika delar av världen. Nr 3 gäller studiet 
av förhållandet mellan arkeologin och folkens 
föreställningar om sin förhistoria och historis
ka identitet. Nr 4 analyserar symbiosen mel
lan människor och djur samt vad denna be
tytt inom konst och religion. 

Materialpublikationerna har det dubbla 
syftet att dels utgöra fristående monografier 
dels kunna utnyttjas för komparativa studier. 
Med avseende på det senare har de givits ett 
ganska enhetligt utförande. Vol. 1—2 gäller 
kinesiskt neolitikum, vol. 10 och 21 neolitiska 
boplatser i Turkmenistan resp. Tyskland, vol. 
14, 9, 13 och 15 behandlar boplatser från 
senneolitikum och äldsta bronsålder i Iran, 
Indien, Bulgarien och Mähren, vol. 20 avser 
gravskick under sen brons- och tidig järnålder 
i Pakistan, vol. 19 ett kushitiskt tempel i Af
ghanistan. Vol. 3-A ägnas gravar från medel
tiden i Altai och Mongoliet, vol. 8 är en publi
kation om gravar i Tibesti i Tchad. Slutligen 
omfattar vol. 5-6 precolumbianska stadsbild
ningar i Peru och vol. 7, 18 och 26 gravskick 
och målad keramik från Peru. 

Även om DAI är väl bekant för en stor del 

av Fornvännens läsare torde det vara på sin 
plats att här i korthet också ge en profil av 
det ta institut som säkert är världens största 
arkeologiska. Det är också unikt genom sin 
mångsidighet och regionala förgrening. DAI 
är det äldsta av alla därmed jämförbara forsk
ningsinstitut. Det grundades redan 1829 av 
en internationell grupp av entusiaster som 
den 21 april — Roms mytiska grundlägg
ningsdag — samlats på Capitolium. Bland 
dessa personer med stort intresse för antiken 
var också minst en skandinav, den danske 
bildhuggaren Bertel Thorwaldsen. Emellertid 
var tyskarna i majoritet och redan från början 
kom Berlin och Preussen att spela en domine
rande roll inom det nybildade Instituto di 
corrispondenza archeologica. Redan från bör
jan var Preussens kronprins, sedermera kung 
Friedrich Wilhelm IV institutets högste be
skyddare. Sedan den driftigaste av initiativta
garna tysken Eduard Gerhard 1832 flyttat 
från Rom till Berlin blev Berlin och har sedan 
dess förblivit säte för institutets centraldirek
tion. 1859 övertog Preussen helt det finan
siella ansvaret, varigenom DALs fortbestånd 
möjliggjordes. 1874 fick det som första veten
skapliga institution status av riksinstitut inom 
det nybildade tyska riket. DAI inordnades 
som enda forskningsinstitut under utrikesde
partementet (Auswärtiges Amt), under vilket 
det ännu sorterar inom den Tyska förbunds-
republiken. 

DAI är som nämnts mångförgrenat. 1874 
tillkom dess avdelning i Athen, 1902 bildades 
Römisch-Germanische Kommission i Frank
furt am Main den avdelning som Nordens 
arkeologer har mest kontakt med, 1929 öpp
nades avdelningar i Kairo och Istanbul, 1943 
i Madr id , 1956 i Baghdad, 1961 i Teheran, 
1967 Kommission fiir Alte Geschichte und 
Epigraphik i Mimenen. Sedermera har avdel
ningar tillkommit också i Lissabon, i Saana i 
Yemen och i Damaskus och nu slutligen år 
1979 Kommission fiir Allgemeine und Ver-
gleichende Arcbäologie med säte i Bonn. 

DAI förfogar över enorma resurser. Inom 
förbundsrepubliken har det bibliotek och insti
tutioner i Berlin, Bonn, Frankfurt am Main 
och Miinchen, i Medelhavsområdet och arab
världen på ytterligare nio orter. Med känne-
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dom om vad våra egna institut i Athen och 
Rom betytt och betyder för vår svenska arke
ologiska forskning är det inte svårt att förestäl
la sig den väldiga betydelse de tyska institutio
nerna har för möjligheterna att bedriva forsk
ning utom det egna landet. J ag har tyvärr inte 
tillgång till vilken budget institutet kan glädja 
sig åt men känner till att det förutom statligt 
stöd genom Bundestag och Bundesregierung 
samt Auswärtiges Amt och finansdeparte
mentet också far stora tilldelningar från Deut
sche Forschungsgemeinschaft, och från stora 
stiftelser som Stiftung Volkswagenwerk, Fritz 
Thyssen Stiftung, Gerda Henkel Stiftung, 
Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft 
m.fl. 

DAI står med sina tjänster inte enbart öp
pet för sina tyska landsmän utan också för 
forskare från andra länder. Så har man i 
många fall också ställt upp för svenska arke
ologer som en längre tid har behövt bo på de 
orter i Medelhavsområdet där DAI är repre
senterat. DAI äger nämligen på dessa orter 
stora och välordnade institutionsbyggnader 

som också har innehållsrika bibliotek och 
möjlighet att tillhandahålla forskarbostäder. 
Faktum är att DAI är en stor men sällan 
uppmärksammad resurs som också svensk ar
keologisk forskning har oerhört mycket att 
tacka tör. 

Slutligen vill jag också informera om att 
DAI dessutom fungerar som en akademi, från 
publiceringssynpunkt jämförbar med t.ex. 
Vitterhetsakademien. Likt den senare har det 
också korresponderande medlemmar i utlan
det — däribland inte mindre än 25 svenska 
arkeologer. Institutets matrikel är för övrigt 
en utmärkt adresskalender över internatio
nellt orienterade arkeologer i ledande ställ
ning. I våra dagars ekonomiska snålblåst då 
det gäller humanistisk forskning finns det all 
anledning att lyfta fram betydelsen av att 
också Sverige behåller sina utländska forsk
ningsinstitut i Athen, Istanbul, Kavalla och 
Rom som en del av Sveriges ansikte utåt som 
kulturnation. 

Jan Peder Lamm 

Gustav Schwantes, Friihe Jahre eines Ur-
geschichtsforschers. Med efterskrift av Karl W. 
Struve. Offa-Ergänzungsreihe. Bd 7. Karl 
Wachholtz Verlag 1983. 152 s. ISBN 3-529-
01657-8. 

Gustav Schwantes (1881-1960) tillhör de 
stora tyska arkeologerna. Han hör också till 
dem som gjort viktiga insatser också för kun
skapen om Nordens förhistoria i övergångs
skedet mellan Hallstatt och La Ténetid — ett 
skede som i Nordtyskland dominerades av en 
kultur som fatt namnet Jastorf efter Schwan
tes banbrytande forskningar gällande urne-
gravfälten i detta område. Schwantes kom i 
Schleswig-Holstein att bedriva en klart skan-
dinaviskpåverkad arkeologi och fullföljde där

med en tradition som inletts av världens så 
vitt jag vet första kvinnliga arkeologiprofessor 
J o h a n n a von Mestorf (1829-1909). 

Schwantes var en utpräglad universalbe
gåvning, lika skicklig kemist och botaniker 
som tolkare av klassisk musik eller den tidiga 
järnålderns kronologi. Till hans märkligare 
egenskaper hörde att också vara en interna
tionellt erkänd utforskare av Sydafrikas 
steppflora. Detta utan att någonsin ha besökt 
landet i fråga. Hans forskningsresultat bygg
de helt på odlingsexperiment i drivhusmiljö. 
O m allt detta och mycket mera lår man läsa i 
hans nyligen utgivna självbiografi som dock 
tyvärr inte sträcker sig längre än till utbrottet 
av första världskriget. Då var han 33 år gam
mal. Memoarerna skrev han under några må-
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nåder 1946 då Tyskland låg i aska och ruiner 
och någon arkeologi inte kunde bedrivas. 

De 140 sidor som memoarerna omfattar 
har jag läst med intresse. De är välskrivna 
och intressanta och berättar om de stora svå
righeter som fanns i det wilhelminska Tysk
land för den som var fattig och hade ambi
tionen att slå sig fram inom vetenskapen. 
Schwantes kom från ett hem där fadern var 
en filologiskt begåvad skollärare som till sin 
egen och familjens stora olycka led av tenta
mensskräck och därför aldrig fick någon fast 
tjänst med ty åtföljande ekonomisk misär och 
lämiljeproblem. Modern kom från en lant-
brukarfamilj och det var denna som i stor 
utsträckning fick ta hand om barnbarnet un
der skoltiden. Det var också på familjens 
mark som den unge Schwantes vid 16 års 
ålder gjorde sina första arkeologiska lärospån. 
Detta i den sedermera från kronologisk syn
punkt som klassisk bekanta byn Seedorf, där 
han fann en skadad gravhög med ytligt lig
gande fynd. Detta blev inledningen till under 
en lång följd av år frivilligt utförda grävnings
kampanjer av karaktären räddningsgrävning
ar på exploateringsskadade gravfält — ett av 
dessa var Jastorf. Till en början bedrev 
Schwantes undersökningarna ensam eller till
sammans med sin bror Curt — senare fick 
han genom kontakter med Johanna von Mes
torf visst ekonomiskt understöd till undersök
ningarna från provinsmuseet i Hannover. 
Hon erbjöd honom också 1901 att fa en arke
ologisk amanuenstjänst i Kiel men den 20-
årige unge folkskolläraren vågade av ekono
miska skäl tyvärr inte anta detta erbjudande. 

Största delen av memoarerna handlar om 
Schwantes' skolgång och upplevelser i skolor 
och på lärarseminarier. Man får en intim in
blick i den wilhelminska epokens ofta trång
synta skolvärld med mycket översitteri och 
sadism. Schwantes befann sig alltid i under
ordnad position och måste alltid vara bäst för 
att kunna fa de stipendier och understöd som 
han var helt beroende av för att kunna 
genomföra sin skolgång och sina lärarstudier. 
Men han berättar också om den stora bety
delse som naturvetenskapen fick för honom 
genom en förstående och mänsklig lärare som 
gjorde honom bekant med hedlandskapet i 

Liineburger Heide. Det finns också många 
roande och kulturhistoriskt intressanta episo
der. Så berömmer Schwantes t.ex. stort de 
ryska lantarbetare som assisterade honom vid 
grävningarna före första världskriget. 

Det finns ingen anledning att här i detalj gå 
igenom vad Schwantes rent arkeologiskt sä
ger i memoarerna men för den som arbetar 
med hans vetenskapliga produktion finns här 
många belysande uppgifter om den arkeolo
giska miljön med sitt intrigspel — uppgifter 
som man säkert inte finner någon annan 
stans. Personligen beklagar jag mycket att 
Schwantes slutar sina memoarer med första 
världskrigets utbrott. Vi far inte reda på hur 
han sedan ställde sig politiskt och arkeolo
giskt under 20-, 30- och 40-talet. Det hade 
varit utomordentligt värdefullt att få en lika 
hederlig redogörelse för den tiden som den 
han redan skildrat. I en efterskrift har Karl 
W. Struwe berättat för oss vad som sedan 
skedde den blivande Kielprofessorn. 

Att Wachholtz' förlag publicerat Schwan
tes' memoarer trots att de egentligen inte så 
mycket behandlar ren arkeologi får man vara 
tacksam för eftersom det tyvärr finns så litet 
att läsa för dem som vill lära sig något om 
gångna tiders arkeologer och deras plats i 
samhället och syn på detsamma och fornti
den. Det är emellertid klart att arkeologiens 
historia på senare år fatt en alltmer uppmärk
sammad plats inom den arkeologiska veten
skapen som söker sina rötter. En äldre gene
rations arkeologer, som Ture Arne eller Bir
ger Nerman behövde inte denna typ av publi
kationer eftersom de själva stod så nära den 
tid då de stora portalfigurerna inom arkeolo
gin ännu verkade — de bar själva på det 
arkeologiska kulturarvet på ett sätt som gjor
de dem till levande encyklopedier. De levde 
med och för sin vetenskap på ett helt annat 
sätt än deras nutida kolleger som inte i sam
ma utsträckning kan ägna hela sin vakna tid 
åt vetenskapen utan till stor del måste offra 
den på administrationens, byråkratins och 
det praktiska hemarbetets altare. 

Forskar man litet i hävderna finner man att 
de nordiska arkeologerna nästan genomgåen
de varit dåliga både på att skriva memoarer 
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och att ge ut biografier. Till dels tror jag detta 
beror på vetenskapligt högmod — det har 
gällt att inte som somliga sade "prostituera 
s ig" genom att gå utanför högvetenskapens 
råmärken. Ett annat skäl är den totala från
varon av träning i journalistik som känne
tecknar den arkeologiska utbildningen och 
som jag bedömer som ytterst olycklig. Skill-
nanden mellan vår och anglosaxisk kulturtra
dition är här himmelsvid. Synd är detta. Nog 
hade det varit spännande om Oscar Monteli
us, Sophus Muller och de andra gamla her
rarna hade efterlämnat minnesanteckningar. 
Den som läst en del av Hjalmar Stolpes brev 
från grävningarna i Vendel inser vilka fasci
nerande böcker han skulle kunna ha skrivit 
både om erfarenheter på det arkeologiska fäl
tet och under världsomseglingen med fregat
ten Vanadis då han fungerade som expeditio
nens sakforskningsexpert. 

Avslutningsvis vill jag bidra med en liten 
snabbinventering över vad som ändå förelig
ger då det gäller personhistoria kring nordis
ka arkeologer. Av generellt intresse är Ole 
Klindt-Jensens övergripande arbete från 1975 
A history of Scandinavian Archaeology. Ett liknan
de arbete sysslade den i Lund skolade och för 
några år sedan bortgångne engelske arkeolo
gen Stanley Thomas med. Vem vet, hans 
manuskript finns kanske ännu kvar. En del 
att erbjuda i det här sammanhanget finns 
också att hämta i Glyn Daniels arbeten — det 
första av dem, A hundred years of archaeology 
publicerades redan 1950. Glyn Daniel måste 
för övrigt lovordas för sin politik att i Antiquity 
— som han är redaktör för — låta framståen
de kolleger disponera varsin artikel för en 
överskådlig självbiografi. Betecknade är väl 
att ännu ingen skandinav varit med i den 
serien. 

Då det gäller arkeologers självbiografier är 

den äldsta jag känner till J . J . A . Worsaaes 
(1821-1885) En Oldgranskers Erindringer, 
1821-1841 publicerade 1934 av Victor Han
sen. Redan 1888-92 gav Ingvar Undset 
(1853-1890) ut sina minnen under titeln Fra 
Akershus til Akropolis. Bland senare generatio
ners arkeologer kan nämnas Birger Nerman 
som efterlämnat ett ännu opublicerat manus 
med minnesanteckningar, varav ett brottstyc
ke publicerats i Gotländskt Arkiv 1984. Det 
föreligger också en del biografier. Bland sven
ska arkeologer som observerats märks Sven 
Nilsson (1787-1883) som Berta Stjernqvist 
nyligen skrivit om (1983) och Oscar Monte
lius om vilken Hanna Rydh skrev en bok för 
ungdomen 1937. Nordisk arkeologi saknar 
dock ännu biografier av den typ som förekom
mer inom etnologin. J a g kan från det området 
nämna efterföljansvärda exempel som Åke 
Stavenows om Nils Månsson Mandelgren 
(1972) och Nils-Arvid Bringeus' om Gunnar 
Olof Hy Itén Cavallius (1818-1889). 

Författare till arbeten om arkeologiens hi
storia har det som nämnts inte så lätt då det 
gäller källmaterialet — de skulle önska att 
många fler av de gamle kunde komma till 
deras hjälp med efterlämnade minnesanteck
ningar. Ett memento till oss, dagens arkeolo
ger, som ju i stort sett slutat att skriva brev 
och avhandlar det mesta per telefon. Det 
skulle vara nyttigt om de ibland oss som spe
lar en aktiv roll inom arkeologin också ville 
tänka på den här aspekten av vår vetenskap. 
Lit teratur av den diskuterade typen behövs 
för att framtiden skall kunna nå människorna 
och idéströmningarna bakom de vetenskap
liga verken av idag. 

Jan Peder Lamm 
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Der Archäologe. Graphische Bildnisse aus dem Porträt-
archiv Diepenbroick. Westfälisches Landes
museum fiir Kunst- und Kulturgeschichte. 
Red. P. Berghaus. Munster 1983, 364 s., rikt 
ill. ISBN 3-88789-062-0. Pris 20 DM. 

Det diepenbroickska porträttarkivet, skapat 
av Hans-Dietrich Freiherr von Diepenbroick-
Grueter (1902-1980) kom efter ägarens död 
som testamentarisk gåva till Westfälisches 
Landesmuseum fiir Kunst- und Kulturge
schichte i Munster, som på detta sätt blev 
lycklig ägare till den största samlingen av 
grafiska porträtt i Tyskland. Museets direk
tör, Peter Berghaus, har presenterat samling
en i ett vackert bildhäfte i museets egen serie 
(nr 16, 1982). Antalet porträtt uppgår till ca 
100000 i alla grafiska trycktekniker, original
teckningar, akvareller och siluetter. Redan in
nan samlingen donerades till Landesmuseum 
och ägaren således ännu var i livet, inledde 
museiledningen med Peter Berghaus i spetsen 
en serie utställningar, som på ett storartat 
sätt låter en stor och säkerligen tacksam pu
blik ta del av samlingens skatter. Den första 
hette Porträt 1: Der Herrscher (1977), följd av 
Porträt 2: Der Arlzt (1978). Denna välsignd-
sebringande verksamhet har fortsatt med en 
tredje porträttutställning om Der Archäologe, 
som efter att ha visats i hemorten Munster 
vandrat vidare till Hannover och så småning
om också till Väst-Berlin. 

Till denna utställning har liksom till de 
tidigare utgivits en stor och innehållsrik kata
log. Begreppet arkeolog är här fattat i en myc
ket vid bemärkelse som beteckning på en bro
kig samling lärde: historiker, filologer, huma
nister, konstnärer, samlare, mecenater och 
furstar, dvs. personer som på ett eller annat 
sätt sysslat med arkeologiska föremål, sam
lingar och minnesmärken. Porträtten är kro
nologiskt ordnade i fyra avsnitt. I det första, 
som omfattar perioden 1500-1640, finner 
man humanister, påvar, samlare och inte 
minst de konstnärer, som avbildade och res
taurerade de berömda antika skulpturer som 
nu gjordes i Rom, bl.a. Laokoon-gruppen och 
Belvedere-torson. Det är härliga bilder av lär
da herrar ofta avbildade i en miljö: Bandinelli 
i sin ateljé, Domenico Fontana placerad på 

den obelisk, som han 1586 flyttade från Neros 
cirkus till Petersplatsen, holländaren A. Gor-
laeus bland sina samlingar av Kleinkunst, 
herrskapet Arundel med hela världen för sina 
fötter. Numismatikerna representeras i detta 
avsnitt bl. a. av Guillaume Budé (1467-1540), 
ännu i dag känd för sitt 1514 utgivna arbete 
om det romerska asset, Wolfgang Lazius 
(1514—1565), den förste som hade idén att ge 
ut ett corpus över alla bevarade antika mynt, 
och den produktive mångsysslaren Hubert 
Goltzius (1526—1583), vars verk — liksom 
många andra på den tiden — dock innehåller 
fler falska än äkta mynt. 

I andra avsnittet 1640-1738 möter oss äga
re till för tiden stora och berömda samlingar, 
och här kommer även den svenska drottning 
Kristina med. Under denna period började 
en mer planmässig dokumentation av det ar
keologiska beståndet med forskare som Jacob 
Gronovius (1645-1716) och J.G. Graevius 
(1632-1703). Bland numismatikerna började 
Jean Foy Vaillant (1632-1706) att intressera 
sig också för hellenistiska, grekiska mynt och 
inte bara för de romerska som tidigare så 
starkt övervägt. Skandinaverna representeras 
av den svenske numismatikern Karl Gustav 
Heraeus (1671-1730), som huvudsakligen var 
verksam utomlands, och av den danske forsk
ningsresanden Friedrich Ludvig Norden 
(1708—1742), en pionjär för uppmätning och 
dokumentation av de egyptiska monumenten. 

Tredje avsnittet 1748-1829 domineras av 
de stora namnen Winckelmann, Goethe, El
gin och Champollion. Winckelmann hedras 
med flera porträtt, av vilka det vackraste är 
en radering av Angdica Kaufmann, utförd i 
Rom 1764. J. Eckhel (1737-1798), den veten
skapliga numismatikens "fader", avbildas på 
det bekanta stick, som visar honom i helfigur 
stående vid ett av sina myntskåp i Wiens 
myntkabinett. Av övriga numismatiker fasci
nerar mest porträtt av den uråldrige och 
vördnadsvärde Joseph Pellerin (1684—1782) 
vid 98 års ålder, omgiven av ett tör tiden 
gammaldags överrikt ramverk bestående av 
mynt och antikviteter, nertill försett med ett 
lämpligt citat ur Ciceros skrift om ålderdo
men. Bland skandinaver märks dansken Ge
org Zoega (1755-1809), som gjorde en bety-
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dande insats i det danska myntkabinettet in
nan han för alltid försvann till Rom, samt 
P .O. Bröndsted och svensken C A . Ehren
svärd, de båda sistnämnda väl nu mest kända 
för sina alltjämt lästa reseskildringar från 
Grekland respektive Italien. 

Sista avsnittet 1829-1900 omfattar en arke
ologiens storhetstid, men här är urvalet por
trätt betydligt snävare och numerärt begrän
sat än för de äldre avsnitten och med stark 
övervikt för tyska forskare. Arkeologerna re
presenteras av kända namn som H. Schlie
mann , A. Conze, W. Dörpfeld, E. Curtius och 
många flera, numismatikerna av F. Imhoof-
Blumer, T . Mommsen, flera av fransmännen 
som D. Cohen och C. Lenormant men ej den 
viktigaste: Ernest Babelon. Särskilt saknar 
man engelsmännen både bland arkeologer 
(A. Evans) och numismatiker (Head, Hill, 
Stuart-Poole). Detta måste bero på att por
trättarkivet trots sin rikedom har luckor. 
Skandinaverna är bättre företrädda med 
Christ ian Jiirgensen Thomsen, Bror Emil 
Hildebrand och Oscar Montelius. Det är av 
stort intresse att se hur människorna bakom 
dessa kända namn såg ut, men porträtten är i 
sin enkelhet mindre intressanta som konst
verk än bilderna från de äldre epokerna. Någ
ra av dem är rentav fotografier. Gripande är 
dock träsnittet av J . Burckhardt (1818-97), 
utfört posthumt av Albert Kriiger. 

Den föredömliga katalogen med sina konci
sa biografiska data kompletteras med ett 120 
sidor långt textavsnitt, innehållande bidrag 
av ett flertal författare. Max Wegner, Frank 
Berger, Herbert Öster och Bendix Trier bi
drar med utmärkta historiska översikter över 
klassisk arkeologi, antik numismatik, egypto-
logi och nordeuropeisk arkeologi. Wolfgang 
Ernst skildrar engelska samlingar under tre 
å rhundraden: Från och med Thomas Ho-
ward, earl of Arundel (1585-1646), vars be
römda samling efter ägarens död levde ett 
äventyrligt liv för att så småningom återupp
stå i Ashmolean Museum i Oxford, förblev 
den engelska adeln de kapitalstarkaste privat

samlarna fram till slutet av förra århundra
det, då rikedomen flyttade till Amerika. Hil
degard Westhoff-Krummacher skildrar in
tressant och charmerande hur drömmen om 
ett skönt och fritt liv under antiken tog form 
på Wedgewood-fabrikens produktion, som 
tack vare motivens samklang med tidssmaken 
och det nya billiga godset fick en enorm sprid
ning. Motiven — ofta fritt behandlade — 
hämtades från gemmor, avgjutningar och 
bokverk, och allt ifrån gravvårdar till rock
knappar pryddes å 1'antique. 

Med exempel från landskapsmålarna Clau-
de Lorraine, J . H . Schönfeld och J .PH . Hac-
kert skriver Jochen Luckhardt om konstnären 
som landskapsarkeolog, skapare av ideala 
"arkadiska" landskap med inströdda antika 
byggnadsverk, bilder som dock hos Hackert 
blir mer reella med monumenten inplacerade 
i sin verkliga miljö. Eckhard Schinkel har 
gjort en rolig och väl kommenterad samman
ställning av tänkvärda litteraturcitat om ar
keologer och arkeologi från 1755 fram till vår 
egen tid. Det handlar om individens kärleks
förhållande (?) till ämnet: "Arcbäologie — 
das heisst, sich mit der Gefahr aussetzen, Zeit 
zu verlieren mit einer Zeit, die man schon 
einmal verlor" (E. Kästner, s. 105). 

Sist men inte minst beskriver Peter Berg
haus arkeologporträttets utveckling från stor 
pompa med många, ofta underfundiga, acces-
soirer och beledsagande latinska verser till 
saklighet och enkelhet. Avsnittet avslutas 
med några ljuvliga exempel på karikatyrer. 
Särskilt hårt drabbade tycks det strävsamma 
paret Lord William Howard och Lady Emma 
Hamil ton ha varit. 

Såsom förhoppningsvis har framgått av 
ovanstående är katalogen Der Archäologe en 
veritabel guldgruva för alla intresserade av 
kulturhistoria. Det modesta priset bör kunna 
bidraga till att ge den en vid och välförtjänt 
spridning. 

Ulla Westermark 
Kungl. Myntkabinettet 
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Tidningen Urd. Utgiven av arkeologiska stu
dentföreningarna i Stockholm och Göteborg. 
Stockholm—Göteborg 1984. Prenumerations
pris för 1984 20 : - (postgiro 127556-9). 

Sedan länge har det bland de yngre Stock
holmsarkeologerna talats om behovet av en 
opretentiös tidskrift anknuten till universitets
institutionen. Länge var det Uppsalainstitu
tionens Tor man smått avundades. Sedan 
1982 finns i Uppsala också Fjolnir — med
lemstidning för arkeologiska föreningen Fjol
nir bildad 1981 av studerande vid institutio
nen för arkeologi. Nu har stockholmarna in
gått förbund med göteborgarna och skapat en 
egen serie. Den har namnet Urd efter en av de 
tre nornorna. 1984 kom den med två nummer 
men fr. o. m. 1985 avser man att ge ut tre 
nummer årligen. Tidningen som har det nu 
så populära A5-formatet är knuten till de ar
keologiska studentföreningarna i Stockholm 
och Göteborg, STARK och GAST. 

Första numret av tidningen eller kanske 
rätteligen tidskriften omfattar med omslaget 
40 sidor. Det innehåller en programförklaring 

skriven av Maths Lindgren och Göran 
Lundh. De berättar att man har en hög ambi
tionsnivå och hoppas att det skall märkas på 
innehållet. Idén att gå samman till en gemen
sam publikation rann upp vid det Nordiska 
Kontaktseminariet i Stockholm 1983. Man 
spanade om en samnordisk tidskrift eller åt
minstone en i vilken alla de svenska universi
teten vore representerade. Resultatet krympte 
till att omfatta endast två av dem. Man har 
bildat två redaktioner som skall alternera om 
ansvaret för utgivningen men båda skall bi
dra med artiklar till samtliga nummer. Urd 
har ingen ambition att vara populärveten
skaplig och det är inte heller meningen att 
organet skall fungera enbart som en student
tidning. Urd strävar efter att publicera små-
artiklar, både studenternas förstlingsarbeten 
och mera vetenskapligt krävande bidrag. 
Också inslag som har med utbildningen och 
arkeologernas arbetsmarknad att göra kom
mer att förekomma. 

Jan Peder Lamm 
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Giinther Kehnscherper, Hiinengrab und Bann-
kreis. Auf den Spuren der Steinzeit. 192 s. inkl. 
onumrerade ill. Karl Wachholtz Verlag. Neu
miinster 1983. ISBN 3529-0-1827-9. Pris: 
D M 19,80. 

Denna bok är författad av en i Greifswald 
verksam forskare, som försökt prestera en mo
dern populärvetenskaplig framställning av de 
äldre avsnitten av vår forntidshistoria. Av ti
teln och av omslaget, som föreställer en mega
litgrav, förledes man tro att boken handlar 
om föreställningar kring slenkammargravar. 
Men detta gäller knappt hälften av texten. 
Fram till s. 107 far vi oss till livs en skildring 
av hur Kehnscherper uppfattar forntiden från 
paleolitikum fram till yngre stenåldern. 

Förf. är alltså östtysk, vilket i väsentlig 
grad präglar framställningen, men han vill 
inte begränsa sig till tyska demokratiska re
publiken utan drar in stoff från hela Nordtysk
land och Danmark i sin berättelse, undan
tagsvis även från andra delar av Nordeuropa, 
för at t kunna dra slutsatser om kulturutveck
lingen i ett vidare geografiskt perspektiv. 

Vi får följa de första människornas vand
ring in i dessa nordliga trakter och deras ef
terkommandes intensivare utnyttjande av 
land och vatten för sitt uppehälle. Här refere
ras det i modem forskning ofta framförda, att 
jägarstenålderns människor i regel inte be
hövde arbeta mer än några fa timmar per dag 
för att livnära sig. Men förf. lyfter också fram 
de negativa faktorerna i ljuset: kort livslängd, 
bristsjukdomar och skelettskador. 

De första bönderna kom, menar förf, som 
främlingar och satte genast igång att förvand
la delar av det orörda landskapet till åker och 
äng för sina odlingar och sin boskapsskötsel. 
M a n brände hänsynslöst ned de träd och bus
kar, som stod hindrande i vägen. Kehnscher
per antar då, att ertebollefolket, "die Kjok-
kenmoddinger", inte mottog de första bön
derna med någon större vänlighet eller entu

siasm, eftersom deras röjningar måste ha 
skrämt bort viltet. Så skulle man säkert inte 
ha uttryckt sig i Danmark eller Sverige i ett 
modernt populärvetenskapligt arbete, efter
som det ju råder olika uppfattningar om hur 
neolitiseringsprocessen gick till. Man bör gi
vetvis upplysa läsarna om att det faktiskt 
finns forskare, som anser att jägare och fiska
re så småningom av en rad olika skäl, bl.a. 
kontakter med åkerbrukande kulturer söder
ut, själva tog initiativet till ett nytt sätt att 
försörja sig. 

När det gäller vissa fornlämningskomplex 
såsom de långa husgrunderna vid Barkaer i 
Jy l land har förf. inte hållit sig underrättad om 
att dessa anläggningar under senare år ifråga
satts som boningshus. Han har inte kunnat 
följa debatten i den arkeologiska litteraturen 
på nordiskt område. 

Så följer då i mitten av boken framställ
ningen av megalitgravarna, där de mecklen
burgska anläggningarna fär anmärkningsvärt 
stor plats. Detta hänger naturligtvis samman 
med att man just i Mecklenburg genom 
Ewald Schuldts stora insats nu förfogar över 
en imponerande mängd upplysande artiklar 
om utgrävningar av enskilda monument samt 
en stor monografi med gruppindelning och 
diskussion av en rad problem kring använd
ningsperioder och spridningar i olika delar av 
Mecklenburg samt presentation av intressan
ta konstruktionselement. Detta har säkert in
spirerat Kehnscherper. I hans bok knyter sig 
intresset först till gravarnas väldiga spridning 
i Europa och den täta förekomsten i vissa 
områden samt till några kända särpräglade 
monument . Man förvånar sig dock över att 
förf. inte delger sina läsare något av de resul
tat de skandinaviska megalitgravsforskarna 
bidragit med och nästan inte alls berör eng
elskspråkig litteratur. Detta innebär dock in
te, att Kehnscherper är obekant med diskus
sionen om megalitgravarnas tillkomsttid i 
Västeuropa. Han framhåller t. ex. att de stora 
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anläggningarna i Bretagne synes vara betyd
ligt äldre än de monumentala konstruktioner
na på den iberiska halvön. Men han nämner 
försiktigtvis också, att oerhört många sten-
kammargravar är outforskade, vilket väl far 
tolkas så att man måste vara beredd på för
ändringar i uppfattningen om konstruktions
perioder och spridningsvägar. Något oförsik
tig är han dock, när han påpekar att kunska
pen är säker för vissa länder, däribland Ir
land som skulle vara så väl utforskat att man 
inte kunde förvänta sig några överraskande 
förändringar i den bild man skaffat sig om 
stenkammargravarnas typologi, kronologi 
och spridningsvägar. Detta kan man sätta ett 
litet frågetecken för efter de senaste årens un
dersökningar, i varje fall tills de nya resulta
ten hunnit granskas mera ingående och där
med utvärderas. 

Varför man har byggt megalitgravar i vissa 
länder vet man naturligtvis inte något be
stämt om, men olika hypoteser har framställts 
under årens lopp. Eftersom de uppenbarligen 
har fungerat som gravrum har detta visserli
gen ansetts vara primärt, men man har därtill 
velat foga andra anledningar till att så mycket 
tid och kraft ägnats åt uppförandet av dessa 
stora byggnadsverk, till vilka det behövdes så 
många olika sorters material, varav en del 
måste skaffas långväga ifrån. Kehnscherper 
berät tar härom, och han nämner även i förbi
gående den förklaring som framför allt blivit 
känd genom Colin Renfrew, att man med 
megalitgravarna i konkurrensen om jorden 
skulle ha markerat territorier, men i likhet 
med en del andra forskare synes han inte 
benägen att helt acceptera en sådan tanke. 

Förf. faster speciell uppmärksamhet vid att 
det har förekommit offer och kullhandlingar 
vid gravarna, och därför är det enligt hans 
mening viktigt att söka komma underfund 
med vilka föreställningar människorna hade 
om högre makter och dessas inverkan på den 
dagliga tillvaron. Detta leder honom över till 
medicinmän och schamaner, som skulle ha 
spelat viktiga roller i samhället, vilket vi ju 
inte kan förneka men kanske inte heller kan 
nå någon klarhet i för stenkammargravarnas 
vidkommande. Han försöker i ett särskilt ka

pitel analysera innebörden i medicinmäns 
och schamaners väsen och sätt att fungera. 
De förra var ju en slags läkare, som dock 
utnyttjade sin förmåga till suggestion och 
hypnos. Schamanen hade visserligen en ställ
ning liknande medicinmannens men handla
de av inre tvång och ägnade sig mera åt psy
kiska fenomen, besvärjelse, telepati m. m. 

Till sist kommer förf. in på sol och måne 
samt betydelsen av astronomiska beräkningar 
under forntiden. Som väntat dras megalitgra
varna in i denna diskussion men också monu
ment som Stonehenge och andra besläktade 
anläggningar, vilkas konstruktion går att sät
ta i samband med beräkningar av vinter- och 
sommarsolstånd och på så sätt får en vidare 
betydelse för människornas planering av 
odling, sådd och annat viktigt. Kehnscherper 
anser, att det kan ha funnits s. k. solhelgedo
mar inte bara i England utan även på konti
nenten. Jus t detta avsnitt kan vara informa
tivt för framför allt en östtysk läsekrets, som 
inte i lika hög grad som världen utanför kun
nat följa utvecklingen inom denna speciella 
forskningsgren, som har med astronomiskt 
kunnade att göra. 

Hunengrab und Bannkreis är en fantasifull 
skapelse av en uppenbarligen orädd författa
re, som dock på många punkter vill se för-
nuftsmässigt på hur människor i primitiva 
miljöer kan ha mött vardagliga problem. Det 
är inte ointressant att följa resonemangen 
kring detta tema, som är ständigt aktuellt för 
arkeologen. Men det är kanske mera tvivelak
tigt, om en framställning som denna har nå
gon större marknad i Norden, där vi redan är 
försedda inte bara med moderna arkeologiska 
handböcker i populär form utan även med 
social-antropologiskt grundade skildringar av 
global räckvidd. 

Illustrationerna är i färg och oftast välgjor
da och inlevelserika. Litteraturlistan omfattar 
huvudsakligen tyska skrifter. 

Märta Strömberg 
Lunds universitets historiska museum 

S-223 50 Lund 
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Offa 36. Berichte und Mitteilungen zur Urge
schichte, Fruhgeschichte und Mittdalterar-
chäologie. Schleswig-Holsteinisches Landes
museum fiir Vor- och Fruhgeschichte; Lan
desamt fur Vor- und Fruhgeschichte, Schles
wig; Institut fiir Ur- und Fruhgeschichte der 
Universität Kiel. Neumunster 1981. 172 s. 
ISBN 3-529-01236-x. Pris: DM 80. 

Varje band av Offa har en rad uppsatser av 
stort intresse och med olika infallsvinklar. Det 
gäller också Offa 36, 1979. Man läser där 
analyser av Hamburgkulturens jaktstationer 
till vilka kopplas modeller som åskådliggör 
beroendet av renarnas rörelser i deras årliga 
näringscykel. Som bakgrund ligger resultat 
av forskningar om naturförhållandena. I ban
det finns vidare olika inlägg om bronsålderns 
och järnålderns problem. Av innehållet i vo
lymen skall här tre uppsatser om mossfyndet 
från Windeby fa ett utförligare omnämnande. 

Mossliken har som fyndkategori en sär
ställning även om de ofta räknas som offer
fynd. Deras karaktär är osäker och det finns 
olika möjligheter till tolkningar. Är det en 
offerhandling som ligger bakom eller är det 
fråga om bestraffning eller kanske en kombi
nation av dessa motiv? Är gränsen mellan 
dessa motiv i själva verket oklar? Det finns en 
omfattande litteratur i ämnet. Windeby-fyn-
det är klassiskt i sammanhanget och har blivit 
det till stor del genom Jankuhns och hans 
medarbetares analys av fyndet i P. Z. 36, 
1958. Där behandlas många aspekter till sy
nes ut tömmande. Det är därför överraskande 
att i det här aktuella bandet av Offa finna en 
ny tolkning av fyndet, som där behandlas av 
tre olika författare. 

Michael Gebiihr står för den nya tolkning
en i sin uppsats Das Kindergrab von Windeby. 
Versuch einer "Rehabilitation". Informationen 
om fyndet får väsentliga tillskott i Peter Case-
litz uppsats Aspekte zur Emährung in der römisch
en Kaiserzeit dargestellt an der Moorleiche von Win
deby — / och i Oskar Griiners Die "Moorleiche" 
von Windeby. Detta har senare kompletterats 
med en rekonstruktion av mjukdelarna av an
siktet i Richard Helmers uppsats "Die 
Moorleiche von Windeby. Versuch einer 
plastischen Rekonstruktion der Weichteile 

des Gesichtes auf dem Schädel" publicerad i 
Offa 40, 1983. Man har alltså fatt ett fylligt 
tillskott till litteraturen om Windeby-fyndet. 

Den nya tolkningen innebär att anlägg
ningen med Windeby-flickan betraktas som 
ett gravfynd. Gebiihr utgår från de kriterier 
som använts tidigare då man kommit fram till 
att flickan från Windeby straffats med döden 
sannolikt för en sexuell förseelse. Viktiga kri
terier var bl .a . en sten vid liket, en björkstav, 
ställningen på handens fingrar, ögonbindel, 
avskuret hår och mossens funktion av rätts-
och kultställe. I närheten låg ett manligt 
mosslik med böjd hasselkäpp runt halsen. Ge
biihr påpekar att det för flickans del framförts 
olika uppfattningar vid tolkningen bl.a. olika 
uppfattningar om dödsorsaken. 

Vid sin nya tolkning gör Gebiihr en genom
gång och kritisk granskning av alla kriterier 
som förts fram som belägg för den uppfatt
ning som man tidigare kommit fram till. Till 
det ta kommer ingående diskussioner med ut
grävare och specialister. En sådan kritisk 
granskning av ett problematiskt fynd hälsas 
med tillfredsställelse. 

En punkt gäller torvgravens utseende och 
tillkomst. Gebiihr anser sig ha belägg för att 
man inte använt en vanlig torvgrav som stod 
öppen utan att man öppnat ett schakt för att 
lägga ned flickan. Man skulle också med av
sikt ha lagt växter i schaktet. Den sten som 
hittades vid liket skulle inte vara avsedd som 
tyngd utan vara en sten av den typ som före
kommer i skelettgravar. En viktig punkt gäl
ler björkstaven som låg framför den döda. 
Staven föranleder en diskussion med kompa
rativt material från ett gravfält från 1000-talet 
i Lund, där en mängd gravar innehöll hassel
käppar som tolkats symboliskt. Mot detta kan 
man emellertid anföra att denna jämförelse 
har många källkritiska svagheter och att det 
därför knappast kan användas som belägg för 
att Windeby-anläggningen är en grav. 

Man kan fortsätta punkt för punkt och kri
tiskt granska den kritiska granskningen som 
gjorts av Gebiihr. Särskild betydelse lägger 
j ag vid diskussionen om bandet över ansiktet 
och det avskurna håret. Detta berör förhål
landen som är synnerligen svåra att tolka 
men man känner sig inte övertygad av Ge-
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biihrs argumentering. Illustrationen Abb. 9 
dä r tre skelettgravar från Heiligenhafen jäm
föres med teckningen av Windeby-anlägg-
ningen ger enligt min uppfattning inte belägg 
för gravteorien. Anläggningen i denna teck
ning är i själva verket inte på något sätt jäm
förbar med de avbildade gravarna från Heili
genhafen. 

Sammanfattningsvis kan man framhålla 
det positiva i viljan att pröva och omvärdera 
så som Gebiihr gjort i sitt arbete. Resultatet 
av den nya prövningen av alla argument blir 
dock att tolkningen som grav inte är överty
gande. Det är i stället Jankuhns tolkning som 
fortfarande är den mest troliga. Den rättsme
dicinska kommentaren av R. Helmer ändrar 
inte något i detta avseende och det gör inte 
heller den rättsmedicinska undersökningen 
av Oskar Griiner. 

Ett mycket intressant bidrag till problema
tiken lämnar Peter Casdi tz . Resultatet be
träffande näringsförhållanden och svaghets
tillstånd hos individen bygger som angivits på 
ett sprött material men ger anvisningar om 

nya frågeställningar som kan utarbetas och 
bli aktuella för analys i framtiden. Casdi tz 
har också i många arbeten under senare år 
visat att man kan fa viktig information genom 
osteologisk forskning. Man lägger märke till 
att han betraktar Windeby-fyndet som ett 
gravfynd men som ovan sagts kan jag inte 
finna att det bevisats på ett övertygande sätt. 

Försöket till plastisk rekonstruktion av 
mosslikets ansikte som publicerats i Offa 40 
(jfr. ovan) är intressant. Denna forskning kan 
kanske utbyggas i framtiden även om man nu 
ställer sig avvaktande till resultaten. Uppsat
sen hör under alla förhållanden nära samman 
med forskningsresultaten i Offa 36. 

Offa 36 kommer genom sina bidrag om 
mossliket från Windeby att intaga en viktig 
plats i litteraturen om offerfynd och därmed 
sammanhängande problem. 

Berta Stjernquist 
Lunds universitets historiska museum 

S-223 50 Lund 

Charlot te Scheffer, Acquarossa, Vol. I I , Part 1, 
Cooking and Cooking Stånds in Italy 1400-400 
B. C. (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i 
Rom, Series in 4°, X X X V H L I L l ) , Paul 
Åströms förlag, Stockholm 1981, 114 pp., 90 
figs., 1 table. ISBN 91-7042-081-5. Pris: Kr 
200. 

Vol I I , Part 2, The Cooking Stånds (Skrifter 
utgivna av Svenska Institutet i Rom, Series in 
4°, X X X V I 11:11:2), Paul Åströms förlag, 
Stockholm 1982, 89 pp., 118 figs. ISBN 91-
7042-082-3. Pris: Kr 180. 

Fragment av kokställ tillhör just inte de före
målskategorier som är mest iögonenfallande 
bland fynden på antika utgrävningsplatser. 
Fragment utan karakteristiska drag kan lätt 
klassificeras som delar av taktegel, och frag
ment med karakteristiska drag kan identi
fieras som delar av idoler, akroterier eller 

fönstergaller eller helt enkelt kallas oförståeli
ga. Dessutom är saker som köksgeråd inte 
sådant som forskare har ägnat mycket intres
se åt, framför allt inte under den tid forsk
ningen har dominerats av män. 

Charlot te Scheffer har under många sä
songer deltagit i de svenska utgrävningar som 
sedan 1966 har företagits i Acquarossa nära 
staden Viterbo i Etrurien. Det är en etruskisk 
stad vars antika namn är okänt och som var 
bebodd under 600- och 500-talen f. Kr. Bland 
fynden finns ett proportionellt sett mycket 
stort material av kokställsfragment som 
Scheffer har publicerat som vol. 11:2 och dess
utom inspirerats att behandla i en doktorsav
handling (vol. 11:1) redan före publicerandet. 
Scheffer indelar kokställen i tre typer med 
sammanlagt nio underavdelningar: Typ I är 
av olika form men med det gemensamma att 
kokställen har en platta med ett antal hål i 
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som topp för att placera kokkärlen på. Typ II 
är formad som en halvcylinder med framskju
tande utsprång som stöd för kokkärlen. Typ 
I I I är cylindrar med öppning nedtill på ena 
sidan för tillförande av mer bränsle. Det är 
inte det första försöket till typologisering som 
har gjorts: ett tidigare gjordes 1969, men då 
fanns inte så mycket material, många rekon
struktioner var tämligen hypotetiska, och det 
finns invändningar att rikta mot indelningen. 
Scheffers avhandling är alltså ett stort steg 
framåt. Framför allt är det Typ II som 
Acquarossa-grävningarna har vidgat vår kän
nedom om. Av de nio underavdelningarna 
finns sannolikt sex representerade där, men 
de är mycket ojämnt fördelade: 400 av katalo
gens nummer hör nämligen till Typ II B, 
medan de andra typerna och varianterna de
lar på det återstående dryga dussinet! Typ II 
var förut relativt okänd, och de stödutsprång 
som är karakteristiska för den har, om de har 
observerats, kunnat tolkas som åtskilligt an
nat än kokställsfragment. 

Del 2 är alltså en ren katalog över fynden 
från Acquarossa med sektionsritningar av 
kokställen och planer över de olika utgräv-
ningstrencherna med varje fyndkatalognum-
mer utsatt. En del av kokställen är dekorera
de med skåror och intryckta mönster, och 
några har dekorationer i form av utskjutande 
gumshuvuden. Eftersom numren av Typ II 
är så talrika, är de katalogiserade zon för zon, 
och en del av dem har också dykt upp i för-
sökstrencher och som ytfynd. 

O m T y p II B är nära nog allenarådande på 
Acquarossa, speglar detta ingalunda förhål
landet i Italien i stort. Av kartorna och tablå
erna i del I framgår, att medan Typ I i sina 
varianter är vanlig över hela Italien, är Ty
perna II och I I I , som förekommer på samma 
område inbördes, begränsade till en mycket 
liten del av Italien, nämligen Etrurien (plus 
några platser på Sicilien och Sardinien). Att 
en genomgång av fragmenten i Acquarossa 
och en jämförelse med dem från andra håll i 
Italien har gett en impuls att behandla det 
italiska materialet i en hel översikt är alltså 
inte förvånande, översikten över de olika ty
pernas spridning i Italien är nu inte avsedd 
att vara en katalog över alla existerande kok-

ställ i Italien, och spridningstabellen på s. 66 
har fatt en något okonventionell utformning, 
övers ik ten håller sig inte enbart inom Ita
liens gränser, utan materialet är insatt i ett 
större sammanhang genom paralleller med 
kokställ i Mellaneuropa, Grekland och Främ
re Orienten. Ännu mindre är detta jämförel
sematerial avsett att vara heltäckande men är 
ändå synnerligen omfattande, vilket avhand
lingens bibliografi om över 500 verk vittnar 
om. 

Det behandlade materialet sträcker sig 
fram till 400 f. Kr., och ett närmare studium 
av orsaken till denna tidsgräns visar, att den 
inte är godtyckligt vald. Under 400-talet upp
hör nämligen kokställen av dessa typer, och 
först 300 år senare dyker nya typer upp, 
a n a m m a d e från den grekiska världen: fyrfatet 
för matlagningsändamål. Hur man klarade 
sin matlagning i Italien under denna tidsmäs
siga lucka är inte tillräckligt klarlagt, men vi 
far komma ihåg att även kokställ och liknan
de föremål av metall kan ha kommit i fråga, 
och sådana finns inte bevarade. 

Materialet måste avgränsas inte endast 
geografiskt och kronologiskt utan även defini-
tionsmässigt. Med tanke på att olika författa
re använder olika termer för samma sak (och 
samma termer för olika saker) har avhand
lingen fatt inledas med en terminologisk över
sikt över vilka termer tidigare författare har 
använt och en definition av föreslagna termer. 
Nomenklaturen verkar rekommendabel, och 
det är att hoppas att den kommer att följas av 
framtida författare när de skriver engelska. 
För avgränsning av materialet har det också 
visat sig erforderligt att ta med en översikt 
över besläktade föremålskategorier som fyrfat 
(d. v. s. föremål med fast botten, av vilka en 
del är konstruerade så att de kan bilda under
lag för kokkärl), ställ för kärl av olika slag etc. 
Påfallande är att en del av dessa föga skiljer 
sig i utseende från objekt av samma slag som 
är i bruk i Medelhavsområdet ännu i dag. 

En exkurs om platser för matlagning har 
också visat sig nödvändig. Kök, d .v .s . rum 
avsedda huvudsakligen för matlagning, är ju 
ingalunda en självklarhet. Liksom på lands
bygden ännu i dag kan rummet där mat lagas 
samtidigt vara familjens dagligstuga, och 
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matlagning kan ju ske på portabla kokställ 
som inte räcker för att identifiera ett kök. I 
Italien har det knappt varit möjligt att identi
fiera något kök före romersk tid. I Grekland 
har platser för matlagning ibland identifierats 
i samband med de bankettsalar som har hit
tats på olika håll, t. ex. i helgedomar. Men 
mycket av matlagningen har otvivelaktigt för
siggått utomhus. I Etrurien finns också fall 

dä r man tydligen har använt en klipphuggen 
nisch i anslutning till ett hus som 'kokvrå'. 

Ett arbete med betydligt större räckvidd än 
bara publikation av fragmentariska fynd från 
en utgrävningsplats. 

Paavo Roos 
Klassiska institutionen, Lunds universitet 

223 62 Lund 

Eldrid Straume, Fasettslipte glass i nordiske grä
ver fra 4. og 5. århundre e. Kr. Tekstdd. Katalog
del. Illustrasjoner. Universitetet i Oslo 1983. 
Stcncilerad avhandling. 

Die Glashers tdlung in vorgeschichtlicher 
Zeit ist ein fessdndes Gebiet, das die Forscher 
zu ständig neuen Anstrengungen herausfor-
dert. Die Probleme lassen sich auf verschiede
ne Art angreifen. Als Ergebnis einer langen 
Beschäftigung mit eben diesem Material hat 
Eldrid Straume nun ihre Dissertation iiber 
Gläser mit Facettenschliff in nordischen Grä
bern des vierten und funften Jahrhunderts 
n. Chr . vorgelegt. Einige ihrer Resultate deu-
tete sie bereits in einem Kongressvortrag in 
Prag 1966 an, in dem sie die unkonventiondle 
Hypothese vortrug, dass ein Teil dieser ver
hältnismässig friihen Gläser im nordischen 
Raum hergestellt worden seien. In Anbe-
tracht derartiger in eine neue Richtung weis-
ender Schlussfolgerungen sah man der ge-
s a m m d t e n Bearbeitung der geschliffenen 
Gläser aus spätrömischer Zeit und fruher 
Völkerwanderungszeit mit grossen Erwart-
ungen entgegen. Hier ist zu bemerken, dass in 
der vorliegenden Arbeit sämtliche Eggers 
220—238 entsprechenden Formen als Gläser 
mit Facettenschliff bezeichnet werden. Dieses 
Material schliesst mit anderen Worten so
wohl die Typen mit iiber die Flache des Ge-
fasses verstreuten eingeschliffenen Ovalen d n 
wie auch Gläser, auf denen sich die Schliffe in 
dichten Facetten andnander brechen. In 
technischer Hinsicht besteht wohl kein 

grundlegender Unterschied, und Straume 
legt grosses Gewicht auf technischen Einzel
heiten im Material. 

Den Ausgangspunkt der Analyse bildelen 
zwei hauptsächliche Hypothesen, die im Hin
blick auf das Herstellungsgebiet der Gefässe 
vorlagen. Der einen zufolge waren die Gläser 
im Vorderen Orient einschliesslich Syriens 
angefertigt worden, während die zweite ihre 
Entstehung in die sudrussische Cernjachov-
kultur verlegt. Die Herstellung und Verbreit
ung der Gläser bilden ein Hauptproblem der 
Arbeit. Doch bedarf es zur Erörterung von 
de r ld Fragen zunächst einer grundlegenden 
Systematisierung und chronologischen Bear
beitung. Diese Systematisierung ist ein wich-
tiger Teil der Arbeit. 

In einem einldtenden Abschnitt legt Strau
me ihre Zidsetzung in drei Punkten dar: Prä-
sentation des nordischen Materials, typolo-
gisch-chronologische Analyse sowie eine Dis
kussion und Bestimmung von Provenienz und 
Produktionszeit der Gläser. Däran schliesst 
sich eine interessante Erörterung des Verhält-
nisses von Produktionsgebiet und Fundgebiet 
an. 

Die Präsentation des nordischen Materials 
— insgesamt 98 Funde mit 112 Gegenständen 
— wird in einem systematisch nach den nor
dischen Ländern aufgestdlten Katalogtdl 
vorgenommen. Man findet dort kurze Be
schreibungen eines jeden Fundes und Anga
ben zu seiner Datierung. Glasfragmente von 
unsicherem T y p sowie das kontinentale Ma
terial erhalten eigene Abschnitte. Die Tafeln 
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13—119 ergänzen den Katalog durch Abbil
dungen des Materials der nordischen Funde. 

Das Material wurde hauptsächlich in den 
J a h r e n 1960-1961 eingesammdt. Was später 
hinzukam und was sich in der Literatur oder 
auf andere Weise ermitteln liess, wurde weit-
möglichst eingefugt. Naturlich ist es ein 
Nach td l , dass die Studien sich uber eine so 
länge Zd t spanne erstreckten. 

Straume hat sich um Einheitlichkeit bei der 
Beschreibung der einzelnen Objekte bemiiht 
und hat eine gute Arbeit in bezug auf Doku
mentation geleistet. Glas ist kein Material, 
das sich leicht beschreiben lässt, wenn man 
bei der Systematisierung nicht nur Form, 
Proportion und Dekor beriicksichtigen will, 
sondern auch technische Elemente wie Ware, 
Schliff und Farbe. Der Erhaltungszustand be
einflusst in besonders bohem Grade die Mög
liehkeit, die Technik zu studieren. Straume 
erörtert die mit der Dokumentation verkniipf-
ten Schwierigkeiten und legt dar, auf welche 
Art sie die Probleme zu lösen versucht hat. 
Ein Beispiel ist die Schwierigkeit, bei einem 
durchsichtigen Material die Farbe zu doku-
mentieren, da diese je nach Dicke des Glases 
schwankt. Sie hat sich dafiir entschieden, 
Farbenproben von dem dicksten Teil zu neh
men und hat diese Methodik ehrlich erläu-
tert. Man kan jedoch den Wert eines dcrarti
gen instabilen Elementes ernsthaft in Frage 
stellen, nicht zuletzt deshalb, weil die Dicke 
des dicksten Teils bei den einzelnen Gläsern 
verschieden ist. Das Element lässt sich daher 
nicht vergleichen. Doch spielt die Farbe in 
Straumes Analyse eine untergeordnete Rolle. 

Die Dokumentation liess sich nicht ganz 
einheitlich und vollständig durchfiihren. Be
sonders den im Zusammenhang wichtigen 
kontinentalen Gläsern konnte nicht dieselbe 
ausfiihrliche Behandlung zuteil werden wie 
den nordischen. Sie waren nicht in derselben 
Weise e r rdchbar . Den Katalog ergänzt eine 
wertvolle Einleitung, welche die Voraussetz-
ungen fiir Beurteilung, Terminologie und 
Chronologie eingehend behandelt. Straume 
ist sich dariiber im Klaren, dass die Systema
tisierung eine verhältnismässig genaue Da
tierung der einzelnen Objekte erfordert und 
dass sich diese Bedingung nicht vollständig 

erfiillen lässt. Um den Grabfunden einen 
chronologischen Hintergrund zu verschaffen, 
wird z. B. die Keramik in einem, allerdings 
sehr kurz gehaltenen, Abschnitt erörtert. Nur 
die Hauptlinien einer traditionellen Chrono
logie werden hier dargdegt . 

Die typologisch-chronologische Analyse 
greift eine Reihe von Elementen auf. Das 
Wichtigste bei der Einteilung in Typen ist 
jedoch der Dekor, während Form und Di
mensionen in zweiter Linie kommen. Das be
deutet, dass der Technik des Schliffs zu Recht 
grosse Bedeutung beigemessen wird. Die 
Schwierigkeit, ein verhältnismässig kleines 
Material wie das vorliegende zu gruppieren 
und zu analysieren liegt auf der Hand. Die 
Variation erschwert klare und eindeutige De
finitionen. Straume betont selbst, dass die 
Grenzen zwischen Typen und Serien fliessend 
seien. Dies ist ein Mangel, der sich in der 
Diskussion bemerkbar macht. Bei der Klassi
fikation wird in weitem Umfang Eggers 
Einteilung beibehalten, obschon diese nicht 
in erster Linie von Dekor und Schliff ausgeht. 
In dem begrenzten Material, das zur Verfii-
gung steht, und mit den begrenzten Möglich
keiten, die technischen Elemente erschöpfend 
auszunutzen, ergibt sich bei der Klassifika
tion kein grösserer Konflikt zwischen den 
Systemen. Straume behandelt hauptsächlich 
die Becher. Schalen werden beriicksichtigt, 
jedoch eher fliichtig. Dieser Umstand ist be-
dauerlich, da jene trotz ihrer geringen Anzahl 
doch einen wichtigen Bestandstdl des Mate
rials bilden. 

Wenngleich Straume sich der Bedeutung 
der technischen Elemente bewusst ist und 
Ansätze unternimmt, sie bei der Einteilung 
zu beriicksichtigen, ist die Gruppierung doch 
ganz traditionell. Die Schwierigkeiten und 
M ä n g d einer solchen Methode fallen beson
ders ins Gewicht, weil das Material von so 
geringem Umfang ist, dass nur einige wenige 
oder vereinzelte Gefässe eine Gruppe bilden, 
die Grenzen zwischen den Gruppen aber 
trotzdem verfliessen. Man känn in diesem 
Zusammenhang erwähnen, dass John R. 
Hunte r sich bei seiner Bearbeitung von Glä
sern von den technischen Elementen leiten 
liess und dadurch nicht nur beile Gefässe be-
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arbeiten konnte, sondern in der gleichen 
Weise auch Scherbenmaterial. Damit ergibt 
sich wahrscheinlich ein besserer Ausgangs
punkt fiir das Studium von Produktionsge-
bieten (Hunter 1972 in Meddelanden från Lunds 
universitets historiska museum und 1975 in World 
archaeology). Straume hat Hunters Arbeiten 
nicht beriicksichtigt, vermutlich weil sie von 
ganz anderen Ausgangspunkten ausgehen als 
den traditionellen, fiir die sie sich entschieden 
hat. Der Hinweis auf Hunters Arbeiten be
deutet nicht, dass ich eine traditionelle Bear-
beitungsmethode als unnötig bezeichnen will, 
sondern eher, dass mir eine Kombination bei-
der Methoden erfolgversprechend erscheint, 
d. b. man sollte die technischen Analysen er-
heblich weiter treiben, als es bei Straume ge-
schah. Die Ergebnisse beider Methoden 
konnte man vereinigen. Die Schwierigkeit, 
ein derartiges Programm zu realisieren, be
steht u. a. darin, dass die Gläser häufig nicht 
fiir eine so eingehende Bearbeitung zur Ver-
fiigung stehen. Dies gilt vor allem fiir das 
kontinentale Material. Jedoch hat Straume 
offensichtlich technische Elemente stärker be-
achtet, als es die Bearbeitung erkennen lässt. 
Sie verweist u.a. auf im Gange befindliche 
und vor der Veröffentlichung stehende Ana
lysen von Anna M. Rosenqvist. Es wäre sich
er von Vorteil gewesen, wenn diese bereits in 
der vorliegenden Arbeit herangezogen und 
ausgewertet worden wären. 

Straumes methodischer Ansatz ergibt eine 
Einteilung der Becher in die Typen I-X. Sie 
verteilen sich auf zwei chronologische Grup
pen. Die Typen I-VII reichen von spätem C 2 
bis zu friihem D 1 und die Typen VII I-X von 
C 3 bis in die Völkerwanderungszeit hinein. 
Die beiden Gruppen sind also z. T. gleichzei
tig. Es ist zu bemerken, dass es bei einem Teil 
der Funde nicht ganz einfach ist, klare Krite-
rien fiir die Datierung zu ermitteln, ein Um
stand, auf den wir bei archäologischem Mate
rial häuftig stossen. Es kommt leicht zu einem 
Zirkdschluss. Die Unsicherheit in bezug auf 
die Datierung wird besonders fuhlbar, wenn 
es sich darum handelt, zur Beantwortung von 
Fragen die Funde aus Skandinavien mit dem 
kontinentalen Material zu verbinden. 

Obschon Straume zwei chronologische 

Gruppen skizziert, ist die Einheitlichkeit in 
zeitlicher Hinsicht so gross, dass man ihrer 
Meinung nach mit einer Gefässproduktion zu 
rechnen hat, die von verschiedenen ganz oder 
teilweise gleichzeitigen Produktionseinheiten 
ausging. Sie stellt zwei Thesen auf. 1. Die 
Gefässproduktion ging von verschiedenen 
ganz oder teilweise gleichzeitigen Produk
tionseinheiten aus, und 2. die Verbreitung 
geschah rasch. Es handelt sich um lokale 
Werkstätten mit kurzer Aktivität. 

Die Frage nach der Provenienz der Gläser 
steht im Mittelpunkt der Arbeit. Straume ist 
der Ansicht, dass im Verbreitungsgebiet 
mehrere teilweise gleichzeitige Werkstätten 
die Herstellung betrieben. Diese Vorausset
zung biidet den Ausgangspunkt fiir die Dis
kussion iiber mögliche Produktionsgebiete 
der verschiedenen Typen. Die Typen I (Eg
gers 230) und VII (Eggers 237) sind in die 
Serien A und B aufgetdlt. Der Unterschied 
zwischen A und B ist in erster Linie qualitati-
ver Art und hat mit Schliff und Polierung zu 
tun. Dies ist ein wichtiger Ausgangspunkt, 
der fiir die Beurteilung von Werkstattkrdsen 
Bedeutung hat. Bedauerlicherweise war es 
nicht möglich, das kontinentale Material voll
ständig unter diesem Aspekt zu priifen. Die 
beiden Typen weisen ein ähnliches Verbrdt-
ungsbild auf; Funde kommen zum einen in 
Skandinavien und zum anderen in der Cern-
jachovkultur am Schwarzen Meer vor. Im 
Raum zwischen diesen Konzentrationen find
en sich Streufunde, deren technische Einzel
heiten beispidsweise im Hinblick auf den 
Schliff sich schwer bestimmen Hessen. Die 
Fundarmut zwischen den Konzentrationen 
fällt besonders bei Typ VII auf. Die Verte-
ilung der Serien A und B lässt Straume fol-
gern, dass die Serien mit der Bezeichnung A 
eine lokale Produktion im Siiden spiegeln, die 
später den Anstoss zur Produktion der Serien 
B u. a. auf nordischem Gebiet gab. Wegen der 
Schwierigkeit, allés Material gleichmässig zu 
dokumentieren und auch weil das Material in 
einigen Fallen sehr geringen Umfang hat, 
sind diese Schlussfolgerungen unsicher. Es 
gibt alternative Möglichkeiten fiir die Be
ziehungen zwischen den einzelnen Fundvor-
kommen. Auch der Typ IX (Snartemo Grab 

Fornvännen 80 (1985) 



Recensioner 215 

V) wird als eine lokale nordische Produktion 
bezeichnet, die ebenfalls fiir Gläser des Typs 
X, den hohen schlanken Bechertypus mit 
Verbrei tung in Norwegen und auf dem west
lichen Kontinent als möglich angesehen wird. 
Auch die niedrigeren Becher mit länglichen 
Ovalen der Typen IV (Eggers 233) und V 
(Eggers 235) werden auf diese Weise beur-
teilt, während Typ VI I I (Eggers 238) einem 
Werkstattgebiet im Siidosten zugewiesen 
wird. 

Straume ist im allgemeinen vorsichtig in 
ihren Schlussfolgerungen. Im Hinblick auf 
die Herstellung im nordischen Raum sind 
diese jedoch kiihn und werden gewiss aufWi-
derspruch stossen. Mit ihrer These einer 
Glasfabrikation in Skandinavien um jene Zeit 
beabsichtigt sie wohl teilweise, eine Diskus
sion hervorzurufen. Aber es ist auch ein Ver
such, sich von traditionellen Deutungen zu 
befrden und neue Aspekte in die Argumenta
tion einzubringen. Problematisch ist u. a. der 
geringe Umfang des Materials, der nur un-
sichere Schlussfolgerungen zulässt. Die Erör
terung des Verbreitungsbildes macht einen 
allzu schematischen Eindruck. Straume 
unternimmt den Versuch, die Prinzipen in 
bezug auf die Herstellung und Verbreitung, 
die sie aufgestellt hat, anzuwenden. Eine 
eingehendere Analyse der Unsicherheitsfak-
toren im Verbrdtungsbild wäre jedoch an
gebracht. 

U m ihren Thesen eine bessere Grundlage 
zu verschaffen, hat Straume versucht, in die 
römische Glasproduktion und ihre Zusam-
menhänge Einblick zu gewinnen. Davon aus-
gehend gelangt sie zu der Ansicht, dass die 
nordischen und die kontinentalen Gefäss-
gruppen einen deutlichen Zusammenhang 
mit römischer Glasindustrie aufweisen und 
daher aller Wahrscheinlichkeit nach sich auf 
römische Tradition stiitzen. Zugleich betont 
sie die vorliegenden Unterschiede, die es na-
helegen, eine Produktion ausserhalb römisch
en Gebietes anzunehmen. Einzelheiten in der 
Entwicklung dieser Produktion lassen sich je
doch nicht konkret nachweisen. Es handelt 
sich hier in weitem Umfang um Annahmen. 
Fragen zu Verbreitungskonzentration und 
Produktion werden auf die Spitze getrieben. 

St raume hat sich darauf eingestellt, soweit 
möglich die kontinentalen Funde zu verzeich
nen. Durch Reisen und Kontakte zu For
schern wurde ihr Interesse auf das siidrussi-
sche Material gelenkt, einen in ihrem Zusam
menhang wichtigen Fundkomplex. Funde der 
Cernjachov- und Sintana de Mures-Kom-
plexe, der Mischkultur in Siidrussland und 
Rumänien, haben bei der Erörterung der Pro
venienz eine wichtige Rolle gespielt. Viele 
Beobachtungen sind äusserst interessant, bei-
spidsweise dass chemische Analysen Belege 
fiir eine Fabrikation von Glas nach römi-
schem Rezept geliefert haben (Komarov). 
Dies ist wichtig. 

St raume känn auf viele Funde aus den 
Komplexen im Schwarzmeer-gebiet hinwei-
sen und sie erörtern. Aber es ist schwierig fiir 
einen Archäologen, von seinem Aussichts-
punkt in Nordeuropa das Material zu iiber-
blicken und einen dauernd erfolgenden Zu
wachs im Auge zu behållen. Der Darstellung 
fehlt es an Material, nicht zuletzt an solchem, 
das in jiingster Zeit ans Licht gekommen ist. 
Als Beispiel mochte ich erwähnen, dass ich 
bei einem Besuch des archäologischen Insti
tuts in Bukarest im Herbst 1984 Gelegenheit 
hatte, Material aus den umfassenden Sied-
lungs- und Gräberkomplexen von Poienesfi in 
Rumänien kennenzulernen. Ältere Untersu
chungen waren durch neue ergänzt worden. 
Dieses Material, dessen Veröffentlichung jet
zt von Mircea Babes vorberdtet wird, enthält 
zahlreiche Stiicke von gdbgriinen Gläsern 
mit geschliffenem Dekor. Da es aus Brand-
gräbern s tammt, findet sich darunter auch 
geschmolzenes Glas, das bei der Analyse der 
Fundfrequenze u . a . m . eine Fehlerqudle 
darstellt. Dieses Beispiel zeigt, dass das Ma
terial rasch anwachsen känn, wodurch sich 
das Verbreitungsbild vielleicht ändert. Fer
ner stellt sich die Frage, ob nicht eine nähere 
Untersuchung von römischem Glas in Kas
tellen und Handdszentren wertvolle Aspekte 
hat te liefern können. Allerdings fragt es sich, 
wieviel an solchen Studien man von einer 
Untersuchung der vorliegenden Art verlang-
en känn. 

Von der von ihr aufgebauten Chronologie 
ausgehend zieht Straume die Schlussfolger-
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ung, dass die Verbreitung rasch vor sich ging. 
Das ist sicherlich richtig. In der älteren 
archäologischen Literatur stiess man zuwei-
len auf eine andere Auffassung, die sich auf 
Argumente fiir eine Verzögerung der Ver
breitung von Importprodukten stiitzte. Es ist 
nunmehr klar, dass die technischen Voraus-
setzungen fiir eine schndle Verbreitung in 
der Eisenzeit vorlagen und zwar auch fiir die 
Verbrei tung vom Kontinent nach Skandina
vien. Als Beispiel känn man auf die Technik 
verweisen, in einer einzigen Nacht auch mit 
kleinen Schiffen die Strecke zwischen Riigen 
und Bornholm und zwischen Bornholm und 
Schonen zuriickzulegen, wie Adam von Bre
men das fur das 11. Jahrhunder t schildert 
und was, wie man meint, auch fiir friihere 
J ah rhunde r t e der Eisenzeit galt (Ellmers in 
Deutsches Schiffahrtsarchiv 4, 1981). Fiir eine 
Beurteilung der Verbreitung ist es auch wich-
tig, vorhandenes schriftliches Quellenmateri-
al zu Handel und Kontakten heranzuziehen 
(Kunov in Kleine Schriften aus dem vorgeschicht
lichen Seminar Marburg 6, 1980, fiir das erste 
und zweite Jahrhunder t und Schwärzel in 
derselben Reihe 1983 fiir die Völkerwander
ungszeit). 

Noch grössere Probleme wirft die Klärung 
der Voraussetzungen fiir Produktion und 
Verbrei tung vom sozialen und wirtschaftlich-
en Gesichtspunkt auf. Straume unternimmt 
einen Versuch, Unterlagen fiir lokale Produk
tion von Glas in verschiedenen Gebieten zu 
erhalten indem sie Rohstoff, soziale Struktur 
und Handwerksmilieu (Eisen, Keramik, 
Glas, Metall) sowohl in Skandinavien wie auf 
dem Kontinent diskutiert. Dies ist eine lo-
benswerte Ambition, aber die Darstellung 
fällt sehr kurz und allgemein aus. In der vor
liegenden Form handelt es sich eben um eine 

sehr kurze und allgemein gehaltene Uber
sicht, nicht aber um eine Darstellung, die 
Belege oder auch nur Andeutungen in bezug 
auf eine lokale Glasproduktion beibrächte. 
Aber die Ausrichtung, nach Belegen fiir die 
Voraussetzungen einer Herstellung zu such
en, ist im höchsten Grade lobenswert. 

Ein Kapitel der Arbeit behandelt die Glä
ser mit Ausbesserungen und die mit ihnen 
zusammenhängenden Probleme. Es ist inter
essant, dieses Material gesammelt und im 
Hinblick auf die Handwerkstradition analy-
siert vorgelegt zu bekommen. Die Grunde da
fur, Gläser auszubessern, lassen sich ver
schieden deuten. Straume sieht sie am ehesten 
in dem Symbolwert im sozialen Sinn, den die 
Gläser repräsentieren und der bewirkt, dass 
sie sich nicht leicht ersetzen lassen. 

Die Dissertation ist gut illustriert. Eine 
grosse Zahl von Tabellen, Karten und son
stigen Illustrationen, die an Gefässtypen, 
Einzelheiten der Herstellung, Chronologie, 
Verbrei tung und Fundzusammenhänge an-
kniipfen, ergänzen die Darstellung. 

Fiir die kiinftige Forschung kommt Eldrid 
Straumes Arbeit durch ihre Präsentation 
eines umfangreichen Quellenmaterials und 
durch ihre Problemausrichtung grosse Be
deutung zu. Zwar sind die Probleme nicht 
gelöst, aber sie sind aktualisiert und auf eine 
Weise beleuchtet, die zu weiteren Studien an-
regt. Es ist ausserordentlich erfreulich, dass 
die Arbeit jetzt durch eine deutsche Ausgabe 
der internationalen Forschung zugänglich 
wird, in der ihr Material und Problemaus
richtung einen Platz zuweisen. 

Berta Stjernquist 
Lunds universitets historiska museum 

S-223 50 Lund 
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J o h n Hines, The Scandinavian Character of Angli
an England in the Pre-Viking Period. BAR 124. 
Oxford 1984. 339 s. ISBN 0-86054-254-8. Pris 
£ 2 0 . 

Bogens tema er kontakten mellem Nord
tyskland/Skandinavien og anglisk England, 
en relation både engelske, kontinentale og 
skandinaviske arkaeologer, historikere mv. 
tidligere har behandlet under vekslende syns-
vinkler og på basis af varierende kildemate
riale. 

J o h n Hines analyserer, hvornår den tidlig-
ste kontakt kan erkendes i det arkaeologiske 
materiale, og fra hvilket kontinentalt område 
den udgår, endvidere om der senere i perio
den mellem romersk tid og vikingetid ätter 
kan konstateres fornyede kontakter, eventuell 
fra andre områder. Der foretages en tolkning 
af kontakterne, idet udvandring, handel om-
råderne imellem, håndvaerksforbinddser og 
en eventud sammenhaeng mellem anglisk 
England og dele af Skandinavien i den sociale 
udvikling i sen jernalder diskuteres. De rent 
arkaeologiske analyser sammenholdes med 
skriftlige kilders udsagn. Til brug for analy
sen er udvalgt en raekke vigtige oldsagsfor-
mer. 

Publikationens basismateriale er således 
detaljerede selvstaendige analyser af udvalgte 
oldsagsformer i Skandinavien, England og 
den nordvestlige del af Kontinentet, nemlig af 
agrafknapper, bejlefibler med raktanguleer 
hovedplade (Square-Headed Brooches), 
brakteater, skjoldformede vedhaeng, korsfor-
mede fibler, angliske ligearmede fibler og 
"Annular Brooches". Med basis i indgående 
analyser af ovennaevnte genstandsformer ud-
ledes forskellige typer af kontakt med Skandi
navien og anglisk område i England. 

Da bogens centrale del er en analyse af 
anglisk område og dette områdes udenlands-
kontakter, åbnes naturligt for en diskussion 
også tidligere fort såvel i angelsaksisk som 
kontinental/skandinavisk arkaeologi og histo
rieforskning, nemlig hvorledes — på basis af 
hvilket materiale — et litteraert beskrevet geo
grafisk område beboet af en bestemt befolk-
ningsgruppe i videste forstand kan udskilles 
på basis af uddukkende de materidle levn. 

Den vigtigste skriftlige kilde i denne förbin
delse er Beda's beskrivelse af Britanniens in
vasion af tre befolkningsgrupper: Saxerne, 
Anglerne og Jyderne. Ifelge Beda bebor Ang
lerne: Ost og mellemste Anglia, Lindsey og 
Nor thumbria . 

Publikationen har en glimrende diskussion 
og vurdering af de skriftlige kilders udsagn og 
vaerdi. Centralt i diskussionen er, hvad der 
arkaeologisk markerer en befolkningsgruppe 
og dens graenser, og om dette overhovedet 
arkaeologisk kan erkendes. Såvel i England 
som på Kontinentet og i Skandinavien har 
problemet tidligere vaeret berört (f.eks. Gen
r id i 1954, Capelle 1974, Neumann 1982, 
Hills 1979, Hawkes & Pollard 1981, Myres 
1969 mv). Et sammenfald mellem koncentra
tioner i udbreddsen af en vis type keramik 
(kaldet anglisk), korsformede fibler, visse 
andre fibel- og smykkeformer er bl.a. bag
grund for udskilldsen af en materiel kultur. 
Denne gruppe raekker fra Stour's munding på 
Englands ostkyst vestover till Avon-dalen, 
der deler mod det jyske Kent og den saxisk 
dominerede Themsdal og resten af Sydeng
land. Dette område svarer geografisk til 
Leeds "Anglian Province of Culture". Områ
det er analogt med de historiske kilders 
angliske område, samtidig udviser det en kon
centration af visse genstandstyper, hvoraf 
nogle skyldes påvirkning fra anglernes konti
nentale hjemland (Slesvig-Holsten). Andre 
genstandstyper har skandinavisk karakter fra 
5. årh. og fremefter. Det centrale i John Hi
nes ' afhandling er netop et foraget kendskab 
til og fortolkning af dette materiale fra anglisk 
område . 

Et principiell og meget vigtigt afsnit i kap. 
1 er helliget en diskussion omkring aeldre ger
mansk jernalders kronologi. Afsnittet rummer 
kronologiske synspunkter af almen betydning 
for periodens forskning. Dette punkt vil derfor 
blive kommenteret grundigt, ligesom bagefter 
enkelte andre vaesentlige problemer tages op. 
Derimod gås ikke så meget i detaljer med 
bogens bearbejdning og inddding af en raekke 
oldsagstyper. 

Nedre graeme for den bearbejdede periode 
er afslutningen af den romerske aera i Britan
nien, de facto ved Konstantin IH ' s tilbage-
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traekning af legionerne i 407 og formelt ved 
Honorius' forordning i 410. Om denne histo
risk kendte periode i realiteten overlapper det 
tidligste arkaeologisk udskilldige angd-saksis-
ke materiale er omdiskuteret, men absolut en 
mulighed. Arbejdets övre graense er de histo
risk kendte angreb på den engelske kyst ferst i 
Dorset 787 og derefter på Lindisfarne 793. 
Hermed er bogens titel "Pre-Viking Period" 
indkredset. 

Hines giver i kap. 1 en nyttig terminologisk 
udredning af kronologiske begreber anvendt i 
England, Skandinavien og Kontinentet for 
tidsrummet 400 til ca 800 e. Kr., hvor naesten 
hver nation har mindst ét saet periodebeteg-
nelser. 

I et arbejde som dette er det indlysende, at 
der må traeffes valg mellem flere mulige kro-
nologisystemer af rimelig detaljerthed. For 
Skandinaviens vedkommende falder valget på 
Bakkas kronologi (1973) bygget op över pe
riodens mest velegnede materiale, de norske 
folkevandringstids gravfund. 

Dels af principidle årsager, dels fordi dette 
valg far en vis betydning for bogens konklu
sioner, må dette punkt uddybes. Övergången 
mellem yngre romertid og addre germanertid 
saettes i Bakkas (1973) som i Reichsteins 
(1975) arbejde med begyndeisen af korsfor-
mede fibler type Dorchester (svarer i Norge 
til Reichstein type Kvassheim og type Åk). 
Dette kronologiske skel ligger således ikke, 
hvor Shetelig og en raekke andre arkaeologer 
(se Lund Hansen 1976 og 1979) har placeret 
övergången, nemlig mellem Nydamfiblen og 
de egentlige korsformede fibler som defineret 
afShetdig(1906). 

For det kontinentale materiale vaelges 
Aments kronologi (1977), der er baseret på et 
meget stort frankisk raekkegravsmateriale — 
det er en förfining og udbygning af Böhners 
system 1958. Dets absolutte dateringer hviler 
dels på historisk identificerbare grave, på 
monter og på dendrokronologiske dateringer; 
sidstnaevnte er isaer af betydning for fasens 
yngste grave, hvor gravudstyret oftest er 
staerkt reduceret. 

Isaer den seneste fase, fase IV i Bakkas 
system, har andetsteds vaeret genstand for 
diskussion (Malmer 1977, Hawkes & Pollard 

1981, Lund Hansen 1976); isaer har man kriti-
seret fase I V s inhold og sene absolutte date
ring (ca 525—560/570). Malmers argument 
derimod er bl.a., at D-brakteater traeffes i 
depoter med solidi (dateret op til 476), hvor
for Malmer mener, D-brakteateme allerede 
var i produktion 475. Hawkes påviser en hoj 
grad af siid på D-brakteater i den vigtige grav 
Finglesham D3, der dateres til ca 525-530. 
Hvis de tidlige D-brakteater er fremstillet no
get fer gravens datering — gravens relieffibel 
er fra omkring 480 — betyder det, at fase IV 
og fase IH's begynddsesdatering naermer sig 
hinanden staerkt. 

Hvorom alting er, er de få norske gravfund 
ikke tilstraekkdige til ovennaevnte datering af 
fase IV, og Bakka har da også senere (Fest
skrift til Myres 1981) accepteret, at visse D-
brakteater er addre end hans fase IV. 

Dette medforer imidlertid ätter problemer 
for dateringen af dyrestilene. Den ornamen
tik, Bakka betegner som sen stil I, mener 
Haseloff (1981) er samtidig med en raekke 
andre stil I-faenomener og opfatter dem alle 
som samtidige. Den dyreomamentik, Hase
loff rykker fra stil I til II, må svare til Arwids
sons stil A, og den skulle da teoretisk kunne 
udfylde Bakka fase IV, men det er heller ikke 
sandsynligt, fordi den ikke findes överalt og 
ikke på relieffibler. At relieffibler af Nissen-
Meyer "stadium 6"-type og delvis D-braktea
ter skulle udfylde Bakkas fase IV, bliver da et 
postulat. 

Kap. 1 rummer endvidere relevant kritik af 
såvel Vierck's som Reichstdn's kronologisy-
stemer (se også Lund Hansen 1979). Et afsnit 
vies en diskussion af den absolutte datering af 
dronning Arnegundes grav i St. Denis ved 
Paris (dateret til ca 565-570 e.Kr.), en af 
Chlotar I's dronninger, mor til frankerkongen 
Chilperic I. Gravens datering indtager en 
nogleposition for den tidligste datering af stil 
II på Kontinentet. Hines ser gerne tidlig stil 
II allerede udviklet omkring 560. Dertil er det 
ikke relevant at diskutere for/imod identifika
tionen af Arnegundes grav, det opklares al
drig, ligesom hendes dödsår ikke er historisk 
kendt, og uanset om hun er den historisk 
kendte person eller ikke, kan gravens rige alsi-
dige udstyr klart saettes i rimelig relation til 
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Amen ts system (AM III). 
Efter disse bemaerkninger til kap. 1 vil jeg 

gå videre med kap. 4, idet den kronologiske 
diskussion i virkdigheden videreferes her. 
Kap. 4 omhandler brakteater og skjoldforme-
de haengesmykker. Vedrorende brakteat-kro-
nologien har Hines en berettiget skepsis över
for Mackeprangs brakteatperioder, en betaen-
kelighed, der i dag deles af naesten alle. Maer-
keligt nok giver Bakka mig bekendt som den 
eneste ikke udtryk for dette. Hines' generdle 
forbehold for netop brakteat-kronologien sav-
nes omtalt i kap. 1; her er det kun D-brak-
teaterne, der omtales. Hines anvender Mac
keprangs brakteat-definitioner (1952), ikke 
Malmers (1963). Bakkas datering af C-brak-
teaterne til fer-fase III, i skemaet til fase I/II, 
selv om de pr definition karakteriserer Bakka 
fase III, er naert forbundne med stil I og 
naeppe kan vaere meget tidligere, om i det hele 
taget fer denne stils begyndelse, diskuteres. 

Af vigtighed er det, at Voss har påvist 
(1954), at 4. og 5. årh. solidi ikke blandes i 
Skandinavien, og at 5. årh. monter kan traef
fes omkring 500 og i begyndeisen af 6. årh. 
Dette indbaerer, at 5. årh.-monter ikke umid
delbart kan anvendes til datering af fund. 
Dette betyder da, at Mackeprangs 1. brak-
teatfase, dateret ved monter, ikke nodvendig-
vis er rigtig, men kan vaere delvis samtidig 
med de andre faser. 

Brakteatfase 2 er kun dateret af fa fund; stil 
I er dateret til det meste af 6. årh., men skal 
rykkes tilbage til ferste halvdel af 6. årh., 
Bakkas begynddsesdatering går endog bag-
om år 500. 

I brakteatfase 3 läder alle fund sig med 
lethed skubbe tilbage til ferste halvdel af 6. 
årh. (Overhornbaek, Agerskov, Skodborg, 
Darum). Det vil sige, at dateringen af brak-
teatperiode 1 er usikker, medens dateringen 
af fase 2 og 3 antagelig er delvis samtidige, i 
hvert tilfaelde med en betydelig overlapning. 
Hvis Bakkas brakteatperiode var korrekt da
teret, må man undre sig över, hvorfor der så 
ikke er gravfund med brakteater fra fase I 
eller II. 

Hines gor i kap. 4 helt rigtigt opmaerksom 
på, at der ikke er noget dateringsgrundlag for 
A-brakteaterne. Man kan undre sig lidt över, 

hvorfor han ikke går videre og ser på det 
ovrige dateringsgrundlag. 

Dateringsproblemer rejser også de skjold-
formede vedhaeng, der af Hines dateres til 
Bakka fase I—III. Dette kommer derfor i mod
strid med Magnus' datering af de norske styk
ker til ferste halvdel af 5. årh. (1975), hvilket 
er forårsaget af hendes argumentation for en 
raekke for sene dateringer i norsk folkevand
ringstid. En raekke typer rykkes fra ferste 
halvdel af 6. årh. ned i 5. årh. Dette spiller 
ingen vaesentlig rolle for det engelske materia
le umiddelbart, men kan på laengere sigt få 
betydning for isaer fibdkronologien. 

I kap. 4 konkluderes for den angliske del af 
England: 1) at for de to A-brakteaters ved
kommende er der antagelig tale om import fra 
Sydskandinavien/Slesvig-Holsten, fer 500; 2) 
for C-brakteaterne er der tale om en vestskan-
dinavisk, antagelig norsk, indflyddse i tidlig 
6. årh.; og 3) for D-brakteateme i tidlig 6. 
årh. en indflyddse fra Danmark til Kent, der 
ätter påvirker praeget af angliske brakteater 
fra ca 520 og fremefter. 

Faktisk foretages der i det engelske mate
riale her i kap. 4 en kompression af datering
en af de engelske brakteater, der i virkdighe
den også kunne överföres til det skandinavis
ke område. 

Herefter skal kap. 2 og 3 omtales. Kap. 2 
omhandler agrafknapper. Agrafknapper er 
netop en af de typer, der er karakteristisk for 
Skandinavien og anglisk England (se map 
2.1). Disse er indsamlet, systematiseret, bear-
bejdet totalt mv for ferste gäng. Systematise
ringen er klar og overbevisende, men som 
laeser savner man en typetavle. Dateringen af 
visse skandinaviske, isaer danske romertids-
grave med agraffer, er imidlertid for sen. 
Type A optraeder med sikkerhed allerede i 3. 
årh., hvorimod de tidligste engelske stykker er 
fra sent 5. årh. 

I Skandinavien mener Hines, agrafferne 
overvejende traeffes i kvindegrave, faerre i 
mandsgrave; det er muligt, selv om krite-
rierne for udskilldsen af kvindegrave i Dan
mark f.eks. ikke er overbevisende. I England 
traeffes agrafknapper derimod uddukkende i 
kvindegrave. 

Agrafferne dateres tidligst i Sydskandina-
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vien: I Danmark, Skåne og Gotland, og fra 
begyndeisen af folkevandringstid traeffes de 
også i Norge. Men i slutningen af det 5. årh. 
dukker de pludsdig op i Ostengland. Mange 
vigtige konklusioner vedrarende förbindelser 
Skandinavien-anglisk område dragés på basis 
deraf. 

I Skandinavien benyttes agrafknapper isaer 
ved håndleddet, undertiden også ved ankler-
ne som buksebenslukke, i England altid ved 
håndleddet . Mulighederne for spredning af 
denne mode, f. eks. handel eller udvandring 
diskuteres. 

Kap . 3, Square-headed Brooches. Begrebet 
daekker både solvblikfibler og relieffibler (men 
i England findes ingen solvblikfibler eller re-
liefiibler med Nydamornamentik). Der gen-
nemferes i dette afsnit en klassifikation af det 
omfattende materiale, der på grund af mangel 
på illustrationer, isaer igen en typetavle, kan 
vaere lidt vanskdigt umiddelbart at felge, men 
metodisk virker opdelmgen overbevisende. 
En intern kronologi for de angelsaksiske fibler 
opstilles, den opererer med tre faser: 1) om
fatter individualistiske arbejder og rummer 
kun fa stykker (ca 9): 2) mellemste fase, der 
rummer en större gruppe fibler. Nogle er me
get lig hinanden, antagelig repraesenterende 
prototyper og efterligninger; og 3) omfatter et 
större antal fibler, der kan indddes i mindre 
grupper end fase 2. Kunne tolkes som mas-
seproducerede stykker. Oprindelse for de 
angliske fibler diskuteres ligesom distribution 
og påvirkning. Konklusionen på arbejdet 
med Sqare-headed brooches bliver da folgen
de opstilling i tre faser: 

Fase 1: ca 500-520. En sydskandinavisk ind
flyddse kan ses i Syd- og Ostengland (East 
Anglia) ganske som i Kent og på Kontinen
tet. 
Fase 2: ca 510—550. Anglisk område modta
ger dels påvirkning fra Kent dels fra nordlige-
re dele af Skandinavien, antagelig fra det 
norske Vestkystområde. 
Fase 3: ca 530—570. Anglisk område modta
ger påvirkning fra Kent, fra Skandinavien og 
måske også fra Kontinentet. 

Påvirkningerne tolkes ikke som folkevand-
ringer mellem naevnte områder, men bl.a. 

som resultat af rejsende håndvaerkeres virk-
somhed, som f. eks. Bakkas "jyske mester" (se 
senere). 

Kap . 5 omhandler de sidste to fibelfomer af 
betydning for analysen af det angliske områ
de: Korsformede fibler og angliske ligearmede 
fibler. J e g kan bifalde Hines' synspunkt ved
rarende de korsformede fibler, at en del traek 
må vaere almen udvikling og ikke udveksling 
af fibler, stobeforme el.lign. Hvad der tidlige
re ansas for speciell karakterisktisk for Vest-
norge og England synes nu at vaere mere al-
mene Anglo-skandinaviske karakteristika. De 
korsformede fibler illustrerer mindre tyddigt 
end de ovrige benyttede oldsagstyper en för
bindelse England—Skandinavien, men de illu
strerer tyddigt udvekslingen af former hånd-
vaerkerne imellem över dette store område. 

Der fremferes i kap. 5 kritik af Reichsteins 
arbejde (1977), og jeg er enig med Hines i, at 
denne type af klassifikation er for udetaljeret 
og usystematisk (Lund Hansen 1979). Dertil 
kommer som tidligere naevnt problemet om
kring de tidlige typer (sene romertidsformer). 

Kap . 6, sammenfatning og diskussion. I det 
afsluttende kapitlet gives et overblik över situ
ationen i det skandinaviske område delvis fer 
den engelske kontakt kan erkendes. Anven-
delsen af bedre og mere fyldig og omfattende 
skandinavisk litteratur var onskelig. Der er 
således en raekke misforstådser indenfor det 
skandinaviske område, isaer i yngre romertid. 

M a p 6.1 illustrerer de iagttagne forbindel-
ser Skandinavien/anglisk område, der delvis 
afviger fra Skandinaviens ovrige förbindelser 
med Kent og Kontinentet. Tyddigst er spred-
ningen af agrafknapper til anglisk område 
som tegn på spredning af en dragtmode i 
sidste fjerdedd af 5. årh., det vil sige fer 
spredningen af relieffibler og brakteater sker 
til Kontinentet . Denne oldsagsform er den 
mest oplagte at forklare som spor efter norske 
invandrere. Spredningen af andre genstands-
former kan skyldes handel og håndvaerkeres 
virksomhed i områderne. Kontakten mellem 
anglisk England og Skandinavien i aeldre ger-
manertid ses endvidere i a lminddig brug af 
stil I med tendens til " bikrom stil" i anglisk 
område og Norge, agrafknapper af gruppe 
A—C, relieffibler, A-, C- og D-brakteater, 
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korsformede fibler (der ophorer tidligere i 
Skandinavien, isaer i Danmark, end i Eng
land) . Alle disse former er i virkdigheden 
typiske for en kvindedragt af mere velstående 
karakter. Dertil kommer lighed i gravskik, 
isaer udstyrsmaessigt. 

Som omtalt under kap. 3 er der også på
virkning Kent-anglisk område med udgangs
punkt i Skandinavien, isaer Danmark (re
lieffibler, brakteater). Isaer Vierck's delvis af-
vigende tolkninger af materialet redegores der 
for. En förklaring af kontakterne som resultat 
uddukkende af handel f.eks. med pelsvaerk 
(som omtalt af Jordanes III.21) må udgore 
blöt en lille del af tidens handdsvarer. Pels-
vaerks mulige fangstområder og betydning 
diskuteres i relation til eller som baggrund för 
kontakten Norge—England. Hines er med ret
te tvivlende. Praktisk tält intet vides om skan
dinaviske eksportvarer i dette tidsrum. Man 
kunne også forestille sig, at en gruppe anglere 
var handlende — mellemmaend — mellem de 
nordlige skindeksporterende områder og et 
sydligere marked, men det kan ikke sandsyn-
liggores. Den betyddige guldrigedom i Norge 
mener Hines ikke kan stamme fra anglisk om
råde. Den norske bebyggdsesekspansion fo
reslås som mulig förklaring, idet man kunne 
forestille sig en udvandring efter land som 
resultat af den enorme ekspansion i yngre 
romertid og addre germanertid i Norge, hvor 
selv de mest uegnede marginalområder ud-
nyttes. 

Ved slutningen af folkevandringstid aftager 
de rigt udstyrede graves antal i både anglisk 
England og Norge, og den felgende periodes 
få rige grave traeffes i andre områder. Det er 
mellem anglisk England og Norge, der er den 
mest naere kontakt og et sammenfaldende 
skift i gravskik og udstyr, måske med fadles 
årsag. Hines ser det som en mulig aendring i 
socialstrukturen mod et samfund af mere sta
bil karakter, hvor de få rige grave markerer 
ejendomsforhold/magtområder. Udbreddsen 
af den kristne tro begynder i England mod 
slutningen af det 6. årh. og spiller en vigtig 
rolle for konsolideringen af kongedommerne; 
kristningen er snarere en effekt af aendringer-
ne fra folkevandringstid til felgende periode 
end årsagen. 

Kap . 7 er viet Sutton Hoo graven samt 7. 
og 8. årh. og afrunder bogen i tid mod vi
kingetiden. En central d d udgor diskussionen 
af ligheder mellem Sutton Hoo/England og 
Sverige, men det påpeges, at genstande af 
faelles praeg ikke alle behöver at vaere produce-
ret i Sverige. Flere arkaeologer hadder efter
handen til en teori om mulig faelles kilde til 
nogle afgenstandene (f.eks. hjaelm og svaerd). 
Det kan vaere cirkulerende overklassegenstan-
de af frankisk eller anden kontinental her
komst. Nye analyser vil vise dette (B. Arrhe
nius). Men en indiskutabel kerne af skandina
visk gravskik og udstyr er der trods alt. Kon
takten fra addre germansk jernalder fortsactter 
altså i beg. 7. år. 

Velkendt er en klar tyngdepunktsforskyd-
ning efter afslutningen af aeldre germanertid 
mellem anglisk England og Skandinavien. 
Vestskandinavien mister terraen, Midtsverige 
och Gotland styrkes. 

Efter Sutton Hoo horisonten, i 7. og 8. årh., 
d. v. s. efter ca 620, mener Hines forbinddser-
ne aftager. Der er da også få direkte beviser 
på en handelsförbindelse (enkelte glas, ingen 
tidlige engelske scaettes — kun kontinentale), 
men hvad der ikke pointeres, er M. Orsnes ' 
overbevisende teori om impulsen til skandi
navisk stil C og D i yngre germanertid 
(Orsnes 1966). Skandinavisk påvirkning kan 
derimod ikke spores i England. 

J o h n Hines' bog felger således via meget 
vigtige oldsagsgrupper kombineret med bl. a. 
skriftlige kilders udsagn en udvandring fra 
anglisk område på Kontinentet til England 
senest tidligt i det 5. årh. og fremefter. Mod 
slutningen af det 5. årh. er påvirkningen 
staerk fra Vestnorge, måske sker der en in
vandring derfra, der i virkdigheden består af 
fa personer af en vis betydning/inflyddse ka-
rakteriseret bl .a. ved egen kvindedragt. Kon
takten över Nordsoen fortsaetter i 7. årh., der
efter er den lidt vanskdigere direkte at påvise, 
måske er den af en anden karakter i 7. og 8. 
årh. 

Angliske invandrere, skandinaviske in-
vandrere og Nordsohandel dominerer således 
udviklingen i anglisk England, der i sam-
fundsmaessig henseende synes at forlebe pa
rallell med Skandinavien op mod vikingeti-
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dens begyndelse. 
Kun en lille del af John Hines' vidtspaend-

ende vigtige afhandling er naermere omtalt og 
diskuteret her. Isaer er bogens basale, kaempe-
maessige og imponerende arbejde med at sys-
tematisere meget vigtige oldsagsgrupper ikke 
diskuteret naermere. Dette skyldes ikke det er 
uvaesentligt, tvaertimod. Det er materiale, der 
er bearbejdet for at kunne benyttes her som af 
andre i fremtiden, og jeg er overbevist om, at 
det vil vaere anvenddigt i mange år fremover 
og danne basis for en raekke andre teser. Men 
det egner sig ikke til at referere eller diskutere 
skriftligt, det skal laeses. 

J a g har i stedet valgt at focusere på to ting: 
1) den kronologiske del, fordi jeg generell fin

der dette er et punkt, der traenger til fornyede 
overvejdser ikke på grund af kronologisk spil-
faegteri i sig selv, men fordi kronologien er 
basis for alle mere i tid forfinede konklusioner 
og modeller, som netop denne bog er udtryk 
for, og 2) bogens konklusioner, der burde 
vaere en opfordring til skandinaviske arkaeolo
ger om at tage tråden op og nå videre med 
udforskningen af en saerddes spaendende del 
af den sene forhislorie, en tid hvor store sam-
fundsmaessige aendringer kan iagttages i 
Nordeuropa. 

Ulla Lund Hansen 
Forhistorisk-arkaeologisk Institut 

Köbenhavns Universitet 

Birka. Untersuchungen und Studien. 11:1. Syste-
matische Analysen der Gräberfunde. Ed. 
Greta Arwidsson. Kungl. Vitterhets, Historie 
och Antikvitets Akademien, Stockholm 1984. 
290 s. ISBN 91-7402-151-6. Pris: Kr. 150. 

Dette er en bok vikingetidsarkeologer har 
ventet på med spenning. Saerlig har vi som 
steller med problemer beslektet med Birka 
sett frem til at boken skulle komme. Mange 
sporsmål har man häpet å få svar på gjennom 
analysen av Birkamaterialet. Jeg nevner 
noen: Typeutbreddse , funnkombinasjoner, 
gjenstandstypenes utbreddser över de ulike 
gravfeltene. Kan man av slike grupperinger 
avlese sosiale og ekonomiske forhold, hånd-
verksmessig lokalisering, og sist men ikke 
minst hvor sikker blir kronologien, når man 
operer med sluttete funngrupper? 

Resultatene av Birka-undersokdsen vil så
ledes fa meget stor betydning for vår vurde
ring av Kaupang-materialet — for bare å 
nevne mitt eget gebet. Jeg håper derfor det vil 
bli förstått, når jeg i denne a n m d d d s e n ferst 
og fremst ser Birka //.-/ fra "Kaupang-syns-
punkt" . Men ferst noen mere generdle be
merkninger om boken. 

Den åpner, som rett og riktig er med en 

hyldest til Holger Arbman. Sammen med 
Dagmar Selling sto han fra 1930 for det store 
och krevende arbeide med å tilrettdegge 
Hjalmar Stolpes Birka-materiale for publise-
ring. Som alle vet, rakk han bare å få ut Birka 
I — gravgjennomgang m/plansjebind — fer 
andre oppgaver krevet all hans tid. Og så 
döde han altfor tidlig. Alle vi som har brukt 
Birka / så å si daglig, har sendt Arbman 
mange, värme tanker i förbifarten: "Hva 
skulle vi gjort uten Arbman og Birka?" Heret-
ter vil vi utvilsornt ta Greta Arwidsson med i 
vare värme tanker. Uten hennes innsats had
de Birka II neppe sett dagens lys. Det går 
nokså klart frem av den meget saklige redgjo-
relse av Torgny Säve-Söderbergh. I all sin 
knapphet raper den en stadig stigende uegen-
nyttig innsats fra Greta Arwidssons side. Ko-
miteen for fullforing av Birka-publikasjonen 
ble til virkdighet i 1973 med G. Arwidsson 
som formann. Etterhvert måtte hun også ta 
på seg oppgaven som medredaktor for tilslutt 
å bli hovedredaktor og forfatter til flere av 
artiklene i boken. Vi vet at hun samtidigt 
skulle fa Valsgärde 7 og Mästermyrfunnet fra 
handen. Vi kan bare gi uttrykk for en enorm 
beundring for en slik arbddsinnsats . Boken 
har 22 ulike medarbeidere. Man skulle tro 
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redaktoren hadde hatt nok med å tilrettdegge 
disse bidrag for publikasjon, men i tillegg no-
terer man seg att hun har måttet påta seg fem 
gjenstandsgrupper, samt et kapitel om krono
logien. 

Det var det kapitlet, bokens siste — jeg 
ferst tok fatt på. Hvor sikker kan den bli, når 
man har til rådighet et stort, sluttet, monster-
gyldig utgravet gravplassmateriale? Resulta
tene som legges frem, er forefepige. Ikke alle 
funngrupper er kommet med i dette bindet. 
Tit len lover minst ett bind til, der viktige 
funn-grupper som vapen, hesteutstyr, mynter 
o. a. skal gjennomgås. For disse grupper er 
behandlet , kan den store kronologiske disku
sjonen ikke komme. Man har forefepig noyet 
seg med å operere med to kronologiske trinn. 
Eldre og yngre Birka-trinn (ÄBS og YBS.) 
Hvor grensen mellom disse skal legges er det 
forefepig ikke tätt stilling til. Det ser for lese
ren ut som om den kommer til å ligge omtrent 
der den ligger idag, d. v. s. omkring 900 e. Kr. 
Dette lar seg lese av tabellene, 36, 1-3, der vi 
lett finner frem til funnkombinasjonene. ÄLre 
vaere hovedredaktoren for den innsatsen det 
ligger bak den tabellen! 

Det er gleddig at man har valgt å operere 
med J a n Petersens typebetegndser til tross 
for de finjusteringer som kommer frem i en
kelte av kapitlene i boken. Petersens system 
av typer, grupper og undergrupper er inter-
nasjonalt brukt, på samme mate som Linnés 
plantesystem er det. Det ville voldt ubotdig 
skade om man hadde försökt å fravike det. 
Noe helt annet er å forfine det systemet. Det 
er kunstig, som Linnés var det, men har vist 
seg like nyttig. 

I kapitel 7 om de ovale spennene fastslår da 
også Ingmar Jansson at Petersens kronologi i 
hovedtrekkene synes å vaere riktig. Han be-
krefter at skillet mellom eldre og yngre Bir-
katrinn ligger omkring 900 e. Kr. Men i Bir-
kamaterialet har han skilt ut fire funnkombi-
nasjoner med tradisjondt antatte 9de årh. ty
per som må tilhore yngre Birka trinn. Om 
dette betyr at de også er blitt fremstillet i 
denne perioden er vanskelig å avgjore. For 
meg synes fire funn fra samme lokale område 
litt meget til at man kan forklare det som 
tilfeldigheter, som f.eks. familiearvestykker. 

Jansson peker også på at funnkombinasjone
ne ikke bare behöver å gjenspdle kronologi
ske forhold, men også okonomisk/sosiale 
grupperinger i befolkningen: altså nettop den-
slags problemer vi håpet ville bli tätt opp i 
denne delen av Birka-publikasjonen. 

Men utviklingen av de store gravplassene i 
tid og rom er det åpenbart mildest tält vans
kelig å fa tak på, hvor godt grunnlaget, d. v. s. 
utgrävningen enn er gjort. Vår kronologi er 
ikke og vil vel aldri — tross innsats bl. a. fra 
Ingmar Jansson — bli så finstillet at vi kan 
folge utviklingen av en gravplass skritt for 
skritt. Det er altfor mange ikke-gripbare fak
torer som spiller inn. 

I tabells form er vist utbredeisen av de 
ulike gjenstandsgrupper/gravformer över Bir
kas gravfelter. Her kommer det frem at ovale 
spenner er långt vanligere i skjelettgraver enn 
i branngraver — en observasjon vi også har 
gjort i förbindelse med Kaupang-materialet. 
Her aner vi vel okonomisk/sosiale ulikheter? 
Jansson betoner ellers at gravplassmaterialet 
fra Birka "in vidfacher Hinsicht fur ganz 
Skandinavien repräsentativ ist, dass aber die 
darauf gestiitzten Fdndatierungen auf das 
Material ausserhalb Bjorkos nicht zuzutreffen 
brauchen, da die angewandte Herstellungs-
methode die Fertigung eines Typs an ver
schiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten er-
möglichte". Dette kan vi håpe å fa naermere 
klarlagt i Janssons magnum opus om de ovale 
spenner. Kapitlet i Birka I I : 1 er bare å se som 
et slags Readers Digest av dette arbeide. La 
meg tilfoye: Et Digest, som skjerper apetitten 
på det store måltid. Ingmar Jansson står også 
ansvarlig for kap. 8., gjennomgangen av de 
runde spennene. De små med et tverrsnitt på 
2,4—3,4 cm mener han for storstedelen er nor
diske produkter, men noen er nok vesteuro-
peisk import. Av interesse kan det vaere å 
opplyse at vi har ett eksemplar av hans grup
pe I B med et firfotdyr sett fra siden med 
tverrstriping på kropp fra Kaupang. Jansson 
kjenner bare 3 eksemplarer utenfor Birka, 
derav 1 fra Russland. Vårt norske eksemplar 
er dessverre et fesfunn uten daterende kon
tekst. 

J e g går förbi Janssons gjennomgang i kapi
tel 9 av de store, runde spennene. De er hyp-
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pige på Birka og i Sverige, men sjeldne i 
Norge, og mangler på Kaupang. I og for seg 
en interessant utbreddse, som jeg dog ikke 
kan komme naermere inn på her. 

Kapitel 10 om de treflikete spennene er av 
meget stor interesse sett fra norsk synspunkt. 
Det er en smykkeform som har stor utbreddse 
hos oss. Ikke minst har vi fra Kaupang en 
meget fin serie, fordelt både på gräver og 
boplass. Birgitta Hårdh har etter ornamentik-
ken delt Birkas 23 eksemplar inn i 6 grupper: 
1. Spenner med spiralornamentikk. 2. Spen
ner med ren flettverksornamentikk. 3. Spen
ner med U-formet ornament midt på flikene. 
4. Spenner med punkt og fure-ornamenter. 5. 
Dyreornerte spenner og 6. Solvspenner med 
filigranornering. 

20 av de 23 er klart tilknyttet kvinnegraver. 
2 er fra Svartjordsområdet. For 1 er funnom-
stendighetene uvisse. Interessant er det at det 
er påvist hvittmetall på 2 av spennene av 
gruppe 3. Tradis jondt regner vi her i landet 
hvit tmetall-bdegg ("tin-coating") som et ka-
rakteristikum for de anglo-irske importsakene 
i norske vikingtidsgraver. Men med nyere, 
mere inngående laboratorieundersokdser er 
det også påvist i hjemlig metall håndverk. 
Dessverre sier ikke Hårdh om hun anser de to 
Birka-spennene for hjemlige eller innferte 
produkter. Arbman mente de var etterlik-
ninger etter fremmede, akanthusornerte be
slag. Hårdh går ikke naermere inn på proble
met, men fastslår at det er funnet stopeformer 
for treflikete spenner med denne ornamentikk 
i Hedeby. Vi kjenner 1 eksemplar med denne 
type ornering, dog i en annen variant fra 
Kaupang {Kaupang-funnene, Bd. I, Pl. 85, g). 
Dessverre s tämmer den fra fyllmassene etter 
de ferste, usakkyndig utgravete funn fra N. 
Bikjohlberget. O m den har belegg av hvitt
metall er forefepig ikke undersökt. 

Oppsiktsvekkende for oss på denne siden 
av Kjolen er at det i gravplassmaterialet på 
Birka ikke finnes noe eksemplar av varianten 
J P 97 (Petersens s.k. norske type), den Bor-
restilsornerte. Den er som navnet antyder me
get utbredt i Norge. Men den finnes i folge 
H å r d h s. 91 , bare i 1 eks. fra Svarta Jorden i 
Birka. 

H å r d h mener at treflikete spenner stort sett 

tilhorer yngre Birka-trinn, bl. a. under henvis-
ning till den Borrestilornerte spennen Bj. 480. 
Her kan det innvendes at etter Wilsons un
dersökelser er det neppe noen tvil om at Bor
restilen starter i 9de årh .s . 2nen hdl. Fra 
norsk side må vi derfor fastholde Petersens 
datering av visse av de treflikete spennetype-
ne til 9de årh. Bl. a. har vi på Kaupang et 
vanligt fint og "oppr innd ig" eksemplar av 
den norske type, funnet sammen med et sett 
ovale spenner, J P37 og en trefliket, naermest 
som Hårdh Abb. 10.1,5 med hvittmetall. 
Også Kaupang-gruppen vil utvilsornt fä be
tydning for de treflikete spennenes tidsstil-
ling. Interessant blir det da hvilke resultater 
Signe Horn Fuglesang kommer frem til i sine 
undersökelser av metallhåndverket i vikingti
dens eldre del. Hårdh antyder avslutningsvis 
at hun kan tenke seg at de treflikete spennene 
av samme form ble fremstillet flere ulike ste
der i Skandinavia. Hun grunner åpenbart 
dette på fordelingen över ulike geografiske 
områder . 

M a n kan tenke seg at detalj-analyse av de 
enkelte stykker, som muliggjor utplukking av 
originaler og kopier, vil gi sikrere resultater. 
Petersen antydet faktisk noe slikt i Smykker s. 
104. Vår Borrestilsornerte fra Kaupang må 
vaere et orignalt stykke. Greta Arwidsson har 
(sie!) utstyrt dette og det folgende kapitel om 
de likearmete spennene med nyttige tabeller, 
der type/antall/materiale/gravform/gravom-
råde og gravnummer er listet opp. Det forenk-
ler bruken av bokens ulike kapitler. 

Det slår i denne sammenheng en leser at 
det fra et helt egoistisk synspunkt hadde vaert 
gunstig om den samme forfatter hadde skre
vet om alle "tredjespennene". Det ville vaere 
for meget förlängt, men da hadde vi fått dem 
helt enhetlig behandlet, etter en mal. Det 
hadde vaert bra. 

Gun-Brit t Aagaard legger sitt kapitel om 
de likearmete spenner noe anderledes an enn 
Hårdh . Hun begynner med en grei definisjon 
og går så etter en kort omtale av de likearmete 
spenners funksjon i dräkten över til å omtale 
spenneformene, som ganske visst er mange, 
men de gjor "einen ausgesprochenen einför-
migen Eindruck". 

En norsk leser rykker til og minnes Peter-
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sens karakteristikk: "Ingensinde har vel vor 
vikingtids bronsesmeder vist en slik skapende 
fantasi som ved de likearmede spenner" (s. 
76). 

Et blikk på Aagaards Abb. 11,1 og 2 gir 
Petersen rett i hans karakteristikk etter mitt 
syn. Form, ornamentikk og materiale kan 
neppe kalles ensformig. Men selvsagt fins det 
serie-produksjon. Jeg tenker her saerlig på 
Ljonestypen. Hårdh har bare i liten grad tätt 
hensyn til Petersens inndding, idet hun sier 
at Birkaspennene for störste delen skiller seg 
ut fra de norske — en i og for seg interessant 
observasjon, som hun supplerer med en om at 
det finnes svenske typer, som glimrer ved sitt 
fravaer i Birka. Hennes typeinndding i fem 
grupper med en serie undertyper gjelder der
for bare Birka-materialet. Hennes type I A 
svarer dog til Petersens Ljonestype (JP 78) og 
den fins i Birka i 20 eks. så en viss overlapping 
er det. Også andre av typene i Birka kan 
"henges p å " Petersens skjema. I en detaljert 
diskusjon om Ljenes-typen kommer Aagaard 
frem med en del nye synspunkter, som avvi
ker fra Petersens og som virker overbevisen
de. Stopeform-fragmenter i Birkas havnebas-
seng har forövrig gitt belegg for at Ljones-
spenner er fremstillet i Birka. Det er da verd å 
merke seg at de ikke finnes på Kaupang. Tids-
messig finner Aagaard at de treflikete spenner 
horer hjemme både i eldre og yngre Birka-
trinn. Dette var også Petersen oppmerksom 
på, men her i Norge mente han at de utelukk-
ende tilhorte 9de årh. Og han gikk et skritt 
videre: Han mente at de likearmete spenner 
"i deres aeldre og bedste fremstillinger" var av 
norsk arbeide. Her er det nok grunn til nyryd-
ding av en norsk arkeolog. Kaupang vil kun
ne bidra med nytt stoff her. 

J e g har oppholdt meg mest ved de nordiske 
smykkeformene som er felles for Birka og 
Kaupang i denne översikten. Det betyr selv
sagt ikke at det ikke er meget av interesse i de 
andre kapitler. Enkelte unica får et eget kapi
tel. Wladyslaw Duczko skriver således om 
den velkjente, filigran-ornerte kulenålen fra 
grav 832, som det bare fins en paralell til i det 
skandinaviske materiale, — den like velkjente 
Syllöda-nålen fra Åland. De har vaert disku-

tert mange gånger og synspunktene på tilvirk-
ningssted veksler. Duczko slutter seg til den 
oppfatning James Graham-Campell har hev
det, at de er laget av norske gullsmeder under 
innflytdse fra insulaer kunst. 

Blant Birkas unica er den s. k. solvkapsel fra 
kistegrav 464 den mest navngjetne. Stolpe 
trodde selv det dreiet seg om hengesmykke. 
Men Arne tolket den som et nålehus — en 
tolkning Arbman slutter seg til. Han mente 
det var persisk. Greta Arwidsson tar den her 
opp til fornyet behandling. Stykket kommer 
fra en rik kvinnegrav. Det lå på hoyde med 
den döde kvinnens skulder. Mellom kapslens 
to solvplater ligger en liten pose av fint stoff. 
Den er sydd etter kapslens form. For Greta 
Arwidsson foreligger det to tolkningsmulighe-
ter: Enten dreier det seg om et relikvarium 
eller den har gjort tjeneste som en slags "luk-
tevannsflakong". Den siste hypotese far stötte 
i en del nye funn fra en gravplass ikke långt 
fra det gamle Bulgar. I to gräver her er det 
funnet solvkapsler av samme type som Birka-
kapslen. Vi vet fra skriftlige kilder at det var 
kontakt mellom svenske vikinger og markede-
ne i Volga-området, så sammenheng her er 
mere enn sannsynlig. Imidlertid er funnene så 
nye at bruken av dem ennå ikke er diskutert. 
Men ihvertfall må det vaere klart at Birka-
kapslen er kommet via Volga-området. Ar
widsson setter dem inn i sammenheng med de 
s. k. okseformete hengesmykker vi bl. a. kjen
ner fra Nord-Norge. 

I kapitel 12 og 13 skriver Anne-Sofie Gräs
lund, som allerede har levert så viktige bidrag 
til Birka-forskningen om de korsformete 
smykkene, krusifikset, relikvariet og bjellene. 
Det er blitt to interessante bidrag, som bl.a. 
tar opp det viktige sporsmålet om kristen inn
flytdse på Birkas gräver. 

Ett bidrag jeg leste med stor interesse var 
J a m e s Graham-Campbells om vestlig innfly
t d se på ringspenner og ringnåler. Det er skre
vet på engelsk, hvilket unektdig letter les-
ningen for en nordmann! Og det tar opp 
problemet eksport/import mellom Norge og 
Sverige i vikingtid. At det må ha vaert slike 
förbindelser, synes innlysende. Men de inter-
skandinaviske kontaktene i denne perioden 
har hittil vaert altfor lite påaktet. 
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Det er ellers uråd å komme inn på hvert 
enkelt av de ovrige bidrag. Man konstaterer 
med glede at Egil Bakka er betrodd den vikti
ge oppgave å skrive om den irske botten. Vik
tig er Gustaf Trotzigs undersökelse av de ialt 
14 bronsekarene fra Birka-gravene med dis
kusjon om legering, funksjon og datering. 
Mange andre artikler kunne fortjent å trekkes 
frem. Men ber har jeg altså valgt å legge 
vekten på dem som har interessert meg mest. 
J e g håper det vil vaere meg tilgitt og ser med 
spent forventning frem til Birka 11:2, som 

man av noter ser må vaere well under way. 
La meg tilslutt tilfoye at det er blitt en 

meget tiltalende publikasjon med g rde hen-
visninger til Arbmans plansjebind i tillegg til 
at man har avfotografert og i form av mikro-
fiches lagt dem inn i egen lomme. En forbil-
ledlig praksis, som jeg ville mistenke at vi 
også kan takke Greta Arwidsson for. 

Charlotte Blindheim 
Universitetets Oldsaksamling 

Oslo 1, Norge 

Nils Björkenstam, Förhistorisk och medeltida 
järnframställning. Reaktionsförlopp vid reduktion av 
järnmalmer i låga schaktugnar. Med diskussions
inlägg av Sven Fornander. Jernkontorets 
bergshistoriska forskning. Serie H nr 27, 
1983. ISSN0280-137X. Pris: Kr 35. 

Författaren inleder med att påpeka hur ringa 
kunskapsunderlaget är ifråga om processtek
niken i det tidigare skede av vår järnhante
ring då låga eller mycket låga schaktugnar 
användes — till de senare räknas då även 
ugnar utformade som gropar i marken. 
Genom tillämpning av den moderna (från 
mitten av 1900-talet) masugns- och järn
svampsforskningens rön i betraktelser över 
den äldre ugnstekniken och spec. vid tolkning 
av fyra utvalda väldokumenterade försök ut
förda med låga schaktugnar söker författaren 
belysa processförloppet vid de betingelser 
som där råder. Efter inledande utförliga och 
välbalanserade sammanfattningar av arbeten 
av Linder, Bohm, Straube et al., Schuster 
samt Hagfeldt söker författaren relationer 
mellan den refererade på teori baserade kun
skapsmassan och reaktionsförlopp iakttagna 
vid experimentell reduktion av järnmalmer i 
låga schaktugnar. Författaren pekar på två 
distinkt skilda mekanismer för bildning av 
j ä rn med så högt kolinnehåll att smältning till 
flytande järn sker vid de rådande flamtempe-

raturerna i förbränningszonen. Slutsatsen att 
även lupper (Stucken) har bildats uteslutan
de från järn vilket varit i smält tillstånd kan 
synas något kategorisk. Rimligtvis bör det 
vara möjligt att dessa lupper även innehåller 
" järnsvampsstycken" d .v . s . fastjärn med el
ler utan hålrum vilka bildats genom malm
styckens reduktion med gas. Genom träkolens 
förbränning transporteras dylika stycken 
ständigt nedåt i ugnen och de anförda argu
menten leder knappast i bevis att allt så bil
d a t j ä r n uppkolas till sådan halt att smältning 
med nödvändighet sker. Studier av och refe
rens till makrostrukturen i lupper skulle ha 
gjort den utmärkta framställningen än mer 
komplett. Det kan däremot vara mer sanno
likt at t j ä rn som bildats ur flytande wiistit-si-
likat-smältor, vid reduktionen i direktkontakt 
med kol, lättare uppkolas till sådan halt att 
bildning av flytande järn sker samtidigt med 
eller inom en kort tidrymd efter reduktionen. 

Den högst intressanta framställningen in
spirerar till fortsatta studier i ämnet — därtill 
bidrager Sven Fornanders inlägg om den roll 
som kisel och alkalier spelar även i låga 
schaktugnar. Ett tryckfel må påpekas: I över
sta raden s. 6 står "motståndsreaktor", skall 
vara "motströmsreaktor". 

Rolf Linder 
SSAB, gruvdivisionen, S-772 00 Grängesberg 
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Kransen, ett medeltida kvarter i Uppsala. Ola Ehn, 
J an -He lmer Gustafsson Red. Upplands forn
minnesförenings tidskrift 50. Uppsala 1984. 
119 s. ISBN 91-85618-21-7. ISSN 0347-9714. 

Boken Kransen, ett medeltida kvarter i Uppsala 
redovisar resultaten från en arkeologisk un
dersökning i Uppsalakvarteret Kransen år 
1978. Liksom vid arbetet med flera av senare 
års utgrävningsmonografier, har fältarkeolo
gerna delat på bördan och skrivit om det som 
engagerat var och en under utgrävningens 
gång. I förordet redovisas vad varje skribent 
har presterat. 

I inledningskapitlet redovisas det medelti
da Uppsalas historiska och geografiska förut
sättningar. Kapitel 2 placerar in kvarteret 
Kransen i dess förhållande till tidigare kända 
arkeologiska företeelser i kvarterets närhet. 

I kapitel 3 (Bebyggelsen) finns bokens bä
rande, sammanhängande, beskrivning av 
grävningsresultaten med stratigrafiska reso
nemang samt redovising av topografi och be
byggelselämningar. Stratigrafin har delats 
upp i åt ta bebyggelseskikt. Varje bebyggel
seskikt finns presenterat som en planritning 
av hela området samt i en rekonstruerad per
spektivbild av varje bebyggelseskikt. Perspek
tivbilderna är livfullt utförda med hus, gator 
och verksamheter tydligt och klart redovisa
de. Skildringen börjar med 1200-talets upp
odlade kulturlandskap över vilket en stenlagd 
väg anlades vid denna tid. På 1300-talet bör
j ade de första trähusen att byggas, och under 
det ta å rhundrade fanns också ett garveri i 
anslutning till den bäck som korsade områ
det. Under 1300-talet byggdes bondgårdarna 
ut och bebyggelsen förtätades för att under 
1400-talet framstå som en koncentrerad 
stadsbebyggelse, med bland annat ett värds
hus intill den stora genomfartsvägen. Vid 
1500-talets begynnelse glesnade bebyggelsen 
för att under seklets senare del och under 
1600-talet åter bli förtätad till stadskaraktär. 

Efter detta stora sammanhängande kapitel 
avslutas boken med ett block smärre detaljge
nomgångar av material från utgrävningens 
olika fyndgrupper. 

I kapitlet Boendemiljön görs ett försök att 
presentera en medeltida stadsfamiljs bostad. 

Husens interiörer rekonstrueras med ut
gångspunkt i påträffade byggnadslämningar 
och framgrävda inredningsdetaljer som kist-
beslag, lås, ljushållare o. s. v. 

I kapitlet Hushållet redovisas det mindre 
bohaget såsom laggkärl, bestick, keramik, 
glas och diverse redskap. 

Kapitlet Klädedräkten behandlar smycken, 
spännen, textil och läder. 

De båda kapitlen Renhållning och Hygien be
skriver de al lmänna och personliga sanitära 
förhållanden som rådde i medeltidens Uppsa
la. 

Kapitlet Fritid innehåller tankar kring de 
vid medeltidsgrävningar vanligast förekom
mande indikatorerna på fritidsnöjen. Spel
bräden, spelpjäser, flöjter, mungigor och di
verse leksaker illusterar tidens enkla nöjen. 

Av cirka tre ton tillvaratagna djurben görs i 
kapitlet Djuren i Staden en syntes av stort in
tresse för såväl fackman som allmänhet. 
Bland resultaten kan nämnas att under me
deltiden har korna använts som dragdjur; de 
för Uppsalatrakten säregna hornlösa fåren 
går att belägga i Kransens medeltidsmate
rial och svinkött åts i större utsträckning i 
Uppsa la än i övriga landet. Raden av fisk
arter och deras beredningsmetoder är lång. 
Dessutom finns kuriösa inslag som påfåglar 
och jaktfalk. 

I kapitlet Arbetsliv och Ekonomi behandlas de 
hantverk som har kunnat påvisas i fyndmate
rialet. Skomakeri, garvning, metallhantverk, 
textilhantverk o.s.v. ger en mångfacetterad 
bild av vad som kan ha pågått i kvarteret. 
Fyndet av en sigillstamp från ett Åländskt 
handelsgille samt en myntstamp från Magnus 
Erikssons tid föranleder smärre textavsnitt. 

Som kritik av publikationen skulle jag vilja 
anföra en del detaljer, såväl negativa som 
positiva. De rekonstruerade miljöer som redo
visar de olika bebyggdseskiften är mycket pe
dagogiska för alla kategorier av läsare. Även 
om de naturligtvis inte är sanna så är de dock 
sannolika och kan ge anledning till berikande 
detaljdiskussioner. Rekonstruktionerna är 
ämnade att förklara planritningarna men vad 
gäller dessa finns det några brister. Skala och 
väderstreck — en nödvändighet på varje rit-
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ning — går ej att finna. Att uppge riktningar 
som upp, ner, höger och vänster på ett kart
material är ett avsteg från en vedertagen 
praxis med norr, söder, öster och väster som 
nog ingen vill mista. Till författarnas försvar 
kan kanske anföras att väderstrecken ligger 
på diagonalen i schakten. Skalangivelser sak
nas på allt bildmaterial såväl ritningar, re
konstruktioner som fynd. För arkeologer av 
facket utgör kanske inte detta något större 
problem men för den intresserade allmänhe
ten, som boken också vänder sig till, kan stor
leksförhållandena bli ett olöst mysterium. Bi
dragande till detta är också att planer finns 
redovisade i ett par olika skalor. Kransen
boken är en vetenskaplig produkt av ett ve
tenskapligt arbete. Detta är kanske den enda 
publikation som blir skriven om detta forsk
ningsprojekt. Därför är det viktigt att proces
sen bakom det nedskrivna resultatet går att 
spåra. Med detta åsyftar jag fotnoter eller 
rät tare , bokens avsaknad av dylika. Även om 
en bok ska läsas av folk utom disciplinen ska 
fotnoter redovisas. Uppgiften om att danska 

forskare har kommit fram till att alla matva
ror med bokstaven ö skulle vara de äldsta och 
ursprungligaste, är intressant. Som exempel 
ges öl, bröd och mjölk. Mjölk som, i detta 
s ammanhang märkligt nog, heter m d k på 
danska, borde inte ingå i gruppen. Detta för
bryllar och man vill söka vidare efter svaret 
på gåtan. Men ingen hjälp ges. Litteraturlis
tan ger inte heller någon hjälp. Något danskt 
verk med etymologiskt innehåll finns inte 
med. Dessutom saknas i litteraturlistan stads
rapporten över Uppsala medan däremot rap
porten över Göteborg av någon outgrundlig 
anledning har fatt komma med. 

Trots dessa negativa åsikter, vilka framför 
allt är av redaktionell art, tycker jag att 
" K r a n s e n " är en god redovisning inför all
mänheten om vad en utgrävning i Uppsala 
kan ge, och en god berättelse om livet i en 
medeltida stad. 

Anders ödman 
Lunds universitets historiska museum 

S-223 50 Lund 

Elga Lane. Die mittelalterlichen Wandmalereien in 
Wien und Niederösterreich. Mit Beiträgen von 
Ivo H a m m e r und Eva-Maria Höhle. Corpus 
der mittelalterlichen Wandmalereien ös te r 
reichs. Band I. Herausgegeben vom Bundes-
denkmalamt Wien und von der österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften. Wien 
1983. 56 s. samt 416 s. katalog, talrika illu
strationer i färg och svartvitt. ISBN 3-7001-
0595-9. Pris: Sch. 3 800 eller DM 544. 

" D e h i o " är sedan åtskilliga årtionden ett 
centralt begrepp inom tyskspråkig konstve
tenskap och kulturminnesvård. Georg Dehio 
publicerade 1905 det första bandet av sin 
Handbuch der deulschen Kunstdenkmäler och den
na serie av kortfattade men synnerligen inne
hållsrika monumentbeskrivningar har däref
ter utkommit i åtskilliga nya, reviderade upp
lagor, dock i allt väsentligt med samma upp

läggning som den av Dehio själv utarbetade. 
Icke minst i Österrike har man under 1970-
och 1980-talen arbetat med att komplettera 
och revidera äldre upplagor av Dehio — den 
första kom under 1930-talet — och nya band 
föreligger nu för en stor del av landet. Helt i 
enlighet med den breddning av kulturminnes
begreppet som kännetecknar utvecklingen 
under de senaste decennierna har urvalet av 
enskilda objekt vidgats, t .ex. med arkitektur 
intill 1930-talet, med industriminnen och 
med anonym allmogebebyggelse men också 
kompletterats med hela miljöer. Utgivare är 
Bundesdenkmalamt (Motsvarigheten till Sve
riges Riksantikvarieämbete) och dess avdel
ning för kulturminnesforskning, författare är 
experter inom olika kulturvetenskaper. Tack 
vare dessa band, vilkas enda fel är att de 
saknar illustrationer (förutom ett sparsamt 
urval planer), kan man skaffa sig en ganska 
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fullständig översiktsbild av i stort sett alla 
kategorier av kulturminnen och kulturmiljöer 
i Österrike. Man kan beklaga att Sverige hit
tills icke lyckats framställa och publicera en 
motsvarighet till "Dehio" . Kunskaperna 
finns och intresset för våra kulturminnen är 
så pass stort att en sådan skriftserie, gjord 
med samma vetenskapliga omsorg som den 
österrikiska, borde ha en inte alltför smal 
marknad. 

" D e h i o " är vad man på tyska kallar ett 
"Kurz inventar" , som inte medger några ut
förliga beskrivningar och inte heller ger plats 
för några mera omfattande vetenskapliga re
sonemang. Åtskilliga områden finns, där 
grundligare presentationer av ett bestämt 
material av olika anledningar är önskvärda. 
Ett exempel är Corpus vitrearum medii aevi 
( C V M A ) , en beskrivning och vetenskaplig 
presentation av Europas bestånd av medelti
da glasmålningar, där det skandinaviska me-
terialet — obetydligt till omfånget jämfört 
med det kontinentala — publicerats redan 
1964 genom Vitterhetsakademien. Rent na
tionellt är ett annat projekt av likartat slag, 
som påbörjats av Bundesdenkmalamt i Wien 
i samarbete med österreichische Akademie 
der Wissenschaften, nämligen Corpus der mittel
alterlichen Wandmalereien österreichs vars första 
band, omfattande Wien och Niederösterreich 
och utarbetat av Elga Lane, utkommit 1983. 
Sammanlagt fem band är planerade av vilka 
det andra bandet, som skall uppta målningar 
i Steiermark, enligt planerna skall utkomma 
1986. 

Som generalkonservator Ernst Bacher 
framhåller i förordet finns det flera orsaker till 
att man valt att publicera just kalkmålning
arna i Österrike i ett särskilt corpus-verk. En 
är den kraftiga utökningen av beståndet kalk
målningar som en följd av alla kyrkorestaure
ringar efter andra världskriget, en annan det 
förfall som hotar målningarna genom felakti
ga restaureringsmetoder och -material men 
också genom deras ömtålighet. Målningarna 
är i Österrike liksom i Sverige endast undan
tagsvis utförda al fresco, d .v .s . i en mera 
motståndskraftig teknik. De är således känsli
ga för mekaniska, fysikaliska och kemiska 
skador och Elga Lane avslutar sin inledning 

med att påpeka att den sista bilden i boken, 
en målning från Zwettl, som illustrerar "me
mento mori" , också kan tjäna som erinran om 
kalkmålningarnas förgänglighet. Bacher pe
kar dessutom på den konflikt som finns mel
lan vetenskapens och kulturminnesvårdens 
krav på respekt för originalet, som mestadels 
är fragmentariskt bevarat, och kyrkobesökar
nas önskan att ha begripliga, hela målningar 
inför ögonen. Målningamas fragmentariska 
tillstånd har också, framhåller Bacher, förlett 
åtskilliga konsthistoriker till felslut vad gäller 
t. ex. stil och ursprung, då de icke beaktat att 
det som bevarats endast är en rest av de 
ursprungliga målningarna. 

Efter en konsthistorisk översikt, som inleds 
med de till 1000-talets förra hälft daterade 
målningarna i Wieselberg och via de två ro
manska målningssviter som finns inom det 
behandlade området — Gossam och Otter-
stein — når författaren 1200-talet. Från detta 
men främst från 1300-talet finns ett rikt urval 
målningar bevarat, målningar som visar in
flytande från såväl Italien som Böhmen och 
Västeuropa. Några fullödiga exempel på den 
s. k. Zackenstil har bevarats, bl.a. i franciska-
nerkyrkan i Stein, men som Lane framhåller, 
det finns också samtida exempel på målning
ar i en stil som entydigt anknyter till västlig 
(fransk) konst. 1300-talets förra hälft domine
ras av de konstcentra som fanns i Wien, Klos
terneuburg och S:t Florian. Ett framstående 
exempel på den sistnämnda skolans måleri 
finns i kapellet i Göttweigerhof i Stein. Ita
lienskt inflytande liksom böhmiskt återfinns i 
målningar från 1300-talets senare del och ti
den omkring 1400. F. ö. har också italienska 
vandrande konstnärer efterlämnat verk bl. a. i 
Stein och Diirnstdn. För 1400-talets mitt och 
senare del noterar Lane samma växelverkan 
mellan grafik och monumentalmåleri som vi 
känner också från Sverige. Trots att Biblia 
pauperum har sitt ursprung i Österrike finns 
dock, av detta första band att döma, inga 
påvisbara motsvarigheter till dess bildfram
ställningar i det österrikiska monumentalmå
leriet. Inledningskapitlet avslutas med en 
sammanfattning av växlingarna i ikonografin. 

131 objekt är kända och beskrivs med om
sorg och exakthet i Lanes katalogdel. Till 
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jämförelse kan nämnas att en monografi över 
det gotiska monumentalmåleriet från 1925 
behandlar endast sexton målningar inom 
Wien och Niederösterreich. I katalogen redo
visas för varje objekt en bibliografi, bygg
nadshistorien och den historiska bakgrunden. 
Bevaringstillstånd, målningsteknik och mål
ningarnas omfattning behandlas i särskilda 
avsnitt . Till sist behandlas ikonografin samt 
frågor om stil och datering. Bildurvalet är 
rikligt men bekräftar recensentens personliga 
erfarenhet av svårigheterna för att icke säga 
omöjligheterna att i tryck återge bilder av 
fragmentariska kalkmålningar så att dessa i 
detalj kan studeras. En utförlig litteraturför
teckning och ett detaljerat ikonografiskt regis
ter hör också till katalogdelen. 

För en konsthistoriker som arbetar med 
svenskt medeltida kalkmåleri vore det förvå
nande om man kunde finna några direkta 
samband mellan Österrike och Sverige. Gi
vetvis är den stilhistoriska utvecklingen i allt 
väsentligt densamma, frånsett att det direkta 
italienska inflytandet saknas i Sverige. En 
genomgång av de österrikiska målningarna ur 
ikonografisk synvinkel leder däremot till in
tressanta iakttagelser. Ett exempel skall 
nämns här. 1 stiftskyrkan i Ardagger finns en 
serie illustrationer till den apostoliska trosbe
kännelsen, vilken som förlaga haft en block
bok från ca 1440. Samma förlaga har använts 
också för målningar i Allerheiligenkirche i 

Schaffhausen i Schweiz men också för flera 
målningar av östgötaskolan från 1400-talets 
mitt och senare hälft, bl.a. i Vårfrukyrkan i 
Skänninge, i Kumla kyrka på Visingsö och i 
Amunds målningar från 1496 i långhuset i 
Södra Råda gamla kyrka. För den som vill 
s tudera ett konsekvent genomtänkt ikonogra
fiskt program för en målningssvit erbjuder 
målningarna från 1300-talets början i Gött-
weigerhof i Stein ett utmärkt material, även 
om målningarna icke i varje detalj är original. 
Också Österrike har haft konservatorer som 
" b ä t t r a t " de medeltida målningarna. 

Det är ett omfattande arbete som Bundes-
denkmalamt och Akademie der Wissenschaf
ten i Wien har påtagit sig när man inlett 
arbetet med denna corpus-serie. Det första 
bandet måste betecknas som en framgång, 
men det är tjockt — katalogen omfattar drygt 
400 sidor. Nästa band, ägnat Steiermark, tor
de icke bli magrare, beståndet av kalkmål
ningar är där större än i Wien och Niederös
terreich, såväl till antal som omfång. Detsam
ma gäller också t.ex. Kärnten. Det fram
gångsrika arbetet med de nya banden av 
" D e h i o " visar dock att man i Wien har både 
viljan och förmågan att lösa uppgifter som vi 
här i Sverige knappast ens vågar diskutera. 

Åke Nisbeth 
Riksantikvarieämbetet, S-114 84 Stockholm 

Journal of Danish Archaeology. Vol. 2. 1983, 
Odense University Press. Odense. Red. Kris
tian Kristiansen och Poul Ot to Nielsen. 284 s. 
ISBN 87 7492 424 9. ISSN 0108 — 464 X. 
Pris: Dkr 120. 

Så har den andra volymen av tidskriften 
Journal of Danish Archaeology kommit ut. Det är 
ett innehållsrikt nummer med 17 artiklar, 
som spänner över alla de arkeologiska perio
derna. Här finns artiklar med olika ämnen. 
Det är övervägande uppsatser som behandlar 

bosättning och bebyggelse, från Hamburg-
kulturen till vikingatiden. I ett par artiklar 
behandlas speciella föremål, hjulet från neoli
tikum och gravurnor från medeltiden. Sam
manställningen av den kvartärgeologiska 
verksamheten och exploateringsutgrävningar 
i Danmark avslutar artikelserien innan man i 
slutet av volymen finner recensioner, ett väl
kommet tillskott i denna andra volym, samt 
listade utgrävningar och fynd, som gjorts i 
Danmark under den senaste tiden. 

Kunskapen om paleolitiska bosättningar 
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har ökat de senaste åren, vilket givit ny förstå
else om de första människorna i Skandinavi
en. J . Holm och F. Rieck ( Jds I — The First 
Danish Site of the Hamburgian Culture) och 
B. Madsen (New Evidences of Late Paleolithic 
Settlement in East Jut land) redovisar intres
seväckande fyndkomplex. De nyupptäckta 
boplatserna vittnar om ett landskapsutnytt
j ande under tidig stenålder, som man hitin
tills haft vaga föreställningar om. Känneteck
nande för upptäckten av dessa platser, liksom 
många andra stenåldersboplatser, är det 
stora rekognosceringsarbete som amatör
arkeologer utför, en insats som speciellt upp
märksammats den senaste tiden inom svensk 
arkeologi. 

H u r skall man tackla fynd och fyndsam
manhang på en stenåldersboplats? Denna frå
ga far man belyst genom två artiklar. O. Gran 
(Social Behaviour and Settlement Structure. 
Preliminary Results of a Distribution Analy
sis on Sites of the Maglemosian Culture) gör 
en analys av flintdistributionen på fyra dan
ska Maglemoseboplatser. Med hjälp av etno
grafiska observationer tolkas olika aktiviteter 
och deras distribution inom boplatsområdet, 
på ett sätt som tidigare inte gjorts. P. Vem-
ming Hansen och B. Madsen (Flint Axe 
Manufacture in the Neolithie. An Experiment 
Investigation of a Flint Axe Manufacture Site 
at Has t rup Vaenget, East Zealand) diskute
rar yxframställning och funktion av Hastrup 
Vaenget boplatsen. Detta utförs med hjälp av 
praktiska experiment, d .v . s . tillverkningen 
av yxor och analysen av avslagens distribu
tion runt tillslagningsplatsen. Här får man ett 
bra exempel på hur experimentell arkeologi, i 
elegans, sätts samman med en ingående ana
lys för förhistoriska samhälleliga förhållan
den. 

Fyndet av ett neolitiskt hjulskaft från Klos
terlund (P. O. Schovsbo: A Neolithie Vehide 
from Klosterlund, Central Jut land) ger an
ledning till en diskussion huruvida hjulet 
(d .v . s . vagnen) kan tolkas som en vardaglig 
vara, eller om hjulet enbart skall ses som 
uttryck för det religiösa livet. 

S. H. Andersens presentation av bl. a. bo
sät tningarna på Kalvo i Norsmindefjorden 
(Kalvo — A Coastal Site of the Single Grave 

Culture) visar att det under mellanneolitisk 
tid inte var ovanligt med jaktboplatser vid 
kusten. Det visar sig också att Kalvoboplat
sen är en av de få lokaler i Danmark, som 
givit spår efter stridsyxekulturens närings
strategier. 

Boplatser med huskonstruktioner börjar 
alltmer komma fram vid arkeologiska under
sökningar. Det är fyra artiklar som behandlar 
fyndsammanhang och huskonstruktioner från 
senneolitikum och äldre bronsålder (J. Sim
son: A Late Neolithie House Site at Tastum, 
Northwestern Jut land; N. A. Boas: Egehoj, a 
Settlement from Early Bronze Age in East 
Ju t l and ; J . Jaeger o c h j . Laursen: Lindebjerg 
and Rojle Mose. Two Early Bronze Age Sett
lements on Fyn; A. Boysen och S. W. Ander
sen: Trappendal . Barrow and House from the 
Early Bronze Age). De olika artiklarna ger en 
god inblick i det forskningshistoriska läget. 
M a n far också god insikt i fynd, fyndsamman
hang och huskonstruktioner under senneoliti
kum och äldre bronsåldern, dessa perioder 
som man tidigare hade relativt dålig kunskap 
om beträffande bebyggelsen. 

Byutvecklingen och huskonstruktioner un
der yngre perioder kommer fram i tre artiklar. 
(S. Hvass: Vorbasse. The Development of a 
Settlement through the First Millenium A. 
D.; M. Watt : A. Viking Age Settlement at 
Runegård [Gradby], Bomholm. An Interime 
Report of the Investigations 1979-1982; P. 
Birkedahl Christenen: Soby — a Viking Age 
Settlement on Samso). Med hjälp av bl.a. 
olika undersökningsmetoder har man funnit 
ett varierat arkeologiskt källmaterial, som gör 
det möjligt att följa husens, gårdarnas och 
byarnas framväxt och förändring från den 
yngre bronsåldern fram till vikingatiden. 

I artikeln om Ribe (S. Jensen, P. K. Mad
sen och O. Schforring: Excavations in Ribe 
1979—1982) redovisas stadens olika delar med 
hjälp av det tillgängliga arkeologiska källma
terialet. Arkeologiskt källmaterial från 700-
talet och vikingatiden lyser fortfarande med 
sin frånvaro i denna stad, som med sina histo
riska källor är en av de mest undersökta tidig
medeltida städerna i Danmark. P. K. Madsen 
diskuterar i den följande artikeln medeltida 
gravar med gravkärl i det medeltida Dan-
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mark (A French Connection: Danish Funera
ry Pots — a Group of Medieval Pottery). Han 
menar att seden med gravkärl i gravarna 
uppkommit genom influenser från Frankrike. 
Gravseden tolkas som ett uttryck för personer 
i en mer ledande ställning i Sydskandinavien. 

En sammanfattning av pågående kvartär
geologiska undersökningar i Danmark pre
senteras av S. Th . Andersen, B. Aaby och B. 
V. Odgaard . Med tonvikt på den administra
tiva sidan av den arkeologiska undersök
ningsverksamheten i Danmark 1970-1982 re
dogör K. Kristiansen för exploateringsverk
samheten. Till sist i volymen kommer avdel
ningen för recensioner och en sammanställ
ning av utgrävningar och fynd gjorda i Dan
mark under senare tid. 

Detta innehållsrika nummer av Journal of 

Danish Archaeology tycks ge en god inblick i 
den synnerligen rika verksamhet som bedrivs 
i det arkeologiska Danmark. Det är ytterst 
positivt att man också genom denna tidskrift 
snart efter en undersöknings avslutande kan 
fa en uppfattning om enskilda nyupptäckta 
fornlämningar samtidigt som det ges utrym
me för artiklar av mer sammanfattande ka
raktär eller sådana som ger nya infallsvinklar 
på något arkeologiskt källmaterial. Precis 
som J a n Peder Lamm önskade i sin anmälan 
av den första volymen, kan man nu finna 
adresser till respektive artikelförfattare. (Det 
är bara att skriva.) 

Krislina Jennbert 
Lunds universitets historiska museum 

S-223 50 Lund 

Samhälle och ekosystem — om tolkningsproblem i 
antropologi ock arkeologi. Red. Anders Hjort. 
Forskningsrådsnämnden. Rapport 83:7 . 95 
s., Stockholm 1983. 

Arkeologi och antropologi är båda — liksom 
alla andra samhällsvetenskaper och humanis
tiska vetenskaper — människokunskap. Olika 
discipliner, institutioner och utbildningstra
ditioner har specialiserat sig på olika männi
skor eller olika aspekter av mänsklig verksam
het, men alla syftar till att nå människokun
skap, mer eller mindre generaliserbar män
niskokunskap. 

Arkeologins människor är oss (oftast) av
lägsna i tiden. Antropologins människor är 
oss (oftast) avlägsna i rummet. Arkeologin 
s tuderar sina människor (oftast) genom deras 
efterlämnade materiella kultur. Antropologin 
s tuderar sina människor (oftast) genom att 
iaktta och intervjua dem. Därmed är det 
självklart, men inte nödvändigt, att förståel
sen av arkeologins och antropologins männi
skor kommer att vara olika, båda värdefulla 
men användbara i olika sammanhang. Det är 
också självklart att inte mycket är vunnet 

med att arkeologin försöker efterlikna antro
pologins människor. Det omvända förefaller 
mera lovande. Det är det som sker inom den 
historiska arkeologin, som också kunde kallas 
en med arkeologiska fält- och laboratorieme
toder arbetande etnologi. 

"Kommi t t én för långsiktsmotiverad forsk
ning ( S A L F O ) " tillhör "Forskningsråds-
nämnden ( F R N ) " sedan 1977. Den är tvärve
tenskapligt inriktad och äger bl.a. att stödja 
forskningsarbeten, som kan tänkas ha bety
delse för samhällsutvecklingen på lång sikt. 
Ett tilltag i den riktningen var att 1981 anord
na ett endagsmöte med temat "Form och för
ändring: om naturresursers betydelse för kul
tur och samhälle". Deltagare var, med ett 
danskt undantag, svenska företrädare för dis
ciplinerna lingvistik, arkeologi (förhistorisk 
och medeltida), socialantropologi (etnografi, 
kulturantropologi), kulturgeografi och freds-
och konfliktforskning. Sex av mötets sju före
drag, och därtill en inledning, en slutkom
mentar och ytterligare en artikel är utgivna i 
tryck. 

Slutkommentaren är skriven av Carl-Axel 
Moberg. (Är han svensk arkeologis ende 
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kommentator?) Han konstaterar, i pessimis
tiska men inte resignerade ordvändningar, att 
föredragssamlingen mest är en exempelsam
ling, som belyser att arkeologins och antropo
logins människor inte är desamma. Han anty
der också att inte heller diskussionerna under 
mötet var broslagande (s. 92: " . . . efter hand 
krympte diskussionen påtagligt . . . " ) . 

Människor, grupper av människor och 
samhällen är intrikata, sofistikerade, variera
de, komplexa . . . På ju flera olika sätt, som 
människor kan belysas med hjälp av olika 
teorier, begrepp, metoder och data, ju bättre. 
Problemet är att förena de enskilda discipli
nernas optimala effektivitet med en berätti
gad önskan om generell människokunskap, 
kunskap som gäller alla människor och inte 
bara arkeologins eller antropologins männi
skor eller någon annan grupp av människor. 
J a g skall i fortsättningen av recensionen ta 
fasta på den första halvan av problemformu
leringen: Vad visar svensk arkeologi upp i 
föredragsform på ett tvärvetenskapligt möte 
om samhälls- och ekosystemanalys? 

Svensk arkeologis institutioner och utbild
ningstradition företräddes av Lars Larsson, 
Lund, och Evert Baudou, Umeå. 

Lars Larsson visar hur mesolitisk terräng 
kan rekonstrueras, hur boplatser varit beläg
na i denna terräng under olika årstider, och 
hur ett antal olika boplatser visar hur en full
ständig årscykel för en grupp människor kan 
ha sett ut. Mönstret har förändrats från älds
ta till mellersta holocen. Två specialfall dis
kuteras separat. På Ageröd V dominerar 
kronhjortsben bland däggdjursbenen, trots 
at t boplatsens närmaste omgivande terräng 
har varit en biotop mera lämpad för älg och 
bäver. På Skateholm skulle olika fångst- och 
fiskeekonomier rekonstrueras, om olika mask
vidder användes på sållen under utgrävning
arna . Hans konklusioner tar formen av två 
rekommendationer. Kvantitativa beskriv
ningar av mesolitiska ekonomier måste göras 
med omsorg och försiktighet, och ett detalje
rat studium av avfall är lika intressant som 
studiet av strukturen i stora boplatsytor. 

Evert Baudou visar att Stora och Lilla Lule 
älvs källomräden inte började användas för 
vildrensjakt förrän under yngre järnålder och 

äldre medeltid. Detta betingas, vilket fram
hålls som enda möjliga förklaring, av att kom
plexa handelsekonomier växte fram i Nord-
Norge som en del av handelssystemen runt 
Nordsjön. Några hundra år senare ägde en 
l iknande process rum utefter Norrlandskus
ten med östersjöområdet som utgångspunkt. 
Konklusionen blir att ändringar i exploate
ring av naturresurser kan betingas av sociala, 
politiska och ekonomiska krafter utanför det 
område där exploateringen äger rum. 

Ti l lsammans visar de båda föredragen, att 
om en rad tekniska svårigheter kan övervin
nas, så kan arkeologin skapa bilder av män
niskor, som kommer dimmiga skuggbilder av 
antropologins människor nära. Eller för att 
citera själen av ajakosättlingen Ajas: " . . . 
blott skuggor av dem, som ha levat. . . " . 

Är detta den samhällsanalys och ekosy
stemanalys, som svensk arkeologi förmår 
prestera? Är detta vad man förmår bidra med 
i tvärvetenskapliga försök att bygga mänskli
ga ekosystem? Naturligtvis är svaret " N e j " på 
båda frågorna. Begreppet "ekologi" har varit 
centralt i svensk arkeologi i 15 års tid, och 
det ta har satt intressantare spår än vad som 
visades upp på SALFO:s möte. 

Arkeologins människor framträder som in
tressantast i en ekologisk analys då de får 
påverka ett landskap under lång tid och 
själva påverkas av det föränderliga landska
pet. Landskapsförändringarna betingas både 
av människornas aktiviteter i landskapet och 
av yttre faktorer såsom klimat och landhöj
ning. Den ekologiska analysen kommer att 
innehålla feed back-mekanismer. Utomor
dentligt komplicerade sådana avser vegeta
tionssuccession och jordmånsprocesser. 

Möjligen blir den ekologiska analysen 
också reduktionistisk och deterministisk. 
Möjligen är det därför, som arkeologerna på 
mötet valde att inte presentera optimalt effek
tiva ekologiska analyser. Möjligen beror det 
på mindrevärdeskänsla. 

Flertalet arkeologer anser att antropologins 
människor är intressantare, fullständigare 
och riktigare människor än arkeologins män
niskor. Så är det naturligtvis inte. Antropolo
gins människor är andra människor än arkeo
logins. Bådadera är resultatet av en reduktio-
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nistisk analys. Arkeologer bör inte låta sig 
förledas till att genomföra samma reduktion 
som antropologer. Då går människokunskap 
förlorad. Vinsterna är försumbart små. För
utsät tningarna för att arkeologins människor 
skall kunna passa i antropologins människors 
kostymer är dåliga. Det bör också antropolo
ger lära sig. 

Låt arkeologins metoder styra den nödvän
diga reduktionism, som leder fram till arkeo
logins människor. Och skall de förses med 
nya kläder, så låt det inte bli kejsarens avlag
da. 

Flertalet människor anser sig vara icke-de-
terminerade. Åtminstone upplever de i flerta
let av livets små och stora valsituationer en 
möjlighet att välja individuellt. Flertalet av 
mötesdeltagarna ansåg detta (s. 91: " . . . 
t rodde ingen i detta symposium . . . " ) . Men 
gäller detta också arkeologins människor in
satta i ett arkeologiskt perspektiv: Befolk
ningsförändring; ekonomisk förändring; kli
matförändring; miljöförändring; social för
ändring? De senaste årtusendena kan beskri
vas med en serie varandra mer eller mindre 
parallella och ömsesidigt betingade exponen-

tialkurvor. Determinism? Tja? För mig fram
står det lika mycket som önsketänkande som 
ett resultat av samhällsvetenskaplig analys, 
att denna komplexa förändringsprocess sedd i 
ett arkeologiskt perspektiv inte är determinis
tisk. Själv hör jag till dem som önsketänker. 
Tanken på motsatsen är outhärdlig. 

Det är klokt av SALFO att innefatta arkeo
logi och antropologi i ett program för långsik
tig samhällsplanering. Arkeologin är effekti
vast, när den studerar ekonomiska och ekolo
giska processer i ett långtidsperspektiv. Den 
är en god referens i miljödebatten. Antropolo
gin är effektivast, när den studerar mänsklig 
och samhällelig variation. Sådan kunskap le
der till tolerans. Hur en forskning, som arbe
tar med normativa mål, skall kunna undvika 
en urholkande subjektivitet är dock ett pro
blem. Kanske är det inte möjligt? Är det 
önskvärt att sträva efter en objektiv humanis
tisk forskning? 

Stig Welinder 
Universitetets Oldsakssamling 

Oslo 1, Norge 

Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes ålder. Redigeret 
af Vibeke Dalberg, Gillian Fellows-Jensen, 
Bent Jörgensen, John Kousgård Sorensen. 
340 s. NORNA-förlaget. Uppsala 1984. ISBN 
91-7276-025-7. 

Vid ett symposium i Köpenhamn i oktober 
1979 diskuterade ett femtiotal specialister på 
arkeologi, kulturgeografi och ortnamnsforsk
ning från 7 olika länder frågor i samband med 
bebyggelsenamns datering. Eftersom ort
namns lämplighet som instrument att fast
ställa bebyggelsers ålder har bedömts på 
mycket olika sätt, ville man med symposiet 
skapa "et sikrere grundlag for en tvaerfaglig 
diskussion mellem navneforskere og bebyg-
gelseshistorikere' ' . 

Förhandlingarna föreligger nu i en välma-

tad volym, Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes ål
der. I 18 föredrag behandlas bebyggelse- och 
namnkronologiska problem från samtliga 
nordiska länder (utom Färöarna). Till varje 
föredrag hör en sammanfattning på engelska 
eller tyska, vidare tematiskt ordnade diskus
sionsreferat. De är föredömligt korta men in
nehåller ofta så viktiga synpunkter, att läsa
ren absolut inte bör förbigå dem. 

Den friskt kontroversiella anda som tydli
gen präglade symposiet, kan belysas med 
några citat: 

" I don ' t believe in place-names" (s. 18); 
"De t förekom betaenkdigt a priori at anse 
navnedod for en meget sjadden företeelse ved 
bebyggdsesnavne" (s. 65) — "Heroverfor blev 
fremhaevet, at det til nutiden overleverede 
stednavneforråd vidner om stor kontinuitet" 
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(s. 66); "stednavne er mere repraesentative for 
bebyggelseshistorien end de arkaeologiske kil
d e r " (s. 160) — "Stednavnene er ikke mere 
repraesentative for bebyggelseshistorien end 
de arkaeologiske kilder!" (s. 166); "Ju längre 
vi kommer tillbaka i tiden, desto viktigare blir 
or tnamnens bidrag till tolkningen av bebyg
gelsehistorien" (s. 295). Osv. 

Då det inte går att i en kort recension göra 
rättvisa åt 18 föredrag, har jag i stället valt att 
presentera och diskutera några få något mera 
ingående. J a g vill bara poängtera, att i urva
let inte ligger någon som helst värdering: vart 
och ett av bidragen kunde i mitt tycke förtjä
na att diskuteras. 

I det ambitiösa bidraget "Absolut datering 
av bebyggelsenamn" — bokens omfångsri
kaste — söker Stefan Brink bl. a. besvara frå
gan, hur säkra den bebyggdsehistoriskt inrik
tade ortnamnsforskningens resultat är. Stor 
plats intar en energisk analys av begreppet 
"kont inui tet" . Av icke-språkliga daterings-
metoder uppehåller sig Brink särskilt vid den 
paleo-ekologiska (med pollendiagram). Me
toden appliceras på ett norskt setr-namn och 
ett hem-namn från Hälsingland. Analysresul
taten är möjligen inte helt så entydiga som 
Brink anser, men man känner sig ändå över
tygad om att den pollenanalytiska metoden 
under gynnsamma omständigheter kan "er
bjuda ortnamnsforskaren inte tidigare anade 
möjligheter" (s. 37). Det kanske mest fängs
lande i Brinks studie är en tabell med en 
sammanstäl lning "av läget inom nordisk 
ortnamnsforskning av idag vad beträffar de 
äldre bebyggelsenamnens absoluta kronolo
g i " (s. 22). Har de påtagliga skillnaderna en 
faktisk bakgrund eller beror de på olika forsk
ningstraditioner, frågar Brink. 

Här skymtar en verkligt central forsknings
uppgift: att undersöka, i detalj, vilka skäl man 
byggt dessa dateringar på, som sedan uppre
pas i handboksframställning efter handboks
framställning. Ett par exempel: I sitt stora 
arbete Studier över de svenska ortnamnen på -inge 
(1946) använde Carl Ivar Ståhle bl.a. inven
teringsrapporter för att från gravfältens utse
ende dra slutsatser om inge-namnens ålder. 
Då Björn Ambrosiani i Fornlämningar och be
byggelse {1964) också bestämde gravfältens ål

der på liknande sätt, kunde han med stöd av-
ett 50-tal utgrävningar under åren 1959-62 
ge en betydlig mera nyanserad och säkrare 
bild. För frågan om m^-namnens ålder skulle 
det vara viktigt att veta, hur Ståhles ålders
analyser, gjorda för 40 år sedan, står sig i 
ljuset av de nyare utgrävningarna. Ett annat 
exempel tar jag från Jöran Sahlgren, som i 
Västgötska ortnamn av typen Kölingared (1918) 
skriver: "Vidare är att märka att de gott
ländska Awi-namnen synas vara relativt unga" 
(s. 5). Inte ett enda skäl anges, varför exem
pelvis Golhem, Havdhem, Sjonhem skulle vara 
"relativt unga" (eller vad som ligger i denna 
tidsangivelse). Hur ofta bygger vår uppfatt
ning om namngruppers ålder på så klent un
derbyggda påståenden? 

I Brinks bidrag måste också den ypperliga 
litteraturförteckningen på hela åtta sidor 
särskilt framhållas. 

Nils Hallan visar i det spännande veten
skapshistoriska inlägget "Innvandring eller in
dre vokster i Nord-Norge i förhistorisk tid sett 
i lys av s t adnamna" övertygande, att teorin 
om att Nord-Norge koloniserats av sjöfarande 
bönder från sydvästra Norge, framför allt Ro
galand på 300-talet inte kan upprätthållas på 
de or tnamns- och dialektargument som fram
förts, t. ex. förekomst av W - n a m n . Här bely
ses åskådligt en situation, där samarbetet 
mellan ortnamns- och dialektforskare och ar
keologer inte har fungerat under en tidrymd 
av 50 år, och konsekvenserna därav. Tonen i 
uppgörelsen med tidigare forskning kunde 
dock gärna ha varit mindre hård. 

I "Landsbyens ålder — arkaeologisk be
lyst" ställer Torben Grangaard Jeppesen 
ortnamnsforskaren inför den delikata uppgif
ten att förklara, hur på Fyn "landsbyer" med 
som det anses gamla namn, t. ex. på -inge, -lev, 
-löse, inte uppvisade kontinuitet längre tillba
ka än till omkring 1000 och 1100-talet. Härav 
dras slutsatsen, att "landsbynavnene ikke an
giver alderen på disse" (s. 164). Författaren 
drar upp en bild av utvecklingen från äldre 
järnåldern till högmedeltiden som "er betyde-
ligt mere kompliceret end antaget i dag" , med 
expansion och regression och omstrukture
ringar i flera omgångar. Bland olika metodis
ka grepp har studiet av ägonamn (marknav-
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ne), t .ex. "byetofte", "gammdtof te" o.dyl. 
visat sig speciellt givande. Kan inte sådana 
namn tolkas i den riktningen, att det rör sig 
om förflyttningar vid vilka det ursprungliga 
bynamnet , t .ex. på -inge, -lev, -lese osv. har 
följt med (se närmare nedan om Göranssons 
studie från Öland)? 

Thorsten Andersson riktar uppmärksam
heten på ett viktigt men ur onomastisk-be-
byggdsehistorisk synpunkt inte närmare be
lyst problem: "Bebyggdsnamn givna efter 
fornlämningar" (tidigare boplatser, gravmin
nesmärken). De bebyggelsehistoriska impli
kationerna hos framför allt de två namngrup
perna Högby (namnet efter en eller flera grav
högar?, namn efter gravhögar på tidigare be
byggelse eller på den egna gården?) och Tom-
ta, Tofta diskuteras ingående. Forskarna är 
inte fullt eniga om betydelsen hos tomt, toft. 
Bengt Holmberg räknade med 'område, som 
avpassats för den enskilde gårdsägaren i en 
by' . Enligt K. G. Ljunggren och Lars Hell
berg syftar tomt, toft på äldre gårdsplatser som 
åter bebyggts, 'plats för försvunnen bebyggel
se, ödetomt ' . Att ordet har denna betydelse i 
en mängd yngre bebyggelse- och ägonamn är 
fullt klart, och Hellberg finner den domine
rande även i tow/-namnens äldre skikt. 

Som Andersson understryker, är tomt, toft 
ett vanligt ortnamnselement med stor sprid
ning. O m Ljunggrens och Hellbergs tolkning 
är riktig, har den "mycket stor bebyggelsehi
storisk räckvidd"; namnen skulle ju vittna om 
en omfattande ödeläggning, som sträcker sig 
ända in i förhistorisk tid. "Et t enda ort
namnselement skulle belysa ödesmålsproces
sen på ett sätt som saknar motstycke bland 
andra bebyggdsenamnsdement" (s. 299 f ) . I 
det ta läge finner Andersson det med all rätt 
viktigt att fortsätta diskussionen om tomt, toft. 
H a n bidrar själv med ett mycket tänkvärt 
förslag till tolkning av tomt genom en jämfö
relse med ortnamnselementet -måla 'avgrän
sat, uppmät t jordstycke', vars betydelse ligger 
nära den betydelse tomt anses utgå ifrån: 'det 
avpassade området ' . I dialekter uppvisar tomt 
också betydelsen '(liten) äng eller beteshage 
(vanligen nära gården) ' . Denna betydelse 
brukar betraktas som sekundär, men med 
stöd av fornsvenskt material visar Andersson, 

att denna åsikt inte behöver vara riktig. "Är 
det inte rimligt att här räkna med inlagor, 
inhägnader, fällor e. d. och att häri se en bety
delse hos tomt som inte är sekundär utan speg
lar äldre förhållanden?" (S. 300 f.) 

Kanske är dock inte parallellen mellan tomt 
och måla helt oproblematisk. Måla är bildat 
till mål 'mått ' , ett faktiskt föreliggande ord 
med känd betydelse. Betydelsen 'det avpassa
de området ' hos tomt är visserligen rimlig men 
i betydligt högre grad konstruerad, efter ana
lys av en mängd etymologiskt besläktade ord 
från vitt skilda språk och tider. 

Efter Thorsten Andersson inträngande stu
die måste ordet tomt, toft tas upp till förnyad 
granskning. 

I "Bebyggelseförflyttningar och namnkro
nologi på Ö l a n d " demonstrerar Solve Gö
ransson sin överlägsna förtrogenhet med det 
öländska kulturlandskapet. Med en stor 
mängd exempel belyses hur i äldre tid bebyg
gelserna "kan ha skiftat läge, ibland över rätt 
avsevärda sträckor, varvid vissa namn kan ha 
flyttat med till nya lokaler, vissa ha försvunnit 
och vissa rentav ha utbytts mot nya namn" 
(s. 268). Vid sina analyser litar Göransson 
särskilt till topografiska iakttagelser, fosfat
kartering och ägonamn, innehållande exem
pelvis tomt, lada och bystad. "Att dock tomt
namn i sådana lägen i regel betecknat över
givna boplatser är höjt över allt tvivel" (s. 
272). 

Ett vackert exempel på Göranssons analyser 
gäller Höminge i Köpings socken. Höga fosfat
värden några hundra meter från byn i ett 
område med namnen "Hemtomterna" och 
" L a d å k r a r " tyder på att byn eller delar av 
den tidigare legat här. Det märkliga är att 
jus t i detta område ligger en i myrmarker 
utskjutande moränhöjd, uppenbarligen det 
horn i terrängen, av vilket byn fatt sitt namn. 
Göransson antar, att de övergivna tomtplat
serna kan ha varit bebyggda under delar av 
yngre järnålder och äldre medeltid, men ännu 
äldre bebyggelseskeden antyds av rika grav
fynd från romersk tid. En språklig analys av 
namnet Höminge kan ge ytterligare aspekter 
på kronologin, -inge-namnet Höminge uppvi
sar s. k. i-omljud, d. v. s. i i ändeisen har på
verkat o (äldst rätteligen u) i horn- så att det 
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uppståt t ett ö (äldst y ) : Horninge. Man vet, 
at t denna ljudförändring inträtt någon gång 
efter ca 600 e. Kr. Namnet Höminge daterar 
alltså självt sin tillkomst till före denna tid
punkt — hur långt före kan man inte avgöra 
på språklig väg. 

Ett applicerande av Göranssons metoder 
på inge-namn med i-omljud och vin-namn 
med samma ljudutveckling skulle kunna utö
ka vår kunskap om namnkontinuitet och -kro
nologi betydligt. (Om wn-namn se Valter 
Janssons Nordiska vin-namn, 1951, ett av de 
tyngst vägande arbeten om ortnamnskronolo
gi som någonsin publicerats.) 

Ett par uppenbara svagheter hos den f ö . 
prisvärda boken bör framhållas. En är att 
or tnamns- och sakregister saknas; därmed 
kommer boken aldrig att bli använd så myc
ket som den förtjänar. En annan att texten 
har förminskats alltför kraftigt, så att själva 
läsandet blir olustigt. En tredje är den ohäm
made och okritiska användningen av ordet 
tvärvetenskap(lig), ett slags besvärjelseformel 
eller hokus-pokus-ord, som väl har sin största 
frekvens i ansökningar till forskningsråden, 
men som av exemplen i boken att döma inte 

betyder annat än det enkla och självklara, att 
man för att lösa exempelvis ett ortnamnskro-
nologiskt problem kan behöva vända sig till 
en pollenanalytiker eller kvartärgeolog, eller 
att representanter för olika vetenskaper bör 
hålla kontakt och samarbeta. 

Det förtjänar kanske att upplysas att NOR
NA, vars 26:e rapport Bebyggelsers og bebyggel
sesnavnes ålder är, står för "Nordiska samar-
betskommittén för namnforskning". Det är en 
mycket aktiv sammanslutning, och man kan 
nog lugnt anta, att det regelbundna och inspi
rerande samarbetet med namnforskare över 
hela Norden har stor del i att namnforskning
en är den kanske livaktigaste grenen av ämnet 
nordiska språk i Sverige. 

Till slut sammanfattar jag mitt intryck av 
boken: Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes ålder är 
ett värdefullt och viktigt arbete, som med sina 
fängslande metoddemonstrationer och -dis
kussioner kommer att spela en stor roll för 
fortsatta forskningar om bebyggelsers och be
byggelsenamns ålder. 

Ingemar Olsson 
Institutionen för nordiska språk 

Stockholms universitet, S-106 91 Stockholm 

Flygarkeologi. En introduktion. J a n Norrman, 
Ed. 112 s. Gidlunds i samarbete med Statens 
historiska museum. Stockholm 1984. ISBN 
91-7844-012-2. Pris 90 : -

Arkeologi från luften, flygarkeologi, har på 
senare år blivit allt mer diskuterad, inte som 
ersättare för arkeologi från marken, utan som 
ett värdefullt komplement. Detta är glädjan
de, och man hoppas, att denna diskussion 
skall utvecklas till ett systematiskt studium av 
flygfotograferingens metodik och möjligheter. 

Detta är inte bara önskvärt. J a g tror att det 
är nödvändigt, om man tänker på att flygfoto
grafering ute på kontinenten redan på 1920-
talet var ett etablerat inslag i den arkeologis
ka forskningen. Under de gångna fyrtio åren 

har denna forskningsgren utvecklats oerhört. 
Det gäller metodens användbarhet, det gäller 
bildanalys och teknisk utrustning. Riksantik
varieämbetets utställning i samarbete med 
Lantmäteriverket, Bilden från ovan i Statens 
Historiska Museums till stor glädje återupp
rät tade utställningshall liksom boken Flygar
keologi låter oss följa den svenska flygarkeolo
giens utveckling liksom Lantmäteriverkets 
stora flygkartering av landet. Här finner vi 
Mår ten Stenbergers och Karl Lorichs' tidiga 
fornlämningsbilder från 1930-talet och Esse 
Ericssons bilder från 30-, 50- och 60-talet. 

När man ser detta, kommer man inte ifrån, 
at t det är ett mycket långsamt förlopp fram 
till dagens flygarkeologi. Säkerligen har 
många arkeologers misstro till metodens an-
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vändbarhet bidragit till detta. Vi har inte den 
markstruktur, som lämpar sig för detta slag 
av rekognoscering, vi har inte Englands öpp
na vegetationstäckta landskap, säger man 
bland annat . Misslyckanden eller mindre go
da resultat under senare år vid större arkeolo
giska rekognosceringar torde också bidragit 
till denna skeptiska inställning. 

Men framför allt tror jag, att den fram
gångsrika fornminnesinventeringen från mar
ken har inverkat. Den börjar 1938, och snart 
utvecklas metoder och rutiner, som sedan har 
skänkt oss vår stora kunskap om den förhisto
riska bebyggelsen. Det är naturligt, att dessa 
framgångar medför, att man gärna håller fast 
vid det redan etablerade. 

Men å andra sidan är det klart, att den 
kontinentala och nu också världsomspännan
de flygarkeologin inte utan vidare kan överfö
ras till svenska förhållanden, utan att den 
måste anpassas. Detta gäller i allra högsta 
grad den upptäckande flygfotograferingen, där det 
gäller att från luften dokumentera och regi
strera av marktäcket dolda fornlämningar. 
Det är inom detta område, som de stora svå
righeterna finns. 

De senaste årens stora undersökningar i 
Danmark och även de mindre omfattande i 
Skåne i samband med byggandet av de stora 
gasledningarna har visat, vilket stort och be
tydelsefullt material, som här finns dolt under 
markytan. Även den allt mer betydelsefulla 
roll som lösfynden spelar som indikationer på 
osynliga eller delvis förstörda fornlämningar 
pekar i samma riktning. Det kommer att bli 
nödvändigt, att vi skaffar oss ett generellt 
grepp om det dolda fornminnesbeståndet som 
ett komplement till de redan väldokumente
rade synliga fornlämningarna. Utan tvekan 
står vi här inför en betydelsefull gräns inom 
bebyggelsearkeologin, som vi måste överskri
da . Alla tillgängliga metoder måste prövas 
som fosfatkartering, geologiska och fysiska 
kartor och bebyggelsehistoriska källor för att 
utfylla de nuvarande bristerna i vår mark
rekognoscering. Vi kan då inte undvara ett 
sådant hjälpmedel som flygfotograferingen. 

Men även om dessa brister är lätta att kon
statera, så är det glädjande att se, hur en 
annan sida av flygfotograferingen har utveck

lats hos oss. Det gäller snedbilden, som på ett 
utomordentligt sätt kan åskådliggöra forn
lämningar, byggnader och landskap. Det är 
här fråga om en miljöskildrande flygfotografering. 

Riksantikvarieämbetet började 1957 att fo
tografera kulturlandskapet och fornlämnings-
landskapet vid rekognosceringarna i sam
band med sjöregleringar och kraftverksbyg
gen. Detta arbete utvecklades snart till att 
också omfatta monumentala fornminnen i 
landet. Både utställningen och boken lämnar 
goda prov på detta. 

K. A. Gustawsson är den förste, som ser 
fornlämningarnas samband med landskapet, 
och som också förverkligar denna relation i 
sina vårdarbeten. Det är detta samband som 
snedbilden illustrerar på ett alldeles särskilt 
sätt, som inte markfotografiet kan göra. Foto
graf var framför allt Lars Bergström. Värdet 
av dessa bilder framgår bland annat av att 
Vattendomstolen använde sig av dem vid 
markersättningsfrågor. Bergströms bilder är 
utan tvekan av internationell klass. Vi kan 
utan överdrift säga, att vi här har förvärvat 
god sakkunskap. 

Men även i detta samanhang bör ett påpe
kande göras. 

De goda bilderna åstadkommes inte genom 
att bara släppa upp fotografen i .flygmaski
nen. Bergströms bilder är ett resultat av sam
arbete mellan arkeolog—etnolog-fotograf, ett 
samarbete som börjar med en genomgång på 
marken av objektet eller landskapet för att 
klargöra det innehåll, som flygbilden sedan 
skall skildra. 

Både utställningen och boken visar på 
dessa skilda sidor inom flygfotografm, som 
här har talats om, illustrerade med talande 
bilder och intressanta och lärorika artiklar. 
J a n Norrman, som står bakom både utställ
ning och bok har all heder av detta. Själv är 
han dessutom en duktig flygfotograf, och man 
hoppas att hans initiativ och arbete skall fa en 
god fortsättning. Samtidigt ger både bok och 
utställning anledning till några reflektioner. 

Det är uppenbart , att vi på ett mer syste
matiskt sätt måste ägna oss åt den upptäckande 

flygfotograferingen, anpassa den till våra förhål
landen och låta den ingå i fornminnesinvente
ringen och i rekognosceringsarbetena i sam-
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band med olika slag av exploateringar. 
Vi bör vidare öka användningen av den 

miljöskildrande flygfotograferingen, d .v . s . sned
bildens användning. Detta gäller fornminnes-
miljön, bebyggelsemiljön och landskapsmiljön. 

Det bör inte vara omöjligt att åstadkomma 
det ta , även om det måste ta sin tid innan 
flygdokumenteringen kommer att ingå som 
en naturlig del i fomminnes- och den nu så 
omfattande byggnadsinventeringen. Det sam
ma gäller givetvis flygfotografering i samband 

med rekognoscering i de stora uppdragsarbe
tena. 

Utställningen i Statens Historiska Museum 
och boken om flygarkeologi kommer därför 
säkerligen att vara av betydelse. Vi kan vara 
tacksamma för detta initiativ och hoppas på 
en etablerad fortsättning. 

Sverkerjanson 
Villagatan 3, S-l 14 32 Stockholm 

Sören Halidén, Behövs det förflutna? En bok om 
det gåtfulla vardagslivet. Lund 1983. 143. ISBN 
91-38-60069-2. Pris: Kr 75. 

Var och en som är verksam inom kulturmin
nesvården eller på annat sätt sysslar med hi
storia i vid mening har väl en eller annan 
gång ställt sig frågan: Varför historia? Arkeo
logen kanske frågar sig varför egentligen han 
skottar dynga i hällregn, och antikvarien kan
hända funderar över varför egentligen han 
ödar sin tid på sammanträden med en alltför 
materiellt sinnad motpart . Vad skall detta 
med historia vara bra för? Den som inte kän
ner igen sig i dessa eller liknande frågor behö
ver inte läsa Sören Halidéns bok, men för alla 
övriga är den i hög grad relevant: den ger 
tröst och argument åt den som tvivlar på det 
meningsfulla med att syssla med det förflut
na; den kan fungera som en läsebok för antik
varier. 

Sören Halidén har publicerat en ovanlig 
och starkt personlig bok, som är liten till om-
fanget men behandlar ett stort ämne. Förfat
taren är varken historiker eller arkeolog utan 
professor i teoretisk filosofi, vilket dock inte 
skall avskräcka en läsare med fördomar rö
rande filosofiprofessorers svårbegripliga pro
sa. Språket i denna lilla bok är tvärtom levan
de och stundtals mycket uppsluppet. Förfat
tarens utgångspunkt är den ovan ställda och 
för alla antikvarier helt fundamentala frågan 

varför samhället offrar tid och pengar på så
dan t som sedan länge försvunnit. Halidén 
menar att de som själva sysslar med historia 
alltför sällan behandlar frågan — många vi
sar t . o .m. olust inför den — och att han 
såsom utomstående kan behandla den utan 
att anklagas för att argumentera i egen sak. 
Nu är att märka, att historia för Halidén inte 
är något inom lärdomsorganisationen av
gränsat, utan den påverkan och upplevelse av 
det förflutna som varje människa ständigt 
har, såväl i det privata som det offentliga 
livet. 

Vad skall då historia vara bra för? Via 
Friedrich Nietzsches klassiska behandling av 
ämnet i Vom Nutzen und Nachleil der Historie fur 
das Leben (1917, sv. övers. 1924, Historien och 
livet) fastnar Halidén för tre synpunkter, vilka 
han sedan utvecklar i sin framställning. Om 
jag rätt uppfattat författaren, så menar han, 
att studiet av det förflutna för det första inne
bär en vidgning av livserfarenheten, som i sin 
tur leder till en ökad förmåga att bedöma 
människor, samhällen och livssituationer. För 
det andra kan historien ses som en förrådslo
kal för andliga färdigvaror, som tidigare gene
rationer utvecklat för att lösa problem, vilka 
är relevanta än idag. Som en tredje synpunkt 
ser Halidén till historiekonsumentens psyko
logi, och gör jämförelsen med en turistupple
velse: en resa i tiden kan lika väl som en resa i 
rummet ha en livsförhöjande verkan. 
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Utifrån dessa synpunkter har sedan boken 
disponerats, och där utvecklas resonemangen 
med riklig exemplifiering. Därvid presenteras 
en rad mer eller mindre underhållande perso
ner och situationer. Bland andra möter man 
där kvakiutler (indianer på Vancouverön) 
och säljare av värmepumpar på den kinesiska 
marknaden. Där funderas också över fint sätt 
bland arkeologer, med anledning av en re
staurering av Uppsala slott. Såsom ett prov 
på författarens emellanåt raljerande stil cite
rar j ag här ett stycke med anknytning till 
frågan om historiekonsumentens psykologi (s. 
39): 

Låt oss ett ögonblick betrakta den typiske svenske 
historiekonsumenten, masigt nedsjunken i TV-
fatöljen, kanske med en ölburk eller en Coca-cola-
butelj på bordet intill sig, och djupt försjunken i 
TV-skärmens äventyr. Vi föreställer oss att pro
grammet som roar honom tillhör den politiska histo
rien (som t.ex. Holocaust), den amerikanska väs

terns historia (som t.ex. brödernaCartwright), brot
tets historia (som otaliga dussindeckare), kvinnans 
historia (som t.ex. Madame Butterlly), exploate
ringens historia (som t. ex. Rötter). 

I förordet meddelas att underlaget till flera av 
bokens kapitel publicerats tidigare, såsom in
stallationsföreläsning 1965 och inträdestal i 
Vitterhetsakademien 1977. Det är kanske det
ta förhållande som lett till att framställningen 
inte gör ett så enhetligt intryck som man kun
de önska. Emellanåt är det inte helt lätt att 
inse sammanhanget mellan de olika avsnit
ten. Denna kritik far emellertid inte skymma 
min grundläggande synpunkt: Sören Hali
déns bok är mycket tankeväckande och i hög 
grad relevant för alla som sysslar med historia 
i en eller annan mening. 

Henrik Klackenberg 
Lunds universitets historiska museum 

S-223 50 Lund 

Rolf Hachmann, Ausgewählte Bibliographie zur 
Vorgeschichte von Mitteleuropa. Under Mitarbeit 
von Johannes Boese, J a n Lichardus und 
Wolfgang Meyn u.a. Römisch-Germanische 
Kommission des deutschen archäologischen 
Insti tuts. Berlin/West. Franz Steiner Verlag 
Wiesbaden. Stuttgart 1984. 390 s. ISBN 3-
515-04088-9. Pris 96 DM. 

Det är ett arbete av monumentala mått som 
nu anmäls . Att recensera det är ganska omöj
ligt med tanke på att det omfattar närmare 
11 000 titlar. Slutbetyg kommer det att få av 
dem som praktiskt kommer att pröva dess 
användbarhet . Den presentation som nu ges 
är i stort sett ett sammandrag av bokens in
ledning och innehållsförteckning. 

Som utgivare står Rolf Hachmann — tysk 
arkeolog med ett mer än 30-årigt förflutet som 
bibliograf. Han är som arkeolog mest känd 
för kronologiska studier rörande övergångs
skedet bronsålder-järnålder, som bibliograf 
har han skapat sig ett namn genom att 1969 
ge ut en stort samlingsverk om arkeologiska 
bibliografier — för övrigt anmält i Fornvännen 
1976 av den som nu gör denna anmälan. 

Det nu utkomna arbetet får i viss mån ses 

som en biprodukt till den nyss nämnda bib
liografin. Det nya arbetet kommer med all 
säkerhet att bli nyttigt också för nordiska ar
keologer även om det egentligen är avsett för 
deras tyska kolleger och därför fokuserat mot 
Mellaneuropa. 

Av bibliografins titel framgår för det första 
at t den är selektiv, för det andra att den avser 
Mellaneuropas Vorgeschichte. Med Mellan
europa förstås med de bägge Tyskland i cent
rum också Holland, Belgien, Luxemburg, 
Schweiz, Tjeckoslovakien och Polen. Ambi
tionsgraden är störst när det gäller de bägge 
tyska staterna. Där strävar utgivaren efter en 
mycket noggrann redovisning. Ambitionsgra
den är också stor men något lägre då det 
gäller de övriga nämnda länderna inklusive 
Danmark , som ju intar en nyckelställning för 
förbindelserna norrut. Då det gäller Europas 
övriga stater ligger ambitionsnivån ännu ett 
steg lägre (Albanien och Grekland behandlas 
ej). Den litteratur som beaktas är här av ka
raktären översiktlig eller sådan som direkt 
anknyter till Mellaneuropa. Utgivaren an
vänder samma tidsmässiga ram för begreppet 
Vorgeschichte som en gång M. Ebert i sitt 
Reallexikon der Vorgeschichte, nämligen att som 
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övre tidsgräns fastställa tiden för Kristi födel
se. 

Bibliografin omfattar nio kapitel. Härtill 
kommer inledning, bruksanvisning, en stor 
förteckning över använda förkortningar samt 
författarregister. 

Bibliografin inleds med en allmän del. I 
denna förtecknas bl.a. lexika, forskningshisto
ria, arkeologisk metodik och undersöknings
teknik. Härpå följer i kapitel 2 översiktliga 
och kronologiska arbeten. I de följande fem 
kapitlen redovisas Europa kronologiskt efter 
en geografisk indelningsprincip, som inte 
varit så lätt att följa på grund av alla de 
politiska gränsförändringar och administrati
va reformer som drabbat världsdelen under 
1900-talet. Särskilt stora har förändringarna 
varit i Tyskland och Polen som utgivaren 
spaltat upp i sju respektive sex geografiska 
regioner. 

Litteraturen indelas analogt för de olika 
områdena i fem avsnitt enl. följande: allmän
na arbeten, paleolitikum och mesolitikum, 
bronsålder, järnålder. Då det gäller det egent
liga Mellaneuropa inklusive Danmark görs en 
ytterligare finindelning och arbetena förteck
nas inom de olika tidsålderna under rubriker

na al lmänn litteratur, bebyggelsearkeologi, 
gravar och gravfält samt depåfynd. Tack vare 
denna indelningsgrund kan man lätt hitta re
levant litteratur då det gäller kronologiska 
och regionala jämförelser. 

Sista kapitlet gäller det kulturella livets oli
ka grenar och ägnas åt ekologi, antropologi, 
näringar, samhällsliv, religion och konst. 

I inledningen motiverar utgivaren sitt ar
bete med att det funnits ett allt starkare känt 
behov av ett övergripande och selektivt arbete 
vid sidan av den stora floran av nationella och 
efter fullständighet syftande arkeologiska bib
liografier. Man fylls av stor respekt för att han 
nu til lsammans med sina medarbetare lyckats 
genomföra detta väldiga systematiserings-
arbete som med Mellaneuropa i blickpunkten 
omfattar hela den europeiska arkeologiska lit
teraturen intill 1975. Ett extra plus i detta 
s ammanhang är att författarna i största ut
sträckning försökt få med arbeten av forsk-
ningshistoriskt innehåll, däribland också en 
mångfald minnesartiklar över enskilda fors
kare. 

Jan Peder Lamm 

Randi och Gunnar Håland, Bra Böckers världs
historia. Band 1. I begynnelsen. Från de första män
niskorna till de forsla civilsationema. Under med
verkan av Göran Burenhult. Bra Böcker 
1983. ISBN 91-86102-83-4 272 s., ill. 

Randi och Gunnar Hålands / begynnelsen. Från 
de första människorna till de första civilisationerna 
föreligger sedan två år i svensk översättning 
av Göran Burenhult. Förutom frågan om det 
skall vara nödvändigt att översätta norsk text, 
så inbjuder den svenska upplagan till ytterli
gare en fråga: "Vilka vinster och förluster har 
uppnåt ts genom att kapitlet 'Europa fra je-
gersamfunn til jordbrukskultur ' har nyskri-
vits av översättaren?" 

Göran Burenhult har valt att flytta delar av 
Randi och Gunnar Hålands kapitel till ett 
eget kapitel med titeln "Från jordbruk till 
civilisation i Sydösteuropa" och att under den 
ursprungliga kapitelrubriken (med små men 

intressanta skillnader i rubriktexten) skriva 
en ny text om tidsavsnittet äldre paleoli
ticum—yngre bronsålder i Europa norr om Al
perna med en mycket märkbar tyngdvikt på 
Sydskandinavien. Detsamma gäller till dels 
bilderna. 

Den nyinsatta texten och de nya bilderna 
har likheter med Göran Burenhults egen för
sta d d av "Arkeologi i Sverige", inklusive 
vanan att lämna fä sidor åt läsaren, som det 
inte går att hitta tvivelaktigheter på. Några 
exempel: 

På s. 196 står: " . . . människorna under yngre pale
olitisk tid utnyttjat ett betydligt bredare resursun
derlag i sitt näringsfång än sina föregångare: mari
na resurser, fåglar och vegetabilisk födoinsamling". 
Om Terra Amata från c. 400 000 år sedan står 
emellertid på sidan före: " . . . då man utnyttjade 
områdets resurser: storviltsjakt, men även insam
ling av marin föda som ostron, blåmusslor och 
skålsnäckor samt vegetabiliska födoämnen". Kän
ner sig läsaren övertygad? 
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S. 198: " . . . benämningen Federmesserkultur, 
efter en fjäderliknande flintspets . . .". "Federmes-
ser" betyder "pennkniv", vilket säger mera både 
om hur det retuscherade flintspånet ser ut och vilka 
tankar namngivaren av kulturen har gjort sig. 

På samma sida om mikrolitema från 
Ahrensburg-boplatserna: " . . . vilket kan tolkas 
som om man börjat använda pilbågar". Det finns 
fynd av träpilskaft från samma boplatser. 
Om ertebolletraditionen och trattbägartraditionen 
i Norden (Göran Burenhults terminologi) på s. 
204: " . . . moderna undersökningar har visat 
att dessa traditioner följer kronologiskt efter var
andra, och de har således aldrig uppträtt paral
lellt". Siretorp? 

Randi och Gunnar Hålands text är inte heller 
klanderfri. Nöjsammast är de tjock- och tunn-
nackiga yxorna på s. 198. 

Motiveringen för Göran Burenhult och de 
svenska redaktörerna att skriva ett nytt kapi
tel har knappast varit att uppnå felfrihet utan 
mera grundläggande än så. Den framgår im
plicit av ingressen till kapitlet (s. 194): "Den 
arkeologiska forskningen har genomgått en 
lavinartad utveckling under det senaste de
cenniet . . . " Den svenska redaktionen har 
funnit Randi och Gunnar Hålands data
underlag, begreppsapparat, samhällssyn och 
historieskrivning i för hög grad anknyta till 
"den äldre forskningen" och oacceptabelt av
vikande från "nya möjligheter", "avancerade 
metoder" och "en ny dimension". 

Randi och Gunnar Håland ser Europas väg 
från fångstsamhällen till jordbrukskultur och 
civilisation som ett resultat av tre stora pro
cesser: (1) en första vandring av jordbrukare 
från sydöst mot nordväst, (2) befolkningstill
växt, ökande folktäthet och konkurrens, (3) 
en indoeuropeisk invandring 2500-1500 f.Kr. 
I deras perspektiv är Europa en helhet och en 
del av den omgivande världen. 

Göran Burenhult tycker inte om invand
ringar (s. 198): " . . . den successiva föränd
ringen av olika samhällen som ett resultat av 
en lokal, ekologisk anpassning och ett föränd
rat utnyttjande av resurser. Oftast har detta 
skett oberoende av stora folkförflyttningar el
ler impulser från Främre Orientens högkultu
rer, som den äldre forskningen gärna intolkat 
i det arkeologiska fyndmaterialet." Möjligen 

är de båda författarnas åsikter de rakt motsat
ta, när det gäller den samiska folkgruppen (cf. 
s. 208 hos Göran Burenhult med s. 207 hos 
Randi och Gunnar Håland) , men inte heller 
invandringar eller inte invandringar synes 
vara den fundamentala skillnaden mellan de 
båda kapitelversionerna. 

Nyckelorden i Göran Burenhults förståelse 
av människor och samhällen är "paleoekolo-
gi" , "anpassning" , "befolkningstryck", "kli
matförändring": "Ju mer man kommit till 
insikt om att föremålsformerna är resultatet 
av föremålens funktion i samhället och deras 
anpassning till det ekonomiska och sociala 
sys temet . . ." (s. 208). Grundtanken i Randi 
och Gunnar Håland bok {hela boken) kommer 
till uttryck i de två frågorna i inledningskapit
let: " V a d är en människa? Vad är kultur?" 
(S. 11—12 i den svenska upplagan). Dessa 
frågor går inte att svara på, eller rättare sagt, 
all humanistisk forskning går ut på att besva
ra dem. Randi och Gunnar Håland belyser 
frågorna på s. 40-61 (svenska upplagan). 
Människor använder symboler, språk och 
kultur. Dessa varierar i oändlighet och på de 
mest egenartade sätt. Randi och Gunnar Hå
land har på ett beundransvärt sätt skrivit en 
bok, som i mänskliga termer försöker fånga 
och förklara denna variation. För Göran Bu
renhult är " d u " och " jag" två delar av olika 
ekosystem, för Randi och Gunnar Håland är 
" j a g " och " d u " två olika människor, som 
båda ser att vi är olika. 

Göran Burenhults kapitel om Europa un
der tiden äldre paleoliticum—yngre bronsål
der är ett stycke tidsbunden arkeologi från 
tiden 1965-1980: Kulturekologisk arkeologi 
skapad i tvärvetenskapligt samarbete med ett 
snävt urval naturvetenskapliga discipliner. 
Denna arkeologi är intressant och viktig. Dess 
misslyckande är att den inte förmår förklara 
kulturell variation och egenart bortom det 
banala, d.v.s. banalt så snart de ekologiska 
sammanhangen är klargjorda. 

Kapitlet bryter den episka framställningen 
i boken som helhet. Är det viktigare för en 
översättare att framställa sin egen arkeologi 
än at t fånga originalförfattarnas? 

Stig Welinder 
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Peter A. Gendel, Mesolithic Social Territories in 
Northwestern Europé. B.A.R. (British Archaeo
logical Reports) International Series 218. 
Oxford 1984. 263 s. ISBN 0-86054-280-7. Pris 
£ 1 2 . -

Under 1980-talet har intresset bland arkeolo
ger för vad förändringar och skillnader i den 
materiella kulturen kan betyda ökat. Bak
grunden och de teoretiska utgångspunkterna 
har ofta hämtats från Levi-Strauss (1963). 
Genom bl.a. lan Hodders etnoarkeologiska 
undersökningar i Baringodistriktet i Kenya 
(Hodder 1982) har intresset ökat för att stu
dera den inneboende symboliken i den mate
riella kulturen. Detta har oftast fokuserats på 
studier av keramikdekor som t.ex. arbeten av 
Hodder (1982) och Tilley (1984). De etno
arkeologiska undersökningarna har ofta visat 
på att skillnader i t.ex. keramikdekor mellan 
två närliggande stamområden beror på socio-
ekonomiska motsättningar och att en stam 
visar sin samhörighet genom en strikt upp-
bygd keramikdekor. Till skillnad från kerami
ken har sten- och flintredskap inte varit före
mål lör likartade studier och det är därför 
med stor förväntan man griper sig an med 
Peter A. Gendels arbete Mesolithic Social Terri
tories in Northwestern Europé. 

Det arkeologiska basmaterialet i undersök
ningen utgöres av mikrolitmaterial från sam
manlagt 87 boplatser i Holland, Belgien, nor
ra Frankrike samt mindre delar av nordvästra 
Tyskland. Utgångspunkten i arbetet är huru
vida skillnader i mikrolittyper avspeglar soci
ala territorier. Gendels målsättning är att 
koppla samman den rumsliga distributionen 
av specifika drag i den materiella kulturen, 
dvs. mikroliter, med förekomsten av sociala 
territorier. En av författarens svårigheter är 
att det i stort saknas organiskt material från 
de mesolitiska boplatser som ingår i arbetet. 
Detta underlättar naturligtvis inte arbetet 

med att spåra sociala grupper och territorier i 
mikrolitmaterialet. Frågan är varför Gendel 
valt att arbeta med just mikrolittyper. Han 
menar att de utgör standardformer, att de 
enligt socialantropologiska undersökningar 
tjänar som informationsbärare samt att de är 
kronologiskt signifikanta. 

Förutom problemet med avsaknandet av 
organiskt material utgör de skiftande kronolo
giska systemen inom undersökningsområdet 
en uppenbar svårighet för Gendel. Det är 
svårt att koppla samman kronologin i norra 
Frankrike med den i Holland och västra 
Tyskland. 

För att kunna bearbeta det stora materialet 
från boplatserna väljer Gendel att använda 
datateknik. I arbetet användes duster analysis 
och special components analysis. I en recension av 
det ta slag finns det inget utrymme för en när
mare diskussion av datateknik, som dessutom 
inte tillhör recensentens kompetensområden, 
utan det som är möjligt att diskutera är de 
resultat de olika analyserna leder fram till. 
Klart är att analysresultaten inte svarar mot 
Gendels hypoteser om skillnader i materiell 
kultur som speglingar av sociala territorier. 
Resultatet av det omfattande analysavsnittet 
blir i stort att boplatser som är belägna i 
närheten av varandra uppvisar störst likhet. 
Detta resultat gäller framför allt den äldsta 
delen av mesolitikum i undersökningsområ
det. I slutet av mesolitikum framkommer mer 
markanta skillnader mellan olika regioner. 
Två element, lateralisation och avkortade 
spån uppvisar tydliga lokala spridningsmöns
ter. Under periodens slut är mikroliterna 
ojämnt spridda inom undersökningsområdet 
och uppvisar inget distinkt utbredningsmöns
ter. Gendel sammanfattar denna del av sin 
studie med att fastslå att huvuddelen av den 
stilistiska variation som kan iakttagas bland 
mikroliterna under mesolitikum i nordvästra 
Europa uppenbarligen inte haft någon bety-
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d d s e för utkristalliserandet av sociala territo
rier. 

Efter det relativt nedslående resultatet av 
undersökningen av mikroliterna fortsätter 
Gendel med en studie av råmaterial som kan 
bestämmas till ort. I och med att flinta i stort 
är omöjlig att närmare ortbestämma i områ
det utväljes en typ av kvartsit som heter 
Wommerson-kvartsit och som endast före
kommer vid byn med samma namn i Belgien. 
Denna kvartsit är möjlig att använda ungefär 
som flinta. Framför allt under senare delen av 
mesolitikum ökar användningen av Wom
merson-kvartsit markant. I stora delar av un
dersökningsområdet i nordvästra Europa ut
göres mellan 25 och 35 % av stenartefakterna 
av Wommerson-kvartsit . Denna speciella typ 
av kvartsit uppvisar en spridningsradie på 
maximalt 90 km från förekomsten. 

Gendel tolkar denna spridningsbild som 
tecken på ett intensifierat utbyte mellan olika 
regioner. Wommerson-kvartsit kan också en
ligt författaren ha fungerat som en stilistisk 
sfär och skulle på så vis symbolisera specifika 
sociala förhållanden mellan olika grupper. 

Gendels slutsats blir att det först under 
senare delen av mesolitikum finns belägg för 
definitiva sociala territorier i nordvästra 
Europa. Kring nedre delen av Rhen-Meuse 
kan distinkta grupper ha existerat under hela 
mesolitikum men dessa kan ha haft andra 
uttrycksformer än vad som framgår i stenma
terialet. 

Gendels arbete kan sammanfattas ganska 
kort. En mycket intressant frågeställning 
kring sociala territorier och framväxten av 
dessa utmynnar i en ganska traditionell sam
manfattning där uppkomsten av distinkta 
grupper mot slutet av mesolitikum i nordväst
ra Europa anges helt bero på populationsök-

ning i kombination med socio-ekonomisk 
stress. 

Möjligheten att studera förekomsten av lo
kala grupper utifrån ett flint- eller stenmateri
al har dock påvisats av Peder Vagn-Pedersen 
i själländsk sen Ertebollekultur (Vagn-
Pedersen 1984). I östra Själland har tre dis
tinkta grupper kunnat urskiljas, detta baserat 
på skillnader i tillhuggningen av skivyxor. Pe
dersen anser att dessa grupper avspeglar en 
social och territoriell indelning under den se
na Erteböllekulturen. Det är alltså fullt möj
ligt att utifrån ett flintmaterial urskilja lokala 
grupper men detta kräver en mycket god kro
nologisk bas och kontroll vilken Gendel till 
stor d d saknar för nordvästra Europa. Detta 
beror delvis på att det valda undersöknings
området är alltför stort. Uppenbarligen är det 
mycket svårt att direkt paralldlisera de olika 
kronologiska systemen med varandra. För att 
en undersökning av detta slag skall ha någon 
framgång krävs det ett betydligt mindre om
råde. Det märkliga är att Gendel just nämner 
ett sådant : nedre delen av Rhen-Meuse, men 
utan att direkt utnyttja det i sin studie. 
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Antikvariske Studier 6. Fortidsminder og byg-
ningsbevaring. Fredningsstyrdsen. Köpen
hamn 1983. 

4 uppsatser med marinarkeologiska ämnen: 
Anders Fischer och Seren A. Sorensen: Sten
ålder på den danske havbund, s. 104—126. 
Karsten Davidsen: Stenalderfund fra osters-
banker ved Kolholm i Roskilde ijord, s. 
127-136. 

Jörgen Skaarup: Submarine stenalderboplad-
ser i Det sydfynske ohav, s. 137-161. 
Sören H. Andersen: En stenalderbåd fra Ty-
b r i n d V i g . s . 162-172. 

Från tiden före Kongemosekulturen, den me
solitiska tidens inledning i Danmark, är ännu 
inga säkra kustboplatser kända. Det är inte 
heller så märkligt eftersom inventeringen 
ännu inte sträckts ut på havsbottnen. Längs 
en axel tvärs genom de danska öarna vänds 
nämligen den fennoskandiska landhöjningen 
till en landsänkning. Äldre jägarstenålderns 
boplatser ligger till stor del inom den sänkta 
Nordsjökontinentens område. Från tid till an
nan aktualiseras de genom fynd vid training 
på fiskebankarna härute. Först nu har emel
lertid hela komplexet av sänkta boplatser på 
allvar utsatts för påtagliga hot: exploatering
en av sand- grus- och stenförekomster i områ
det börjar utvidgas mot havsbottnarna. I de 
här uppsatserna behandlas spridda ansatser 
till inventering, undersökning och även ana
lys av boplatser och fynd. 

Fischer/Sorensen inleder med en allmän över
sikt över läget. Mesolitiska boplatser till ett 
antal av 153 st. redovisas med avseende på 
den lokala topografin. Boplatserna påträffas 
framförallt vid strömställen eller åutlopp. An
delen sådana boplatser är ännu högre (74 %) 
inom den tidigare Kongemosekulturen än in
om Ertebollekomplexet (ca 50 % ) . Placering
en hör otvivelaktigt samman med de goda 
möjligheterna till rikt fiske och tillgång på 
ostron. Kongemosekulturen tycks dock inte 
ha utnyttjat ostron i någon större utsträck
ning, här har fisket varit utslagsgivande. För
fattarna påpekar att fasta fiskeredskap är fun
na vid Kongemoseboplatser. 

Under en kort, men intensiv inventering 

påträffades 3-4 nya boplatser under vattnet 
på dessa topografiska indikationer vid Kol
holm nära Pebberrenden där Skulddevskep-
pen låg. Författarna redovisar således en möj
lighet, som alltför lite beaktats. 

Davidsen påvisar yngre stenåldersfynd från 
havsbotten i samma fjord, vilka har samma 
karaktär som depåfynd, tolkade som offer
fynd, på land. Det rör sig om yxor, lerkärl och 
slipstenar, fö . samma typer som förekommer 
på landboplatser vid Kolholm. Författaren 
avvisar tanken att dessa fynd har med sjöfart 
att göra: "Först fra og med vikingetiden synes 
skibsforlis at have spillet en rolle for före
komsten af losfund i havet." Den förra slut
satsen är ur anmälarens synvinkel någorlun
da acceptabel. Roskilde är i sina inre delar 
icke ett lörlisningsområde. Däremot ligger 
där åtskilliga upplagda yngre fartygsvrak, lik
som farledsspärrar enligt känt mönster. Den 
citerade slutsatsen förefaller dock tvivelaktig. 
Inte minst i England har fynden från Salcom-
be i Devon aktualiserat förlisningar av skepp i 
bronsålder. Det förefaller rimligt att äldre 
lämningar blott är svåra att upptäcka. Till 
det ta bör fogas att förlisningar kan ske på 
många sätt, från kapsejsning med förlust av 
föremål till totalförlisning med förlust av både 
fartyg och innehåll. Redan Cederlund & Löv
strand Arkeologi under vatten (1969) räknar 
dessutom med offerkällor som en kategori un
dervattensarkeologiska objekt. Författaren 
har åtminstone påpekat offerplatser under 
vatten som en närbesläktad möjlighet. Viss
het nås först när en depå de facto kan faststäl
las. 

I skärgårdshavet kring Sydfyn har Lange
lands museum i samarbete med sportdykare 
ända sedan 1972 inventerat vid kända fynd
platser för lösfynd vid fiske o.dyl. Om detta 
rapporterar Skaarup. Arbetet har varit mycket 
framgångsrikt. Åtskilliga boplatser har lokali
serats och vid tre har större undersökningar 
ägt rum. Tidsställningen har varierat mellan 
Ertebölle och neolitikum. Framförallt ger 
dessa boplatser en myckenhet bevarat orga
niskt material som mestadels saknas på torra
re landundersökningar. Ett betydelsefullt 
fynd är t.ex. ett nästan intakt ljuster av hassel 
med surrning av nässelfiber från Skjoldens 
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pynt på Aero. Ljustren har faktiskt fungerat 
trots avsaknad av mittpigg (se Ju t t a Meurers-
Balke, "Steinzeitliche Aalstecher," Offa 38 
1981). Från Mollegab på Dejro kommer slut
ligen en sminkpalett med rester av sot och 
fett, vilket ger upphov till teorier om kropps-
bemålning. Till inventariet hör självfallet 
också allehanda produkter av ben-, horn- och 
trähantverk. 

Från en av de största boplatsundersökning
arna under vatten på Fyns västsida vid Tyb-
rind Vig (Se Skalk 4Z82) har Andersen valt att 
presentera den eleganta stockbåten (nu har 
hittats ytterligare en, dock blott i fragment) 
Båten är C1 4-daterad till 3310 f.Kr. Den är 
ytterligt lång och smal, 9,5 m totallängd, 
50-60 cm bred och endast 25 cm hög, vilket 
ger ett längdZbredd-index på 17:1, ett som det 
nu verkar karakteristiskt drag för dessa tidiga 
ljusterkanoter. Materialet är lind, ett lättbe-
arbetat trävirke som dessutom kan böjas utan 
förgående uppvärmning. Det är säkert ingen 
s lump att både Hjortspring- och Björkefyn
den har lind som botten, ännu långt senare. 

Båten från Tybrind Vig har kunnat lasta 6-8 
personer, förvånande nog. Men dess huvud
sakliga användning är inte persontransport 
u tan ålfiske med ljuster och bloss. I botten 
fanns en intakt härd på sandZlera. Intressant 
ä r även att en trolig ballaststen låg i skrovet. 
Tybr ind Vig-kanoten är en ovanligt väl beva
rad exponent för ett spritt och förnämligt 
hantverk. Måhända bör man emellertid akta 
sig för att se den som representativ för tidens 
båttyper. Anmälaren tror faktiskt att det även 
så här tidigt fanns en rikt utbildad flora stock
båtar men även början till bordbyggda båtar. 
Men det lår för tillfallet stå för honom själv. 

Sammanfattningsvis pekar de fyra uppsat
serna i Antikvariske Studier 6 på de utomordent
liga möjligheterna inom en gren av arkeologi
en där alltför litet blivit gjort. 

Christer Westerdahl 
örnsköldsviks museum 
S-891 00 Örnsköldsvik 

Gad Rausing, Prehistoric Boats and Ships of 
Northwestern Europé. Some refections. Från forn
tid och medeltid 8. Lund 1984. 144 s. ISBN 
91-40-04886-1. 

Det har länge funnits behov av en översiktlig 
handbok om skeppsteknologins utveckling i 
nordvästra Europa. Området rymmer en i 
världen unik samling väldokumenterade för
historiska fynd av fartyg och båtar, där i stort 
sett alla perioder är representerade. Till en 
del kan denna lucka sägas ha fyllts av Sean 
McGrails lilla bok Ancient Boats (Shire Ar
chaeology, Aylesbury 1983). Det är också 
med spänning man mottar Gad Rausings nya 
verk. Rausing har tidigare givit stimulerande 
nya synpunkter på andra områden än sina 
egna, bl.a. i samma serie som den nya skrif
ten. Ingen specialitet kan må bra av att en
bart överlämnas åt specialister. Sådana bru

kar inte heller våga komma med några djärva 
nya grepp. Å andra sidan undviker man kan
ske då icke-specialistens osmälta kunskap och 
en hel del detaljfel. Sådant tycks vara 
oundvikligt men jag är för egen del beredd att 
acceptera det priset. 

Rausing sviker inte heller förväntningarna, 
inte i något avseende. Boken är inte den efter
längtade handboken, den är snarare Rausings 
egna version, aldrig ointressant, ofta provoka
tiv och försedd med flera spekulativa och sve
pande resonemang. Mycket eggar därför till 
kommentar . J ag skall i denna recension försö
ka att kommentera en del av de av Rausing 
utvalda kritiska punkterna samt påpeka någ
ra nya dateringar som har viss betydelse i 
sammanhanget . Med andra ord utför jag just 
det som ovan nämnts kan vara specialistens 
privilegium. 

Rausing formulerar väl den centrala punk-
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ten i diskussionen om den nordiska klink
byggda båtens ursprung i en skinn- eller 
stockbåt. Brogger & Shetelig, som hävdade 
skinnbåtens försteg, påpekas ha framhållit att 
steget från att täcka skrovet med skinn till att 
använda trä är obetydligt. Ännu i Håkan 
Strömbergs tolkning av hällristningsbåtarnas 
utseende i Bohusläns årsbok 1983 framskymtar 
denna tro på kontinuitet. 

Detta är, som speciellt Hasslöf och Eskeröd 
i Sverige, Crumlin Pedersen i Danmark m.fl. 
framhållit, rent nonsens. Den klinkbyggda bå
ten har i stället alltid byggts med skalet, d.v.s. 
bordläggningen först, och inte tvärtom, som 
skinnbåten, där det inre ribbskdettet kommer 
först. Däremot är utgångspunkten densamma 
för stockbåt och klinkbyggd båt. Också andra 
konstruktiva drag förbinder dessa och dess
utom en av Rausing förtjänstfullt framhållen 
annan översiktlig typ, nämligen näver- eller 
barkbåten. Författaren betonar med emfas, 
och som jag uppfattar det, även med rätta, att 
skinnbåtar dessutom tillkommit under myc
ket speciella förhållanden, över t ron på deras 
kapacitet och enkelhet kritiseras hårt. I själva 
verket är skinnbåtar mycket förfinade red
skap, tunga, komplicerade och svårbyggda. I 
de flesta fall tål de att jämföras med bord-
byggda båtar av motsvarande storlek. Nytt 
hos Rausing är påpekandet om hur dyrbara 
skinnbåtarna måste ha varit. Orimliga mäng
der av hudar måste ha gått åt om de varit den 
al lmänt använda båttypen. Det är inte alls 
säkert att de modeller och belägg som åbero
pas för allmän förekomst av skinnbåtar i det 
brittiska området, t.ex. Broighterbåten eller 
Caergwrle-skålen, verkligen avser skinnbåtar. 
Även undertecknad har påpekat att det i det 
närbelägna keltiska området fanns en grund
murad träbåtbyggartradition. Rausing visar 
på att det just i detta område påvisats tenden
ser till skelettbyggnad redan under andra år
hundradet efter Kristus. I Medelhavet kom
mer de veterligen först under 600-talet. 

Rausings terminologi uppfordrar däremot till 
gensaga. För första gången används i denna 
bok för syning av båtar i stället termen laced= 
snörd. Som undertecknad nyligen har påpe
kat är begreppet "sydd bå t" olämpligt utifrån 
våra nutida definitioner. Med syning förstår 

vi genomgående en hopfästningsteknik där 
nålen gör hål, samtidigt som tråden sticks 
igenom. När en "sydd" båt tillverkades borra
des däremot hålen upp av ett annat redskap, 
innan tråden kom fram. Så långt är allt gott 
och väl. Det finns dessvärre också en 
historisk-filologisk sida: det fornnordiska ver
bet syja uppträder i termen sud (båtsida, re
ling, bordfog m.m.). I den senare meningen 
motsvarar suden alltså tyskans naht (nåt), av 
nähen = sy (Sperber i Wörter und Sachen 1912). 
Detta förhållande bör antyda att våra förfä
der faktiskt ändå använde verbet sy, när de 
fäste ihop sina träbåtar, som Hjortspring-, 
Valderoy- eller Halsnoybåtarna från tidig 
järnålder . En sådan motivering saknas helt 
hos Rausing. Det är under alla förhållanden 
lämpligt att man först uppnår enighet inom 
forskningen innan man som Rausing använ
der en ny term. Särskilt om den gamla termen 
faktiskt är allmänt accepterad. 

I detta fall har författaren dessutom bland 
definitionerna helt missat den viktiga surming-
en (eng. lashing). Denna speciella form av 
snörningZsyning, närmast svenskans "näs t" 
vid tal om syteknik, spelar en viktig roll i 
fartygsgenesen. Tidigast förekommer den, 
mig veterligt i North Ferriby-båtarna om
kring 1500 f.Kr., vilka av Rausing med fog 
ges en framträdande plats i diskussionen. 

Samma invändningar gäller en del av de 
övriga av Rausing använda termerna, såsom 
pegged ( träpinnad), i någon mån distinktio
nerna mellan rivetled/clencked/clinched/clinker. I 
viss mån tycks detta dock vara ett översätt
ningsproblem till svenskan. Det finns trots allt 
goda ordlistor att konsultera: på engelska se
nast i den föredömliga rapporten om Grave-
neybåten, i redaktion av Valerie Fenwick 
(1978). På svenska har vi Åkerlunds i boken 
om Kalmarfynden (1951). Båda finns med i 
den omfattande litteraturlistan i Rausings 
bok. Men det medges också att de dessvärre 
är ofullständiga. 

Rausning har även fäst befogad uppmärk
samhet vid det avgörande problemet med stä
varna i båtteknologins genes. Det är säkert 
helt riktigt att vi har att göra med en "survi
val of the monoxylous endpieces" (stävarna). 
Långt fram i tiden kan vi spåra relikter i de 
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s.k. Rostocker Kähne, som Rausing så riktig 
anför, men att åberopa Singöbåtarna tycks 
mig nästan överflödigt när så ålderdomliga 
exempel som Hedesundabåtarna från Gäst
rikland finns att ta till (beskrivna av Hum-
bla). Speciellt intressant blir ju fö . de gästrik-
ländska exemplen där man har en unik förhi
storisk bakgrund i Björkebåten, nästan på en 
armslängds avstånd. 

I en kommentar till de utomordentligt om
diskuterade hällristningsbåtarna skriver Rau
sing att "few if any conclusions as to the 
materials used in a hull can be drawn from a 
simple outline of the vessel". Det är en grund
stämning som recensenten till fullo delar. Jag 
anser t.o.m. att man kan skärpa detta omdö
me till att även gälla detaljer i "skrovet." 

Är det så säkert att vi vet mera om Tulls-
torpsstenens skeppsbild från vikingatid? Rau
sing tycks mena det i sitt försök att konstruera 
ett "skägg" (Landströms term) eller "Cutwa-
ter" från vad han tidigare alltså rubricerat 
som " the survival of the monoxylous en-
dpieces". Skägget är alltså en starkt framskju
tande, närmast rammliknande anordning 
som finns på åtskilliga skeppsavbildningar 
från denna tid (ett lock till ett pennlödral från 
Oseberg som Rausing har som fig. 40, en av 
s t rävarna till ristningen från Löddeköping, 
gotländska bildstenar o.s.v.). Det tycks av 
Rausings egen text och den moderna parallel
len med holländska s.k. "loofbijters" endast 
finnas ett behov av liknande konstruktioner 
om fartyget är extremt flatbottnat och när
mast köllöst. Skäggen skulle alltså tjäna som 
centerbord eller " svärd" för att minska en 
katastrofal avdrift. 

H a r vi verkligen anledning att anta existen
sen av så flatbottnade fartyg i skandinavisk 
tradition? Fynden motsäger det, med undan
tag av något enstaka pråmfynd (Egernsund). 
Och avbildningarna uppvisar, förutom skäg
gen, i formen normala kölfartyg. J a g saknar 
alltså en diskussion om hithörande problem. 
Vad mera är, synen på just dessa skägg som 
"survivals" från de äldre fartygens speciella 
stävstycken verkar på mig helt ogrundad. De 
urholkade stävarna finner vi ju ännu i Skulde
lev I I I , som är samtidig med flera avbildning
ar. 

På samma sätt påstår författaren utan dju
pare motivering att Burenhult "has shown 
that certain of the rock carvings of Blekinge 
and of Scania represent sailing ships with 
stayed masts" . Var finns där skepsisen angå
ende tolkningar av avbildningar? 

Bronsålderns skeppssättningar, en i plan sedd 
version av hällristningsbåtarna om man så 
vill, ägnas betydande uppmärksamhet av 
Gad Rausing. Det är i och för sig välkommet 
och behövligt, de glöms oftast bort. De visar 
säkert på lansettformiga snipfartyg, med för 
det mesta realistiska mått på bredd och 
längd. Men är det självklart att de mittstenar 
man påträffar i en del stenskepp verkligen 
föreställer mastfoten? Kunde det inte där fin
nas en alternativ kosmologisk förklaring, som 
undertecknad en gång föreslagit? 

Seglande bronsåldersfartyg i nordiska far
vatten är naturligtvis ett gott stöd åt Rausings 
and ra uppfattningar. Författaren utmanar 
nämligen åsikten att Skandinaviens båtar i 
bronsålder måste ha varit helt lokala, utan 
inflytanden från en större omvärld, liksom 
också att de inte kunnat påverka denna om
värld. Det är i och för sig en sympatisk tanke. 
Men bevisföringen för att det skulle ha förhål
lit sig annorlunda är svag, för att inte säga 
obefintlig. Det verkar också på recensenten 
högst otillfredsställande att nordborna först 
på 600-talet tycks ha lärt sig sätta segel. Men 
den ekvationen löses inte med så här enkla 
knep! (Observera att ett välbevarat nytt 
skeppsfynd med en om medeltid påminnande 
mastfisk i Puck, Polen, C'"-daterats till 550 
A.D., Stepien i IJNA nov. 1984.) Rausing ser 
redan samma indelning av båttyperna under 
bronsålder som i Medelhavet: långa, smala 
galärer för örlogsbruk och korta, breda han
delskepp med rundad profil (se t.ex. den ny
utkomna Cypriole Ships . . . av Karin Wester
berg 1983). Att komma så långt utan ett enda 
faktiskt fartygsfynd är onekligen märkligt! 

Rausing avvisar bryskt och utan egentlig 
motivering behovet av ballast för förhistoriska 
fartyg: "Without harbours the ship has to be 
beached and this is praetically impossible 
when the ship carries heavy ballast." Sant, 
men ballasten kan man otvivelaktigt göra sig 
av med, det är den till för. För att ta ett enda 
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exempel: Björkebåten innehöll en sten som 
praktiskt taget exakt motsvarade det teore
tiskt uträknade behovet av ballast. Detsam
ma tycks gälla Tybrind Vig-kanoten. Än me
ra svårförståeligt blir resonemanget om man 
som Rausing förutsätter att det funnits seg
lande skepp i tidig järnålder, eller bronsålder, 
i Norden. Så vitt jag förstår är ballasten en 
oundgänglig ingrediens i det sammanhanget. 

Byslältjyndet utdöms även av Rausing som 
fyndet av en faktisk båt. Han föreslår i stället 
at t det rör sig om ett slags vindskydd. Låt nu 
vara att Byslättfyndet är ett av de sämsta 
samveten som svenskt museiväsende lyckats 
skaffa sig på det maritima området: fyndet 
har inte ens någonsin varit lyft från sin ler-
bädd där det vilat sedan 1934. Speciellt an
märkningsvärt bör det onekligen vara efter
som fyndet omtalats som Europas enda kän
da och bevarade barkbåt. Men den maritima 
fyndplatsen — vid Viskans strand — före
komsten av svaga men dock spant och, inte 
minst materialet gör det övervägande sanno
likt att det rör sig om en båt. 

Några påpekanden om dateringar: Som ex
empel på möjliga neolitiska båtar anför Rau
sing fyndet av en stockbåt i Helsingfors och 
Fiholmsbåten (Svånö, Ryttern socken, Väst
manland) . För det första finns ingen som 
helst tillförlitlig datering av Helsingforsbåten. 
Fiholmsbåten är däremot daterad genom C1 4 

till 965 e.Kr. (St 5921: 985 BP±-95 okalibre
rat) , vilket 1980 publicerades i Meddelanden 

Jrån Marinarkeologiska Sällskapet. 
Kanoten från Tybrind Vig, som stratigrafiskt 

ansågs ligga mellan 3800 och 3700 f.Kr., är 
C1 4 daterad till 3310 f.Kr. (Andersen i Antik
variske Studier 6%. 169). 

Lite nonchalant kallas Björke-båten (Hille 
socken, Gästrikland) båten från Björkö, vilket 
även i andra sammanhang inneburit att bå
ten förknippats med Björkö i Mälaren. Att 
Rausing inte hunnit med i C l 4-dateringen av 
båten är däremot helt förklarligt. Resultatet 
publicerades i Populär Arkeologi först 1984 
(okalibrerat 320 AD ±70) . Rausing håller sig 
till Humblas gamla datering, c. 100 e. Kr., 
som egentligen var ganska "tillhöftad". 

Hur Rausing kan kalla Konstantinos Por-
fyrogennetos' båtar för monozula är mig vidare 
obegripligt. Det är ju samma ord som han 
själv använder i den engelska termen "mo-
noxylous" — grek. monoxylon, plur. mono-
xyla, enstocksbåt. För den mest aktuella be
handlingen av dessa båtar får jag hänvisa till 
Olavi Korhonens avhandling Samisk-finska 
båttermer (1982). 

Slutligen anför Rausing tvivel på bestäm
ningen av Valdereyhåtens symaterial som tar
mar. Det gäller alltså Faeroyviks uppgift. 
Denna bestämning är gjord efter noggrann 
analys av en naturvetenskapsman, prof 
Brinkmann (Boe, "Fra ledens fortid", Viking 
1942 s. 184). En tråd av tarmar är inte alls 
märklig. Etymologin för ordet 'garn' — tråd 
utgår utan tvekan från just tarmar (se t.ex. 
Hellquist, Svensk etymologisk ordbok). 

Som slutomdöme vill recensenten påpeka 
att Rausings bok innehåller åtskilligt av stort 
värde. Som diskussionsinlägg och översikt 
tjänar den utan vidare en funktion. Men den 
bör läsas med kritik. 

Christer Westerdahl 
örnsköldsviks museum 

891 00 Örnsköldsvik 
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C A . Nordman, Finlands medeltida konsthant
verk. Museiverket. Helsingfors' 1980. 133 sid., 
ill. ISBN 951-9074-53-8. 

Föreliggande volym utgör det enda som reali
serats av ett verk om Finlands konsthantverk 
som planerades redan 1945. Även om man 
kan beklaga att boken aldrig kom till stånd, 
är det glädjande att Museiverket kunnat pub
licera Nordmans manuskript. Genom en be
tydande insats av dottern, Tove Riska, som 
infogat kommentarer till senare litteratur, har 
verket ajourförts. 

Boken spänner över ett stort område, då 
den täcker både kyrkligt och profant material, 
även om det förra givetvis dominerar, beroen
de på att det är i kyrkorna som mycket kom
mit att bevaras. 

Nordman behandlar metallhantverk (guld-
och silversmide inklusive sigillkonst samt 
tenn, järn , koppar, malm och mässing), glas
målningar, bokmåleri, träsnideri och möbel
konst, textilkonst, keramik, ben- och horn
hantverk samt slutligen stenhuggeri. 

I vilken utsträckning det medeltida konst
hantverk som bevarats i Finland också tillver
kats av inhemska krafter är svårt att avgöra. 
Många som i bevarade källor har svenska 
namn kan ju antingen tillhöra den svenska 
befolkningen i Finland eller komma från den 
svenska sidan. Andra är tyskar eller från Re
val. Konstnärer och konsthantverkare — om 
vi nu kan använda den termen om guldsme
der, kanngjutare etc. — torde under medelti
den ha utgjort en internationellt sammansatt 
grupp. 

Man kan nog inte säga att något i materi
alet har en lokal särprägel. Däremot är vissa 
områden rikt företrädda, som t.ex. textilkons
ten genom ateljén i birgittinklostret Nådendal 
och det dekorativa träsnideriet genom en 
verkstad som var verksam på 1460-1480-talet 
och har tillverkat bl.a. korbänkar och korsto
lar. I Korpo kyrka har man rekonstruerat ett 
genombrutet lektorieskrank som har utgått 
från denna verkstad; det vittnar om högt upp
driven hantverksskicklighet. 

På någon punkt kan man ha en annan åsikt 
än Nordman. Han hävdar t.ex. i avsnittet om 
tennhantverket att det faktum att kanngjuta
re under 1400-talet omtalas i Äbo och Viborg 
visar att tennkannor tillverkades men att det 
inte finns vittnesbörd om någon större pro
duktion. Han uppger att endast ett fåtal kärl 
omnämns i källorna och att bara ett fåtal 
bevarats. J a g tror att källmaterialet är för 
magert , både när det gäller uppgifter om 
hantverkare och bevarade testamenten, och 
det är naturligt att få pjäser av en åtråvärd 
metall har bevarats. Den största delen av pro
duktionen torde ha smälts ned och metallen 
ha återanvänts, sedan kannorna blivit 
oanvändbara eller för omoderna, ett förhål
lande som sannolikt gäller alla profana kärl 
av såväl ädel som oädel metall. De bevarade 
exemplaren har bevarats genom en slump. 

Till den utan tvekan inhemska tillverkning
en hör de praktfulla träkåsorna, beskrivna av 
Olaus Magnus, som uppger att de tillverka
des i norra Finland. Ett antal har bevarats i 
Sverige, Finland och Danmark, samtliga från 
1500-talets mitt. Nordman visar också att tre 
bagarmästare finns belagda, alla bosatta på 
landsbygden. Detta aktualiserar frågan om 
hantverkarbeteckningarna, som ibland kan 
vara svåra att tolka rätt. I Stockholm torde en 
bagarmästare ha varit den hantverkare som 
tillverkade de låga laggskålar, som i fragment 
hittas i snart sagt varje nordeuropeisk medel
tidsstad — medeltidens pappmuggar; i Fin
land har han även tillverkat praktkärl av trä, 
avsedda för särskilda högtidliga tillfällen. 

Boken är försedd med en omfattande litte
raturlista. 

Nordmans arbete är verkligen välkommet, 
även för Sveriges vidkommande; en motsva
rande presentation av svenskt material vore 
givetvis önskvärd, även om en sådan genom
gång p.g.a. det omfattande materialet skulle 
innebära en oerhörd uppgift. 

Göran Tegnér 
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F. Uldall, Danmarks Middelalderlige Kirkeklok
ker (1906), oförändrad fotografisk nyutgåva 
med efterskrift av Jens Vellev. Hojbjerg 1982. 
ISBN 87-87270-22-9. Pris D. kr 250:-

Förlaget Hikuin på Moesgård har visserligen 
som huvuduppgift att utge årsskriften med 
samma namn, men har dessutom givit ut ett 
antal skrifter i skilda kulturhistoriska ämnen. 
Med föreliggande bok är man inne på en ny 
väg — återutgivning av sedan länge utgången 
och eftertraktad facklitteratur. Fotografiska 
nyutgåvor av sådan litteratur tycks löna sig 
bättre i Danmark än i Sverige — på rak arm 
kan jag erinra mig en serie med utgångna 
titlar ur Selskabets til Historiske Kildeskrif-
ters Oversaettelse publikationer, återutgivna 
redan på 1960-talet av Rosenkilde og Bagger 
samt Engelhardts publikationer av de danska 
offerfynden, ursprungligen utgivna på 1860-
talet. 

I Sverige förekommer en del sådan utgiv
ning. 1976 kom t.ex. en nyutgåva (på Gid-
lunds förlag) av Michadisgillets sedan länge 
utgångna översättning av svenska versionen 
av Olaus Magnus Historia om de nordiska folken; 
den gavs ut i samarbete med Institutet för 
folklivsforskning i Stockholm. Upplagen slut
såldes vid bokrean 1981 och återkom — nu i 
en volym — till bokrean 1982, alltså uppen
barligen en stor succé. 

Det finns givetvis många titlar man kan 
önska sig nytryckta. En sådan är under utgiv
ning, Hans Hildebrands Sveriges medeltid. Man 
kan för övrigt tycka att vissa facktitlar alltid 
borde finnas tillgängliga. Det är ju förvånan

de att man lät nyutgåvan (från 1979) av 
Holm bäck-Wesséns Svenska Landskapslagar, 
sökt och eftertraktad sedan decennier, gå på 
bokrean häromåret. 

Efter dessa inledande ord om genren som 
sådan vänder vi oss så till Danmarks Middelal
derlige Kirkeklokker. Boken utgör arkitekten F. 
Uldalls livsverk. Under en mansålder inven
terade han Danmarks, Skånes, Blekinges och 
Hal lands bestånd av medeltida kyrkklockor. I 
boken återges mått, avgjutna pilgrimsmär
ken, gjutarmärken etc, och inskrifterna är läs
ta och översatta. Endast ett fåtal klockor är 
avbildade, men hela hans material av upp
mätningar, avbildningar och avklappningar 
av inskrifter och reliefer i s.k. "klokkepapir" 
förvaras nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. 

För Sveriges vidkommande utfördes från 
och med 1909 motsvarande dokumentation 
av Mats Åmark, som i inledningen till Sveriges 
medeltida kyrkklockor (1960) uppger att Uldalls 
arbete riktade hans intresse mot de medeltida 
kyrkklockorna och att "vid jämförelse med 
andra arbeten om klockor från olika länder 
visar Uldalls arbete alltjämt sin överlägsen
het" . I sammanhanget kan jag också nämna 
att Amarks stora material av avklappningar 
nu förvaras på Statens historiska museum. 

Det är alltså ett standardverk om det me
deltida Danmarks kyrkklockor som åter blivit 
tillgängligt, något som bör noteras inte minst 
av de större biblioteken i de forna danska 
landskapen i Sverige. Priset är en bråkdel av 
antikvariatspriset på originalupplagan. 

Göran Tegnér 
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Aktuella avhandlingar 1984 

Recent doctoral theses 

Arkeologi - Archaeology 

Cederlund, Carl Olof (Stockholms univ.) 
The old wrecks of the Baltic Sea. Archaeological 
recording of wrecks of cravel-built ships. British 
archaeological reports. International series 186. 
239 s. Oxford 1984. ISBN 0-86054-229-7. Oppo
nent prof. Detlev Ellmers, Bremen. 

fennbert, Kristina (Lunds univ.) 
Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i 
Sydskandinavien lör omkring 5300 år sedan. Acta 
Archaeologica Lundensia. Series in 4° 16. 206 s. 
Lund 1984. ISBN 91-40-05046-7. Opponent univ. 
lektor Erik Brinch-Petersen, Köpenhamn. 

Larsson, Mats (Lunds univ.) 
Tidigneolitikum i Sydvästskåne. Kronologi och bo
sättningsmönster. Acta Archaeologica Lundensia 
Series in 4° 17. 271 s. Lund 1984. ISBN 91-40-
05059-9. Opponent doc. Gunborg O. Janzon. 

Näsman, f///(Uppsala univ.) 
Glas och handel i senromersk tid och folkvand
ringstid. En studie kring glas från Eketorp II, 
Öland, Sverige. AUN 5. 166 s. Uppsala 1984. 
ISBN 91-506-0570-4. Opponent doc. Ulf Erik Hag
berg. 

Petré, Bo (Stockholms univ.) 
Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 2. 
Fornlämning RAÄ 27, Lunda. Acta Universitatis 
Stockholmiensis. Studies in North-European Ar
chaeology 8. 404 s. Stockholm 1984. ISBN 91-22-
00700-8. Opponent doc. Jan Peder Lamm. 

Wijkander, Keith (Stockholms univ.) 
Kungshögar och sockenbildning. Studier i Söder
manlands administrativa indelning under vikinga
tid och tidig medeltid. Sörmländska handlingar 39. 
164 s. Nyköping 1983. ISBN 91-85066-49-4. Oppo
nent doc. Björn Ambrosiani. 

Wyszomirska, Bozena (Lunds univ.) 
Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordöst
europas neolitiska fängstkulturer. Acta Archaeolo

gica Lundensia, Series in 4° 18. 303 s. Lund 1984. 
ISBN" 91-40-05060-2. Opponent doc. Torsten Ed
gren, Helsingfors. 

Zachrisson, Inger (Umeå univ.) 
De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset 
av fyndet från Mörtträsket, Lappland. Archaeolo
gy and Environment 3. 133 s. Umeå 1984. ISBN 
91-7174-151-8. Opponent prof. Povl Simonsen, 
Tromsö. 

Egyptologi - Egyptology 

Lindblad, Ingegerd (Uppsala univ.) 
Royal Sculpture of the early eighteenth dynasty in 
Egypt. MedelhavsmuseetZMemoir 5. Stockholm. 
81 s. Lund 1984. ISBN 91-7192-585-6. Opponent 
prof. Dietrich Wildung, Miinchen. 

Medeltidsarkeologi - Mediaeval Archaeology 

Ericsson, Ingolf (Lunds univ.) 
Vom slawischen Burgwall zum deutschen Gut: 
Studie zur mittelalterlichen Siedlungsgenese im 
Raum Futtcrkamp, Holstein. 132 s. Lund 1984. 
ISBN 91-7222-719-2. Opponent prof. Öyvind Lun
de, Oslo. 

Liepe, Anita (Lunds univ.) 
Medeltida lantkyrkobygge i Värend — ett försök 
till relationsanalys kyrka-bygd. Kronobergsboken 
1984-85. 332 s. Växjö 1984. ISBN 91-86870-00-9. 
Opponent fil. lic. Evald Gustafsson. 

Religionshistoria — History oj Religion 

Almquist, Solveig (Stockholms univ.) 
Gengångarlöreställningar i svensk folktro ur genre-
analytisk synpunkt. Stockholm dissertations in 
comparative religion 3. 219 s. Stockholm 1984. 
ISBN 91-22-00662-1. Opponent prof. Juha Penti-
keinen, Helsingfors. 

Sammanställt av Jan Peder Lamm 
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